LED-43H7000 Smart + T2

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.
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Пульт дистанційного керування
Кнопки оригінального пульта дистанційного керування такі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

: Живлення, для ввімкнення та вимкнення
телевізора.
: Для вимкнення або відновлення звуку.
КНОПКИ З ЧИСЛАМИ: Для вибору каналів або
введення пароля.
ZOOM: Для вибору різних розмірів зображень.
: Кнопка
для початку запису (в режимі
DTV).
INFO: Для відображення на екрані телевізора
поточної інформації про програму або для
відображення інформації на зображенні, що
переглядається (у режимі MEDIA).
FAV: Увімкнення / вимкнення списку
улюблених програм.
EPG: Електронна програма передач (у режимі
DTV). Натисніть ще раз для виходу.
SLEEP: Для встановлення таймера переходу в
режим очікування. Коли минає встановлений
проміжок часу, телевізор переходить у режим
очікування.
MENU: Для переходу до екрана меню для
різних додаткових налаштувань.
SOURCE: Для вибору джерела сигналу.
OK: Для виконання вибраного пункту на екрані
меню.
Натисніть для відображення списку каналів (у
DTV / ATV режимі).
▲/▼/◄/►: Натисніть на потрібну кнопку
навігації для вибору напрямку.
EXIT: Для повернення на крок назад під час
встановлення параметрів або налаштувань.
RECALL: Повернення до попередньої
переглянутої програми.
T. S: Використовуйте для запуску функції зсуву
часу (в режимі DTV).
USB: Для переходу до джерела MEDIA.

18.
: Увімкнення / вимкнення віртуальної миші.
19. VOL+/VOL-: Для регулювання рівня гучності
вгору або вниз.
20. CH+/CH-: Для вибору каналів у порядку
зростання або зменшення.
21. HOME( ): Доступ до розумної головної
сторінки.
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Пульт дистанційного керування
22. P.MODE: Для зміни режиму зображення.
23. S.MODE: Для зміни режиму звуку.
24. ∞I/II: Для вибору режимів NICAM у режимі
аналогового телебачення.
Натисніть для переключення мови аудіо в
режимі DTV.
25. SUBTITLE: Для вибору іншої мови
субтитрів під час перегляду / відтворення
програми DTV.
26. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ: Ключові
посилання для навігації
червоного/зеленого/жовтого/синього
кольору.
27. II: Пауза (у режимі Media).
: Для входу в режим MIX у телетексті.
28.
: Стоп (у режимі Media).
: Тримайте на екрані сторінку
телетексту, натисніть ще раз для
звільнення.
29.
: Відтворення (у режимі Media).
: Натисніть для входу в телетекст,
натисніть знову для виходу.
30.
: Зміна розміру екрана телетексту в
режимі відображення.
31.
: Повернення до попереднього каналу
(у режимі Media).
i : Перехід на сторінку-покажчик.
32.
: Перехід до наступного каналу (у
режимі Media).
? : Розкрийте приховану інформацію
деяких сторінок телетексту.
33.
: Швидка перемотка назад (у режимі
Media).
: Перейдіть до режиму або
субсторінки субтитрів
34.
: Швидка перемотка вперед (у режимі
Media).
: Скасувати телетекст, але не
виходити з телетексту.

ПРИМІТКИ:
 Усі рисунки в цьому посібнику є прикладами лише для
ознайомлення, фактичний продукт може відрізнятися від рисунків.
 Кнопки, не згадані тут, не використовуються.
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Основні можливості
Увімкнення та вимкнення телевізора
• Увімкніть телевізор
Підключіть кабель живлення. Якщо у телевізора є вимикач живлення, увімкніть
спочатку його. Для увімкнення телевізора з режиму очікування використовуйте
кнопку
на пульті дистанційного керування.
• Вимкніть телевізор
Використовуйте кнопку
на пульті дистанційного керування для входу в режим
очікування. Для повного вимкнення телевізора від'єднайте шнур живлення від
розетки.
Не залишайте пристрій у режимі очікування протягом тривалого часу. Якщо не
використовувати
телевізор тривалий час, рекомендується від'єднати пристрій від електричної
мережі та антени.
• Відсутність сигналу
Повідомлення «No Signal» («Немає сигналу») з'являється на екрані, коли немає
вхідного сигналу. У TV режимі телевізор вимкнеться автоматично, якщо
протягом 15 хвилин не буде сигналу.
Вибір каналу
• Використання кнопки CH +/- на пульті дистанційного керування.
Використовуйте кнопку CH + для збільшення номера каналу.
Використовуйте кнопку CH- для зменшення номера каналу.
• Використання цифрових кнопок 0—9.
Для вибору номера каналу натисніть на кнопки від 0 до 9 (у TV режимі).
• Приклад
Для вибору каналу (наприклад, канал 5): натисніть на кнопку 5.
Для вибору каналу (наприклад, канал 20): натисніть на кнопки 2 та 0 за короткий
проміжок часу.
Регулювання гучності
• Використовуйте кнопку VOL +/- на пульті дистанційного керування для
регулювання гучності.
• Для вимкнення звуку натисніть на кнопку .
• Для увімкнення звуку натисніть на кнопку
або збільшіть гучність.
Відображення інформації
• Використовуйте кнопку INFO на пульті дистанційного керування для
відображення інформації про поточну програму.
Вибір джерела вхідного сигналу
• Для вибору джерела вхідного сигналу натисніть на кнопку SOURCE на пульті
дистанційного керування.
• Використовуйте кнопки ▲/▼ для перебору джерел вхідного сигналу та кнопку ОК
для підтвердження свого вибору.
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Основні можливості
Функціонування головного меню
Перш ніж користуватися телевізором, виконайте наведені нижче кроки, щоб
дізнатися, як орієнтуватися в меню для вибору та регулювання різних функцій.
Крок доступу може відрізнятися залежно від обраного меню.

1. Використовуйте кнопку MENU для відображення головного меню.
2. Використовуйте кнопки ◄/► для переходів по головному меню. Можна вибрати
між такими пунктами: Home (Головна сторінка), Source (Джерело), Picture
(Зображення), Sound (Звук), Channel (Канал), Lock (Блокування), Common
(Загальні параметри) та Advance (Розширені можливості).
3. Використовуйте кнопку ОК для відкриття сторінки підменю.
4. Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору бажаного варіанта.
5. Використовуйте кнопки ◄/► для регулювання величини.
6. Використовуйте кнопку MENU або EXIT для повернення до попереднього меню.
ПРИМІТКИ:
 Якщо пункт меню відображається сірим кольором, це означає, що цей пункт
недоступний або не може бути налаштований.
 Деякі пункти меню можуть бути прихованими залежно від використовуваних
режимів або джерел сигналу.
 Кнопки телевізора мають таку ж функцію, що й відповідні кнопки на пульті
дистанційного керування. Якщо пульт дистанційного керування загублений або
не працює, можна скористатися кнопками на телевізорі для вибору меню. У
цьому посібнику увага звернена на роботу пульта дистанційного керування.
 Екранний дисплей може відрізнятися від телевізора. Зображення є прикладом,
який допомагає користуватися телевізором.
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Основні можливості
Налаштування меню головної сторінки (Home page)
Головна сторінка — це вхідний інтерфейс для всіх інших функцій, які можна
пошарово вводити з цього інтерфейсу.
Використання функції меню головної сторінки може задовольнити різні потреби
користувачів, завдяки чому вони отримують повне задоволення від відео- та
аудіоефектів, які надає телевізор.
Використовуйте кнопку HOME ( ) для відкриття інтерфейсу головної сторінки, як
показано на наступному рисунку.
Екран телевізора: відображає
поточний екран джерела
і

Служба додатків:
можна
користуватися
різними наданими

Параметри

джерела

Увійдіть у меню
мультимедіа та

(Відображене зображення може відрізнятися залежно від моделі.)

Використовуйте кнопки зі стрілками для циклічного вибору всіх параметрів.
Використовуйте кнопку ОК для входу в невелике вікно для вибору.
Використовуйте кнопку EXIT для виходу з інтерфейсу головної сторінки.
• Телепомічник
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту TV Assistant (Телепомічник)
і кнопку OK для входу в підменю.

Телепомічник охоплює 5 функцій: Deep clean (Ретельне очищення), Network test
(Тест мережі), Network speed test (Тест швидкості мережі), App uninstall
(Видалення
додатків) та Clean apk (Очищення від файлів apk).
Використовуйте кнопки ◄/►/▲/▼ для переміщення курсору.
Використовуйте кнопку OK для підтвердження або входу на відповідні сторінки.
Використовуйте кнопку EXIT для повернення до попереднього кроку або виходу з
програми.
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Основні можливості
• Браузер
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту Browser (Браузер) і кнопку
OK для входу. На екрані відображається головна сторінка браузера.

Використовуйте кнопку напрямку для вибору одного веб-сайту, потім кнопку ОК
для входу. При вході на веб-сайт режим роботи кнопок такий:
Кнопка напрямку: для переміщення курсору.
Кнопка ОК: для введення вибраного вмісту.
Кнопка EXIT: для повернення на нещодавно переглянуту сторінку або виходу з
браузера.
Екранна клавіатура заснована на тому, чи є елементи керування фокусом на
поточному екрані полями введення, у яких введення виконується для
автоматичного відкриття, або можна натиснути кнопку ОК для відкриття; і
натисніть на кнопку EXIT для закриття.
ПРИМІТКИ:
• Екранна клавіатура використовується для введення літер, цифр та символів, а
також підтримує введення із зовнішньої клавіатури ПК.
• Наведені вище інструкції є лише довідковими, а для конкретного режиму
введення виконуйте підказки меню.
• ДОДАТКИ
- Магазин додатків
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту Apps (Додатки).
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту App Store (Магазин додатків)
і кнопку OK для входу в підменю.

Під час входу в «Магазин додатків» відкривається функціональна вкладка за
замовчуванням. Вкладки включають в себе «Home» («Головна сторінка»),
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«Classify» («Класифікувати»), «My app» («Мій додаток») та «About» («Про магазин
додатків»). Можна знайти весь цей список, вибравши функціональну вкладку
зліва.
Для переміщення фокуса натисніть на кнопку напрямку, потім натисніть на кнопку
ОК для переходу до різних кнопок для виконання відповідних операцій, а потім
скористайтеся підказкою меню для виконання наступних операцій.
Використовуйте кнопку EXIT для повернення до попереднього інтерфейсу.
Завантаження додатка
Виберіть додаток у списку, натисніть на кнопку ОК для відображення детальної
інформації про вибраний додаток.
Натисніть «Download» (Завантажити) для завантаження додатка, система
розпочне фонове завантаження та встановлення на локальний пристрій або
USB-накопичувач.
- Телемагазин
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту Apps (Додатки).
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту TV Store (Телемагазин) і
кнопку OK для входу в підменю.

Під час входу в «Магазин додатків» відкривається функціональна вкладка за
замовчуванням. Вкладки включають в себе «Home» («Головна сторінка»), «Apps»
(«Додатки»), «Bundle» («Пакет»), «User» («Користувач») і «Setting»
(«Налаштування»). Можна знайти весь цей список, вибравши функціональну
вкладку зліва.
Для переміщення фокуса натисніть на кнопку напрямку, потім натисніть на кнопку
ОК для переходу до різних кнопок для виконання відповідних операцій, а потім
скористайтеся підказкою меню для виконання наступних операцій.
Використовуйте кнопку EXIT для повернення до попереднього інтерфейсу.
Завантаження додатка
Виберіть додаток у списку, натисніть на кнопку ОК для відображення детальної
інформації про вибраний додаток.
Натисніть «Download» (Завантажити) для завантаження додатка, система
розпочне фонове завантаження та встановлення на локальний пристрій або
USB-накопичувач.
ПРИМІТКА:
Під час завантаження прикладних програм слід переконатися, що мережа
функціонує належним чином, USB-накопичувач не витягнутий, а джерело
живлення не від’єднане, інакше завантаження не вдасться.
13

Основні можливості
- Сервер EShare
Установка та підключення
Крок 1: Телевізор та смартфон повинні бути підключені до тієї ж самої
бездротової мережі, що й цей додаток.
Крок 2: Використовуйте кнопки ▼/▲/◄/► для вибору пункту EShareServer
(Сервер EShare) і кнопку OK для відкриття додатка. Завантажте додаток
скануванням QR-коду на екрані телевізора або відкрийте браузер свого
смартфона.

Крок 3: Знайдіть і запустіть EShare, виберіть ім'я пристрою для підключення.
Інтерфейс EShare буде увімкнено.
- AirPlay
Використання технології AirPlay в iPhone, iPad або iPod touch.
Можна транслювати відео, музику чи фотографії через AirPlay з різних місць на
своєму
пристрої iOS, у тому числі з додатків «Фото», «Відео», «Сафарі» та «Музика» або
безпосередньо з нещодавно використаних додатків.

Для використання AirPlay для потокової передачі й відображення вмісту
відео чи фото на Smart TV:
1. Підключіть пристрій iOS та Smart TV до однієї мережі Wi-Fi.
2. Відкрийте на своєму пристрої додаток Відео, Сафарі або Фото.
3. Знайдіть та торкніться значка AirPlay
(для перенесення відеовмісту AirPlay
із сафарі чи відео спочатку почніть відтворення).
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4. Виберіть пункт Smart TV у списку доступних пристроїв, що з’являється, і
починайте відтворення.
Для передачі аудіовмісту за допомогою AirPlay на Smart TV:
1. Підключіть пристрій iOS та Smart TV до однієї мережі Wi-Fi.
2. Відкрийте додаток Музика або Сафарі на своєму пристрої.
3. Знайдіть і торкніться значка AirPlay .
4. Виберіть пункт Smart TV у списку доступних пристроїв, що з’являється, і
починайте відтворення.
ПРИМІТКИ:
• Стилі інтерфейсу головного меню можуть відрізнятися залежно від різних
моделей виробів.
•Якщо в цьому посібнику з експлуатації та кінцевому продукті є різниця між
основним інтерфейсом, фактичне відображення має перевагу.
• Відтворення мультимедіа
1. Спочатку вставте пристрій USB-пам'яті в порт USB.
2. Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту Media і кнопку OK для
входу в підменю.
(Можна вибрати: All (Усі), Video (Відео), Audio (Аудіо), Image (Зображення)).
3. Використовуйте кнопки ▲/▼ для зміни пристрою.
4. Використовуйте кнопку EXIT для повернення до головного меню Smart Home.
ПРИМІТКИ:
• Спеціальний USB-пристрій може не (або недостатньо) підтримуватися.
• Макс. USB навантаження: 5 В 500 мА постійного струму.
• Що стосується місткості, він не може підтримувати всі моделі зовнішнього
жорсткого диска. Рекомендується використовувати зовнішній жорсткий диск
малої потужності з силою електричного струму не більше 500 мА.
Підтримуються формати
Функція Media може підтримувати USB-пристрій за допомогою USB-пам'яті.
Він може відтворювати аудіо-, відео- чи графічні файли.
Підтримка аудіоформату: MP3, WAV, MKA, OGG, APE.

Підтримка відеоформату: MPEG, AVI, VOB, MP4, TS, MOV/MKV.

Підтримка формату зображення: JIF, JPEG, BMP, PNG.
ПРИМІТКИ:
• USB може не (або недостатньо) підтримувати документи зі спеціальним
алгоритмом.
• USB підтримує згадані вище формати. Якщо формат файлу не підтримується,
змініть його на заданий формат.
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Основні можливості
• Основний інтерфейс управління

Основні можливості
1. Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пунктів All (Усі), Video (Відео), Audio
(Аудіо) та Image (Зображення). Використовуйте кнопку OK для входу в
підменю.
2. Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для переміщення курсора та кнопку ОК для
відкриття папки.
3. Використовуйте кнопки зі стрілками для виділення файлу та кнопку ОК для
відтворення вибраних файлів.
для зупинки відтворення файлу.
4. Використовуйте кнопку
5. Використовуйте кнопку EXIT для повернення до попереднього меню.
- Відео
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Video (Відео) в меню мультимедіа,
потім кнопку ► для входу.
Відеофайли можна відтворювати лише в цій категорії меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору потрібної папки чи файлу, потім
кнопку OK або ► для відтворення.
Під час відтворення відеофайлів:
• Використовуйте кнопку MENU на пульті дистанційного керування для
приховання/відображення екранної панелі інструментів.

Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору бажаної функції, потім кнопку OK для
підтвердження.
＊Використовуйте кнопки ▲/▼, потім кнопку OK для вибору на екрані панелі
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Основні можливості
інструментів функції, наприклад, список відтворення, режим відтворення,
співвідношення сторін, звукову доріжку.
＊Використовуйте кнопки
або EXIT для виходу з відтворення та повернення на
сторінку списку файлів.
- Аудіо
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Audio (Аудіо) в меню
мультимедіа, потім кнопку ► для входу. Аудіофайли можна відтворювати лише
в цій категорії меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору потрібної папки чи файлу, потім
кнопку OK або ► для відтворення.
Під час відтворення аудіофайлів:
• Використовуйте кнопку MENU на пульті дистанційного керування для
приховання/відображення екранної панелі інструментів.

＊Використовуйте кнопки ▲/▼, потім кнопку OK для вибору на екрані панелі
інструментів функції, наприклад, список відтворення, режим відтворення.
＊Використовуйте кнопки
або EXIT для виходу з відтворення та повернення на
сторінку списку файлів.
- Зображення
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Image (Зображення) в меню
мультимедіа, потім кнопку ► для входу. Файли зображень можна відтворювати
лише в цій категорії меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору потрібної папки чи файлу, потім
кнопку OK для вибору файлів і кнопку OK або ► для відтворення файлів у
повноекранному режимі.
Під час відтворення файлів зображень:
• Використовуйте кнопку MENU на пульті дистанційного керування для
приховання/відображення екранної панелі інструментів.
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Основні можливості

＊Використовуйте кнопки ▲/▼, потім кнопку OK для вибору на екрані панелі
інструментів функції, наприклад, список відтворення, відтворення слайдів, час
інтервалу відтворення.
＊Використовуйте кнопки
або EXIT для виходу з відтворення та повернення на
сторінку списку файлів.
ПРИМІТКА:
• Для відтворення мультимедійних файлів переконайтеся, що вибраний
правильний значок у головному меню відтворення медіа.

• Налаштування системи

Виберіть пункт Setting (Налаштування) в інтерфейсі головної сторінки для входу
в налаштування системи.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору налаштування та кнопку OK для
входу в підменю.
(Можна вибрати: network (мережа), time (час), common (загальні параметри),
system information (інформація про систему))
Налаштування мережі
Можна налаштувати телевізор таким чином, щоб він мав доступ до Інтернету
через локальну мережу (LAN) за допомогою дроту або бездротового з'єднання.
Для стабільного з’єднання з Інтернетом рекомендується використовувати
дротовий зв’язок або розташувати бездротовий маршрутизатор поруч із
телевізором.
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• Net Mode (Інтернет-режим) — Wire network (Дротова мережа)
Для підключення до дротової мережі перш ніж розпочати процес
налаштування, обов'язково підключіть телевізор до інтернет-маршрутизатора
за допомогою кабелю Ethernet RJ45.

Використовуйте кнопки ◄/► для вибору типу мережі «wire network» («дротова
мережа»). У другому пункті (дротова мережа) відображається IP Address
(IP-адреса).

• Net Mode (Інтернет-режим) — Wireless (Бездротовий)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору типу мережі «Wireless»
(«Бездротовий»), потім кнопку ▼ для вибору пункту Wireless Network
(Бездротова мережа).

Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору сигналу Wi-Fi. Використовуйте кнопку
ОК для відображення вікна пароля.

Введіть тут паролі Wi-Fi. Можна натискати на кнопки вгору/вниз/вправо/вліво
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для вибору символів у вікні клавіатури, потім на кнопку ОК для введення
символу або цифри. Після введення правильного пароля виберіть пункт «ОК» і
натисніть на кнопку ОК для підключення сигналу Wi-Fi. У разі позитивного
результату цей сигнал Wi-Fi буде позначено як «Connected (Підключено)».
• Хот-споти бездротової локальної мережі
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту «WLAN Hotspots» («Хот-споти
бездротової локальної мережі») та кнопку OK для входу в підменю.

Виберіть пункт «SMART_TV», натисніть для його ввімкнення, телевізор
повинен бути підключений до дротової
мережі, щоб інші пристрої могли спільно з ним використовувати хот-споти.
Налаштування часу
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Time Setting (Налаштування
часу) і кнопку OK для входу в підменю.
(Можна вибрати: auto attach (автоматичне встановлення часу), time zone
(часовий пояс), time edit (зміна часу), date format (формат дати), 24 hours (режим
відображення часу 12 годин або 24 години), screen saver time (час заставки),
sleep timer (таймер переходу в режим очікування)).

- Автоматичне встановлення часу
Отримувати поточний час і дату автоматично.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Auto Attach (Автоматичне
встановлення часу) і кнопку OK для його увімкнення або вимкнення.
ПРИМІТКА:
• Якщо для параметра «Auto Attach» («Автоматичне встановлення часу»)
встановлено значення «On» («Увімкнено»), опція Time Edit (Зміна часу) стає
сірою та її неможливо вибрати.
- Часовий пояс
Виберіть місцевий часовий пояс.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Time Zone (Часовий пояс) і
кнопку OK для вибору.
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- Зміна часу
Виправляйте поточний час та дату.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Time Edit (Зміна часу) і кнопку
OK для зміни.
- Формат дати
Встановіть формат дати.
(Можна вибрати: month/day/year (місяць/день/рік), day/month/year
(день/місяць/рік), year/month/day (рік/місяць/день))
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту time edit (зміна часу), потім
кнопки ◄/► для вибору.
- Режим відображення часу 12 годин або 24 години
Виберіть режим відображення часу 12 годин або 24 години.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для виділення пункту 24 hours (Режим
відображення часу 12 годин або 24 години) і кнопку OK для вибору.
- Час заставки (Screen Saver Time)
Встановіть час заставки одним з варіантів Off/1min/2min/5min (Заставки немає /
1 хв / 2 хв / 5 хв).
- Таймер переходу в режим очікування
Таймер перемикає телевізор у режим очікування через певний проміжок часу.
Для припинення використання таймера переходу в режим очікування,
встановіть значення «Off» («Вимкнено»).
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Sleep Timer (Таймер переходу
в режим очікування), потім кнопки ◄/► для вибору.
Загальні параметри
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту common (загальні параметри) і
кнопку OK для входу в підменю.
(Можна вибрати: language (мова), Input method (метод введення), wallpaper
(екранний фон), system recovery (відновлення системи), blue screen (синій
екран), the device name (назва пристрою).

- Мова
Встановіть поточну мову відображення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору налаштування language (мови) і
кнопку OK для встановлення.
- Метод введення
Встановіть поточний метод введення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Input method (Метод введення)
і кнопку OK для встановлення.
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- Екранний фон
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту WallPaper (Екранний фон)
і кнопку OK для встановлення.
- Відновлення системи
Відновіть систему до початкового стану.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту system recovery (відновлення
системи) і кнопку OK для відновлення системи.
- Синій екран (Blue Screen)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору керування обліковим записом і кнопку
OK для його ввімкнення або вимкнення.
- Назва пристрою (The device name)
Змініть назву пристрою.
Інформація про систему
Перегляньте інформацію про систему та мережу.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту system information (інформація
про систему) і кнопку OK для входу в підменю.

Вибір джерела вхідного сигналу
Використовуйте кнопку MENU для відображення головного меню. Використовуйте
кнопки ◄/► для вибору пункту Source (Джерело),
потім натисніть на кнопку ОК для входу.

• Використовуйте кнопки ▲/▼ для перебору джерел вхідного сигналу та кнопку ОК
для підтвердження свого вибору.
• Крім того, можна також натиснути на кнопку HOME( ) для відкриття розумної
головної сторінки, потім натиснути на кнопку напрямку для вибору джерела
вхідного сигналу й натиснути на кнопку OK для підтвердження вибору.
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Налаштування меню «Зображення» (Picture menu)

• Режим зображення (Picture Mode)
Можна вибрати режим відповідно до різних умов перегляду. Використовуйте
кнопки ◄/► для вибору (Можна вибрати: Standard (Стандартний), Dynamic
(Динамічний), Soft (М'який), Vivid (Яскравий), User (налаштований
користувачем)).
ПОРАДИ: Можна знову і знову натискати на кнопку P.MODE на пульті
дистанційного керування для безпосередньої зміни режиму зображення.
ПРИМІТКА:
• Можна змінювати значення контрастності, яскравості, кольору, різкості та
відтінку, лише коли режим зображення перебуває в режимі користувача.
• Контрастність
Відрегулюйте інтенсивність підсвічування зображення, але тінь зображення
залишається незмінною.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Contrast (Контрастність), потім
кнопки ◄/► для налаштування.
• Яскравість
Відрегулюйте візуальне сприйняття всього зображення; це вплине на яскравість
зображення. Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Brightness
(Яскравість), потім кнопки ◄/► для налаштування.
• Колір
Відрегулюйте насиченість кольору, виходячи з власного бажання.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Color (Колір), потім кнопки ◄/►
для налаштування.
• Різкість
Можна налаштувати значення різкості для об’єктів, що відображаються на
зображенні.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Sharpness (Різкість), потім кнопки
◄/► для регулювання.
• Відтінок (лише в режимі NTSC)
Відрегулюйте відтінок (червоний, зелений та синій) зображення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Hue (Відтінок), потім кнопки ◄/►
для налаштування.
• Зменшення шуму
Для фільтрації та зменшення шуму зображення та покращення якості
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зображення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Noise Reduction (Зменшення
шуму), потім кнопки ◄/► для вибору.
(Можна вибрати: Off (Вимкнено), Low (Низьке), Middle (Середнє), High (Високе) та
Auto (Автоматичне))
• Співвідношення сторін (Aspect Ratio)
Можна вибрати розмір зображення, який найкраще відповідає вимогам до
перегляду.
ПОРАДИ: Можна натиснути на кнопку ZOOM на пульті дистанційного керування
для безпосередньої зміни режиму співвідношення сторін.
• Температура кольору
Відрегулюйте загальний колір зображення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Color Temp (Температура кольору),
потім кнопки ◄/► для вибору.
- Cool (Прохолодна) Створює ніжне зображення з блакитним відтінком.
- Normal (Нормальна) Створює стандартне зображення.
- Warm (Тепла) Створює зображення з червоним відтінком.
• Додаткові налаштування
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту More Setting (Додаткові
налаштування), потім кнопку OK або ► для входу в меню наступного рівня.

• Функція DLC
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту DLC (Функція DLC), потім кнопки
◄/► для увімкнення або вимкнення.
• Режим енергоспоживання
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Energy Mode (Режим
енергоспоживання), потім кнопку ОК для увімкнення або вимкнення.
• Функція Energy Demo
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Energy Demo (Функція Energy
Demo), потім кнопку ОК для увімкнення або вимкнення.
• Режим HDMI (якщо для зовнішнього введення встановлено значення HDMI)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту HDMI Mode (Режим HDMI), потім
кнопки ◄/► для вибору.
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Налаштування меню «Звук» (Sound menu)

• Звуковий режим (Sound Mode)
Виберіть звуковий режим для досягнення ідеального звуку. Використовуйте
кнопки ◄/► для вибору (Можна вибрати: Standard (Стандарт) / Music (Музика) /
Movie (Кіно) / News (Новини) / User (налаштований користувачем)).
ПОРАДИ: Можна натискати на кнопку S.MODE на пульті дистанційного керування
для безпосередньої зміни звукового режиму.
ПРИМІТКА:
 Налаштування басів і високих частот доступні лише в режимі користувача, який
можна налаштувати за власним бажанням.
• Можна змінювати значення Bass і Treble лише тоді, коли звуковий режим
ввімкнено в режимі користувача.
- Бас (Bass)
Можна налаштувати басовий ефект збільшенням або зменшенням низьких звуків.
- Високі частоти (Treble)
Можна налаштувати ефект високих частот збільшенням або зменшенням високих
звуків.
• Баланс (Balance)
Налаштуйте баланс між лівим і правим динаміками для пристосування до місця
прослуховування.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Balance (Баланс), потім кнопки
◄/► для регулювання.
• Функція AVC
Після відкриття AVC, коли гучність встановлена, ця функція дозволяє
користувачам насолоджуватися стабільними рівнями гучності за допомогою
автоматичного регулювання для кожної програми.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту AVC (Функція AVC), потім кнопки
◄/► для увімкнення або вимкнення.
• Функція звукового опису (Audio Description)
Це допоміжна звукова функція, яка забезпечує додаткову звукову доріжку для
людей зі слабким зором
осіб. Ця функція обробляє аудіопотік для AD (звукового
опису), коли він надсилається разом із основним звуком передавача. Користувачі
можуть увімкнути або вимкнути функцію звукового опису й контролювати
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гучність.
• Гучність звукового опису
Якщо параметр Audio Description (Функція звукового опису) встановлено On
(Увімкнено), гучність звукового опису можна регулювати.
• Порушення слуху
Якщо пункт Hearing Impaired (Порушення слуху) увімкнено, на екрані телевізора
буде відображатися інформація для осіб,
чий слух порушений. Якщо пункт Hearing Impaired (Порушення слуху) вимкнено,
інформація буде
прихована.
• Додаткові налаштування
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту More Setting (Додаткові
налаштування), потім кнопку OK для входу в меню
наступного рівня.

• Цифровий звуковий вихід
Можна вибрати потрібний режим цифрового звукового виходу.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Digital Audio Output (Цифровий
звуковий вихід), потім кнопки ◄/► для вибору пунктів Off/RAW/PCM
(Вимкнено/RAW/PCM).
• Затримка SPDIF
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту SPDIF Delay (Затримка SPDIF),
потім кнопки ◄/► для налаштування.
• Об'ємний звук
Об'ємний звук можна увімкнути або вимкнути відповідно до потреб
випробування унікальних звукових ефектів.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту surround (об'ємний звук), потім
кнопку ОК для увімкнення або вимкнення.
• Лише звук
Головний екран не відображається, відтворюється лише звук.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Audio Only (Лише звук) і кнопку ОК
для ввімкнення.
Налаштування меню «Канал» (Channel)
Перш ніж телевізор може почати запам'ятовувати доступні канали, потрібно
вказати тип джерела сигналу, який підключений до телевізора (тобто ефірна чи
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кабельна система).
Якщо встановлений тип сигналу невірний, можливо, жодного каналу не
знайдеться.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Channel (Канал) у головному
меню. Потім натисніть на кнопку ОК для входу в меню каналу.

• Країна (Country)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору правильної країни.
• Тип антени (Antenna Type)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Air (Ефір) або Cable (Кабель).
• Автоматичне сканування (Auto Scan)
Використовуйте кнопку ► для входу в підменю.
Ефірний тип антени:
LCN: Використовуйте кнопку OK для
ввімкнення або вимкнення.
Почати сканування (Start Scan):
Використовуйте кнопку ОК для початку
автоматичного пошуку.
Кабельний тип антени:
Режим сканування (Scan Mode):
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору
типу сканування: Full (Повне), Quick
(Швидке), Blind (Сліпе) або Network
(Мережеве).
Модуляція: Використовуйте кнопки ◄/►
для вибору пункту Modulation
(Модуляція): Авто або 16QAM, 32QAM,
64QAM, 128QAM, 256QAM.
Ідентифікатор мережі: ця опція доступна лише в режимі швидкого або
мережевого сканування.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Network ID (Ідентифікатор
мережі): Автоматично або введіть цифрові номери.
Частота: ця опція доступна лише в режимі швидкого сканування.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Frequency (Частота):
Автоматично або введіть цифрові номери.
Швидкість передачі символів: Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту
Symbol Rate (Швидкість передачі символів): Автоматично або введіть цифрові
номери.
LCN: Використовуйте кнопки ◄/► для увімкнення або вимкнення.
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Почати сканування (Start Scan): Завершіть наведені вище налаштування та
натисніть на кнопку ОК для початку автоматичного пошуку.
• Аналогове ручне сканування (Analog
Manual Scan): Зберігання вручну для
аналогових каналів.
Канал (Channel): Використовуйте кнопки
◄/► для вибору
номеру каналу.
Система кольорового телебачення (Color
System): Виберіть систему кольорового
телебачення.
Звукова система (Sound System): Виберіть звукову систему.
Частота (Frequency): Використовуйте кнопку ◄ для пошуку вниз від поточної
частоти, потім кнопку ► для пошуку вгору.
Сканування вниз/вгору (Scan Down/Up):
використовуйте кнопку для пошуку
сигналу вгору або вниз, система
зупиниться після знайдення одного
каналу.
• Цифрове ручне сканування (Digital
Manual Scan): Зберігання вручну для
цифрових каналів.
Ефірний тип антени:
Канал (Channel): Використовуйте кнопки
◄/► для вибору
номеру каналу.
Частота (Frequency): Відображення
частоти поточного телевізійного сигналу.
Почати сканування: Використовуйте
кнопку ОК для початку автоматичного
пошуку каналу.
Якість сигналу (Signal Quality):
відображення якості сигналу каналу.
Кабельний тип антени:
Частота (Frequency): Введіть задану користувачем частоту.
Швидкість передачі символів: Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту
Symbol Rate (Швидкість передачі символів): Автоматично або введіть цифрові
номери.
Модуляція: Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Modulation
(Модуляція): Авто або 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
Ідентифікатор мережі (Network ID): Використовуйте кнопки ◄/► для
встановлення ідентифікатора мережі.
Почати сканування (Start Scan): Завершіть наведені вище налаштування та
натисніть на кнопку ОК для початку автоматичного пошуку.
Якість сигналу (Signal Quality): відображення якості сигналу каналу.
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• Список каналів (Channel List)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для виділення
потрібного каналу. Потім використовуйте кнопку
MENU для входу в редагування каналу.
Для вибору використовуйте кнопки ◄/► (Можна
вибрати: Move (Перемістити), Top (Вгору), Skip
(Пропустити), Delete (Видалити), Rename
(Перейменувати) та улюблені канали).
Використовуйте кнопку ОК для відкриття
екранної клавіатури для завершення
перейменування каналу (доступно лише в
режимі ATV).
• Електронна програма передач (EPG)
Використовуйте кнопку EPG для відображення
меню електронної програми передач. Ця функція дозволяє дізнатися детальну
інформацію про канал, вказуючи час відтворення програми. В електронній
програмі передач можна перевірити інформацію про програму протягом
наступних восьми днів (якщо інформація доступна в передавача).
• Для переключення між стовпцями використовуйте кнопки ◄/►.
• Для вибору іншого каналу/програми в списку використовуйте кнопки ▲/▼.
• Натисніть на кнопку EPG для виходу з меню EPG.
Налаштування меню «Блокування системи» (System Lock)

• Зміна пароля (Change Password)
Використовуйте кнопку ОК для входу в підменю.
Можна встановити приватний пароль. Використовуйте цифрові кнопки на пульті
дистанційного керування для встановлення нового пароля.
Коли новий пароль буде введено двічі, налаштування завершено успішно.
• Блокування системи (увімкнено/вимкнено) (System Lock (on/off))
Увімкніть або вимкніть блокування системи.
Ця функція може запобігти несанкціонованому керуванню телевізором, якщо не
ввести 4-значний пароль.
Натисніть 1-2-2-5 за допомогою кнопок прямого вибору каналів (0—9) (це пароль
за замовчуванням).
• Батьківський контроль (Parental Guidance)
Встановіть для запобігання використання телевізора маленькими дітьми чи
іншого несподіваного використання.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору відповідного віку.
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(доступно лише тоді, коли для параметра «Блокування системи» («System Lock»)
встановлено значення «Увімкнено» («On»))
Налаштування меню «Загальні параметри» (Common)

• Налаштування таймера
- Таймер екранного меню
Можна встановити час відображення екранного меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту OSD Timer (Таймер екранного
меню), потім кнопки ◄/► для вибору.
- Таймер автоматичного переходу в режим очікування
Виберіть час, через який телевізор автоматично перейде в режим очікування.
Поради: Якщо пульт дистанційного керування не зробить жодної операції за
вибраний час, він
автоматично вимикається. Якщо здійснити якусь операцію, відбудеться скидання
вибраного часу.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Auto standby Timer (Таймер
автоматичного переходу в режим очікування), потім кнопки ◄/► для вибору.
- Таймер переходу в режим очікування
Таймер перемикає телевізор у режим очікування через певний проміжок часу.
Для припинення використання таймера переходу в режим очікування, встановіть
значення «Off» («Вимкнено»).
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Sleep Timer (Таймер переходу в
режим очікування), потім кнопки ◄/► для вибору.
• Синій екран (Blue Screen)
Встановіть синій колір фону, якщо немає вхідного сигналу.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту blue screen (синій екран) та його
увімкнення або вимкнення.
• Телетекст (Teletext)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору мови телетексту.
• Перша мова аудіо та друга мова аудіо (Audio Language 1st and Audio
Language 2nd)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору первинної та вторинної мови аудіо
(доступно лише в режимі DTV).
• Перша мова субтитрів та друга мова субтитрів (Subtitle Language 1st and
Subtitle Language 2nd)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору первинної та вторинної мови субтитрів
(доступно лише в режимі DTV).
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• Налаштування HDMI CEC (HDMI CEC Setup)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору налаштування HDMI CEC, кнопку OK
для входу в підменю.
- HDMI CEC: Використовуйте кнопку OK для увімкнення або вимкнення HDMI
CEC.
- TV Auto Power On (Автоматичне ввімкнення телевізора): Увімкнення та
вимкнення функції автоматичного ввімкнення живлення.
- Device Auto Power Off (Автоматичне вимкнення пристрою): Коли
користувач вимикає телевізор, усі активні CEC увімкнені
пристрої на вході HDMI перейдуть у режим очікування. Використовуйте кнопку
ОК для увімкнення або вимкнення функції автоматичного
переходу в режим очікування.
- ARC: Увімкнення звуку через AV-приймач за допомогою HDMI (ARC).
Використовуйте кнопку ENTER для увімкнення або вимкнення функції HDMI
ARC.
- Device List (Список пристроїв): Відображення пристроїв, підключених до
телевізора.
• Скидання меню (Menu Reset)
Відновіть налаштування телевізора до заводських налаштувань.
Інструкція з експлуатації функції PVR
 Підготовка
 Підключіть USB-флешку або жорсткий диск USB до слоту USB на телевізорі.
ПРИМІТКИ:
• USB-диск повинен мати ємність не менше 512 Мб.
• USB-пристрій повинен підтримувати специфікацію швидкості USB 2.0.
• Використовуйте лише USB-накопичувачі, відформатовані за допомогою
FAT32.
 Виберіть цифровий канал, функцію PVR можна використовувати лише в
режимі DTV;
 Потім використовуйте кнопку MENU на пульті дистанційного керування для
підняття головного меню, кнопку зі стрілками для виділення меню «Загальні
параметри» (Common), а потім кнопку OK;
 Використовуйте кнопки ▲/▼ для виділення пункту PVR Setting
(Налаштування PVR) (у режимі DTV), потім кнопку ОК для переходу до
підменю.
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- Select Disk: Виберіть диск, який використовується для PVR.
ПРИМІТКА:
• Деякі моделі мають два входи через USB, і кілька дисків можна
використовувати, коли підключені два USB
пристрої.
- Format: Форматування USB-диска.
- Record List (Список записів): Показується список записаних програм.
- Scheduled List: Ця опція використовується для встановлення параметрів для
розкладу записів. Використовуйте кнопку ОК для входу в підменю.
 Запис

(ЗАПИС) на пульті
 Виберіть потрібний канал, потім натисніть на кнопку
дистанційного керування
для початку запису. Під час початку запису на екрані телевізора
з'явиться меню
 Запис буде відбуватися до тих пір, поки не буде натиснута кнопка
(стоп)
або не заповниться пам'ять.
Поради: У режимі запису не можна перейти на канал від іншого передавача або
вибрати іншу
функцію.
 Відтворення записаних програм
Варіант 1:
Після завершення запису виберіть пункт PVR Setting (Налаштування PVR) для
відображення списку записів.
 Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору записаного файлу та кнопку OK для
початку відтворення.
 Продовжуйте натискати на кнопку ОК для видалення більше не потрібного
файлу.
 Використовуйте кнопку EXIT для виходу з меню.
Варіант 2:
Також можна відтворити записану програму в режимі Media.
 Використовуйте кнопку
для відображення головного меню.
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 Використовуйте кнопки зі стрілками для виділення пункту Медіа, потім кнопку
OK.
 Використовуйте кнопки зі стрілками для вибору пункту Video, потім кнопку
OK.
 Використовуйте кнопки зі стрілками та кнопку ОК для відкриття папки (_pvr).
 Використовуйте кнопки зі стрілками для виділення файлу та кнопку ОК для
відтворення.
Використовуйте кнопки вліво/вправо для переходу назад/вперед.
Використовуйте кнопку Menu для перегляду або
зміни налаштувань.
 Використовуйте кнопку /EXIT для зупинки відтворення файлу й повернення
на сторінку списку файлів.
ПРИМІТКА:
Залежно від обставин варіанти будуть різними, недійсний варіант буде
виділено сірим або не відображатиметься.
Діапазон частот, МГц: 2400,0 ... 2483,5;
Максимальна вихідна потужність передавача, дБм (мВт): 20 (100);
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