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Попередження

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ:
Перед початком роботи повністю прочитайте даний посібник з безпеки та експлуатації,
після цього збережіть його для подальшого використання.
Завжди дотримуйтеся наступних запобіжних заходів, щоб уникнути небезпечних
ситуацій та забезпечити максимальну продуктивність Вашого продукту.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну
енергію, а також, якщо воно встановлене неправильно або не використовується
відповідно до інструкцій, може створювати завади для радіозв’язку. Однак, немає
гарантії, що завади будуть відсутні у конкретних умовах встановлення. Якщо дане
обладнання створює завади для радіо- або телевізійного сигналу, що можливо з
легкістю визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувач може
спробувати усунути завади одним або декількома з наведених нижче способів:
a. Перемістіть приймальну антену.
b. Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
c. Підключіть обладнання до розетки електромережі, відмінної від тієї, до якої

підключений приймач.
d. Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телевізійного

майстра.

УВАГА
※ Не намагайтеся модифікувати даний виріб будь-яким чином без письмового
погодження постачальника. Несанкціоноване внесення змін може призвести до
позбавлення користувача права користування даним пристроєм.
※ Цифри та ілюстрації у даному посібнику наведені лише для довідки і можуть
відрізнятися від фактичного обладнання. Конструкція виробу може бути змінена
без попереднього про це повідомлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ КРИШКУ). ВСЕРЕДИНІ ВІДСУТНІ
ЧАСТИНИ, ДО ЯКИХ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН МАТИ ДОСТУП.
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.

Символ з блискавкою у рівносторонньому трикутнику попереджає
користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги»
всередині корпусу виробу, яка може створити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про
наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування
пристрою.

УВАГА
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
– ВІДКРИВАТИ
ЗАБОРОНЕНО
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Попередження

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Електрична енергія може виконувати багато корисних функцій, але вона
може також завдавати тілесних ушкоджень та збитків майну, якщо вона
використовується неправильно. Виріб спроектований та виготовлений з
найвищим пріоритетом стосовно безпеки. ОДНАК, НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІЙНО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ЗАЙМАННЯ. Щоб уникнути потенційної
небезпеки, дотримуйтеся наступних інструкцій під час монтажу, експлуатації
та чищення продукту.
1. Пристрої – Використовуйте лише пристрої/аксесуари, які зазначені виробником.

Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником. Використання
невідповідних пристроїв може призвести до пошкодження.

2. Вода -- Для зменшення ризику виникнення пожежі або ураження електричним
струмом, оберігайте даний виріб від впливу дощу або вологи. На пристрій не
повинні потрапляти краплі або бризки; недопустимо ставити на виріб предмети,
які наповнені рідиною, наприклад, вази.

3. Пожежа або вибух – не використовуйте та не зберігайте легкозаймисті або
горючі матеріали поруч з виробом. Це може призвести до пожежі або вибуху. Не
розміщайте відкритий вогонь, наприклад від свічок, цигарок або тліючих паличок
для пахощів, на телевізор.

4. Вентиляція – Під час встановлення телевізора необхідно витримувати відстань
мінімум 4 дюйми між телевізором та іншими предметами (стіни, стінки ящиків і
т.д.) для забезпечення належної вентиляції. Неналежна вентиляція може
призвести до пожежі або проблем з виробом, пов’язаних з нагріванням його
внутрішньої частини.

5. Джерело живлення – Даний виріб призначений для використання певних типів
електроживлення, які зазначені на етикетці. Якщо Ви не знаєте, який тип джерела
електроживлення у Вашому будинку, проконсультуйтеся, будь ласка, у дилера
або місцевої електроенергетичної компанії.

6. Перевантаження -- Не перевантажуйте настінні розетки, подовжувачі або роз’єми
іншим обладнанням, оскільки це може створити ризик виникнення пожежі або
ураження електричним струмом.

7. Напруга – перед встановленням телевізора переконайтеся, що вихідна напруга
відповідає напрузі, яка зазначена на заводській табличці виробу.

8. Вилки – Не порушуйте безпеки поляризованої або заземленої вилки. Для
більшості приладів рекомендується, щоб вони використовували виділену ланку,
тобто, одну розетку, яка живить лише даний прилад і не має додаткових роз’ємів
чи відгалужень.

9. Вилка виробу використовується для відключення пристрою; після відключення
виріб залишається у робочому стані.

10. Настінний монтаж – при встановленні виробу на стіну не забувайте
встановлювати виріб згідно з рекомендаціями виробника. Це забезпечить
безпеку.

11. Підставка – не встановлюйте продукт на нестійкий возик, підставку, штатив або
стіл. Встановлення виробу на нестійкій поверхні може викликати падіння виробу,
що призведе до серйозної травми, а також до пошкодження виробу.
Завжди встановлюйте телевізор на меблі, які можуть його витримати.
Переконайтеся, що краї телевізора не звисають з країв меблів.
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Попередження

12. Проникнення предметів та рідини – Ніколи не засовуйте у виріб предмети через
вентиляційні ходи та отвори. Всередині виробу присутня висока напруга, і вкладання
предметів може викликати ураження електричним струмом та/або коротке
замикання внутрішніх частин. За тієї ж причини не допускайте потрапляння води чи
іншої рідини на пристрій.

13. Пошкодження, які потребують ремонту – Виріб повинен обслуговуватися лише
авторизованими та належним чином підготовленими спеціалістами. Відкриття
кришки або інші спроби обслуговування можуть призвести до серйозних травм або
смертельного випадку від ураження електричним струмом, а також підвищити ризик
виникнення пожежі.

14. Запасні частини – У випадку, якщо виріб потребує заміни частин, переконайтеся,
що обслуговуючий працівник використовує запасні частини, зазначені виробником,
або частини з тими самими характеристиками та продуктивністю, що й оригінальні
запасні частини. Використання несанкціонованих частин може призвести до пожежі,
ураження електричним струмом та/або іншої небезпеки.

15. Безпечні перевірки – Після завершення сервісних робіт або ремонту попросіть
техніка виконати перевірки безпеки, щоб переконатися, що виріб знаходиться у
належному робочому стані.

16. Діти – Не дозволяйте малим дітям гратися з пластиковим пакетом-упаковкою від
телевізора. Ігри з пакетом можуть призвести до удушення або поранення.

17. Акумулятори – Не піддавайте акумулятори (акумуляторний блок або встановлені
акумулятори) надмірному нагріванню сонцем, вогнем або подібними джерелами.

18. Антена -- Заберіть антену від високовольтних ліній електропередачі та кабелів
зв’язку, а також переконайтеся, що вона надійно встановлена. Якщо антена
торкається лінії електропередачі, контакт з антеною може призвести до пожежі,
ураження електричним струмом або травми.

19. Захист панелі -- Панель виробу виготовлена зі скла. Таким чином, вона може
тріснути при падінні або ударі іншими предметами. Якщо панель розбилася, будьте
обережними, щоб не поранитись шматочками розбитого скла.

20. Дане обладнання має класⅡ або подвійну електроізоляцію. Воно було
розроблено таким чином, що не потребує заземлення для безпечної
роботи.

21. Робоча температура: 5℃ — 35℃ Робоча вологість: ≤80%
Температура зберігання: -15℃ — 45℃ Вологість зберігання: ≤90%
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Інструкції з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
1. Прочитайте дані інструкції.
2. Збережіть дані інструкції.
3. Врахуйте всі попередження.
4. Дотримуйтесь усіх інструкцій.

7. Не перекривайте вентиляційних
отворів. Не слід перешкоджати
вентиляції, перекриваючи
вентиляційні отвори такими
предметами, як газети,
скатертини, штори і т.д.

5. Не використовуйте виріб біля води. 8. Не встановлюйте виріб поблизу
джерел тепла, таких як радіатори,
обігрівачі, печі або інші прилади
(включаючи підсилювачі), які
випромінюють тепло.

6. Чищення виконуйте лише сухою
тканиною. Перед чищенням
відключайте виріб з розетки. Не
використовуйте рідких або
аерозольних засобів для чищення.

9. Не порушуйте функціонування
поляризованої або заземлюючої
вилки. Поляризована вилка має
два контакти, один з яких є
ширшим, ніж інший. Заземлююча
вилка має два контакти, а також
третій, заземлюючий контакт.
Широкий контакт або третій штир
використовується для
забезпечення безпеки. Якщо вилка
не підходить до розетки,
зверніться до електрика для
заміни застарілої розетки.
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Інструкції з техніки безпеки

10. Слідкуйте, щоб на шнур
електроживлення не ставали, не
затискали, особливо поблизу
вилки, розетки, а також поблизу
місця, де він виходить з виробу.

13. Для додаткового захисту даного
виробу під час грози або коли він
залишений без догляду та не
використовується тривалий час,
відключіть його від розетки та
від’єднайте силовий кабель.

11. Розкажіть дітям про небезпеку
підніматися на меблі для
керування телевізором.

14. Під час обслуговування
звертайтеся до кваліфікованого
обслуговуючого персоналу. Коли
виріб пошкоджений будь-яким
чином, наприклад, пошкоджений
шнур електроживлення або
вилка, розлита рідина або у
пристрій потрапили предмети,
попав дощ або волога,
спостерігається ненормальна
робота виробу або відбулося
падіння, необхідно провести
обслуговування.

12. Коли використовується візок,
будьте обережними під час
переміщення візка/виробу, щоб
уникнути травми від перекидання.
Раптові зупинки, надмірне
зусилля та нерівна підлога може
викликати падіння виробу з візка.

ПРИМІТКА:
※ Утилізація даного виробу повинна здійснюватися відповідно до місцевого

законодавства. Не викидайте даний виріб разом із загальними побутовими
відходами.

※ Інколи на екрані можуть з’являтися декілька неактивних пікселів, як
нерухомі цятки синього, зеленого або червоного кольору. Зверніть увагу,
що це не вплине на продуктивність Вашого виробу.

※ Уникайте торкання до екрану або утримання Вашого пальця (пальців)
навпроти нього тривалий період часу. Це може створити ефект
тимчасових спотворень екрану.

※ Не рекомендується тримати нерухоме зображення на екрані, а також
надзвичайно яскраве зображення протягом тривалого періоду часу.
Необхідно зменшити «яскравість» та «контраст» під час їх відтворення.
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Основний блок керування
Передня панель

Задня та бічна панель
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1. Живлення ( ): Вмикання та вимикання пристрою.
2. МЕНЮ ( ): відкрити / закрити меню.
3. CH+/CH-: перемикання каналів. 4. VOL +/ VOL: регулювання гучності.
5. Індикатор живлення та інфрачервоний датчик.
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Основний блок керування
Монтаж з'єднань

7. ПК: підключіть один кінець VGA-кабелю до VGA-порту комп’ютера, підключіть
інший кінець VGA-кабелю до VGA-порту на телевізорі, і затягніть болти за
годинниковою стрілкою на кожному кінці VGA-кабелю.
ПРИМІТКА:
 При підключенні 15-штиркового VGA не вставляйте роз’єм із зусиллям,

щоб не пошкодити штирки.
8. AV OUT: Вихідний сигнал від телевізора може використовуватися в якості

джерела сигналу.
ПРИМІТКА:
 AV OUT можливо використовувати лише для аудіо/відео сигналів ТВ та аудіо

каналів.
9. ANT: Використовується для підключення антени або мережі кабельного

телебачення, і отримує сигнали від антени або ТВ-сигнали замкнутого контуру.
10. HDMI (1,2,3): підтримка аудіо-пристроїв з роз’ємом HDMI (таких як

телеприставки, DVD-плеєри, цифрові телевізори і т.д.). HDMI також називають
мультимедійним інтерфейсом високої чіткості, він може передавати цифрове
аудіо та відео по одному кабелю.

ПРИМІТКА:
 При підключенні HDMI, не докладайте надмірних зусиль під час з’єднання

роз’ємів. Це може призвести до пошкодження штирів роз’ємів.
11. ЦИФРОВИЙ АУДІО ВИХІД: Передача цифрового телевізійного аудіо-

сигналу на зовнішнє аудіо-обладнання через порт цифрового аудіо-виходу.
12. AV IN: аудіо вихід DVD-плеєра можливо з’єднати з портом аудіо-входу

телевізора через аудіо-кабель.
13. КОМПОНЕНТ (YPbPr): Вихід компонентного сигналу (YPbPr) DVD-

плеєра можливо з’єднати з портом входу компонентного сигналу (YPbPr)
телевізора через аудіо-кабель.

ПРИМІТКА:
 Обидва аудіо-сигнали: аудіо-кабель та компонента являються входом від "R

- Audio - L".
 Якщо компонент (YPbPr) та аудіо-кабель працюють, як міні-роз’єм, і

передають загальне аудіо, використовуйте аудіо- та відео-кабель один
до трьох.

14. CI: встановіть CI карту в гніздо PCMCIA, згідно стрілки на CI карті.
15. USB: USB-порт використовується для підключення USB-пристроїв, таких

як USB-диск.
16. : підключіть його до Ваших навушників або іншого звукового обладнання.
17. Підключіть кабель живлення з напругою 100-240 В.
ПРИМІТКА:
 Параметри електроживлення телевізора: 100-240 В, 50/60 Гц; не

підключайте електроживлення з напругою, яка перевищує зазначений
діапазон.
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Підключення та налаштування
Поради з підключення

ПРИМІТКА:
※ Перед підключенням до зовнішнього пристрою переконайтеся, що

телевізор та зовнішні пристрої відключені. При підключенні врахуйте назву
інтерфейсу та колір інтерфейсу для підключення відповідного сигнального
кабелю.

※ Тримайте вилку за ізольовану частину, коли Ви від’єднуєте кабель
живлення, не торкайтеся безпосередньо металевих частин кабелю.
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Початок роботи
Використання пульта дистанційного керування

При використанні пульта дистанційного керування використовується датчик на
телевізорі. Якщо між пультом дистанційного керування та датчиком на виробі
знаходиться перешкода, він може не працювати.
 Скеруйте пульт дистанційного керування на датчик телевізора.
 При використанні телевізора в яскраво освітленому місці інфрачервоний датчик

пульта дистанційного керування може не працювати належним чином.
 Рекомендована ефективна відстань для використання пульта дистанційного

керування – 7 м.

Встановлення елементів живлення у пульт
1. Відкрийте кришку в задній частині пульта

дистанційного керування.
2. Встановіть два елементи живлення типу AAA.

Переконайтеся, що дотримана полярність
згідно схеми у батарейному відсіку.

3. Встановіть кришку.

Заміна елементів живлення
Коли Вам необхідно буде встановити елементи живлення у пульт дистанційного
керування, робіть це згідно інструкції, яка наведена нижче.
Коли елементи живлення розряджаються, робоча відстань пульта значно
зменшується, і Вам необхідно буде їх замінити.
Примітки стосовно використання елементів живлення:
Використання неправильного типу елементів живлення може викликати підтікання
хімічних речовин та/або вибух. Візьміть до уваги наступне:
 Завжди перевіряйте, щоб елементи живлення були встановлені з урахуванням

полярності, як це показано на кришці акумуляторного відсіку.
 Різні типи елементів живлення мають різні характеристики. Не використовуйте

одночасно різні їх типи.
 Не змішуйте старі та нові елементи живлення. Це скоротить термін експлуатації

та/або призведе до появи підтікання.
 Замініть елементи живлення, коли вони перестануть працювати.
 Хімічні речовини, що витікають з елементів живлення, можуть викликати

подразнення шкіри. Якщо з них просочуються хімічні речовини, негайно витріть
їх сухою тканиною.

 Елементи живлення можуть мати більш короткий термін експлуатації через
умови зберігання. Виймайте їх кожного разу, коли передбачаєте, що пульт
дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого
періоду часу.

 Елементи живлення не повинні піддаватися надмірному нагріванню від
будь-яких джерел.

УВАГА:
 Якщо неправильно замінити елементи живлення, це може призвести до вибуху.
 Замінюйте їх лише на елементи живлення еквівалентного типу.
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Пульт дистанційного керування
Оригінальний пульт дистанційного керування має наступні кнопки:

Визначення кнопок на пульті
дистанційного керування:

1. : Живлення, вмикання або вимикання
телевізора.

2. ІНФОРМАЦІЯ: відображення на екрані
відомостей про поточну програму.

: Перейти на класифікаційну сторінку.
3. : вимикання або вмикання звуку.
4. ЦИФРОВІ КНОПКИ: Оберіть канали або

імпорт паролів.
5. ДЖЕРЕЛО: натисніть для вибору

джерела сигналу.
: Відобразити приховану інформацію

на деяких сторінках телетексту.
6. ∞I/II: Кнопка може використовуватися

для перемикання між NICAM DUALⅠ /
NICAM DUALⅡ / DUALⅠ + Ⅱ/MONO, а
також для перемикання мови аудіо в
режимі DTV.

7. MENU: натисніть, щоб відобразити /
приховати на екрані меню або вийти з
деяких операцій.

8. EXIT: вийти з поточного режиму.
9. ◄/►/▲/▼: вибір напрямку.
10. ENTER: оберіть або підтвердіть пункт

меню.
11. INDEX: натисніть для входу до списку

відтворення (в режимі PVR).
12. LIST (СПИСОК КАНАЛІВ): натисніть

для виклику списку каналів. Повторно
натисніть для виходу з нього.

13. CH+/CH-: натисніть для вибору каналів
у порядку зростання або спадання.

14. VOL+/VOL-: натисніть для регулювання
рівня гучності.

15. SLEEP (СОН): натисніть, щоб
встановити таймер сну.
Після спливу заданого періоду телевізор
переходить до режиму очікування.

16. : натисніть для відображення Ваших
улюблених каналів у режимі DTV. (Ви
повинні встановити Ваші улюблені
канали в меню Program Edit
(Редагування)).

17. EPG: електронний програмний гід, в
режимі DTV.
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Пульт дистанційного керування

ПРИМІТКА:
※ Кнопки, які тут не згадані, не використовуються.
※ Усі малюнки у даному посібнику наведені для прикладу. Фактичний
вигляд виробу може відрізнятися від наведеного на ілюстрації.

18. : Повернення до останньої
переглянутої програми.

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

: перемотка назад (в режимі
відтворення носія)

: перемотка вперед (в режимі
відтворення носія)

попередній запис (в режимі
відтворення носія)

: наступний запис (в режимі
відтворення носія)

20. STILL (ЗУПИНИТИ): зупинити або
активувати поточну картинку

: Зупинити (в режимі відтворення
носія).

: утримуйте сторінку телетексту на
дисплеї, натисніть знову, щоб її
звільнити.

21. : увійдіть до телетексту, натисніть ще
раз, щоб перейти до режиму MIX,
натисніть цю кнопку третій раз – для
виходу.

: відтворення / пауза (в режимі
перегляду носія).

22. RADIO (РАДІО): натисніть для зміни
радіо та програми (в режимі DTV)
Програми DTV, коли є радіо.

23. : налаштуйте відображувані
пропорції.

: зміна розміру телетексту в режимі
відображення.

24. СУБТИТРИ: увійдіть до меню субтитрів.
: введіть режим субтитрів або

підсторінку.
25. : вимкніть телетекст, не виходячи з

телетексту. Для виходу необхідно
повторно натиснути дану кнопку.

26. DMP: Натисніть, щоб перейти до меню
джерела носія.

27. ●: натисніть кнопку ● для початку запису
(в режимі PVR).

:
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Основні операції
Вмикання та вимикання пристрою

• Вмикання телевізора.
Підключіть телевізор до розетки електромережі.
Якщо телевізор має вимикач живлення, увімкніть його. В режимі очікування
натисніть кнопку живлення на пульте дистанційного керування, щоб
увімкнути телевізор.

• Вимикання телевізора.
Натисніть кнопку на пульте дистанційного керування, щоб перейти до режиму
очікування.

Не залишайте Ваш телевізор в режимі очікування тривалий час. Краще
відключіть шнур електроживлення.
ПРИМІТКА:

 Якщо відбулося аварійне відключення живлення, телевізор перейде до режиму
очікування автоматично, після подачі електроживлення. Для забезпечення
нормальної експлуатації телевізора, забороняється його часте вмикання та
вимикання. Коли відбувається аварійне відключення живлення, рекомендується
відключити кабель живлення від розетки мережі електроживлення.

Первинне налаштування
Якщо Ви вперше вмикаєте телевізор, з’явиться меню первинного налаштування,
пункти даного меню також присутні в інших меню, тому Ви можете змінити
значення після їх налаштування.
Порада: переконайтеся, що антена підключена.
■ Встановіть бажану мову.

Кнопками ◄/► оберіть мову, яка буде використовуватися для меню та
повідомлень.

■ Оберіть бажану країну.
Кнопками ◄/► оберіть країну.

■ Оберіть Ваше телевізійне оточення.
Кнопками ◄/► оберіть вмикання/вимикання оточення.

■ Налаштування.
Тип налаштування: Кнопками ◄/► оберіть: DTV+ATV, DTV, ATV.
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Кнопка ззаду телевізора•	
Натисніть кнопку , щоб відкрити операційне меню.
Натискайте кнопки навігації , щоб вибрати потрібну опцію.
Потім натисніть кнопку для вибору.
HOME: 
SOURCE: відкрити меню для вводу.
MENU:відкрити меню для дисплея.

  /  V
/ V / /+ - ) (

  /  
дисплеяHome  .

• Сигнал відсутній.
Коли телевізор працює в режимі радіочастотного приймання, він переходить
автоматично до режиму очікування через 10 хвилин після того, як будуть відсутні
всі сигнали (наприклад, коли закінчилися програми на телестанціях). В режимі
ПК телевізор автоматично вимкнеться через 90 с, якщо сигнал буде відсутнім.
Коли підключається VGA-кабель, телевізор вмикається автоматично.

Нажмите  на телевизоре, чтобы его выключить.

 

  /  

Нажимайте на телевизоре более 3 секунд,   /  чтобы его выключить.  

Цифровий тип: DVB-T,DVB-C.



Основні операції

■ Автоматичне налаштування.
Натисніть кнопку ENTER для запуску автоматичного пошуку.
Спочатку налаштуйте ATV, натисніть Меню та кнопку «стрілка вліво», щоб

перейти до ATV налаштування,
Потім налаштуйте DTV, натисніть Меню та кнопку «стрілка вліво», щоб

пропустити налаштування DTV.

Вибір телеканалів
• Використовуйте CH+/CH- на панелі телевізора або на пульте дистанційного
керування.
Натискайте CH+ для збільшення номеру каналу.
Натискайте CH- для зменшення номеру каналу.
• Використання цифрових кнопок 0-9.
Кнопками можна обрати номер каналу від 0 до 9.
Окрім цього, коли телевізор знаходиться в деякому режимі, телевізор буде
працювати в режимі телевізора та відтворювати відповідний канал, якщо
натиснута кнопка з будь-яким номером.
• Приклад.
Щоб обрати канал (наприклад, канал 5): натисніть 5.
Щоб обрати канал (наприклад, канал 20): натисніть на короткий час 2 та 0.

Налаштування гучності
• Кнопками VOL +/- регулюється гучність.
• Якщо бажаєте вимкнути звук, натисніть клавішу .
• Можливо вимкнути беззвучний режим, натиснувши клавішу або збільшивши
гучність.

Зміна джерела входу
Можливо обрати джерело вхідного сигналу, натиснувши кнопку SOURCE на пульті
дистанційного керування.
Кнопками ▲/▼ прогортайте список джерел вхідного сигналу і натисніть кнопку
ENTER для підтвердження вибору.

13



Основні операції

Навігація по меню
Перед використанням телевізора слідуйте вказівкам нижче, щоб дізнатися, як
орієнтуватися в меню, обирати та налаштовувати різноманітні функції. Кроки по
доступу можуть відрізнятися, залежно від обраного меню.
1. Натисніть кнопку MENU для відображення головного меню.
2. Кнопками ◄/► прогортайте головне меню.
3. Кнопками ▲/▼ оберіть необхідний підпункт.
4. Натисніть кнопку ENTER для доступу до підменю.
5. Кнопками ▲/▼/◄/► оберіть необхідне значення. Налаштування в OSD може

відрізнятися, залежно від обраного меню.
6. Натисніть кнопку MENU, щоб повернутися до попереднього меню.
7. Натисніть кнопку EXIT для виходу з меню.
ПРИМІТКА:
 Якщо пункт меню сірий, значить, він недоступний або не може бути

налаштований.
 Деякі пункти меню можуть бути приховані, це залежить від режимів або сигналу

використаних джерел.
 Кнопки на телевізорі мають ті ж функції, які відповідають кнопкам на пульті

дистанційного керування. Якщо пульт дистанційного керування втратиться або
не працюватиме, можливо використовувати кнопки на телевізорі для вибору
меню. Даний посібник описує використання пульта дистанційного керування.

Меню каналів
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Основні операції

Тип сканування: кнопками ◄/► оберіть тип сканування.
Ідентифікатор мережі: кнопками ◄/► оберіть ідентифікатор мережі.
Частота: кнопками ◄/► оберіть частоту.
Символ швидкості: кнопками ◄/► оберіть символ швидкості.
Початок пошуку: натисніть кнопку ENTER для запуску автоматичного пошуку.

■ Ручне налаштування ATV: ручне налаштування ATV каналів.
Поточний CH (канал): задайте номер каналу.
Система передачі кольорів: оберіть систему передачі кольорів.
Звукова система: оберіть звукову систему.
Точне налаштування: точне регулювання частоти каналу.
Пошук: натисніть кнопку ◄ для пошуку вниз від поточної частоти, кнопку ►
для пошуку вгору.

■ Ручне налаштування DTV: ручне налаштування каналів DTV.
Кнопками ▲/▼ оберіть ручне налаштування DTV, після цього натисніть
кнопку ENTER, щоб увійти до підменю.
ТВ сигнал з ефіру.
Кнопками ◄/► оберіть номер каналу, після цього натисніть кнопку ENTER.
ТВ сигнал з кабелю.
Кнопками ◄/► оберіть частоту, символ (кілосемпл в секунду), тип QAM, після
цього натисніть кнопку ENTER.

■ Programme Edit (редагування програми).
Кнопками ▲/▼ оберіть Programme Edit, після цього
натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до підменю.
Спочатку кнопками ▲/▼ виділіть канал, який Ви
бажаєте видалити, пропустити, перейменувати або
перемістити, після чого:
Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку, щоб видалити канал.
Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку, щоб перейменувати
канал. (В режимі ATV)
Натисніть ЖОВТУ кнопку, щоб налаштувати канал
для режиму переміщення, після цього кнопками
▲/▼ перемістіть його у потрібну позицію.

Тип налаштування: кнопками ◄/► оберіть: DTV+ATV, DTV, ATV.
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Автоматичне налаштування: Натисніть кнопку ENTER/► для вибору
підменю.
ТВ сигнал з ефіру.
Країна: кнопками ◄/► оберіть країну.
Тип налаштування: кнопками ◄/► оберіть: DTV+ATV, DTV, ATV.
Цифровий тип: DVB-T.
Початок: натисніть кнопку ENTER для запуску автоматичного пошуку.
ТВ сигнал з кабелю.
Країна: кнопками ◄/► оберіть країну.

■

Цифровий тип: DVB-C.



Основні операції

• Розклад
Натисніть жовту кнопку, щоб задати параметри для записів за розкладом.
Запис за розкладом можливо розпочати у зазначений час.

- Канал: кнопками ◄/► оберіть канал.
- Тип: кнопками ◄/► оберіть запис або нагадування.
- Режим: кнопками ◄/► оберіть режим.
- Час початку: встановіть час початку запису.
- Час завершення: встановіть час завершення запису.
Кнопками ◄/► виділяйте різноманітні налаштування, і кнопками ▲/▼
вносіть зміни.

■ Розклад (лише в режимі DTV).
Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору розкладу, після цього натисніть кнопку
ENTER для входу до підменю.
Кнопками ◄/► оберіть розклад або список відтворення.

Якщо під час налаштування буде виникати конфлікт у часі, буде виводитися
попереджувальне повідомлення.
Натисніть синю кнопку, щоб змінити запис за розкладом.
Натисніть червону кнопку, щоб видалити запис за розкладом.

Після того, як Ви завершили налаштування необхідних параметрів,
натисніть кнопку ENTER для збереження налаштувань.

• Список записів.
Кнопками ◄/► оберіть потрібний список записів.
Кнопками ▲/▼ оберіть записаний файл і натисніть клавішу ENTER для
початку відтворення.
Натисніть червону кнопку для видалення записаного файлу.
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Натисніть СИНЮ кнопку, щоб пропустити канал.
(Телевізор пропустить канал автоматично при використанні кнопок CH +/- для
перегляду каналів.)
Натисніть кнопку , щоб обрати улюблений канал.



Основні операції

ПРИМІТКА:
 Функцію можливо використовувати лише за наявності гнізда CI.
 Ви можете змінити екран меню CI (Common Interface), а також службу,

отримавши консультацію у Вашого дилера.
 Не вставляйте та не виймайте карту CI при увімкненому живленні.
 Не вставляйте та не виймайте карту CI часто, щоб уникнути пошкодження

телевізора та CI карти.
 При ініціалізації CI карти не працюйте з телевізором.

Меню налаштування зображення

■ Інформація про сигнал (доступно лише тоді, коли сигнал поступає по
DTV)
Кнопками ▲/▼ оберіть інформацію про сигнал, після цього натисніть кнопку
ENTER, щоб переглянути детальну інформацію.

■ Інформації CI (в режимі DTV)
Дана функція дозволяє Вам переглянути деякі зашифровані послуги (платні
послуги).
Встановіть CI карту в гніздо PCMCIA, відповідно до стрілки на CI карті.

■ Контрастність: відрегулюйте рівень білого зображення.
■ Яскравість: відрегулюйте темний колір чорних ділянок на зображенні.

■ Режим налаштування зображення: Ви можете обрати тип зображення, який
краще відповідає вимогам Вашого перегляду. Контрастність, яскравість, колір,
відтінок та різкість можливо налаштувати відповідно до особистих вподобань.

■ Колір: відрегулюйте інтенсивність кольорів зображення.
■ Відтінок: відрегулюйте відтінок зображення (лише в режимі NTSC).
■ Різкість: краї об’єкту підсилюються для деталізації зображення.
■ Колірна температура: оберіть колірну температуру, щоб Ви почували себе

комфортно.
■ Шумопониження: зменшує шум зображення для слабкого радіосигналу.
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Режим звуку: можете налаштувати звук відповідно до своїх вподобань. Високі та
низькі частоти можливо налаштувати, коли обрано користувацький звуковий
режим.
■ Високі частоти: налаштування високих частот.
■ Низькі частоти: налаштування низьких частот.
■ Баланс: відрегулюйте рівень звуку лівого та правого динаміків.
■ Автоматичний рівень гучності: авто – рівень залишається на тому ж рівні

гучності при зміні програм. Оскільки кожна радіостанція має свої власні умови
сигналу, регулювання гучності може бути потрібним кожного разу при
перемиканні каналу. Дана функція дозволяє насолоджуватися стабільною
гучністю, автоматично коригуючи її для кожної програми.

■ Режим формату SPDIF: Ви можете обрати бажаний режим виходу SPDIF.
■ Перемикач AD (аудіоопис): Ви можете увімкнути або вимкнути опцію AD.

Збільшення гучності аудіоопису (AD). Функція для людей з послабленим
зором. До треків додається звуковий опис поточного екрану. Їй потрібен потік
коду для підтримки.

Меню налаштування звуку

■ Режим HDMI: налаштовує телевізор таким чином, щоб від сприймав і після
цього обробляв сигнали HDMI від усіх джерел автоматично, а також коригував
зображення для оптимальної якості.

Меню налаштування часу
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■ Автоматичне перемикання в режим очікування: Оберіть час в годинах
(вимк., 3 год., 4 год., 5 год.), протягом якого Ви бажаєте, щоб телевізор
залишався увімкненим після завершення останньої операції.
Порада: пульт дистанційного керування не виконує будь-яких дій у
гіпотетичний час, від вимикається автоматично. Якщо Ви виконуєте
будь-яку операцію, він скидає час.

■ Таймер OSD: оберіть час, в секундах (5 с, 15 с, 30 с), протягом якого Ви
бажаєте, щоб екранне меню залишалось на екрані після останньої операції.

■ Літній час: кнопками ▲/▼ оберіть літній час, після цього натисніть ◄/► для
вибору. (Опції: увімкнути, вимкнути, авто)

ПРИМІТКА:
 Покази годинника будуть змінюватися зі зміною зони, яку Ви обрали в часовому
поясі.

Меню блокування

■ Блокування системи: функція не допускає несанкціонованої роботи
телевізора, якщо не ввести пароль із 4 цифр.
За замовчуванням використовується пароль 0000.

■ Годинник: Відображається або час потоку сигналу DTV, або встановлений
системний час.

■ Часовий пояс: кнопками ▲/▼/◄/► оберіть часовий пояс.
■ Таймер сну: оберіть час автоматичного перемикання телевізора в режим

очікування.

ПРИМІТКА:
 Якщо Ви забули Ваш пароль, завжди є дійсним суперпароль 1225.

■ Встановлення пароля: натисніть кнопку ENTER для доступу до підменю.
Можливо встановити свій пароль. Цифровими кнопками на пульті
дистанційного керування встановіть новий пароль. Коли новий пароль
успішно введений двічі, налаштування завершене.
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■ Блокування клавіш: встановіть, щоб не допустити використання пристрою
маленькими дітьми чи іншими непередбаченими користувачами; коли
блокування клавіш увімкнене, Ви не можете використовувати кнопки панелі.

■ Режим готелю: кнопками ▲/▼ оберіть режим готелю, після цього натисніть
кнопку ENTER, щоб увійти до режиму готелю.

- Режим готелю
Кнопками ▲/▼ оберіть режим готелю, після цього натисніть кнопку ENTER
для його вмикання або вимикання.
ПРИМІТКА:
 Наступні параметри працюють лише тоді, коли режим готелю є увімкнений.
- Блокування джерела
Блокування обраного джерела.
- Джерело за замовчуванням
Задайте джерело входу за замовчуванням під час вмикання телевізора.
- Цифровий тип
Відображення цифрового типу при кожному вмиканні телевізора.
- Програма за замовчуванням
Доступно, коли джерелом за замовчуванням обрано телевізор.

■ Блокування каналу (в режимі ATV/DTV): натисніть зелену кнопку для
блокування обраного каналу. Натисніть зелену кнопку знову, щоб
розблокувати його. Для перекладу заблокованих каналів необхідно ввести
пароль із 4 цифр у полі на екрані.

■ Батьківський контроль: кнопками ▲/▼ оберіть батьківський контроль.
Дана функція запобігає перегляду дітьми програм для дорослих, відповідно
до встановленого рейтингу.

- Гучність за замовчуванням
Встановлює гучність за замовчуванням при кожному вмиканні телевізора.
- Максимальна гучність
Встановіть максимальну гучність, яку можливо налаштувати.
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видалити налаштування, які Ви зробили раніше.

Меню налаштування

■ Мова: оберіть бажану мову відображення інформації на екрані.
■ Мова телетексту: кнопками ▲/▼ оберіть мову телетексту.
■ Мови аудіо: кнопками ▲/▼/◄/► оберіть мову аудіо.
■ Мова субтитрів: кнопками ▲/▼/◄/► оберіть мову субтитрів.
■ Режим для людей з порушенням слуху: кнопками ▲/▼ оберіть режим для

людей з порушенням слуху, кнопки ◄/► використовуються для його
вмикання/вимикання.

■ Співвідношення сторін: можливо обрати розмір зображення, яке
найкращим чином відповідає Вашим вимогам для перегляду.

■ Синій екран: задайте синій або чорний колір фону, коли відсутній вхідний
сигнал.

■ Початкове налаштування: даний посібник допоможе Вам налаштувати
телевізор.

- Імпорт бази даних
Якщо Вам не вдається відновити початковий канал інформації після
операцій сортування, переміщення, скидання, блокування, Ви можете
імпортувати дані каналу з USB.
- Експорт бази даних
Ви можете експортувати всю поточну інформацію про канали (включаючи
номер каналу, назву каналу, частоту і т.д.) на USB-диск, щоб виконати
резервне копіювання інформації каналу для даного пристрою.
- Зняття блокування

Кнопками ▲/▼ зніміть блокування, після цього натисніть кнопку ENTER,
щоб

■ Скидання: нагадує налаштування за замовчуванням.
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вмикають/вимикають автоматичне живлення телевізора.
Список пристроїв Відображає пристрої, які підключені до телевізора.
Меню пристроїв Натисніть кнопку ENTER, щоб відкрити головне меню
пристрою.

■ Файлова система PVR (в режимі DTV)
- Оберіть диск: оберіть диск,
якийвикористовуєтьсядля PVR.
- Перевірте файлову систему PVR: перевірте диск
та протестуйте швидкість системи.
- USB-диск: чи активний USB.
- Формат: форматування USB-диску.
- Зсув по часу: оберіть зсув по часу.
- Швидкість: відображення швидкості пристрою зберігання.
- Межа вільного запису: оберіть тривалість запису.
• Запис одним дотиком (лише в режимі DTV)
1. Спочатку встановіть пристрій USB у USB-порт.
2. Натисніть кнопку (RECORD) на пульті дистанційного керування
безпосередньо для початку запису.
Натисніть кнопку EXIT, щоб мінімізувати інформаційну панель внизу екрану.
Натисніть кнопку (RECORD) знову для відображення інформації про
поточний запис.
3. Натисніть кнопку (STOP) для відображення діалогового вікна: оберіть
«Yes», зупинити запис, оберіть «No», щоб закрити діалогове вікно.
Підказки: в режимі запису неможливо перейти на канал іншої телекомпанії
або обрати іншу функцію.

■ Оточення: кнопками ◄/► оберіть режим магазину або домашній режим.

■ HDMI CEC: кнопками ▲/▼ оберіть HDMI CEC, натисніть ENTER для входу до
підменю.

Керування шиною ControlКнопками ◄/► вмикайте/вимикайте керування CEC.

Автоматичне вимикання живлення пристрою Кнопки ◄/►
вмикають/вимикають автоматичне живлення.

Автоматичне вмикання живлення телевізора Кнопки ◄/►

■ Оновлення ПЗ (USB): оновлення ПЗ за допомогою пристрою пам’яті USB.
Будьте обережними, щоб не вимкнути живлення або вийняти USB-диск до
завершення оновлення.
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втраті. Віруси на USB інколи призводять до неможливості форматування.
 Коли USB-пристрій має декілька розділів, система PVR може допомогти

обрати будь-який для запису.
 Якщо весь час використовується система запису PVR, вона вийде зі системи
PVR автоматично.
 Підтримується USB версії 2.0.
 Деякі з нестандартних USB-пристроїв можуть не підтримуватися.

Меню екрану (в режимі ПК)

1. Натисніть кнопку MENU, щоб викликати меню SCREEN (екрану).
2. Кнопками ▲/▼ оберіть опції, які Ви бажаєте налаштувати в меню SCREEN.
3. Натисніть кнопку ENTER для налаштування.
■ Автоматичне налаштування: налаштування всіх параметрів ПК в

автоматичному режимі.
■ Зміщення по горизонталі: регулювання горизонтального зміщення

зображення.

• Перегляд записаної програми:
1. Натисніть кнопку INDEX на пульті дистанційного керування для

відображення списку записів. (Інакше перейдіть до Меню > канал >
Розклад > Список записів)

2. Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору записаного файлу і натисніть
ENTER, щоб почати відтворення у повноекранному режимі.

ПРИМІТКА:
 USB-диск повинен мати ємність принаймні 512 Мб.
 Відформатуйте встановлений диск USB, коли на нього не здійснюється запис.
 Під час форматування пристрою не виймайте його. Якщо пристрій

форматується, всі файли будуть видалені. Перед форматуванням пристрою
створіть резервну копію Ваших файлів, щоб запобігти їх пошкодженню або

■ Зміщення по вертикалі: регулювання вертикального зміщення зображення.
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повністю.
 Максимальне навантаження USB: 5 В постійного струму, 500 мА.

• Формати, які підтримуються

Контен
т

Розшир.
файлів

Кодеки
Примітки

Відео Аудіо

Відео

.mpg MPEG-1, MPEG-2

MP3,
AAC,PCM

Максимальна роздільна
здатність: 1920×1080
Максимальна швидкість
передачі даних: 40 Мбіт/с

.avi
MJPEG,

MPEG-4, SP/ASP,
H.263/H.264

Максимальна роздільна
здатність: 1920×1080
Максимальна швидкість
передачі даних: 20 Мбіт/с

.ts
MPEG-2,

H.264 ,HEVC

.mkv/
.mov

MPEG-4,SP/ASP,
H.263/H.264,

HEVC
.dat MPEG-1

.Mp4

MPEG-4,SP/ASP,
H.263/H.264,

HEVC

MPEG-1, MPEG-2
Максимальна роздільна
здатність: 720×576

.vob MPEG-2 Максимальна швидкість
передачі даних: 40 Мбіт/с

Операції з носіями
• Спочатку встановіть пристрій USB у USB-порт.
• Натисніть кнопку SOURCE (ДЖЕРЕЛО), щоб викликати меню вибору джерела
сигналу. Кнопками ▲/▼ оберіть носій, а кнопкою ENTER — перехід до режиму
носія. Можливо також використовувати меню вибору джерела сигналу для
виходу з режиму носія.
ПРИМІТКА:
 Спеціальні USB-пристрої можуть не підтримуватися або підтримуватися не

■ Фаза: налаштування фази зображення.
■ Налаштування положення: відрегулюйте положення зображення, якщо воно

не відповідає телевізору.

■ Розмір: налаштування розміру екрану.
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.bmp BMP

Максимальна роздільна
здатність: 9600×6400

Глибина кольору: 1/4/8/16/24/32
біт/п 9600×6400

.png

Із суцільною розгорткою Максимальна роздільна
здатність: 9600×6400

Черезстрічкова розгортка Максимальна роздільна
здатність: 1280×800

Текст .txt ANSI/UNICODE GB/UTF8 Розмір файлу: макс. 1 Мб

ПРИМІТКА:
 Файли зі спеціальними алгоритмами складання можуть не підтримуватися або
підтримуватися не повністю засобами відтворення контенту.
 Підтримується контент форматів, які зазначені вище. Якщо формат файлу не

підтримується, змініть його на даний формат.

• Головний робочий інтерфейс

Звукові
кліпи

.mp3 -- MP3
Частота дискретизації: 8 K~48
кГц

Бітова швидкість: 32 K~320 Кбіт/с

.m4a/
.aac

-- AAC

Частота дискретизації: 16 K~48
кГц

Бітова швидкість: 32 K~4 Кбіт/с

Канал: Моно/стерео

Фотогра
фії

.jpg/
.jpeg

Progressive JPEG
Максимальна роздільна
здатність: 1024×768

Baseline JPEG
Максимальна роздільна
здатність: 15360×8640
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Основні операції

Відтворення графічних файлів:

Натисніть кнопку INFO на пульті дистанційного керування для приховування/
відображення панелі на екрані.
＊ Кнопками ◄/► і після цього ENTER оберіть такі функції, як Previous

(Попередній), Next (Наступний), Rotate (Повернути), Enlarge (Збільшити) в
панелі на екрані.

＊ Натискання кнопки або EXIT завершує відтворення та повертає до сторінки
списку файлів.

Відтворення музичних файлів:

＊ Кнопками ◄/► і після цього ENTER оберіть функції Previous (Попередній),
Next (Наступний), Play (Відтворити), Pause (Пауза) на панелі на екрані.

＊ Натисніть кнопки або EXIT для виходу з режиму відтворення та
повернення до сторінки списку файлів.

• Основні операції
1. Кнопками ◄/► оберіть PHOTO, MUSIC, MOVIE або TEXT. Натисніть кнопку
ENTER для входу до підменю.

2. Використовуйте кнопки зі стрілками та кнопку ENTER для входу на потрібний
диск. Натисніть ENTER, щоб відкрити папку.

3. Використовуйте кнопки зі стрілками для виділення файлу. Використовуйте
кнопку ENTER, щоб скасувати або зняти відмітку з файлу. Натисніть кнопку
для відтворення обраних файлів. Якщо файл не позначений, всі файли в
папці будуть відтворюватися по черзі, після натискання кнопки .

4. Натисніть кнопку для зупинки відтворення файлів.
5. Натисніть кнопку EXIT для повернення до попереднього меню, та вийдіть із

меню для виходу.
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Основні операції

Натисніть кнопку INFO на пульті дистанційного керування для приховування/
відображення панелі на екрані.
＊ Кнопками ◄/► і після цього ENTER оберіть функції Play (Відтворити), Pause

(Пауза), Previous file (Попередній файл), Next file (Наступний файл) на панелі
на екрані.

＊ Натисніть кнопки або EXIT для виходу з режиму відтворення та
повернення до сторінки списку файлів.

Відображення текстових файлів:

Натисніть кнопку INFO на пульті дистанційного керування для приховування/
відображення панелі на екрані.

＊ Кнопками ◄/► і після цього ENTER оберіть функції Play (Відтворити), Pause
(Пауза), Previous file (Попередній файл), Next file (Наступний файл) на панелі
на екрані.

＊ Натисніть кнопки або EXIT для виходу з режиму відтворення та
повернення до сторінки списку файлів.

ПРИМІТКА:
 Для відтворення мультимедійних файлів переконайтеся, що Ви обрали

правильний значок в меню відтворення контенту.

Відтворення відеофайлів:
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Телетекст
ГІД ПО ПРОГРАМАХ (в режимі DTV)

Натисніть кнопку EPG для входу до меню 7Day TV GUIDE.
• Кнопками ◄/► перемикайтесь між колонками.
• Кнопками ▲/▼ оберіть інший канал/програму зі списку і натисніть ENTER для
активації каналу.
• Натисніть кнопку або ЧЕРВОНУ кнопку, щоб запланувати запис обраної
програми. Можете призначити час для потрібного запису. (Режим: одноразово,
щоденно, щотижнево або щомісячно).
• Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку для реєстрації програми.
• Натисніть ЖОВТУ кнопку для відображення телегіда для попереднього дня.
• Натисніть СИНЮ кнопку для відображення телегіда на наступний день.
• Натисніть кнопку INFO для відображення повної інформації про програму.
• Натисніть кнопку EPG або EXIT для виходу.

Список каналів
Натисніть кнопку LIST для відображення списку каналів.
Кнопками ◄/► оберіть всі, DTV, HD і т.д.
Кнопками ▲/▼ оберіть канал і натисніть клавішу ENTER
для його перегляду.
Натисніть кнопку CH +/ CH- для гортання сторінки вгору/
вниз у списку каналів.
Натисніть кнопку EXIT для виходу зі списку каналів.

Обране
Натисніть кнопку для відображення Обраного.
Кнопками ▲/▼ оберіть канал і натисніть клавішу ENTER
для його перегляду.
Кнопками CH +/CH- гортайте сторінки вгору/ вниз у
Обраному.
Натисніть кнопку EXIT для виходу зі списку каналів.
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Телетекст
Використання функції телетексту

• Відображення телетексту.
1. Оберіть телеканал зі сигналом телетексту.
2. Натисніть кнопку , щоб увійти до режиму телетексту.
3. Натисніть кнопку другий раз для входу до режиму MIX, дана функція

дозволяє накласти сторінку телетексту на ТВ програму.
4. Натисніть кнопку третій раз для повернення або виходу до нормального
режиму ТВ/DTV.

• Вибір сторінки.
1. Введіть номер сторінки (три цифри) за допомогою цифрових кнопок. Якщо Ви
введете неправильно номер, необхідно завершити тризначне число і після цього
ввести правильний номер сторінки.
2. Кнопкою CH- /CH+ можливо обрати попередню або наступну сторінку.

• Утримування.
Можливо натиснути кнопку для утримування сторінки, натисніть кнопку
знову, щоб звільнити сторінку.

• Список.
Натисніть кнопку , щоб безпосередньо увійти на головну сторінку списку.

• Збільшення тексту.
Коли сторінка відображається, Ви можете подвоїти розмір тексту, щоб зробити
його більш зручним для читання.
1. Натисніть кнопку , щоб збільшити верхню половину сторінки.
2. Натисніть кнопку знову, щоб збільшити нижню частину сторінки.
3. Натисніть кнопку знову, щоб повернутися до звичайного відображення.

• Відображення прихованого тексту.
Можливо відобразити приховану інформацію телетексту (наприклад, відповіді на
головоломки, загадки і т.д.), натиснувши кнопку . Натисніть кнопку знову,
щоб видалити інформацію з дисплею.

• Підсторінка.
Інколи телетекст може містити декілька підсторінок, які автоматично змінюються
в певному циклі телеканалом.
1. Увійти безпосередньо до певної підсторінки можливо, якщо натиснути кнопку

та обрати номер сторінки за допомогою цифрових кнопок. Введіть номер
підсторінки (наприклад, 0003) для третьої підсторінки.
2. Натисніть кнопку знову, щоб вийти з режиму підсторінки.

• Кольорові кнопки (червона, зелена, жовта та синя).
Натискайте ці кнопки для прямого доступу до відповідних кольорових сторінок, які
відображаються в нижній частині телетексту.
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Посібник з пошуку та усунення неполадок
Пошук та усунення неполадок

Коли Ви зустрінете наступні загальні проблеми, Ви їх зможете діагностувати та
вирішити самостійно, без допомоги спеціалістів.

Ознаки неполадок Можлива причина Методи усунення

Відсутнє зображення,
звук, індикатор не
світиться.

1. Не підключений шнур
електроживлення.

2. Вимкнено
електроживлення.

1. Підключіть шнур
електроживлення.

2. Увімкніть електроживлення.

Зображення та звук є
ненормальними.

1. Контрастність, чіткість та
колір налаштовані
неправильно.

2. Неправильно встановлена
система передачі кольорів.

3. Неправильно налаштована
звукова система.

1. Відрегулюйте контрастність,
чіткість та колір.

2. Задайте систему передачі
кольорів згідно стандарту
мовлення потрібної країни.

3. Налаштуйте звукову
систему згідно стандарту
мовлення потрібної країни.

Зображення з плямами
або «снігом».

Джерело сигналу низької
якості або кабель низької
якості.

Використовуйте якісний
кабель для сигналу.

Відсутнє зображення,
звук, індикатор
зелений або синій.

Звук на мінімальному
значенні або телевізор у
«німому» режимі.

Відрегулюйте гучність.

Сигнальний кабель
підключений неправильно.

Підключіть сигнальний кабель
правильно.

Відображається синій
екран та режим AV
(аудіовізуальний).

Відсутній вхідний сигнал, або
відео-кабель не підключений
чи підключений неправильно.

Правильно підключіть
відео-кабель.

Зображення неясне,
«тремтить» або містить
чорні горизонтальні
смуги (в режимі ПК). Зображення в режимі ПК

налаштоване неправильно.

Увійдіть до меню екрану,
оберіть пункт Auto Adjust
(Автоматичне налаштування)
для виконання автоматичного
калібрування, і налаштуйте
фазу, щоб вирішити проблему.

Зображення від ПК
розташоване не по
центрі.

Відсутній звук.

Відсутній вхідний
аудіо-сигнал або
аудіо-кабель підключений
неправильно.

Правильно підключіть
аудіо-кабель.
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Посібник з пошуку та усунення неполадок

Зображення від ПК має
неправильний колір.

Температура кольорів
встановлена неправильно.

Налаштуйте температуру
кольорів або оберіть
початкове налаштування
кольорів.

При джерелі HDMI
«снігові» пікселі при
повному екрані.

Джерело нестандартне.
Повторно підключіть кабель

HDMI.

Не працює пульт
дистанційного
керування.

Батарейки встановлені
неправильно або
розрядилися.

1. Переконайтеся, що
дотримана полярність під
час встановлення
акумуляторів.

2. Перевірте, чи є зазор між
акумуляторами та
пружинами.

3. Замініть акумулятори.

Обслуговування
Несправності, які з’являються на ранніх етапах, можуть бути відвернуті. Ретельне
та регулярне чищення може продовжити термін експлуатації Вашого телевізора.
Перед початком чищення не забувайте вимкнути живлення та від’єднати кабель
електроживлення від мережі.
Чищення екрану.
1. Є відмінний спосіб прибрати пил з Вашого екрану на деякий час. Змочіть м’яку
ганчірку в суміші теплої води і пом’якшувача тканин або миючого засобу.
Відтисніть тканину майже до сухого стану, після цього протріть нею екран.
2. Переконайтеся, що надлишок води не потрапив на екран, дайте йому
просохнути на повітрі перед вмиканням телевізора.
Чищення корпусу.
Щоб видалити бруд або пил, протріть корпус м’якою, сухою, безворсовою
ганчіркою. Не використовуйте вологу тканину.
Тривала відсутність.

Якщо Ви плануєте залишити Ваш телевізор у відключеному режимі на
тривалий період часу (наприклад, під час відпустки), рекомендується
відключити кабель електроживлення, для захисту від можливого
пошкодження блискавкою або скачками напруги.

Утилізація старих електроприладів
Європейська директива 2012/19/EU стосовно відходів електричного та
електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб старі електроприлади
не викидалися разом зі звичайними побутовими відходами. Старі
прилади повинні збиратися окремо для оптимізації їх утилізації та
переробки матеріалів, які вони містять, і запобігання шкідливого впливу
на здоров’я людини та навколишнє середовище.
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Посібник з пошуку та усунення неполадок
Закреслене зображення сміттєвого контейнера на виробі нагадує Вам
про Ваші обов’язки, коли Ви викидаєте даний виріб - його необхідно
утилізувати окремо.
Споживачі повинні зв’язатися з місцевими органами влади або
роздрібної торгівлі для отримання інформації про правильну утилізацію
побутових електроприладів.

ДСТУ EN 55013:2004 (EN 55013:1997, IDT), 
ДСТУ EN 55020:2003 (EN 55020:1994, IDT), 
ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004 (ІЕС 61000-3-2:2004, IDT), 
ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, ITD), 
ДСТУ ІЕС 60065:2009 (ІЕС 60065:2005, IDT) 

Гарантiйний строк -12 мiсяцiв. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. 
По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до автори-
зованого сервісного центру для проведення профілактичного обслугову-
вання виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. 
Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики 
виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. 
Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінчен-
ні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в 
авторизованому сервісному центрі, так як  в цьому випадку виріб може 
становити небезпеку для життя, здоров’я або майна споживача. Уповно-
важений представник виробника  в  Україні: ТOB «НАШ СЕРВІС», 04060, 
м. Київ, вул. Щусєва, будинок 44, тел.: 0444670859. Виробник: Changhong 
(Hongkong) Trading Limited. 

Адреса: Офiс 1412, 14/Ф Вест Тауер, 
Шан Так Центр, 168-200 Коннаут 
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(Ченконг (Гонконг) Трейдiнг Лiмiтед. 

Роад Цетнрал, Гонконг). 

UNIT 1412,14/F., WEST TOWER, SHUN TAK
CENTRE, 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG.

Дата виготовлення: 20.09.2016. Серiйний номер вказано на приладi.






