












IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦl"i 

1. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

УВАГА! 

ВАЖЛИВI ЗАХОДИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ I ЗБЕРЕЖIТЬ ДЛЯ 
НАСТУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТI 
ДОВIДКОВОГО МА ТЕРIАЛУ 

УВАГА! 

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. 

Для уникнення ураження електричним t;1µумом 
не вiдкривайте задню кришку телевiзора, 
оскiльки в самому корпусi не передбачено 
додаткового обладнання. 

За необхiднiстю звертайтеся до квалiфiкованих 
вповноважених спецiалiстiв. 

Знак 

� 
W08 

� 
W09 

�'-

Примiтка: 

Призначення знаку 

Знак «Небезпека ураження 
електричним струмом» (трикутник з 
зображенням блискавки) вказуе: на 
потенцiйно небезпечну ситуацiю, яка, 
якщо 'iй не запобiгти, може 
призвести до серйозних тiлесних 
vшкоnжень. 

Знак «Небезпека» (знак оклику в 
трикутнику) вказуе: на те, що перед 
замiною основних або допомiжних 
частин необхiдно ознайомитися з 'ix 
технiчними характеристиками. 

ШТЕПСЕЛЬНА ВИПКА СПУГУЕ: ЯК 
РОЗ"Е:ДНУВАЧ I ПОВИННА БУТИ 

ЛЕГКОДОСТУПНА. 

Будь-якi змiни не схваленi Виробником або 
уповноваженою стороною, вiдповiдальною за 
вiдповiднiсть приладу стандартам Виробника, 
можуть анулювати гарантiю на данне обладнання. 

2. Виробник не несе вiдповiдальностi за шкоду, 
викликану несанкцiонованими змiнами приладу. 

Загальнi вказiвки з технiки безпеки (слiд 
прочитати перед використанням приладу) 

1. Для уникнення пошкоджень, що можуть 
призвести до пожежi або ураженню електричним 
струмом, не пiддавайте цей прилад впливу 
крапель або вологи. Не розмiщуйте над 
приладом емностi з водою (вази для квiтiв, чашки 
та iн.). Дана рекомендацiя також стосуеться 
полиць над телевiзором. 

2. Чищення приладу. Чистiть прилад лише сухою 
тканиною, для регулярного догляду обережно 
зiтрiть бруд з поверхностей, використовуючи для 
цього м·яку тканину. 

Застереження! 

3 особливою обережнiстю протирайте 
поверхню дисплею, оскiльки панель була 
спецiально оброблена i може легко отримати 
пошкодження. 

З. Не блокуте заднi вентиляцiйнi отвори. При 
блокуваннi отворiв стороннiми предметами 
виникае небезпека перегрiвання приладу, 
пожежi або ураження електричним струмом. Не 
встановлюйте прилад поблизу опалюючих 
приладiв. 

4. Слiдкуйте за тим, щоб на мережевий дрiт не 
наступали.

5. Викорстовуйте тi аксесуари, що додаються до 
товару або рекомендованi Виробиком. 

6. Використовуйте пiдставки, штативи або стали, 
рекомендованi Виробником або тi, що 
продаються з телевiзором.

7. Напруга i тип електричного струму повиннi 
вiдповiдати вказаним на етикетцi телевiзора.

8. Вiдключайте прилад вiд мережi, якщо не 
використовуете йога протягом тривалого часу.

9. За технiчним обслуговуанням звертайтеся 
тiльки до квалiфiкованого персоналу. 
Обслуrовування (ремонт) потрiбнi у випадку 
пошкодження мережевого дроту або вилки, в разі 
потрапляння води i волопи на прилад.  
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10.Не наражайте на небезпеку себе та
дiтей, розмiщуючи електричнi
прилади/iграшки на корпус телевiзора. 
Данi предмети можуть впасти i нанести 
травму.

11.Не вмикайте занадто голосно
телевiзор. Надмiрний зуковий тиск може
викликати пошкодження слуху.

12.Для уникнення небезпеки загоряння,
не експлуатуйте цей пристрiй пiд прямим
сонячним промiнням або поблизу джерел
тепла. 

13.При сильному дощi, особливо грозах,
вимикайте пристрiй вiд джерел
електроживлення i антени. 

14.Не використовуйте пошкоджений
мережевий дрiт i не розмiщуйте його
поблизу джерел тепла для уникнення
ураження електричним струмом або 
загоряння. 

15.Не пiдключайте надмiрну кiлькiсть
приладiв одночасно або в одну розетку
через подовжувач для уникнення
загоряння.

16.Якщо з приладу лунае: незвичний звук,
вiд'е:днайте пристрiй вiд джерела 
електроживлення i звернiться в 
авторизований сервiсний центр. 

17.Антена пристрою повинна 
розмiщуватися подалi вiд електричного 
кабелю. 

18.Нiколи не торкайтеся вилки мокрими
руками, оскiльки це може привести до
ураження електричним струмом.

19.Завжди переiряйте, що телевiзор
надiйно пiдключений до джерела 
електроживлення, оскiльки погане 
електричне з'е:днання може викликати 
пожежу. 

20.При використаннi вулично"i антени не 
допускайте стiкання води по антенному 
кабелю в телевiзор. 

21.Вилка та електричний кабель повиннi 
перебувати в чистотi для уникнення 
ураження електричним струмом або 
загоряння. 

22.Не пiддавайте батаре"i для ПДУ, що 
входять в комплект поставки, надмiрному 
нагрiванню, пливу вогню та прямих 
сонячних променiв. 

23.Батаре"i, що використали св1и ресурс, 
небхiдно утилiзувати згiдно правил, що 
дiють у Вашому регiонi.  

Транспортування, зберiгання i 
реалiзацiя 

- У разi рiзких перепадiв температури

або вологостi всерединi пристрою може

утворитися конденсат, що може при

звести до короткого замикання. Витри
майте пристрiй перед використанням

при кiмнатнiй температурi протягом 2-х 

годин.

- Використовуйте заводську упаковку

для захисту пристрою вiд бруду, 

подряпин та пошкоджень при

транспортуваннi. 

Захищайте пристр1и вiд прямого 

впливу атмосферних опадiв i прямих 

сонячних променiв. 

Не розмiщуйте прилад поблизу 

джерела тепла або опалення. 

- Тримайте пристрiй в недоступному

для дiтей мiсцi. 

- Дотримутесь температурного режиму 

вiд -20" С до +50'С
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Характеристики набору для настiнного 

монтажу (VESA) 

Набiр для настiнного монтажу не входить в 
комплект поставки, а продаеться окремо. 
Встановлюйте настiннi крiплення на мiцну 
стiну. 

ПРИМIТКА 

1.У наведенiй нижче таблицi представленi
стандартнi розмiри наборiв для настiнного 
монтажу.

2.Не використовуйте гвинти, якi не 
вiдповiдають стандарту VESA.

3.Не використовуйте занадто довгi гвинти або 
гвинти, якi не вiдповiдають
стандартам VESA. Використання гвинтiв, якi
довшi стандартного розмiру, може призвести
до пошкодження внутрiшнiх елементiв
телевiзора. Дпя настiнних крiплень з 
гвинтами, якi не вiдповiдають стандартам
VESA, довжина гвинтiв може бути рiзною i
буде визначатися технiчними 
характеристиками настiнних крiплень. 

4.Не затягуйте гвинти занадто сильно, оскiльки 
це може призвести до пошкодження виробу або 
бути причиною його падiння, що, як наслiдок, 
може нести за собою травми. MYSTERY не 
несе вiдповiдальностi за подiбнi нещаснi 
випадки.

5.MYSTERY не несе вiдповiдальностi за 
пошкодження приладу або отримання травм 
при використаннi настiнного крiплення, яке не 
вiдповiдае стандартам VESA або не 
призначене для таких цiлей, а також у випадку 
недотримання iнструкцi"i з установки пристрою.

6.Не встановлюйте телевiзор пiд нахилом 
бiльше 15 градусiв. 

о m m ·-
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Свiтлодiоднi 
1Телевiзори 53 100 х 100 М4 14 

Не виконуйте установку 

набору для настiнного 

монтажу, коли телевiзор 

увiмкнений. 

Це може призвести до ураження 

електричним струмом. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛIННЯ I Роз·еми ТЕЛЕВIЗОРА 

кнопку для перемiщення по пунктам роздiлу 
1.Клавiша(!): Рабочий режим 
очiкування

режим меню. 

2.MENU: Виклик основного меню на екран

3.INPUT: Вибiр джерела сигналу

4.+ СН -: Перехiд на наступний/попереднiй
канал. В режимi меню використовуйте цю

Роз·е;м для пiдключення 1.EARPHONE: 
навушникiв.

2.VGA IN: Роз·е;м для пiдключення до
джерела сигналу VGA.

3.AV OUT: Композитний вiдеовихiд 
стереофонiчний аудiовихiд. 

4.РС Audio lnput: Призначений для
пiдклчення аудiовиходу зовнiшнього джерела
VGA сигналу.

5.RF: Роз·е;м для пiдключення антенного
кабелю (сигнал ефiрно"i антени або 
кабельного телемовлення). 

6.СОАХ AUT: 
аудiовихiд.

Цифровий коаксiальний 

7.HDMI: Мультимедiйний iнтерфейс високо"i 
чiткостi. 

5.+ VOL Збiльшення/зменшення рiвня 
гучностi. В режимi меню використовуйте цю 
кнопку для вибору роздiлу меню, а також для 
змiни параметрiв налаштувань. 

8.USB: Роз·е;м для пiдключення для 
пiдключення зовнiшнього USВ-накопичувача, 
наприклад, для вiдображення мультимедiйних 
файлiв, а також для використання функцi"i Time 
Shift (вiдкладений перегляд) i функцП запису. 
MINI AV IN: Композитний вiдеовхiд i 
стереофонiчний аудiовхiд. *L/R (Audioin) також 
використовуе;ться при пiдключеннi до 
компонентного вiдеовходу УРЬРг. 
9. CI SLOT: Гнiздо модуля умовного доступу  

(САМ). Для перегляду даних каналiв 
звернiться до постачальника послуг 
цифрового телемовлення. 

11.MINI YPbPr IN: Компонентний вiдеовхiд. 
Аудiосигнал подае;ться на L/R роз·е;ми
композитного вiдеовходу.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦIЙНОГО УПРАВЛIННЯ 

1. (!) Кнопка переключення мiж «чекаючим»
«робочим» режимами ТВ.

2. f8 Кнопка миттевого включення/виключення 
звуку. 

3. P.MODE Кнопка вибору режиму зображення. 

4. S.MODE Кнопка вибору аудiо режиму. 

5. FAV Кнопка виведення на екран списку 
улюблених каналiв. 

6. SLEEP Кнопка вибору режиму таймеру сну. 

7. FREEZE Кнопка стоп-кадру. 

8. CH.LIST Кнопка виведення на екран списку 
каналiв. 

9. AUTO Кнопка автоматичного режиму 
зображення в режимi VGA. 

10. ASPECT Кнопка вибору спiввiдношення 
сторiн зображення. 

11. 0-9 Кнопка вибору телевiзiйного каналу/Вибiр 
номеру сторiнки телетексту. 

12. -/- Кнопка для введення номеру каналу 
бiльше 09.

13 .._.,. Кнопка повернення до попередньо 
переглянутого каналу 

14. MENU Кнопка виведення меню на екран.

15. EXIT Кнопка виходу з меню.

16. • Т..,. � Кнопки перемiщення по меню.

17. ОК Кнопка пiдтвердження вибору.

18. SOURCE Кнопка вибору джерела сигналу. 

19. DISPLAY Кнопка виведення на екран 
додатково"i iнформацГi. 

20. СН (+/-) Кнопки переключення телевiзiйних 
каналiв.

21. VOL (+/-) Кнопки збiльшення/зменшення рiвня 
гучностi.

22. ТЕХТ Кнопка включення/виключення режиму 
телетексту.

23. EPG Кнопка виведення на екран електронного 
телегiда (в режимi DTV).

24. AUDIO Кнопка переключення стерео/моно звуку 
(А ТV) або аудiо МОВИ (DТV).

25. REVEAL Кнопки вiдображення приховано"i 
iнформацГi в режимi телетексту.

26. INDEX Кнопка повернення на сторiнку з 
заголовком в режимi телетексту. 

27. HOLD Кнопка фiксування сторiнки телетексту.

28. SIZE Кнопка змiни розмiру зображення в режимi 
телетексту

29. SUBTITLE Кнопка виклику меню субтитрiв (в 
режимi DTV). 

30. � 11 Кнопка початку вiдтворення/паузи 

31.• Кнопка зуnинки вiдторення/заnису 

32.• Кнопка початку запису. 

33. SUBPAGE Кнопка вiдображення пiдменю в 
режимi телетексту.

34. 1 .,. .,. Кнопка переходу до попередньо"i глави/
треку.

35. � � 1 Кнопка переходу до настуnно"i глави/треку.

36 . ..,...,. Кнопка прискореного вiдтворення в 
зворотньому напрямку.

37. � � Кнопка прискореного вiдтворення в 
прямому напрямку.

Кольоровi кнопки 34,35,36,37 можуть виконувати 
додатковi функцi"i згiдно свого кольору i пiдказкам 
на екранi. 
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Пiдготовка пульту до роботи 

Установка батарейок в пульт 

дистанцiйного керування 

Перед використанням LED РК телевiэора встановiть 

в ПДК двi (лужнi) батарейки(додаються) типу 

«LROЗ/AAA» (дiаметр 10,5мм, висота 44,5 мм) 
напругою 1,5 В або ·1х аналоги, дотримуючись 

полярностi, яка вкаэана на днищi вiддiлення для 

батарейок ПДК. 

D 

fJ 

1.Вiдкрийте 

батарейного вiдсiку.

кришку 

2.Вставте двi батарейки, що 

йдуть в комплектi роэмiру 

«LROЗ/ ААА». Розмiстiть ба

тарейки у вiдповiдностi эi

знаками(+) i (-) в батарейному 

вiдсiку.

З.Закрийте кришку батарейного 

вiдсiку. 

Застереження вiдносно батарей 

ОБЕРЕЖНО! 

Обов' язково дотримуйтесь наступних 

iнструкцiй: 

-Рiзнi типи батарейок мають рiзнi 

характеристики. Не сумiщайте батарейки 

рiзних типiв. 

-Не сумiщайте старi i новi батарейки. 

-Видалiть вiдпрацьованi батарейки. 

-Якщо Ви не використовуе:те пульт

дисанцiйного управлiння тривалий час, 

рекомендуе:ться вийняти батарейки з 

батарейного вiдсiку. 

Застереження щодо використання 

пульта дистанцiйного управлiння 

Оберiгайте пульт дистанцiйного 

управлiння вiд ударiв. 

- Не пiддавайте пульт дистанцiйного 

управлiння впливу рiдин i не роэмiщуйте 

його в мiсцях з пiдвищеною вологiстю.

- Не встановлюйте i не роэмiщуйте

пульт дистанцiйного управлiння пiд 

прямим сонячним свiтлом. Тепло може 

викпикати деформацiю пульта.

- Пульт дистанцiйного управлiння може

не працювати належним чином, якщо

вiкно дистанцiйного датчика 

знаходиться пiд прямим сонячним 

свiтлом або сильним освiтленням. У 

такому випадку, змiнiть кут освiтлення 

або основного блоку, або 

використовуйте пульт дистанцiйного 

управлiння ближче до IЧ-датчика 

телевiзора. 
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OCHOBHI ОПЕРАЦl"i 

Включення телевiзора 

Вставте вилку мережевого дроту розетку 
електромережi. Телевiзор включиться в 
черговий режим, про що свiдчитиме 
iндикатор включення на переднiй панелi 
телеiзора. Для переключення телевiзора з 
чекаючого в рабочий режим натиснiть 
кнопку С> на ПДУ або телевiзорi. lндикатор 
роботи змiнить колiр або згасне. 

Вимкнення телевiзора 

Для переключення телевiзора з чекаючого 
в рабочий режим натиснiть кнопку С> на 
ПДУ або телевiзорi, iндикатор змiнить 
колiр. Для вимкнення телевiзора 
вiд'е:днайте вилку мережевого шнура вiд 
розетки. lндикатор роботи згасне. 

Автоматичне налаwтування каналiв 

1.Натиснiть кнопку MENU, на екранi 
з·явиться меню Канал. 
2.Оберiть пункт Автоналаштування. 
З.У вiкнах, що з·явилися, виконайте
необхiднi налаштування.
4.Почнiть пошук каналiв.
5.По мipi проходження дiапазону пошуку в 
меню для кожного режиму мовлення 
вiдображае:ться кiлькiсть знайдених 
програм. 

Перемикання каналiв 

Для премикання каналiв використовуйте 
кнопки СН+/- на ПДУ або на панелi 
управлiня. 
*Для повернення до попередньо 
переглянутого каналу натиснiть кнопку

Регулювання гучностi 

Для регулювання гучностi використовуйте 
кнопки VOL+/- на ПДУ або на панелi 
управлiння. 

Для вимкнення звуку натиснiть кнопку С@ 
на ПДУ. Для включення звуку знову 

натиснiть кнопку С@ ще раз. 

Вибiр джерела сигналу 

1.Натиснiть кнопку SOURCE на ПДУ або
INPUT на панелi управлiння.
2.Кнопками JJ,.l"'f оберiть необхiдне
джерело сигналу. 
З.Для пiдтвердження вибору натиснiть 
кнопку ок.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА 

о 
ATV о 
AV DDO 

РС "e:I1" 

Component ('00 

HDMI -

USB � 

:курсор l:IJ Выбор П!IJ Вt.1ход 
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Робота з основним меню 

1.Натиснiть кнопку MENU для
вiдображення основного меню на екранi. 
Значки у верхньому рядку екрану
показують порядок слiдування пункт1в
меню: Канал, Зображення, Звук, Час, 
Блокування, Установки.
2.Натиснiть кнопку .,. або � для вибору
необхiдного роздiлу меню.
3.Кнопками • або • оберiть необхiдний
параметр.
4. Натиснiть кнопку .,. або � для змiни
налаштувань або натиснiть кнопку ОК для
виклику пiдменю.

кнопку MENU для 5. Натиснiть 
повернення.

Попередження вiдносно нерухомих 
зображень. 

Намагайтеся уникати тривалого 
вiдтворення на екранi нерухомих 
зображень, наприклад, файлiв jpeg, або 
нерухомих об'ектiв, наприклад, логотипiв 
телепрограм, поля при панорамному 
вiдтвореннi або вiдтвореннi в форматi 4:3, 
стрiчки новин знизу. Це може призвести до 
роздвоення зображення на свiтлодiодному 
екранi, i вiдповiдно, до погiршення якостi 
зображення. 

НАЛАШТУВАННЯ ТВ 

Примiтка вiдносно 
телемовлення (DТV) 

цифрового 

1. Функцiя цифрового телебачення 
(DТV) доступна лише в тих кра"iнах i 
регiонах, де передаються цифровi наземнi 
сигнали DVB-T(MPEG2 и MPEG4 AVC) або, 
де е доступ до сумiсно"i послуги кабельного 
телебачення DVB-C (MPEG2 и MPEG4 
ААС). Дiзнайтеся у мiсцевого дилера про 
можливiсть прийому сигналу DVB-Т або 
DVB-C. 
2. DVB-T - це стандарт цифрового назем- 
ного телемовлення, прийнятий 
консорцiумом европейських органiзацiй 
DVB, а DVB-C - це стандарт цифрового 
кабельного телебачення. Проте деякi 
диференцiйованi функцi"i, такi як, EPG 
(Electr1c Programme Guide), VOD (Video оп 
Demand) та iншi, не входять до цie'i 
специфiкацi"i. Тому в даний час вони не 
можуть працювати.
3. Не дивлячись на те, що даний телевiзор 
пiдтримуе останнi стандарти DVB-T i DVBC, 
компанiя не гарантуе сумiснiсть з  

наступними стандартами цифрового 
наземного телемовлення DVB-Т i 
цифрового кабельного мовлення DVBC. 

4. В залежностi вiд того, в якiй
кра1н1 або perioнi використовуеться 
телевiзор, деякi постачальники послуг
кабельного телебачення можуть знiмати 
додаткову плату за надану послугу. При 
цьому користувачу необхiдно буде
прийняти умови надання послуг.

5. Деякi функцii цифрового ТВ 
можуть бути недоступними в окремих
кра"iнах або регiонах, крiм того, не всi 
постачальники послуг кабельного 
телебачення можуть забезпечити 
правильну роботу DVB-C. 
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Меню Канал 

Натиснiть кнопку MENU для вiдображення 
головного меню на екранi. 

1.Кнопками ""4/ ..,. оберiть роздiл меню 
Канал.
2.Натиснiть кнопку • / Т для вибору
параметру, який Ви бажаете налаштувати.
З.Кнопками ОК/ ""4 / ..,. виконайте
налаштування. 
4.Для повернення до головного меню 
натиснiть кнопку MENU.

1.Автоналаштування
Автоматичне налаштування аналогових i
цифрових каналiв Ефiрного або 
Кабельного ТВ. 

2.Ручне налаштування А TV. 
Ручне налаштування аналогових каналiв. 
В цьому режимi Ви можете обрати систему 
мовлення, а також номер каналу, куди вiн
буде збережений.

З.Ручне налаштування DTV. 
Ручне налаштування цифрових каналiв 
Ефiрного або Кабельного ТВ. 

4.Редактор програм 
Редагування збережених програм. В
цьому роздiлi Ви можете видалити 
програму зi списку, перейменувати (тiльки
для А 1V), перемiстити i установити режим
приховування програм, а також скласти 
список улюблених програм для перегляду. 

5. Нагадування 
В цьому пiдменю вiдображаеться розклад
на перемикання каналiв i розклад запису,
створених користувачем. Натиснiть кнопку
""4 або ..,. для доступу до списку
вiдеозаписiв, створених користувачем.

6./нформацiя про сигнал 
Вiдображення якостi i сили прийнятого 
сигналу (тiльки для D1V). 

7. С/ iнформацiя 
Вiдображення iнформацi"i на картi
умовного доступу CI. Дана функцiя
активуеться при пiдключеннi САМ-модуля
з картою умовного доступу CI до
вiдповiдного роз'ему телевiзора.

Меню Зображення 

Натиснiть кнопку MENU для вiдображення 
головного меню на екранi. 

1.Кнопками ""4/ ..,. оберiть роздiл меню 
Зображення.
2.Натиснiть кнопку .а. / Т для вибору
параметру, який Ви бажаете налаштувати. 
З.Кнопками ОК/ ""4 / ..,. виконайте
налаштування. 
4.Для повернення до головного меню 
натиснiть кнопку MENU.

1.Режим зображення
Вибiр одного з попередньо встановлених 
режимiв зображення. В режимi Користувач 
можна налаштувати вручну параметри 
зображення: контрастнiсть, яскравiсть, 
насиченiсть, вiдтiнок (тiльки для сигналу 
NTSC), чiткiсть.

Для швидкого перемикання режимiв пiд 
час перегляду використовуйте кнопки 
P.MODE на ПДУ.
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1.Час
В цьому пунктi вiдображае:ться поточний час. 
Якщо в ТВ сигналi не передае:ться сигнал 
точного часу, то його можна налаштувати 
вручну. Для коректного вiдображення часу 
необхiдно правильно виставити часовий пояс. 

2. Часовий пояс
Установка Вашого часового поясу. 

3.Таймер вимкнення
Вибiр часового iнтервалу, через який телевiзор 
перейде з робочого режиму в режим 
очiкування. 

4.Автовимкнення
Вибiр часового iнтервалу, через який телевiзор 
перейде з робочого режиму в режим 
очiкування у випадку вiдсутностi будь-яких 
операцiй з телевiзором в цей перiод. Якщо 
будь-якi операцi'i виконувалися (перемикання 
каналiв, регулювання гучностi та iн .), то 
лiчильник скидуе:ться i вiдлiк починаеться занов. 

5. Таймер меню
Вибiр часу вiдображення меню на екранi у 
випадку вiдсутностi операцiй з ним.  

Меню Блокування 

Натиснiть кнопку MENU для вiдображення 
головного меню на екранi. 

1.Кнопками ..,./ � оберiть роздiл меню
Блокування.
2.Натиснiть кнопку .а. / Т для вибору
параметру, який Ви бажаете налаштувати. 
З.Кнопками ОК/ ..,. / � виконайте 
налаштування. 
4.Для повернення до головного меню
натиснiть кнопку MENU.

1.Блокування
Для включення режиму блокування введiть 
правильний пароль (за замовчуванням 0000). 
Кнопками ..,./ � установiть значення Вкл. 
навпроти слова Блокування, пiсля чого 
стануть доступнi три режими блокування.

2. Установити пароль
Установка нового паролю. Для цього 
необхiдно правильно ввести поточний 
пароль i задати новий пароль, ввiвши йога 
двiчi.  

З.Блокування каналiв 
Вибiр каналiв, як необхiдно заблокувати. 
Блокування здiйснюе:ться натисненням 
ЗЕЛЕНО'f кнопки, для розблокування 
необхiдно натиснути кнопку повторно. 
Перегляд заблокованого каналу можливий 
тiльки пiсля введення паролю. 

4.Батькiвський контроль
Вибiр вiково'i категорi'i, для яко'i дозволений 
перегляд каналiв. У випадку, якщо вiкова
категорiя передачi вище встановлено'i 
користувачем, то канал блокуеться i його 
перегляд можливий тiльки пiсля введення 
паролю. Дана функцiя доступна тiльки для
DTV i у випадку, якщо iнформацiя про
вiкову категорiю передаеться у сигналi.
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5.Блокування кнопок
Блокування панелi управлiння
телевiзором.

6.Режим готелю
Включення режиму готелю. У даному 
режимi стають доступними додатковi 
функцГi налаштувань по обмеженню 
використання телевiзора.

Меню Установки 

Натиснiть кнопку MENU для вiдображення 
головного меню на екранi. 

1.Кнопками .,./ 11> оберiть роздiл меню 
Установки. 
2.Натиснiть кнопку .а. / Т для вибору 
параметру, який Ви бажаете налаштувати. 
3.Кнопками ОК/ .,. / 11> виконайте 
налаштування. 
4.Для повернення до головного меню 
натиснiть кнопку MENU. 

1.Мова 
Вибiр мови меню.

2.Мова телетексту.
Вибiр мови телетексту. 

З.Мова аудiо 
Вибiр мови аудiосупроду (тiльки для DТV). 

Функцiя повинна пiдтримуватися 

мовником. 

4.Мова субтитрiв
Вибiр мови субтитрiв (тiльки для DТV).

Функцiя повинна пiдтримуватися 

мовником.

5.Для слабкочуючих
Вiдображення субтитрiв (тiльки для DТV).

Функцiя повинна пiдтримуватися 

мовником. 

6. Файлова система PVR
Функцiя запису задiяна в режимi цифрового 

мовлення i дозволяе записувати 

телепередачi на зовнiшн1и USB-нociй, 

здiйснювати вiдкладений перегляд (Time 

Shift) i виконувати запис програм по 

таймеру (через меню ТЕЛЕПД). В цьому 

пiдменю Ви можете обрати диск, на який 

буде виконуватися запис, перевiрити йога 

швидкiсть, а також вiдформатувати. При 
форматуванні всi данi з USB-нociя будуть 

видаленi.

?.Формат 
Вибiр одного з режимiв спiввiдношення 
сторiн екрану. 

8.Блакитний екран. 
Вiдображення блакитного екрану у 

випадку вiдсутностi сипналу. 

9.Початковi налаштування 
Запуск майстра початкових налаштувань. 

1 О. Скидання налаштувань 
Скидання всiх зроблених користувачем 

налаштувань i повернення до заводських 

установок. У випадку скидання 

налаштувань всi ТВ канали будуть 

видаленi. 

11. Оновлення програми
Оновлення програмного забезпечення 

телевiзора. Оновлення необхiдно 

виконувати тiльки по рекомендацГi 

виробника i програмним забезпеченням, 

представленим виробником. 

12.HDMI СЕС 
Вибiр режиму роботи HDMI iнтерфейсу i

управлiння пристроями, пiдключеними по 

HDMI.
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Запис на USB-нociй 

Вставте USB-нociй у вiдповiдний роз·ем 
телевiзора. USB-нociй повинен бути 
вiдформатований у файловiй системi FAT32 i 
мiстити достатньо вiльного мiсця для 
запису. Пiдготувати USB-нociй для запису 
можна увiйшовши в роздiл меню Установки 
i обравши пункт Файлова система PVR. 
Переключiть телевiзор на програму (тiльки 
для DТV), дочекайтесь початку передачi, 
яку Ви хочете записати, i натиснiть кнопку • 
на ПДУ. На екранi телевiзора в верхньому 
лiвому кутку вiдобразиться вiдповiдний 
значок, а в нижнiй частинi екрану панель 
управлiння режимом запису. Для 
завершення запису натиснiть кнопку • на 
ПДУ. 
Для запису передачi по розкладу 
скористайтеся функцiею Електронний 
телегiд (EPG). 
Для перегляду зроблених записiв 
скористайтеся функцiею Список записiв. 

Вiдкладений перегляд (Time Shift) 

Вставте USB-нociй у вiдповiдний роз·ем 
телевiзора. USB-нociй повинен бути 
вiдформатований у файловiй системi 
FAT32 i мiстити достатньо вiльного мiсця 
для запису. Пiдготувати USB-нociй для 
запису можна увiйшовши в роздiл меню 
Установки i обравши пункт Файлова 
система PVR. 
У випадку необхiдностi зупинки перегляду 
програми в режимi цифрового мовлення 
(DTV) натиснiть кнопку � 11 на ПДУ. На екранi 
вiдобразиться панель управлiння 
вiдкладеного перегляду. Перегляд 
зупиняеться, але запис йде. Натиснення 
кнопки � 11 дозволяе виконувати запис у 
фоновому режимi i паралельно 
переглядати уже зроблений запис. 
Для виходу з функцГi Вiдкладений перегляд 
натиснiть кнопку •· 

Електронний телегiд (EPG) 

В режимi цифрового мовлення DТV, 
натиснувши кнопку EPG, на екран можна 
викликати меню ТВ гiд. У ньому мiститься 
iнформацiя про поточнi та наступнi 
передачi, що транслюються на каналi (за 
умови, що дана iнформацiя передаеться в 
сигналi). Е: можливiсть запису нагадування 
про перемикання телевiзора на потрiбну 
програму в певний час i день, а також 
виконати вiдкладений запис обраних 
передач. 

В лiвiй частинi екрану мiститься список 
каналiв, в правiй - розклад передач на 
вибраному каналi. У верхнiй частинi екрану 
розташований короткий апис передачi, а в 
нижнiй - пiдказки з управлiння телегiдом. 
Для запису необхiдно"i передачi виберiть Тi 
зi списку, потiм натиснiть кнопку ЧЕРВОНА. 
Послiдовним натисненням цie"i кнопки 
можна установити один з можливих 
режимiв запису (лише один раз, кожен 
день, щонедiлi). Для установки 
нагадування про перемикання телевiзора 
на потрiбну програму в певний час i день 
оберiть передачу зi списку i натиснiть 
кнопку ЗЕЛЕНА. Послiдовним 
натисненням цie"f кнопки можна встановити 
один з можливих режимiв нагадування 
(лише один раз, кожен день, щонедiлi). 3 
розкладом запису i нагадувань можна 
ознайомитись в будь-який момент, 
увiйшовши в роздiл меню Канал i обравши 
пункт Нагадування. 
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Список записiв 

Для зручного перегляду зроблених користувачем 

вiдеозаписiв ефiру в телевiзорi реалiзовано меню -

Список записiв. Натиснiть кнопку MENU для 

вiдображення головного меню на екранi. В роздiлi меню 

Канал кнопкою '9' оберiть пункт Нагадування i натиснiть 

ОК. На екранi вiдобразиться 

пiдменю Розклад. Натиснiть кнопку <lil або � 
для виведення на екран списку записiв. 

, H:inovи,,.
м

,- • 

•• 1�'"""�'- М,10(11 llм• 

ID н,,._. a.,,r-

В лiвiй частинi вiкна розташована назва 
записано'�' передачi i дата запису, а в правiй 
частинi короткий опис (за умови, що 
iнформацiя про програму передавалась 
мовцем). В цьому в1кн1 Ви можете 
переглянути будь-яку записану програму, а 
також видалити непотрiбну. 



IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУА Т АЦIУ 

ЦИФРОВИЙ МЕДIАПЛЕЕ:Р (DMP) 

Основнi характеристики DMP 

-У Вашому телевiзорi реалiзована можливiсть прослуховування музики, перегляду фотографiй 
або вiдео з зовнiшнiх USВ-пристро"iв.
-Медiаплее:р пiдтримуе: вiдтворення файлiв наступних типiв: 

Тип Формат 
Кодек Параметры 

Вид ео Аудiо 
Максимальна роэдiльна 

MJPEG 
эдатнiсть та швидкiсть: 

640X480@30fps 

.avi 
МР3, 

10 Mbps 

Xvid,MPEG-2,MPEG-4, 
мс, 

Н.264, РСМ 
АС3 

.mp4 MPEG-2,MPEG-
Максимальна роэдiльна 

4,Н,264 эдатнiсть та 

швидкiсть: 1080p@30fps 

.tsf .trp MPEG-2,H.264 20 Mbps 

Вiдео .mpg MPEG-1,MPEG-2 

.mkvf MPEG-1/214,H.264, 

.mov 

МР2 
Максимальна роэдiльна 

.dat MPEG-1 
АС3 

эдатнiсть та швидкiсть: 

352><288 20Mbps 

Максимальна роэдiльна 

.vob MPEG-2 эдатнiсть та швидкiсть: 

720><576 20Mbps 

.jpg Progressive JPEG 
Макс. Роэдiльна 

эдатнiсть: 1024><768 

Jpeg Baseline JPEG 
Макс. Роэдiльна 

здатнiсть: 15360><8640 

Макс. Роздiльна 

Фото .bmp 
здатнiсть: 96ООхВ4ОО 

Розряднiсть: 

1/4/8/16/24/32 Ьрр 

Non-lnterlaced 
Макс. Роздiльна 

эдатнiсть: 960Ох6400 
.png 

Макс. Роздiльна 
lnterlaced 

здатнiсть: 12оохвоо 

Муэика .mрЗ - МР3 

.m4a/ 
8K-48KHz 

- ААС 24K-384Kbps Mono /Stereo .аас 

Текст .txt ANSI/UNICODE GВ/UTF8 Макс. розмiр: 1МВ 



IНСТРУКЦIЯ 3 ЕКСПЛУАТАЦl"i 

Пiдтримуються файловi системи FAT32. 
Пiдтримка NTFS не гарантуеться. 
Пiдтримка багатофункцiонального 
картрiдера не гарантуеться. 

Прuмiтка: 

Не всi USВ-пристроУ можуть бути сумiснi з 
даним виробом, оскiльки в даний час iснуе 
велика кiлькiсть стандартiв роботи USВ
пристро"iв рiзних виробникiв. Рекомендуемо 
підбирати USВ-пристрiй у 
вiдповiдностi з технiчними 
характеристиками Медiаплеера даного 
пристрою. 

Управлiння работою медiаплеера 

-Пiдключiть USB-нociй до входу USB.
Натиснiть клавiшу SOURCE, клавiшами
• Т оберiть джерело USB i натиснiть 
кнопку ОК. На екранi вiдобразиться меню.

За допомогою клавiш <lill � оберiть тип 
вiдтворення змiсту з чотирьох можливих: 
ФIЛЬМ, МУЗИКА, ФОТО, ТЕКСТ. Натиснiть 
кнопку ОК. На екранi телевiзора 
вiдобразиться меню, що мiстить папки з 
файлами. 
-Кнопками навiгацi"i <lill � .А. Т оберiть 
потрiбну папку або файл.
-Використовуйте кнопку ОК на ПДУ для
вiдкриття папок кнопку � 11 для
вiдтворення файлу.
-Для повернення з режиму вiдтворення в
пiдменю натиснiть кнопку EXIT на ПДУ. 
-Для повернення в режим перегляду
телевiзiйних станцiй натиснiть на кнопку
SOURCE ПДУ, оберiть джерело сигналу 
DТV/AТV i пiдтвердiть свiй вибiр кнопкою
ОК на ПДУ.

Призначення кнопок управлiння ПДУ 

-Кнопка � 11 для початку вiдтворення або
призупинки вiдтворення. Кнопки <lill <lill/� �
призначенi для включення прискореного 
вiдтворення файлiв в 
зворотньому/прямому напрямку. Для 
переходу до нормального режиму 
вiдтворення, натиснiть кнопку � 11. 

-Кнопки Ж / ll+i призначенi для 
повернення до попереднього 
файлу/переходу до наступного файлу. 

-Кнопка • призначена для зупинки 
вiдтворення i повернення в меню. Кнопки 
• Т при вiдтвореннi текстового файлу 
призначенi для перегортання сторiнок. 

-Кнопка EXIT призначена для повернення
до списку файлiв. 

Для виходу або переходу в iнший режим 
натиснiть кнопку EXIT на ПДУ. 

Примiтка: 

1.USВ-iнтерфейс пiдтримуе бiльшiсть USB
нociYв, таких, як flash та жорсткi диски, 
цифровi фотокамери та iнше. Якщо при 
пошуку пристрою виникла помилка, то 
можливо, що цей пристрiй не пiдтримуеться 
програмним забезпеченням телевiзора i це 
не означае, що телевiзор несправний. 

2.USB-nopт видае напругу 5 В 
максимальний струм до 500 мА. Якщо Ви 
бажаете пiдключити до телевiзора жорсткий 
диск, що споживае бiльше 500 мА, вiн 
повинен мати зовнiшне живлення.  

З.lнодi швидкiсть читання файлiв з USB
нoci'iв може падати, це бувае, наприклад, 
при спробi вiдтворення файлу великого 
розмiру. Падiння швидкостi читання не е 
несправнiстю телевiзора. 





IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦl"i 

Вiдповiдно до проведено"i полiтики пост1иного вдосконалення технiчних характеристик та 
дизайну, можливе внесення змiн без попереднього повiдомлення. 

Прилад зiбраний з сучасних i безпечних матерiалiв. Пiсля закiнчення термiну служби, щоб 
уникнути можливого заподiяння шкоди життю, здоров'ю, його майну або навколишньому 
середовищу, прилад повинен бути утилiзований окремо вiд побутових вiдходiв вiдповiдно до 
правил утилiзацГi вiдходiв у вашому регiонi. 

Повiдомляемо, що все пакування даного припаду НЕ ПРИЗНАЧЕНЕ для вторинного 
пакування та зберiгання в нiй ХАРЧОВО"i ПРОДУКЦl"i. 

Термiн служби - 5 рокiв, за умови, що вирiб використовуеться у суворiй вiдповiдностi до 
цie"i iнструкцГi по експлуатацГi. 

ТЕХНIЧНА ПIДТРИМКА 

едина довiдкова служба: 

тел.044-227-07-12 
service@mystery.ua 

Додаткову iнформацiю про гарантiйний та пiслягарантiйний ремонт Ви можете отримати за 
мiсцем придбання виробу або на сайтi www.mystery.ua 

Виробник: 
ТОВ "Технолоджи"
236010, Росія,
м. Калінінград, 
вул. Права Набережна, 21

lмпортер: 
ТОВ "СТУДIЯ"САУНД" 
03039, м.Ки"iв, провулок Руслана Лужевського, будинок 14, офiс 6. 




