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22. Під час користування приладом ніколи не залишайте його без нагляду. Якщо під
час користування приладом поруч перебувають діти або особи з обмеженими
фізичними можливостями, необхідно забезпечити суворий нагляд за ними.
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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.
18.

: Живлення, для ввімкнення та
вимкнення телевізора.
: Для вимкнення або відновлення
звуку.
КНОПКИ З ЧИСЛАМИ: Для вибору
каналів або введення пароля.
EPG: Електронна програма передач (у
режимі DTV). Натисніть ще раз для
виходу.
СПИСОК: Для виклику списку каналів.
PLAYBACK: Повернення до
попередньої переглянутої програми.
∞I/II: Для вибору режимів NICAM у
режимі аналогового телебачення.
Натисніть для переключення мови аудіо
в режимі DTV.
P.MODE: Для зміни режиму зображення.
S.MODE: Для зміни режиму звуку.
НАЛАШТУВАННЯ ( ): Доступ до меню
налаштувань.
SOURCE ( ): Для вибору джерела
сигналу.
ОК: Виберіть поточний пункт або
ввійдіть у функцію меню наступного
рівня; під час відтворення фільмів,
музики та зображень натисніть на цю
кнопку для виклику меню керування
відтворенням; натисніть для відкриття
екранної клавіатури в будь-якому полі
введення.
▲/▼/◄/►: Натисніть на потрібну кнопку
навігації для вибору напрямку.
MENU: Для переходу до екрана меню
для різних додаткових налаштувань.
BACK( ): Повернення до попереднього
меню/сторінок.
USB: Для переходу до джерела MEDIA.
T. S: Використовуйте для запуску функції
зсуву часу (в режимі DTV).
HOME( ): Доступ до розумної головної
сторінки.
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Пульт дистанційного керування
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

: Увімкнення/вимкнення
віртуальної миші.
+
-: Для регулювання рівня
гучності вгору або вниз.
: Для вибору каналів у порядку
зростання або зменшення.
КОЛЬОРОВІ КНОПКИ: Ключові
посилання для навігації
червоного/зеленого/жовтого/синього
кольору. Використовуйте відповідно
до інструкцій з інтерфейсу
управління.
: Відтворення (у режимі Media).
: Натисніть для входу в телетекст,
натисніть знову для виходу.
II: Пауза (у режимі Media).
: Для входу в режим MIX у
телетексті.
: Стоп (у режимі Media).
: Тримайте на екрані сторінку
телетексту, натисніть ще раз для
звільнення.
: Кнопка
для початку запису (в
: Зміна розміру
режимі DTV).
екрана телетексту в режимі
відображення.
: Швидка перемотка назад (у
режимі Media).
: Перейдіть до режиму або
субсторінки субтитрів.
: Швидка перемотка вперед (у
режимі Media).
: Скасувати телетекст, але не
виходити з телетексту.
: Повернення до попереднього
каналу (у режимі Media).
i : Перехід на сторінку-покажчик.
: Перехід до наступного каналу (у
режимі Media).
? : Розкрийте приховану
інформацію деяких сторінок
телетексту.

ПРИМІТКИ:
 Фактичний продукт може відрізнятися від рисунків.
 Кнопки, не згадані тут, не використовуються.
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Використання меню
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: Channel (Канал), TV Options (Параметри телевізора) та
Quick Menu (Швидке меню).
3. Використовуйте кнопку ОК для відкриття сторінки підменю.
4. Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору бажаного варіанта.
5. Використовуйте кнопки ◄/► для регулювання величини.
6. Використовуйте кнопку BACK( ) 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 та 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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Використання меню
* Параметри телевізора (TV Options)
Рисунок є лише прикладом для ознайомлення; фактичний продукт може
відрізнятися від рисунків.
Використовуйте кнопку MENU для відображення головного меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту TV Options (Параметри телевізора)
у головному меню, потім кнопку OK для входу.

Налаштування меню «Зображення» (Picture menu)
• Режим зображення (Picture Mode)
Налаштуйте режим зображення для зміни зовнішнього
вигляду зображення.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору режиму
зображення. (Можна вибрати: Standard (Стандартний),
Dynamic (Динамічний), Mild (М'який), User (налаштований
користувачем)).
ПОРАДИ: Можна знову та знову натискати на кнопку
P.MODE на пульті дистанційного керування для
безпосередньої зміни режиму зображення.
ПРИМІТКА:
 Контрастність, Яскравість, Колір та Різкість
доступні лише в режимі користувача, можна налаштувати
їх за власним бажанням.
Яскравість (Brightness): Відрегулюйте візуальне
сприйняття всього
зображення; це вплине на яскравість зображення.
Контрастність (Contrast): Відрегулюйте інтенсивність
підсвічування зображення, але тінь зображення
залишається незмінною.
Колір (Colour): Відрегулюйте насиченість кольору, виходячи з власного
бажання.
Різкість (Sharpness): Можна налаштувати значення різкості для
об’єктів, що відображаються на зображенні.
• Температура кольору ( Color Temperature)
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Використання меню
Збільшіть або зменшіть власноруч теплий колір зображення (червоний) та
прохолодний колір (синій), виходячи з власного бажання.
Normal (Нормальна): Створює стандартне зображення.
Warm (Тепла): Створює зображення з червоним відтінком.
Cool (Прохолодна): Створює ніжне зображення із синім відтінком.
• Зменшення шуму (DNR)
Для фільтрації та зменшення шуму зображення та покращення якості
зображення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту DNR, потім кнопки ◄/► для
вибору.
(Можна вибрати: Off (Вимкнено), Low (Низьке), Middle (Середнє) та High (Високе))
• Співвідношення сторін (Aspect Ratio)
Можна вибрати розмір зображення, який найкраще відповідає вимогам до
перегляду.
Налаштування меню «Звук» (Sound menu)
• Звуковий режим (Sound Mode)
Виберіть звуковий режим для досягнення ідеального
звуку.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору звукового
режиму. (Можна вибрати: Standard (Стандартний) /
Cinema (Кіно) / Music (Музика) / 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.
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.
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Використання меню
• Об'ємний звук (Surround)
Можна вмикати або вимикати об'ємний звук.
• Автоматичне регулювання гучності (AVL)
Можна вмикати або вимикати опцію AVL.
Оскільки кожна радіостанція має власні умови сигналу, можливо, потрібно буде
регулювати гучність кожного разу, коли канал змінюється. Ця функція дозволяє
користувачам насолоджуватися стабільними рівнями гучності за допомогою
автоматичного регулювання.
• Цифровий звуковий вихід (Digital Audio Output)
Можна вибрати потрібний режим цифрового звукового виходу: Auto, PCM, RAM,
Off (Автоматичний, PCM, RAM, Вимкнено).
• Функція звукового опису (в режимі DTV) (Audio Description)
Звуковий опис стосується додаткової звукової доріжки для сліпих та слабозорих
глядачів візуальних медіа, у тому числі телебачення та фільми. Можна
використовувати цю функцію, лише якщо передавач підтримує цю додаткову
доріжку.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Audio Description, а потім
натисніть на кнопку OK для входу в підменю джерела DTV. Можна відкрити
звуковий опис та налаштувати рівень зведення звуку.

Налаштування меню «Таймер» (Timer menu)
• Таймер екранного меню (OSD Timer)
Можна встановити час відображення екранного меню.
• Таймер переходу в режим очікування (Sleep Timer)
Таймер перемикає телевізор у режим очікування через
певний
проміжок часу.
• Таймер автоматичного переходу в режим очікування
(Auto Power Down)
Виберіть час, через який телевізор автоматично перейде
в режим очікування.
Телевізор автоматично перейде в режим очікування,
якщо за вибраний час не відбудеться
жодної операції з пультом дистанційного керування
або кнопками панелі керування.
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Налаштування меню «Блокування системи» (System Lock)
• Блокування системи (System Lock)
Ця функція може запобігти несанкціонованому керуванню телевізором, якщо не
ввести 4-значний пароль.
Натисніть 0000 за допомогою кнопок прямого вибору каналів (0—9). (Це пароль
за замовчуванням.)
• Блокування джерела сигналу (Source Lock)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору потрібного джерела сигналу, потім
кнопку ОК для блокування.
Знову натисніть на кнопку ОК для розблокування джерела сигналу. Заблоковане
джерело сигналу буде сховано в меню
джерела сигналу.
• Блокування каналу (Channel Lock)
Використовуйте кнопку ОК для блокування наявного каналу. Натисніть на кнопку
ОК
знову для його розблокування. Для
перегляду заблокованого каналу
введіть 4-значний номер пароля після
відображення
екрана для введення даних.
• Обмеження програми (Program
Restrictions):
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору
відповідного віку.
• Зміна PIN-коду (Change PIN)
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.
Налаштування меню «Налаштування» (Setting)
• Мова меню (Menu Language)
Встановіть поточну мову відображення.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору налаштування
мови меню.
• Мова телетексту (Teletext Language)
13
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Використовуйте кнопки ◄/► для вибору мови телетексту.
• Розташування (Location)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору режиму зберігання (Store mode) або
домашнього режиму (Home Mode). Рекомендується встановити телевізор на
домашній режим.
• Джерело живлення за замовчуванням (Power Default Source)
Використовуйте кнопки ◄/► для встановлення джерела сигналу за
замовчуванням. (Джерело сигналу за замовчуванням відображатиметься, коли
телевізор увімкнено.)
• Скидання налаштувань телевізора (Reset TV)
Відновіть налаштування телевізора до заводських налаштувань.

Налаштування меню «CEC» (CEC menu)
• Налаштування HDMI CEC (HDMI CEC Setup)
Використовуйте кнопки ◄/► для ввімкнення
або вимкнення функції HDMI CEC.
• Автоматичне вимкнення пристрою (Device Auto
Power Off)
Якщо цей пункт увімкнено, вимкнення телевізора вимкне
також підключений пристрій.
• Автоматичне ввімкнення пристрою (TV Auto Power
On)
Якщо цей пункт увімкнено, увімкнення телевізора ввімкне
також підключений пристрій.
• Список пристроїв CEC (CEC device list)
Відображає пристрої, підключені до телевізора.
• Підтримка підсилювача ARC (Amplifier Support ARC)
Увімкнення аудіо через AV-приймач за допомогою HDMI
(ARC).
Використовуйте кнопки ◄/► для ввімкнення або вимкнення функції підтримки
підсилювача ARC.
• Налаштування динаміків (Speaker Preference)
Встановіть системний аудіо вихід з AMP-пристрою.

* Меню «Канал» (Channel Menu)
Рисунок є лише прикладом для ознайомлення; фактичний продукт може
відрізнятися від рисунків.
Використовуйте кнопку MENU для відображення головного меню.
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Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Channel (Канал) у головному меню,
потім кнопки ◄/► для вибору пунктів.

Налаштування меню «Електронна програма передач» (Program Guide)
Використовуйте кнопку EPG (Електронна програма передач) на пульті
дистанційного керування для відображення списку програм передач.
Використовуйте кнопки ◄/► для
перемикання між стовпцями, потім кнопки
▲/▼ для відображення інформації про
електронну програму передач для різних
каналів. Таким чином:
Опис гарячих клавіш：
Використовуйте ЧЕРВОНУ кнопку для
входу в меню розкладу для встановлення
завдання запису.
Використовуйте ЗЕЛЕНУ кнопку для перегляду програми попереднього дня.
Використовуйте ЖОВТУ кнопку для перегляду програми наступного дня.
Використовуйте СИНЮ кнопку для відображення списку розкладів електронної
програми передач.
Якщо призначення часу суперечить попереднім налаштуванням, відображається
попереджувальне повідомлення.
Використовуйте кнопку BACK( ) для виходу.
Налаштування меню «Редагування каналів» (Channel Edit) Спочатку
використовуйте кнопки ▲/▼ для виділення каналу, який потрібно видалити,
пропустити, поміняти або внести до
списку улюблених, потім:
Використовуйте ЧЕРВОНУ кнопку для
видалення вибраного каналу.
Використовуйте ЗЕЛЕНУ кнопку для
пропуску вибраного каналу. (Телевізор
автоматично пропускатиме канал, коли
для перегляду каналів використовується ∧
15

Використання меню
P ∨.)
Використовуйте ЖОВТУ кнопку для зміни каналу.
Використовуйте кнопку FAV для внесення каналів до списку улюблених.
Налаштування меню «Країна або регіон» (Country or Region) Використовуйте
кнопки ◄/► для вибору країни чи регіону, потім кнопки ▲/▼ для вибору

правильної країни. З'явиться таке меню:
Налаштування меню «Автоматичне/ручне налаштування» (Auto / Manual
Tuning)
Перш ніж телевізор може почати запам'ятовувати доступні канали, потрібно
вказати тип джерела сигналу, який підключений до телевізора (тобто антенна чи
кабельна система).
Якщо встановлений тип сигналу невірний, можливо, жодного каналу не
знайдеться.
※ Тип сигналу DVB-C:
• Автоматичне налаштування (Auto Tuning)
Тип сканування (Scan Type): Використовуйте
кнопки ▲/▼ для вибору Quick Scan (Швидке
сканування)
або Full Scan (Повне сканування).
Частота (МГц) (Frequency (MHz)): ця опція
доступна лише в режимі швидкого сканування
(Quick Scan).
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору частоти: Автоматично або
введіть цифрові номери.
Ідентифікатор мережі (Network ID): ця опція доступна лише в режимі швидкого
сканування (Quick Scan).
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Network ID: Автоматично або
16
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введіть цифрові номери.
Почати сканування (Start): Завершіть наведені вище налаштування та
використовуйте кнопку ОК для початку
автоматичного пошуку.
• Ручне налаштування
Канал (Channel): Використовуйте кнопки ◄/►
для вибору
номеру каналу.
Частота (МГц) (Frequency (MHz)):
відображення частоти.
Модуляція (Modulation): Використовуйте
кнопки ▲/▼ для вибору пункту Modulation: Авто
або 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
Швидкість передачі символів (Symbol Rate): Використовуйте кнопки ▲/▼ для
вибору пункту Symbol Rate.
Почати сканування (Start Scan): Завершіть наведені вище налаштування та
використовуйте кнопку ОК для початку
автоматичного пошуку.
※ Тип сигналу DVB-T:
• Автоматичне налаштування (Auto Tuning)
Використовуйте кнопку ОК для початку
автоматичного пошуку.
• Ручне налаштування (Manual Tuning)
Канал (Channel): Використовуйте кнопки ◄/►
для вибору
номеру каналу.
Частота (МГц) (Frequency (MHz)): відображення частоти.
Ширина смуги (M) (BandWidth(M)): Використовуйте кнопки ◄/► для вибору
Ширина смуги: 6, 7 або 8.
Почати сканування (Start Scan): Завершіть наведені вище налаштування та
використовуйте кнопку ОК для початку автоматичного
пошуку.
※ Тип сигналу ATV:
• Автоматичне налаштування (Auto Tuning)
Використовуйте кнопку ОК для початку автоматичного пошуку.
• Ручне налаштування
Програма (Program): Використовуйте кнопки
▼/▲ для вибору
номеру каналу.
Звукова система (Sound System): Виберіть
звукову систему.
Система кольорового телебачення (Color
System): Виберіть систему кольорового
17
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телебачення.
Частота (Frequency): Виберіть пункт Scan Down для пошуку
вниз від поточної частоти та Виберіть
пункт Scan Up для пошуку вгору від поточної частоти.
Налаштування меню «Запис» (Record) (у режимі DTV)
Використовуйте кнопку ОК для входу в підменю.
• Вибір диска запису (Record Disk Select)
Якщо на вашому диску є кілька розділів, виберіть
розділ, який ви хочете використовувати.
• Налаштування функції зсуву часу (Timeshift config)
Ця функція дозволяє телевізору автоматично записувати
в прямому ефірі та робити запис доступним для
перегляду в будь-який час. Якщо ввімкнено зсув часу
(Time shift on), можна перемотати звичайний перегляд
телевізора в будь-який час без пропуску жодної з прямих
трансляцій.
• Спочатку вставте пристрій USB-пам'яті в порт USB.
1. Увійдіть у підменю Меню запису (Record Menu) та
використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Timeshift config для активації
функції зсуву часу. З'явиться меню зсуву часу.
2. Для зупинки зсуву часу використовуйте кнопку BACK( ) на
пульті дистанційного керування для відображення діалогового вікна, а потім
виберіть кнопку «ОК» для виходу з режиму зсуву часу й поверніться до прямого
телевізійного сигналу або виберіть «CANCEL» для відмови від діалогового вікна.

• Початок запису (Start recording)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Start recording (Початок запису),
потім кнопку OK для початку запису.
Функція така ж, як у гарячої клавіші
(RECORD).
* Запис одним дотиком (One-touch recording) (лише в режимі DTV)
ПРИМІТКА:
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Перш ніж записувати за допомогою цього телевізора (у тому числі запис із зсувом
у часі), необхідно вставити USB-пристрій формату FAT32 у USB-порт.
• Спочатку вставте пристрій USB-пам'яті в порт USB.
Під час перегляду програми в режимі DTV:
1. Використовуйте кнопку
(ЗАПИС) на пульті дистанційного керування для
початку запису безпосередньо. З'явиться меню запису.

2. Використовуйте кнопку BACK( ) для відображення діалогового вікна:
виберіть «OK» для зупинки запису, виберіть «CANCEL» для відмови від
діалогового вікна.
• Список запланованих записів (Scheduled List)
Цей параметр використовується для встановлення параметрів запланованих
записів.
Використовуйте кнопку ОК для входу в підменю.
Використовуйте ЧЕРВОНУ кнопку для видалення запланованого запису.
Використовуйте ЗЕЛЕНУ кнопку для встановлення параметрів запланованого
запису.
Використовуйте ЖОВТУ кнопку для додавання запланованого запису.
- Вибір функції (Function Select): Використовуйте кнопки ◄/► для вибору.
- Канал (Channel): Використовуйте кнопки ◄/► для вибору каналу.
- Режим (Mode): Використовуйте кнопки ◄/► для вибору режиму запису.
- Дата початку (Start Date): Встановіть дату початку запису.
- Час початку (Start time): Встановіть час початку запису.
- Дата завершення (End Date): Встановіть дату завершення запису.
- Час завершення (End time): Встановіть час завершення запису.
Після завершення налаштування під потрібні параметри виберіть пункт Confirm
для збереження запланованого запису.
Використовуйте СИНЮ кнопку для видалення всіх запланованих записів.
• Список записаних програм (Recorded list)
Відображає список записаних програм, використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору
записаного файлу та
використовуйте ЗЕЛЕНУ кнопку для відтворення.
Використовуйте ЧЕРВОНУ кнопку для видалення непотрібних файлів під час
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проведення записів.
Використовуйте ЖОВТУ кнопку для видалення всього записаного файлу.
ПРИМІТКИ:
 Потрібно використовувати USB-диск з ємністю не менше 4 Гб.
 Підключений USB-пристрій повинен підтримувати швидкість USB 2.0.
 Якщо запис на вставлений диск USB не вдався, відформатуйте диск.
 Попередження: не від’єднуйте пристрій, поки триває форматування. Після
форматування пристрою всі файли будуть видалені. Створіть резервні копії
файлів, перш ніж створювати будь-які підключення до телевізора. Виробник не
несе відповідальності за будь-які пошкодження файлів або втрату даних.
 У режимі запису не можна перейти на канал від іншого передавача або вибрати
іншу функцію.
 Якщо сигнал перерваний або видалений під час роботи в режимі запису, запис
буде зупинено, поки сигнал не буде встановлений. Це може призвести до втрати
програмного вмісту.
 Не вимикайте телевізор під час запису, інакше телевізор вийде з режиму зсуву
часу й перейде в режим очікування.
 Деякі USB-пристрої можуть бути не сумісні для безперебійної роботи з цим
телевізором.
 Переконайтеся, що будь-які USB-пристрої, підключені до телевізора, не
використовують або не перевищують допустиму потужність 500 мА
Налаштування меню «Мова субтитрів» (Subtitle Language)
Мова субтитрів: Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору
мови субтитрів (доступна лише в режимі DTV та повинна
підтримуватися програмою, що переглядається).

Налаштування меню «Функція Multi Audio» (Multi
Audio)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору функції Multi
Audio, потім кнопку ОК для входу, потім кнопки ▲/▼ для
вибору потрібного типу Multi Audio.

20

Використання меню
Налаштування меню «Налаштування DTV» (DTV Setting) (у режимі DTV)
• LCN: Використовуйте кнопки ◄/► для ввімкнення або
вимкнення.
• Загальний інтерфейс (Common Interface)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Common
Interface, потім кнопку
ОК для входу, потім кнопки ▲/▼ для вибору.
• Тип субтитрів (Subtitle Type): Використовуйте кнопки
◄/► для вибору типу субтитрів.
• Первинні субтитри (Primary Subtitle)
За допомогою кнопок ◄/► виберіть первинні субтитри.
• Вторинні субтитри (Secondary Subtitle)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору вторинних
субтитрів.
• Тип аудіо (Audio Type): Використовуйте кнопки ◄/►
для вибору типу звуку.
• Первинне аудіо (Primary Audio)
За допомогою кнопок ◄/► виберіть первинне аудіо.
• Вторинне аудіо (Secondary Audio)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору вторинного аудіо.

* Швидке меню (Quick Menu)
Рисунок є лише прикладом для ознайомлення; фактичний продукт може
відрізнятися від рисунків.
Використовуйте кнопку MENU для відображення головного меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Quick Menu в головному меню,
потім кнопки ◄/► для вибору пунктів.

Налаштування
Рисунок є лише прикладом для ознайомлення; фактичний продукт може
відрізнятися від рисунків.
Можна використовувати кнопку Setting (Налаштування) ( ) на пульті
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дистанційного керування для входу в підменю.
(Можна вибрати: Network Setting (Налаштування мережі), Time Setting
(Налаштування часу), Common (Загальні параметри), About TV (Про телевізор).)

Налаштування мережі (Network Setting)
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.

- Дротова мережа (Wired Network)
Для підключення до дротової мережі перш ніж розпочати процес налаштування
обов'язково підключіть телевізор до інтернет-маршрутизатора за допомогою
кабелю Ethernet RJ45.
Використовуйте кнопку ОК і виберіть «Manual Setting (Ручне налаштування)»,
потім виберіть пункт «Auto Get IP (Автоматично отримати IP)», натисніть для його
ввімкнення. Після хвилини очікування Smart TV підключено. У другому пункті (IP)
відображається IP Address (IP-адреса).

- Бездротова мережа (Wireless Network)
22

Використання меню
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту «Wireless Network» та кнопку OK
для входу в підменю.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору сигналу Wi-Fi. Використовуйте кнопку
ОК для відображення вікна
пароля.
Введіть тут паролі Wi-Fi. Можна використовувати кнопки вгору/вниз/вправо/вліво
для вибору
символу у вікні клавіатури, використовуйте кнопку ОК для введення символу або
цифри.
Після введення правильного пароля виберіть пункт «Connect» і використовуйте
кнопку ОК для підключення
сигналу Wi-Fi. У разі позитивного результату цей сигнал Wi-Fi буде позначено як
«√ (Підключено)» та буде показувати рівень сигналу
з правого боку.
Додати мережу (Add Network)
Також можна додати мережу Wi-Fi вручну, вибравши пункт Add Network.

Налаштування часу (Time Setting)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Time Setting (Налаштування часу)
і кнопку OK для входу в підменю.

- Автоматична дата та час (Automatic Date&Time)
Отримайте поточний час і дату автоматично.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору автоматичної дати та часу та кнопку
OK для входу в підменю.
(Можна вибрати: use network-provided time (використовувати час, передбачений
мережею), use transport stream-provided time (використовувати час, передбачений
транспортним потоком), off (вимкнено).)
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- Часовий пояс (Time Zone)
Виберіть місцевий часовий пояс.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Time Zone (Часовий пояс) і
кнопку OK для вибору.
- Встановити час (Set Time)
Виправляйте поточний час.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для встановлення часу та кнопку OK для зміни.
- Встановити дату (Set Date)
Виправляйте поточну дату.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для встановлення дати та кнопку OK для зміни.
- Перехід на літній час (Daylight Saving)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Daylight Saving і кнопку OK для
його ввімкнення або вимкнення.
- Режим відображення часу 12 годин або 24 години (24 Hours)
Виберіть режим відображення часу 12 годин або 24 години.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту 24 Hours і кнопку OK для його
ввімкнення або вимкнення.
Загальні параметри (Common)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту common (загальні параметри) і
кнопку OK для входу в підменю.

- Налаштування мови (Language Setting)
Встановіть поточну мову відображення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Language Setting і кнопку OK
для встановлення.
- Метод введення (Input Method)
Встановіть поточний метод введення.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Input method і кнопку OK для
встановлення.
- Екранний фон (Wallpaper Manage)
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту WallPaper Manage і кнопку
OK для встановлення.
- Управління додатками (Application Manage)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Application Manage і кнопку OK
для входу в підменю.
Під час введення цієї опції можна вибрати Встановити (Install) та Видалити
(Uninstall) додаток.
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- Оновлення OTA (OTA Update)
Оновіть до найновішої версії системи.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту OTA Update та кнопку OK для
оновлення системи.
- Відновлення системи (System Recovery)
Відновіть систему до початкового стану.
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту System Recovery та кнопку OK
для відновлення системи.
Про телевізор (About TV)
Перегляньте системну інформацію.
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту About TV та кнопку OK для входу
в підменю.
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Налаштування меню «Головна сторінка» (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.

Рисунок є лише прикладом для ознайомлення; фактичний продукт може
відрізнятися від рисунків.
Використовуйте кнопки зі стрілками для циклічного вибору всіх параметрів.
Використовуйте кнопку ОК для входу в невелике вікно для вибору.
Використовуйте кнопку BACK( ) для виходу з інтерфейсу головної сторінки.
- Магазин додатків (App Store)
Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Apps, потім кнопку ► для входу.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту App Store і кнопку OK для
входу в підменю.

Під час входу в «Магазин додатків» відкривається функціональна вкладка за
замовчуванням. Вкладки включають у себе «Home» («Головна сторінка»), «Apps»
(«Додатки»), «Bundle» («Пакет»), «User» («Користувач») і «Setting»
(«Налаштування»). Можна знайти весь цей список, вибравши функціональну
вкладку зліва.
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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 BACK( ) для повернення до попереднього інтерфейсу.
Завантаження додатка (Application Downloading)
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.
iMirror 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 та відображення вмісту
відео чи фото на Smart TV:
1. Підключіть пристрій iSO 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).
4. Виберіть пункт Smart TV в списку доступних пристроїв, що з’являється, і
починайте відтворення.
Для передачі аудіовмісту за допомогою AirPlay на Smart TV:
1. Підключіть пристрій iSO 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 в списку доступних пристроїв, що з’являється, і
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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.

Браузер (Browser) Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту Chrome і
кнопку OK для входу. На екрані відображається головна сторінка браузера.

Використовуйте кнопку напрямку для вибору одного вебсайту, потім кнопку ОК для
входу. При вході на вебсайт режим роботи кнопок такий:
Кнопка напрямку: для переміщення курсору.
Кнопка ОК: для введення вибраного вмісту.
Кнопка BACK( ): 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 BACK( ) 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.
Медіаплеєр (Media player)
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту Media player і кнопку OK для
входу.
Також можна використати кнопку USB на пульті дистанційного керування.
1. Спочатку вставте пристрій USB-пам'яті в порт USB.
2. Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору пункту Media player і кнопку OK
для входу в підменю.
(Можна вибрати: Photos (Зображення), Music (Музика), Videos (Відео),
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Applications (Додатки)).
3. Використовуйте кнопки ◄/► для зміни пристрою.
4. Використовуйте кнопку BACK( ) для повернення до попереднього меню.
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.
 Для великих розмірів файлів та пристроїв зберігання великої ємності швидкість
завантаження може бути довшою. Швидкість розпізнавання USB-накопичувача
може змінюватися залежно від пристрою.

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.
Підтримка відеоформату: MPEG, RM, AVI, MP4, TS, WMV.

Підтримка формату зображення: JPG, BMP, GIF, 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.
• Основний інтерфейс управління (Main Operating Interface)

Основні можливості
1. Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пунктів Photos (Зображення), Music
(Музика), Videos (Відео) або Applications (Додатки). Використовуйте кнопку ОК
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
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відтворення вибраних файлів.
для зупинки відтворення файлу.
4. Використовуйте кнопку
5. Використовуйте кнопку BACK( ) для повернення до попереднього меню.
- Зображення (Photos)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Photo в головному меню, потім
кнопку OK для входу. Файли зображення можна відтворювати лише в цій категорії
меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору потрібної папки чи файлу, потім
кнопку OK для відтворення файлів у повноекранному режимі.
Під час відтворення файлів зображення:

＊ Використовуйте кнопку BACK( ) для приховання панелі інструментів у нижній
частині екрана.
＊ Використовуйте кнопку ОК ще раз для відображення екранної панелі
інструментів. Використовуйте кнопки ◄/►,
потім кнопку OK для вибору функції, наприклад, Play (Відтворити), Pause
(Призупинити), Previous (Попередній), Next (Наступний), Rotate (Повернути),
Enlarge (Збільшити),
Music (Музика), налаштування на екранній панелі інструментів.
＊Використовуйте кнопки або BACK( ) для виходу з відтворення та повернення
на сторінку списку файлів.
- Музика (Music)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Music у головному меню, потім
кнопку OK для входу. Аудіофайли можна відтворювати лише в цій категорії меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору потрібної папки чи файлу, потім
кнопку OK для відтворення.
Під час відтворення аудіофайлів:
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＊ Використовуйте кнопку BACK( ) для приховання панелі інструментів у нижній
частині екрана.
＊ Використовуйте кнопку ОК ще раз для відображення екранної панелі
інструментів. Використовуйте кнопки ◄/►,
потім кнопку ОК для вибору функції, наприклад, Previous (Попередній), Next
(Наступний), Play (Відтворити), Pause (Призупинити), Fast Forward (Перемотати
вперед),
Fast Backward (Перемотати назад), налаштування на екранній панелі
інструментів.
＊Використовуйте кнопки
або BACK( ) для виходу з відтворення та
повернення на сторінку списку файлів.
- Відео (Videos)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Video в головному меню, потім
кнопку OK для входу.
Відеофайли можна відтворювати лише в цій категорії меню.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору потрібної папки чи файлу, потім
кнопку OK для відтворення файлів у повноекранному режимі.
Під час відтворення відеофайлів:

＊ Використовуйте кнопку BACK( ) для приховання панелі інструментів у нижній
частині екрана.
＊ Використовуйте кнопку ОК ще раз для відображення екранної панелі
інструментів. Використовуйте кнопки ◄/►,
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потім кнопку OK для вибору функції, наприклад, Previous (Попередній), Next
(Наступний), Play (Відтворити), Pause (Призупинити), Fast Forward (Перемотати
вперед),
Fast Backward (Перемотати назад), налаштування на екранній панелі
інструментів.
або BACK( ) для виходу з відтворення та
＊Використовуйте кнопки
повернення на сторінку списку файлів.
- Додатки (Applications)
Використовуйте кнопки ◄/► для вибору пункту Applications у головному меню,
потім кнопку OK для входу.
Використовуйте кнопки ▲/▼/◄/► для вибору потрібної папки чи файлу, потім
кнопку OK для відтворення файлів у повноекранному режимі.
TXT файли можна відтворювати лише в цій категорії меню. Можна знайти всі
файли APK, які потрібно встановити в цьому файлі.
ПРИМІТКА:
Для відтворення мультимедійних файлів переконайтеся, що вибраний
правильний значок у
головному меню відтворення медіа.

20.03.2020.
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