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ВСТУП

Оснащення
- Високоякісна.кольорова.LED.матриця.з.діагоналлю.81.см
зі.світлодіодним.підсвічуванням
- Власний.дозвіл.матриці.1366x768
- 2.інтерфейси.HDMI
- Роз’єм.для.підключення.антенного.кабелю.RF
- Роз’єм.VGA
- Аудіовхід.PC.AUDIO
- Композитний відеовхід та стереофонічний аудіовхід
- Цифровий.коаксіальний.аудіовихід
- Компонентний.відеовхід
- Роз’єм.USB.2.0
- Аудіовихід.для.навушників
- CI.слот.для.підключення.модуля.умовного.доступу.кабельного.ТБ
- Сумісність.з.настінними.кріпленнями.стандарту.VESA.
Режим.телевізора
- Чутливий.тюнер,.що.забезпечує.впевнений.прийом.аналогових
і.цифрових.каналів
- Функція.автоматичного.і.ручного.пошуку.каналів
- Можливість.запису.програм.цифрового.ТБ
- Відкладений.перегляд.(Timeshift)
- Підтримка.NICAM.стерео
- Попередні.налаштування.звуку
- Регулювання.тембру,.балансу.акустичної.системи
- Регулювання.яскравості.і.контрастності,.попередні.налаштування.зображення
- Налаштування.температури.кольору
- Сучасні.методи.шумозаглушення
- Функція.телетексту
- Русифіковане.меню
- Таймери.включення./.вимикання./.запису
- Батьківський.контроль.

Режим.монітора.персонального.комп’ютера 
- Широкий.діапазон.підтримуваних.роздільних здатностей
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ШАНОВНИЙ.ПОКУПЕЦЬ!

Дане. Керівництво. по. експлуатації. поширюється. на. цифрові. (LED). РК-телевізори. високої.
чіткості.MYSTERY.і.призначене.для.інформування.покупця..про.технічні.характеристики.та.
умови.використання,.про.основні.правила.і.порядок.встановлення.

Всі.ілюстрації,.наведені.в.цьому.посібнику,.є.схематичними.зображеннями.об’єктів.
і.можуть.відрізнятися.від.їх.реального.зовнішнього.вигляду.

Наведені. в. таблиці. технічні. характеристики. є. довідковими. і. не. можуть. служити.
підставою.для.пред’явлення.претензій.

Дана.модель.телевізора.здійснює.прийом.аналогових.сигналів,.а.також.сигналів.цифрово-
го.наземного.телевізійного.мовлення.стандарту.DVB-T,.DVB-T2.та.цифрового.кабельного.
телевізійного.мовлення.стандарту.DVB-C.

УВАГА!

Функції,.що.стосуються.цифрового.телемовлення,.діють.тільки.в.тих.регіонах,.в.яких.ве-
деться.цифрове.ефірне.мовлення.DVB-T,.DVB-T2.або.забезпечується.доступ.до.сумісного.
цифрового. кабельного. мовлення. DVB-C,. причому. деякі. з. цих. функцій. можуть. бути.
недоступні,. а. правильний. прийом. сигналу. стандарту. DVB-C. може. бути. забезпечений. не.
для.всіх.провайдерів.кабельного.телемовлення.

(LED). РК-телевізори. MYSTERY. MTV-3230LT2. відповідають. вимогам. технічних. умов..
«Цифрові. (LED). РК-телевізори. високої. чіткості. «MYSTERY».. Технічні. умови. . відповідають.
вимогам.класу.захисту.II..і.вимогам..електромагнітної.сумісності.
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Рекомендації.покупцеві

- При. купівлі. телевізора. вимагайте.
перевірки. його. працездатності. шля-
хом. демонстрації. якості. зображення,.
звукового. супроводу,. роботи. органів
панелі. управління,. пульта. дистанційного.
управління,.прийому.телетексту.

- Перевірте. комплектність. телевізора.
відповідно. до. розділу. КОМПЛЕКТ. ПО-
СТАВКИ.

- Перевірте. відповідність. номе-
ра. телевізору. номеру,. вказаному у..
гарантійному.талоні.на.телевізор.

- Перевірте. збереження. пломб. на.
телевізорі

- Переконайтеся,.що.в.гарантійному.і.
відривних..талонах.відмічена..дата.про-
дажу,.є.штамп.магазину.і.розбірливий.
підпис.або.штамп.продавця,.бо.вони.є.
підставою.для.безкоштовного.
гарантійного.ремонту.і.технічного.обслу-
говування.

- Перевезення.телевізора.здійснюйте.в.
заводській.упаковці,.яка.захищає.його.
від.пошкоджень.під.час.транспортування.

- Упакований.телевізор.можна.транспор-
тувати..усіма.видами.закритого.транс-
порту.при.температурі.не.нижче.мінус 
20.°.С.при.захисті.його.від.прямого 
впливу.атмосферних.опадів,..пилу.та.від.
механічних.ушкоджень...

Комплект.поставки

(LED).РК-телевізор...........................1шт.

Пульт.дистанційного.керування.......1.шт.

Батарейка.живлення.(лужна)

типу.ААА.для.ПДУ..............................2.шт.

Настільна.підставка..........................1.шт.

Керівництво.по.експлуатації.з

гарантійним.талоном........................1шт.

Гвинти.для.кріплення.підставки.до

телевізору..............................1.комплект

Індивідуальна.пакувальна

тара.......................................1.комплект

Вибір.простору.для.безпечної.установки

Дотримуйтесь. необхідної. відстані. між.
пристроєм. та. іншими. об’єктами. (напри-
клад,. стінами). для. забезпечення.
достатньої.вентиляції.

Недотримання.цього.правила.може.призве-
сти.до.займання.або.пошкодження.вашого.
пристрою.через.перегрів.

Установка на підставку

Установка на настінне кріплення

Кабель- переходник для компонентного
відеовходу.........................................1 шт.
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ТЕХНІЧНІ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні.параметри.телевізора

Розмір.екрану.по.діагоналі,.см:...............................................................................81

Роздільна.здатність.РК-панелі:.....................................................................1366x768

Напруга.живлення,.при.якій.телевізор.зберігає.працездатність,.В,
в.межах..................................................................................................от.100.до.240

Споживана.потужність,.Вт,.не.більше:.....................................................................45

Максимальна.вихідна.потужність.каналу.звукового.супроводу,.Вт,
не.менше:.............................................................................................................2x8

Кількість.каналів,.що.запам’ятовуються:
аналогових..................................до 100;.цифрових.........................................до 200

Габаритні.розміри.телевізора.з.підставкою,.мм,
не.більше.(ШхГхВ):.................................................................................732x200x472

Маса.телевізора.без.упаковки,.кг,.не.більше:...........................................................5

Елементи.живлення.ПДУ.(2.шт):.................................................................LR03./.AAA

Формати.телемовлення....................................................PAL./.SECAM./.DVB-T.Н.264
/DVB-T2.H.264./.DVB-C.Н.264;.B./.G,.DK,.I./.L
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ЗАХОДИ.БЕЗПЕКИ

УВАГА!

ВАЖЛИВІ.ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.–.УВАЖНО.ПРО-
ЧИТАЙТЕ. І. ЗБЕРЕЖІТЬ. ДЛЯ. ПОДАЛЬШОГО.
ВИКОРИСТАННЯ. В. ЯКОСТІ. ДОВІДКОВОГО.
МАТЕРІАЛУ.

Щоб. уникнути. ураження. електричним.
струмом,. не. відкривайте. задню. кришку.
телевізору,. тому. що. в. самому. корпусі. не.
передбачено.додаткове.обладнання.

При. необхідності. звертайтеся. до.
кваліфікованих.уповноважених.фахівців.

Знак Призначення.знака

W08

«Небезпека. ураження. елек-
тричним. струмом!». (. три-
кутник. з. зображенням. бли-
скавки). вказує. на. потенційно.
небезпечну. ситуацію,. яка,. якщо.
їй.не.запобігти,.може.призвести.
до. серйозних. тілесних. ушкод-
жень.

W09.

«Небезпека». (знак. оклику. в.
трикутнику). вказує. на. те,. що.
перед. заміною. основних. або.
допоміжних. частин. необхідно.
ознайомитися.з.їх.технічними.ха-
рактеристиками.

ШТЕПСЕЛЬНА. ВИЛ-
КА. СЛУЖИТЬ. ЯК.
РОЗЄДНУВАЧ. І. ПОВИН-
НА. БУТИ. ЛЕГКОДОСТУП-
НОЮ.

Примітка

1. Будь-які. зміни,. не. схвалені. Виробни-
ком. або. уповноваженою. стороною,.
відповідальною.за.відповідність.приладу.
стандартам. Виробника,. можуть. анулю-
вати.гарантію.на.дане.обладнання.

2. Виробник.не.несе.відповідальності.за.по-
шкодження,. завдані. несанкціонованими.
змінами.приладу.

Загальні. вказівки. з. техніки. безпеки.
(слід. прочитати. перед. використанням.
приладу)

1. Щоб.уникнути.пошкоджень,.які.можуть.
призвести.до.вибуху.або.враження.
електричним.струмом,.не.піддавайте.
цей.прилад.дії.бризок.або.крапель..Не.
ставте.над.прибором.ємності.з.водою.
(квіткові.вази,.чашки.і.т.д.)..Дана.
рекомендація.також.стосується.полиць.
над.телевізором.

2. Чистка.приладу..Чистку..приладу.про-
водьте.лише.сухою.ганчіркою,.для.регу-
лярного.догляду.обережно.зітріть.бруд.
з.поверхонь,.використовуючи.для.цього.
м’яку.тканину.

Застереження!

З.особливою.обережністю.протирайте.
поверхню.дисплею,.так.як.панель.була.
спеціально.оброблена.і.може.легко.от-
римати.пошкодження.

3. Не.блокуйте.вентиляційні.отвори..При.
блокуванні.отворів.сторонніми.пред-
метами.виникає.небезпека.перегріву.
приладу,.пожежі.або.ураження.елек-
тричним.струмом.

Не.встановлюйте.прилад.поблизу.опа-
лювальних.приладів.

4. Слідкуйте.за.тим,.щоб..на.кабель.жив-
лення.не.наступали.

5. Використовуйте.тільки.додані.до.това-
ру.аксесуари.або.рекомендовані.Ви-
робником.

6. Використовуйте.підставки,.штативи.або.
столи,.рекомендовані..виробником або.
ті, що..продаються.з.телевізором.

7. Напруга.і.тип.електричного.струму.
повинні.відповідати.зазначеним.на.
етикетці.телевізора.

8. Вимикайте.прилад.від.мережі,.якщо.не 
використовуєте.його.протягом.трива-
лого.часу..
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9... За. технічним. обслуговуванням. звер-
тайтесь.тільки.до.кваліфікованого.пер-
соналу.

Обслуговування. (ремонт). необхідно..
у. випадку. . пошкодження. мережевого.
шнура. або. виделки,. попадання. води. і.
вологи.на.прилад.

10. Не.піддавайте.небезпеці.себе.і.дітей,.
розміщуючи.електричні.прилади./.
іграшки.на.корпус.телевізора.
Дані.предмети.можуть.впасти.і.нанести.
травму.

11. Не.включайте.занадто.голосно.
телевізор..Надмірний.звуковий.тиск.
може.призвести.до.повного.пошкод-
ження.слуху.

12. Щоб.уникнути.небезпеки.загоряння,.не.
використовуйте.цей.пристрій.під.пря-
мими.сонячними.променями.або.по-
близу.джерел.тепла.

13. При.сильному.дощі,.і.особливо.грозах,.
відключайте.пристрій.від.джерела.
електроживлення.і.антени.

14. Не.використовуйте.пошкоджений.ме-
режевий.провід.та.не.кладіть.його.по-
близу.джерел.тепла,.щоб.уникнути.
ураження.електричним.струмом.або.
загоряння..

15. Не.використовуйте.надлишкову.
кількість.приладів.одночасно.або.в.одну 
розетку.через.подовжувач.для.уникнен-
ня.загоряння.

16. Якщо.з.пристрою.лунає.незвичайний.
звук,.від’єднайте.пристрій.від.джерела.
електроживлення.і.зверніться.до.авто-
ризованого.сервісного.центру.

17. Антена.пристрою.повинна.розташову-
ватися.далеко.від.електричного.кабе-
лю.

18. Ніколи.не.торкайтеся.виделки.мокрими 
руками,.так.як.це.може.призвести.до.
ураження.електричним.струмом....

19. Завжди.перевіряйте,.що.телевізор.
надійно.підключений.до.джерела.
електроенергії,.тому що погане.
електричне.з’єднання.може.спричинити.
пожежу.

20. При.використанні.вуличної.антени.не.
допускайте.стікання.води.по.антенному.
кабелю.в.телевізор.

21. Виделка.та.електричний.кабель.повинні.
перебувати..в.чистоті,.щоб.уникнути.
ураження.електричним.струмом.або.
загоряння.

22. Не.піддавайте.батареї.для.ПДУ,.які.вхо-
дять.в.комплект.поставки,.надмірному 
нагріванню,.впливу.вогню.і.прямих.со-
нячних.променів.

23. Батареї.,.які.витратили.свій.ресурс,.
необхідно.утилізувати.згідно.правил,.
що діють.в.вашому.регіоні...

Транспортування,.зберігання.і.реалізація:

- У.випадку.різких.перепадів.темпера-
тури.чи.вологості.в.середині.пристрою 
може.сформуватися.конденсат,.це.
може.призвести.до.замикання..Витри-
майте.пристрій,..перед.використанням.
при.кімнатній.температурі.протягом.2-х.
годин.

- Використайте.заводське.пакування.для.
захисту.пристрою.від.бруду,.ударів.та.
пошкоджень.при.транспортуванні.

- Захищайте.прилад.від..прямого.впливу.
атмосферних.опадів.та.прямих.соняч-
них.променів.

- Не.розміщуйте.прилад.поблизу.джерел.
тепла.і.опалення.

- Тримайте.пристрій.в.недоступному.для 
дітей.місці.

- Дотримуйтесь.температурного.режиму 
від.-20°.до.+50°С..
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ПІДГОТОВКА.ДО.РОБОТИ.

Установка.телевізора

Установка телевізора на підставку

1. Помістіть.телевізор.на.м’яке.покривало
екраном.вниз.

2. Встановіть. стійки. до. відповідних
отворів...на.нижній.частині.телевізора

3. Закріпіть.стійки.за.допомогою 4.-х
гвинтів(входять.в.комплектацію.прила-
ду)

Установка ТВ на стіну

1. Перед тим , як монтувати телевізор на
вертикальну поверхню (стіну), необхідно
демонтувати підставки. Покладіть теле-
візор екраном донизу на стіл, попередньо
підклавши під нього м`який матеріал..

1. Виверніть 4 гвинти з нижньої частини те
левізора та зніміть стійки.

2. За допомогою 4-х гвинтів М4 прикріпіть  
 телевізор до кронштейну (кронштейн не   

входить до комплекту поставки).

Отвори для фіксації гвинтів кріплення 
кронштейна розміщені на задній стінці 
телевізора відповідно до стандартів VEGA.

Попередження!

Для.вашої.безпеки.при.використанні.
настінних.кронштейнів.враховуйте.
номінальну.вагу.приладу,.зазначену.
в.розділі.Технічні.характеристики.
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Характеристики. набору. для. настінного.
монтажу.(VESA)

Набір.для.настінного.монтажу.не.входить.в.
комплект.поставки,.а.продається.окремо.

Встановлюйте. настінне. кріплення. на. міцну.
стіну.

Примітка:

1. У.наведеній.нижче.таблиці.
представлені.стандартні.розміри.
наборів.для.настінного.монтажу.

2. Не.використовуйте.занадто.довгі.гвин-
ти.або.гвинти,.які не відповідають.
стандарту.VESA..Використання.гвинтів.
довше.стандартного.розміру.може.
призвести.до.пошкодження.внутрішніх.
елементів.телевізора.

3. Не.затягуйте.гвинти.занадто.сильно,.
оскільки.це.може.призвести.до.по-
шкодження.виробу.або.бути.причиною.
його.падіння,.що.може.спричинити..
травму..MYSTERY.не.несе.
відповідальності.за.подібні.нещасні.ви-
падки.

4. MYSTERY.не.несе.відповідальності.за.
пошкодження.пристрою.або.отриман-
ня.травм.при.використанні.настінного.
кріплення,.яке.не.відповідає.стандар-
там.VESA.або.не.призначене.для.цих.
цілей,.а.також.в.разі.недотримання.
інструкцій.по.встановленню пристрою.

5. Не.встановлюйте.телевізор.під.нахилом 
більше.15.градусів...

С
ім

е
й

ст
во

.
п

р
о

д
ук

ті
в

Р
о

зм
ір

.е
кр

ан
у,

.
см

К
р

іп
и

ль
н

і.о
тв

о
р

и
.

V
E

S
A

.(
А*

В
),

.М
М

С
та

н
д

ар
тн

и
й

.
гв

и
н

т

К
іл

ьк
іс

ть
.г

ви
н

ті
в

світлодіодні.
телевізори 81 200x100 М4 4

.............Не.робіть.установку.набору.для.
...настінного.монтажу,.коли.телевізор.

увімкнено

Це. може. призвести. до. ураження. елек-
тричним.струмом.
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1... ІЧ-датчик.системи дистанційного 
управління.

2. Індикатор.робочого.режиму./.режиму.

3.

очікування.

Вмикатель живлення: Відключення 
основного живлення телевізора.

4.

8. Клавіша VOL-: Зменшення рівня гучності.  
В режимі меню використовуйте цю кнопку для 

9. Клавіша MENU: Вибір основного меню.

10.Клавіша  
11.Вхід  USB:  Підключення зовнішніх USB 
пристроїв, наприклад для обробки файлів 
МР3 та JPEG, а також для використання 
функції Time Shift (зсуву за часом) та  функ-
ції запису(докладний опис даних функцій  
див. у відповідному розділі керівництва з
експлуатації.

12. HDMI вхід: Мультимедійний інтерфейс
високої чіткості.

ПАНЕЛЬ.УПРАВЛІННЯ.І.РОЗ’ЄМИ.ТЕЛЕВІЗОРА.

Клавіша Робочий режим/режим
очікування.

5. Клавіша  СН+: Перехід до наступного
каналу. В режимі меню використовуй-
те цю кнопку як стрілку вверх ПДУ.

6. Клавіша СН-: Перехід до поперед-
нього каналу. В режимі меню викорис-
товуйте цю кнопку як стрілку вниз ПДУ

7. Клавіша VOL+: Збільшення рівня  гуч-
ності. В режимі меню використовуйте
цю кнопку для перехода до наступно-
го  пункту меню  або для збільшення
параметру налаштування.

переходу до попереднього пункту меню або 
для зменшення параметра гучності. 

Вибір джерела сигналу.
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13. Нeadphone: Роз’єм для підключення 
навушників.

14. Common.interface.(CI):.Гніздо.модуля 
умовного.доступу.(САМ)..Для.огляду.даних.
каналів.зверніться.до.постачальника.
послуг.цифрового.телебачення.

15. Роз`єм РС AUDIO: Призначений для 
підключення аудіовиходу зовнішнього 
джерела VGA сигналу.

16. Вхід VGA: Роз`єм для підключення до 
джерел сигналів  VGA.

17. Вхід RF: Роз`єм для підключення 
антенного кабелю (сигнал ефірної антени 
або кабельного телебачення).

18. Компонентний вхід: Роз`єм  для 
підключення різних джерел відеосигналу. 
Компонентні роз`єми зовнішніх пристроїв 
мають іноді маркування Y, B-Y, R-Y або Y, 
Pb, Pr.

19. Композитний відеовхід та 
стерефонічний аудіовхід(AV INPUT).

20. Цифровий коаксіальний аудіовихід.

21. Отвори для кріплення настінного 
кронштейну: Тільки для настінного 
кріплення.   

ПУЛЬТ.ДИСТАНЦІЙНОГО.КЕРУВАННЯ

При. використанні. пульта. дистанційного.
управління. (ПДУ). направляйте. його. на. ІЧ.
датчик.телевізора.

1.. o.Кнопка.перемикання.між.«чекаючим»
і.«робочим».режимами.ТБ.

2.. .Кнопка.прискореного.відтворення.
в.зворотному.напрямку.(в.режимі..USB).
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/. Відображення. підсторінки. (в. тексто-
вому.режимі).

3. /.Кнопка.прискореного.відтворення
в. прямому. напрямку. (в. режимі. USB). /.
Відображення. /. приховування. схованої.
інформації.(в.текстовому.режимі).

4. D. Кнопка. початку. або. відновлення.
відтворення.(в.режимі.USB).

5. U. . Кнопка. тимчасового. призупинення
відтворення.(в.режимі.USB).

6. TEXT. Кнопка. включення. /. вимикання
режиму.телетексту.

7. SUBTITLE. Включення. субтитрів. (в.
режимі.DTV).

8... .Кнопка.виведення.меню.на.екран.

9. DEFG..Кнопки.переміщення.по.меню.

10. OK.Кнопка.підтвердження.вибору.

11. EPG. Електронний. телегід. (в. режимі
DTV).

12. FAV.Кнопка.виведення.на.екран.списку.
улюбленних.каналів.

13. VOL. +/-. Кнопка. зменшення. /
збільшення.рівня.гучності.

14. REC. Кнопка. початку. запису. (в. режимі
DTV).

15. 0-9.Кнопка.вибору.телевізійного.кана-
ла. /. Вибір. номера. сторінки. (в. режимі..
телетексту).

16. AUDIO. Кнопка. вибору. мови. звукового
супроводу.(в.режимі.DTV).

17. MUTE. Кнопка. миттєвого. вимикання. /
включення.звуку.

18.. /. Кнопка. переходу. до. наступної
глави. /. треку. (в. режимі. USB). /.
Відображення. сторінки. (в. текстовому.
режимі).

19.. ./.Кнопка.переходу.до.попередньої.
глави. /. треку. (в. режимі. USB). /. Вклю-
чення. /. вимикання. режиму. утриман-

ня. поточної. сторінки. (в. текстовому.
режимі).

20.. Кнопка. виклику. менеджера.
відеозаписів./.Кнопка.виклику.сторінки.
індексів.(в.текстовому.режимі).

21.. H.Кнопка.зупинки.відтворення/запису.

22. INFO.Кнопка.виведення.інформації.про
поточний.телевізійний.канал.

23. FREEZE.Кнопка.стоп-кадру.

24.. Кнопка.вибору.джерела.сигналу.

25. EXIT. Кнопка. повернення. до. поперед-
нього.пункту.меню.або.виходу.з.меню.

26.. CH+/CH-. Кнопка. перемикання.
телевізійних.каналів.

27. RECALL. Кнопка. повернення. до. попе-
реднього.каналу.

28. Кнопки. управління. телетекстом.. Також.
можуть. виконувати. додаткові. функції
згідно.підказкам.на.екрані.
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Підготовка.пульта.до.роботи

Установка батарей в пульт дистанційного 
управління

Перед. використанням. LED. РК. телевізору.
встановіть.в.ПДУ.дві.(лужні).батарейки.(до-
даються). типу. «LR03. /AAA. »(діаметр. 10,5.
мм,. висота. 44,5. мм). напругою. 1,5. В,або.
їх. аналоги,. дотримуючись. полярності,.
відповідно. до. зазначеної. на. дні. відділення.
для.батарейок.ПДУ.

.1..Натисніть.і.пересуньте.криш-
ку.відсіку,.щоб.відкрити.його.

2.. Вставте. дві. батареї. ,що. до-
даються,. розміру. «LR03-. AAA»..
Розмістіть. батареї. в. гніздах 
відповідно. до. знаків. (+). і. (-). у.
батарейному.відсіку.

3.. Закрийте. кришку. батарей-
ного.відсіку.

Застереження щодо батарей

ОБЕРЕЖНО!

Обов’язково. дотримуйтесь. наступних.
інструкцій:

- Різні.типи.батарей.мають.різні.харак-
теристики..Не.змішуйте.батареї.різних.
типів.

- Не.змішуйте.старі.і.нові.батареї.

- Виймайте.батареї.після.їх.виснаження.

- Якщо.ви.не.будете.використувати.
пульт.дистанційного.керування.на.
протязі..тривалого.періоду.,.вийміть.з.
нього.батарейки..

Застереження щодо використання пульта 
дистанційного керування

- Оберігайте. пульт. дистанційного.
управління.від.ударів.

- Не.піддавайте.пульт.дистанційного 
управління.впливу.рідини.і.не.кладіть.
його.в.місце.з.високою.вологістю.

- Не.встановлюйте.і.не.кладіть.пульт.
дистанційного.керування.під.пряме.
сонячне.світло..Тепло.може.викликати.
деформацію.пульту.

- Пульт.дистанційного.керування.може.
працювати..неналежним.чином,.якщо.
вікно.дистанційного.датчика.знаходить-
ся.під.прямим.сонячним.світлом.або.
сильним.освітленням..У.такому.випадку 
змініть.кут.освітлення.або.використо-
вуйте..пульт.дистанційного.управління.
ближче.до.ІЧ-датчика.телевізора..
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ОСНОВНІ.ОПЕРАЦІЇ

Початок.роботи

Підключення антени до телевізора

Для.успішного.прийому.ефірного.цифрово-
го. телебачення. DVB-T. /. T2. необхідно. мати.
дециметрову. телевізійну. антену. (активну.
чи. пасивну. -. в. залежності. від. відстані. до.
передавальної. вишки. або. ретранслятора)..
Прийом.DVB-T./.T2.на.кабельну.домову.ан-
тену.неможливий.

УВАГА!

Підключіть. антенний. кабель. перед.
підключення..до.мережі.електроживлення.

Включення телевізора

- Вставте. штепсель. в. розетку.
електромережі. та. натисніть. кнопку.
включення. мережі. (стор.. 11,. поз.3)..
Телевізор. включиться. в. черговий. ре-
жим,. про. що. свідчить. індикатор. . на.
передній. панелі. телевізора. (стор.11,.
поз.2).

- Для.перемикання.телевізора.з.
чергового.режиму.в.робочий.натисніть.
кнопку.
o на.ПДУ.або.телевізорі..Індикатор.ро-
боти.зміни.колір або сгасне...

Вимкнення телевізора

- Для.перемикання.телевізора.з.робочо-
го.в.черговий.режим.натисніть.кнопку.

. Телевізор.перейде.в.черговий.ре-
жим..Індикатор.змінить к олір.

- Для.відключення.телевізора.від.мережі.
натисніть.кнопку.вимикання.мережі.
(стор..11,.поз.3).і.від`єднайте.виделку.
шнура.від.розетки.електромережі..
Індикатор.роботи.згасне...

Вибір джерела сигналу

- Натисніть.на.кнопку.вибору.джерела.
сигналу.       .на.ПДУ.або.пристрої.

- За.допомогою.кнопок.GF.на.ПДУ.або.
CH.+/-...на.пристрої .виберіть.бажане.
джерело..Натисніть.кнопку.ОК.на  ПДУ.
або.VOL.+./.-.на.пристрої .для.
підтвердження.вибору....

- DVB-Т./.DVB-T2.прийом:

- Підключіть.DVB-Т.антену.до.входу 
RF(стор.11,.поз.17).

- У.меню.«Джерело.сигналу».виберіть.
DTV.(Цифрове.ТБ).

- Прийом.аналогового.TV-сигналу:

- Для.оптимального.і.безперебійного.
якісного.зображення.використовуйте..
подвійний.екранований.антенний.ка-
бель.75.Ом.

- Підключіть.75-омний.антенний.кабель.
до.входу.RF.на.бічній.панелі.пристрою.
(стор.11,.поз.17).

- У.меню.«Джерело сигналу».виберіть.
ATV(Аналогове.ТБ)...

Примітка:

Для. перегляду. телепередач. спочатку. Ви.
повинні. зробити. налаштування. каналів.
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Основні.функції

Телевізійне меню

- Управління функціями. телевізора.
здійснюється. за. допомогою.
телевізійного.меню,.яке.з’являється.на.
екрані..МЕНЮ.виводиться.на.екран.на-
тисканням.кнопки. .

- В.головне.МЕНЮ.входять.розділи:.КА-
НАЛ,.КАРТИНКА,.ЗВУК,.ЧАС,.ПАРАМЕ-
ТРИ,.БЛОКУВАННЯ.

- Натисніть.DE,.щоб.вибрати.потрібний 
пункт.головного.меню.

- Підменю.відображаються.поруч.з.ви-
браним.пунктом.головного.меню.

- Натисніть.FG,.а.потім.OK.для.вибору 
пункту.підміню..Тут.ви.можете.викону-
вати.налаштування.за.допомогою.кно-
пок.зі.стрілками.DEFG..

- Натисніть.кнопку ,.щоб.повернутися.
до головного.меню.

- Вихід.з.меню.здійснюється.послідовним
натисканням. кнопки. . або. натискан-
ням.кнопки.EXIT...Внесені.зміни..будуть.
збережені.

- Режими. і. функції,. які. відображаються.
в. меню. приглушеним. кольором,. в.
даній.моделі.не.задіяні,.або.активують-
ся. за. умови. підключення. визначених.
зовнішніх.пристроїв,.а.також.при.виборі.
іншого.режиму.мовлення.

Примітка:

Через. кілька. секунд. простою. меню. зникає..
автоматично.

Інформація про канал

- В.режимі.перегляду.програм.натискан-
ням. . кнопки. INFO. . на ПДУ. на. екран.
виводиться. довідкова. інформація. про.
канал (номер. каналу,. ім’я. каналу,.
джерело.сигналу).

Функція «ПОВЕРНЕННЯ»

- За.допомогою.кнопки.RECALL. .на.ПДУ.
можливо.переключити.телевізор.на.ка-
нал, який.перед.цим.переглядали.

Функція «Улюблений канал»

- За.допомогою.кнопки.FAV.на.ПДУ.мож-
ливо. викликати. на. екран. список. улю-
блених.каналів..Редагувати.список.улю-
блених.програм.Ви.можете,.увійшовши.
в.меню.КАНАЛ,.підменю.«Редактор.про-
грам».

Регулювання гучності

- Для. збільшення. /. зменшення. гучності.
натисніть.кнопки.VOL.+/-.....на.телевізорі.
або.ПДУ.

Відключення звуку

- Натисніть. кнопку. MUTE. . на. пульті. для
тимчасового..відключення.звуку.

Натисніть.кнопку.MUTE..на.пульті.знову
для.включення.звуку.

Перемикання каналів

- Для. перемикання. каналів. натисніть.
кнопки.СН.+/-.на.телевізорі.або.ПДУ.
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Звертаємо Вашу увагу

Управління телевізором виконується як з 
панелі управління, так і за допомогою пульта 
дистанційного управління.За своїми функці-
ями кнопки панелі управління VOL +/-  
відповідають кнопкам VOL +/-  ПДУ, кнопки  
СН +/- - кнопкам СН +/-   ПДУ. Кнопка MENU 
панелі управління  відповідна       ПДУ. Кноп-
ка      панелі управління відповідає       на 
ПДУ. Кнопка    панелі управління відповідає 
       наПДУ.       

Попередження.щодо.нерухомих..зобра-
жень

Намагайтеся.уникати.тривалого.
відтворення.. на.екрані.нерухомих.зобра-
жень,.наприклад,.файлів.jpeg.або.нерухо-
мих.об’єктів,.наприклад,.логотипів.телепро-
грам,.полів.при.панорамному.відтворенні.
або.відтворення.в.форматі.4:3,. біржової.
або. новинної. стрічки. внизу.. Це. може. при-
звести. до. роздвоєння. зображення. на.
світлодіодному. екрані. і,. відповідно,. до.
зниження.якості.зображення.

НАЛАШТУВАННЯ.ТВ

Примітка.щодо.цифрового.телемовлен-
ня.(DTV)

1. Функції.цифрового.телебачення.(DTV).
доступні.тільки.в.тих.країнах.і.регіонах, 
де.передаються.цифрові.наземні.сиг-
нали.DVB-T.(MPEG2.і.MPEG4.AVC).або де.
є.доступ.до.сумісної.послуги.ка-
бельного.телебачення.DVB-C.(MPEG2.і.
MPEG4.ААС)..Дізнайтеся.у.місцевого 
дилера.про.можливість.прийому.сигна-
лу.DVB-Т.або.DVB-C.

2. DVB-Т.-.це.стандарт.цифрового.
наземного.телемовлення,.прийнятий.
консорціумом.європейських.організацій.
DVB,.а.DVB-С.-.це.стандарт.цифрового.
кабельного.телебачення..Однак.деякі.
диференційовані.функції,.такі.як.ЕPG.
(Еlectric.Programme.Guide),.VOD.(Video.
on.Demand) та інші,.не.входять.до..цієї..
специфікації..Тому в.даний.час.вони.
можуть.не.працювати.

3. Незважаючи.на.те,.що.даний.телевізор.
підтримує.останні.стандарти.DVB-Т.і.
DVB-С,.компанія.не.гарантує.сумісність.
з.подальшими.стандартами.цифрового.
наземного.телемовлення.DVB-Т.і.циф-
рового.кабельного.мовлення.DVB-C.

4. В.залежності.від.того,.в.якій.країні.або.
регіоні.використовується.телевізор, 
деякі.постачальники..послуг.кабельного.
телебачення.можуть.стягувати.окрему.
плату.за.цю.послугу..При.цьому.
користувачеві.необхідно.буде.прийняти.
умови.надання.послуги.

5. Деякі.функції.цифрового.ТБ.можуть.
бути.недоступні.в.окремих.країнах.або 
регіонах,.крім.того,.не.всі.Постачаль-
ники.послуг.кабельного.телебачення.
можуть.забезпечити.правильну.роботу.
DVB-C...
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Початкове налаштування

УВАГА!

При. першому. включенні. телевізора,. якщо.
він. не. був. до. цього. налаштований. або.
включення. після. скидання. налаштувань. на.
заводські,. на. екрані. телевізора. з’явиться.
вікно. з. пропозицією. вибрати. мову. меню, 
тип цифрового мовлення . і. . автоматичний.
пошук.каналів.

Використовуючи. кнопки. EDFG. виберіть.
мову.меню,.потім.виберіть.тип.налаштуван-
ня.DVB.

Використовуючи.кнопки.EDFG..виберіть.
країну.Вашого.місцезнаходження.

Після.цього.почнеться.автоматичний.пошук.
каналів.
На.екрані.з’явиться.меню.Налаштування.
каналів.і.почнеться.пошук.каналів.в.
режимах. АTV. (аналогового. мовлення),. DTV.
(цифрового. мовлення),. РАДІО. (радіо.
каналів),ДАНІ. (запис. даних,. якщо. такі.
передаються.в.прийнятому.сигналі).

- У.міру.проходження.діапазону.пошуку
 в. меню. для. кожного. режиму. мовлення.   
відображається. кількість. знайдених. і. 
записаних програм.
- Пошук каналів може бути перерваний
кнопкою    або EXIT. На запит про 
скасування пошуку однією з кнопок              
оберіть потрібний варіант.

- Після.закінчення.початкового.налаш-
тування. . для. вибору. режиму. перегляду.
аналогових. або. цифрових. програм.
натисніть. кнопку .  ,. потім.
кнопками FG. . виберіть. потрібний. Вам.
режим. (ЦТБ. або. ATБ). і. натисніть. кнопку.
ОК.

Примітка:
1. Кількість.програм , які запам`ятовує 

телевізор,.в.аналоговому.режимі.- до 
100,.в.цифровому.режимі.-.до 200.

2. При.повторному.запуску.пошуку.
каналів попередній.запис.стирається...

Автоматичне.налаштування 

Цифрове і Аналогове ТБ

- Натисніть          На екрані з’явиться меню 
КАНАЛ.  

- Виберіть пункт Авто налаштування  і натисніть 
кнопку ОК. На екрані з’явиться спливаюче вікно.

- Виберіть режим DTV-T і  натисніть кнопку  ОК.
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- У.меню.Налаштування.каналів.викори-
стовуйте.кнопки.ED..для.вибору.режи-
му.налаштувань (АTV/.DTV/.DTV.+.ATV)..
Натисніть.кнопку.G, потім.кнопки.
FGED.для.вибору.Вашої.країни.

- Натисніть.ОК.для.підтвердження.

- На.екрані.з’явиться.меню.Автоналаш-
тування.каналів..та.почнеться.пошук.та.
запис.каналів.в.режимах.АTV (анало-
гового.мовлення),.DTV.(цифрового.
мовлення),.РАДІО(Радіо.каналів),.ДАНІ.
(запис.даних,.якщо.такі.передаються.в.
прийнятому.сигналі)...

- По.мірі..проходження.діапазону.пошуку

в.меню.для.кожного.режиму.мовлення.
відображається. кількість. знайдених. і.
записаних.програм.

можуть.налаштовуватися. в один час,.якщо.
Ви. обрали. тип. налаштування. DTV+ATV.. Всі.
раніше. збережені. канали.  пропадуть після 
автоматичного налаштування. Після автома-
тичного налаштування відбувається пере-
микання на перший канал DTV.

Кабельне ТБ (DVB-C) і Аналогове ТБ

- Підключіть.карту.CI.(докладніше
див.стор.40 )
- Натисніть.кнопку. ,.на.екрані.

з’явиться.меню.КАНАЛ.

- Виберіть.пункт.Автоналаштування.і натисніть
кнопку ОК. На екрані  з`явиться спливаюче

вікно.Примітка:

Моделі телевізорів з функцією DVB-Т2 мо-
жуть здійснювати пошук цифрових каналів 
стандарту DVB-Т і DVB-Т2.
- Пошук каналів може бути перерваний

кнопкою            або EXIT . На запит про 
скасування пошуку однієї з кнопок         
виберіть потрібний варіант.

- Після закінчення сканування натисніть
EXIT  для виходу з меню.

Примітка:

Всі канали, включаючи АТБ, ЦТБ і Радіо,

- Виберіть режим DVB-C і натисніть кнопку ОК.

- В меню Налаштування  каналыв використайте 
кнопки      для вибору режиму налаштування 
(DVB-C+ATV/DVB-C/ATV). Натисніть кнопку     , 
після чого кнопки              для вибору Вашої 
країни.
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- Натисніть ОК для підтвердження.

- У.вікні,.що..з’явилося,.кнопками.навігації

зробіть. необхідні. налаштування. і. натис-
ніть.кнопку.ОК,.щоб.почати.пошук.каналів.

Ручне налаштування

DTV(Цифрове TB)

УВАГА!

Якщо. перед. цим. Ви. робили. Автоналашту-
вання.DVB-C,.то.для.активації.пункту.Циф-
рове. . ручне. налаштування. необхідно.
зробити сброс налаштувань телевізора  і 
обрати тип налаштувань  DVB-T.
- Натисніть..на.кнопку.вибора.джерела.

сигналу..      на.пульті.ДУ.чи.пристрої.та.
виберіть DTV.

- Натисніть.кнопку для.виведення.на.
екран.меню.налаштування.каналів..
Використовуйте. кнопки. FG. для. вибору..
цифрового. ручного. налаштування,. потім.
натисніть.ОК.

- На.екрані.з’явиться.вікно.ручного..налаш-
тування.Цифрового.ТБ.

- Натисніть..         для.повернення.в.меню..
Натисніть.кнопку.EXIT..для.виходу.з 
меню...

DVB-C (Кабельне ТБ)

УВАГА!

Якщо.перед.цим.Ви.робили.Автопошук.DТV,.
то.для.активації.пункту.CADTV.руч-
не. налаштування DVB-C. необхідно. зробити 
сброс налаштувань теелвізора  і обрати тип 
налаштувань  DVB-C.
- Натисніть.кнопку.. для.виведення.на.

екран. меню. налаштування. каналів..
Використовуйте. кнопки.FG. . для. вибору..
ручного. налаштування DVB-C,. потім.
натисніть.ОК.

- На.екрані.з’явиться.вікно.ручного.на-
лаштування.кабельного.ТБ....

- Використовуйте кнопки        для вибору
потрібного каналу, потім натисніть ОК для
початку пошуку. Коли сигнал буде знайдено,
зображення і сила сигналу відобразяться на
екрані.

- Використовуйте кольорові кнопки для початку 
налаштування і кнопку ОК для початку пошуку.
- Натисніть         для повернення  в меню. 
Натисніть кнопку EXIT  для виходу з меню.

ATV (Аналогове ТБ)

- Натисніть на кнопку вибору джерела 
сигналу          на пульті ДУ чи пристрої та 
оберіть АТV. 
- Натисніть кнопку          для виведення на
екран меню налаштування каналів. Ви-
користовуйте кнопки           для вибору  
Аналового ручного налаштування  АТV, 
потім натисніть ОК.
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- На.екрані.з’явиться.вікно.ручного.на-

лаштування..Аналогового.ТВ..

- Ви.можете.змінювати.звукову.систему,.

шукати.аналогові.канали, налаштову-
вати.і.зберігати.обрані.канали.

Примітка:

Натисніть.червону.кнопку.для.збереження.
каналів.після.ручного.налаштування.

РЕДАКТОР.ПРОГРАМ

У.пункті.РЕДАКТОР.ПРОГРАМ.розділу.меню.
КАНАЛ. Ви. можете. видалити. програму. зі.
списку,.перейменувати,перемістити. і.вста-
новити. режим. приховування. програми,. а.
також. скласти. список. улюблених. програм.
для.перегляду.

УВАГА!

При. виконанні. редагування. програм до-
тримуйтеся. порад,. які. з’являтимуться. в.
нижньому.рядку.меню.

Видалення.програми.зі.списку

Для. видалення. програми. в. пункті. РЕ-
ДАКТОР. ПРОГРАМ. розділу. меню. КАНАЛ.
установіть. курсор. на. рядок. з.. програмою,
що.видаляється,.і.натисніть.кнопку.ЧЕРВО-
НА.

Для. виходу. з. режиму. видалення. натисніть.
кнопку.EXIT..

Перейменування. програми. (доступно.
тільки. для. програм. аналогового. мов-
лення.-.ATB)

У. пункті. РЕДАКТОР. ПРОГРАМ. встановіть.
курсор. на. рядок. з. програмою,. ім’я. якої. Ви.
хочете.змінити,.і.натисніть.кнопку.ЗЕЛЕНА..
За. допомогою. кнопок. FG. виберіть. пер-
шу. букву. або. символ. нового. імені.. Потім.
кнопкою. перемісті т ь. курсор. на. місце.
другої. букви. або. символу. і. кнопками. FG.
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знову. оберіть. другу. букву. або. символ..
Аналогічним. чином. Ви. можете. набрати. до.
восьми. символів. імені.. Для. заміни. помил-
ково.набраного.символу.однієї.з.кнопок.ED.
перемістіть. курсор. на. місце. цього. симво-
лу. і. кнопками. FG. оберіть. потрібний.. Для.
видалення. набраного. символу. кнопками.
FG. . виберіть. «пусте. поле»(між. символа-
ми..9. і. a)..Після.набору.назви.програми.для.
запам’ятовування. натисніть. кнопку. ЗЕ-
ЛЕНА.. Тепер,. при. включенні. програми,. її.
нове. ім’я. буде. відображатися. на. екрані.
телевізора.

Переміщення.програм

У.пункті.РЕДАКТОР.ПРОГРАМ встановіть.
курсор.на.рядок.з.програмою,.яку.Ви.хочете.
перемістити,.і.натисніть.кнопку.ЖОВТА..За.
допомогою.кнопок.FG..встановіть.курсор 
на.те.місце.в.списку,.куди.Ви.бажаєте.
помістити.переміщувану.програму,.і.ще.раз.
натисніть.кнопку.ЖОВТА..Обрана.програма.
стає.в.потрібне.місце,.а.всі.інші.зсуваються.
вгору.або.вниз,.в.залежності.від.поперед-
нього.місця.переміщуваної.програми.в.
списку.

Приховання.програми

У.пункті.РЕДАКТОР.ПРОГРАМ.встановіть.
курсор.на.рядок.з.програмою,.яку.Ви.хочете.
пропускати.при.перемиканні.програм.кноп-
ками.СН.+/-,.натисніть.кнопку.СИНЯ..У.ряд-
ку.прихованої.програми.з’являється.сим-
вол.  ...Тепер,.при.перемиканні.програм.по.
кільцю,.дана.програма.буде.пропускатися.

Для.зняття.режиму.приховування.увійдіть.в.
розділ.меню.РЕДАКТОР.ПРОГРАМ,.
встановіть.курсор.на.рядок.прихованої.
програми.та.натисніть.кнопку.СИНЯ..
Відображення.символу..   в.рядку.програми.
знімається.

Складання.списку.улюблених.програм

У. розділі. меню. РЕДАКТОР. ПРОГРАМ. вико-
ристовуйте.кнопки.FG.для.вибору.програм.
і. натисніть. кнопку. FAV,. праворуч. з’явиться.
символ. .. Вибравши. улюблену. програму. і.
натиснувши.кнопку. FAV. знову,.Ви.видалите..
програму. зі. списку. улюблених,. і. символ.
зникне..Після.створення.списку.улюблених.
каналів Ви.можете.використовувати.кнопку.
FAV. для.швидкого.доступу.до.них.

Інформація.про.сигнал

Ця. функція. задіяна. в. режимі. цифрового.
мовлення.

Увімкніть. розділ. меню. КАНАЛ,. встановіть.
курсор.на.рядок.ІНФОРМАЦІЯ.ПРО.СИГНАЛ,.
натисніть. кнопку. ОК.. На. екрані. телевізору.
відобразиться. інформація. про. прийнятий.
канал.

Інформація.по.CI

Ця. функція. задіяна. в. режимі. цифрового.
мовлення. і. служить. для. роботи. з. картою.
умовного.доступу.CI.

Увімкніть. розділ. меню. КАНАЛ,. встановіть.
курсор. на. рядок. ІНФОРМАЦІЯ. CI..
Функція. ІНФОРМАЦІЯ. CI. активується. при.
підключенні. CAM-модуля. з. картою. умов-
ного. доступу. CI. до. відповідного. роз’єму..
телевізора. (стор.11,. поз.14).. Натисніть.
кнопку. ОК.. Увійшовши. в. меню,. Ви. можете.
ознайомитися.з.інформацією.на.карті.умов-
ного.доступу.CI.

Електронний.телегід.(EPG)

У. режимі. цифрового. мовлення. DTV,. натис-
нувши.кнопку.EPG,.на.екран.можна.викли-
кати.меню.ТЕЛЕГІД,.що.дає.інформацію.про.
поточні.і.наступні.передачі,.що.транслюють-
ся.на.каналі.(за.умови,.що.дана.інформація.
передається. в. сигналі),. записати. нагаду-
вання..про.перемикання.телевізора.на.
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потрібну.програму.в.певний.час.і.день,.а.та-
кож. провести. відкладений. . запис. обраних.
передач.на.будь-якій.програмі.

УВАГА!

При. роботі. в. меню. ТЕЛЕГІД. користуйтеся.
підказками,. відображеними. у. верхньому.
рядку.меню.

У.лівій.частині.меню.ТЕЛЕГІД.відображений.
список.каналів,.в.правій.частині.-.інформація.
про. програми.. Переміщення. за. списком.
програм. здійснюється. кнопками. навігації.
EDFG.

Натиснувши. кнопку. СИНЯ. і. включивши.
меню. НАГАДУВАННЯ,. Ви. можете. записати.
нагадування. про. перемикання. телевізора.
на. потрібну. програму. в. певний. час. і. день..
Переміщуючись. по. рядках. меню. НАГАДУ-
ВАННЯ,.встановіть.номер.програми,.режим.
(одноразово,. щодня,. щотижня),. час. (хви-
лини.і.години),.дату.(число. і.місяць)..Потім.
натисніть.кнопку.ОК.

Увімкнеться. . . меню. РОЗКЛАД,. в. якому.
відображені. всі. нагадування.. За. кілька. се-
кунд. до. встановленого. часу. з’явиться. по-
передження.про.перемикання.каналу.

Даний. список. можна. переглянути. і. скори-
гувати.. Для. видалення. встановіть. курсор.
на. вибране. нагадування. і. натисніть. кноп-
ку. ЧЕРВОНА.. Для. повернення. в.. меню.
ТЕЛЕГІД.натисніть.кнопку.ЗЕЛЕНА,.для.ви-
ходу.з.меню.-.кнопку.EXIT.

За. допомогою. меню. Телегід. можна.
здійснювати. запис. програм. (докладніше.
дивіться.стор..31).

Примітка:

В.меню.РОЗКЛАД.вносяться.не.тільки.нага-
дування,.але.і.відомості.про.записи.по.часу..
Переглянути.цей.список.можна.в.будь-який.
момент,.включивши.меню.ТЕЛЕГІД.і.натис-
нувши.кнопку.ЗЕЛЕНА.

УВАГА!

В. меню. РОЗКЛАД. додаються. тільки. ті.
передачі,.час.початку.яких.ще.не.настав.

Меню.Картинка

Тут. Ви. можете. налаштовувати. пара-
метри. зображення:. контрастність,.
яскравість,. насиченість,. різкість,. відтінок,.
підсвічування.. Натисніть. кнопку . .   для. ви-
ведення.на.екран.головного.меню.

Кнопками.навігації.ED.оберіть.розділ.меню.
ЗОБРАЖЕННЯ.
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Використовуйте.кнопки.FG.ПДУ.для.вибо-
ру.пунктів.підменю.

Натисніть. кнопку. ОК. на. ПДУ. для. входу. в.
підменю. встановлених. режимів.. Викори-
стовуйте..кнопки.ED ПДУ.для.зміни.значень.
параметра.

Для.виходу.з.меню.натисніть.кнопку. ..або.
EXIT..

Режим зображення

- За.допомогою.кнопок.FG.ПДУ.виберіть.
Режим. зображення. і. натисніть. ОК.. За.
допомогою. кнопок. ED. ПДУ. виберіть.
один із встановлених. режимів. зобра-
ження. (Стандартний,. М’який,. Призна-
чений.для.користувача,.Динамічний).

- При. виборі. режиму. зображен-
ня. Призначений. для. користувача...
Ви. можете. за. допомогою. кнопок.
FG. (вибір. параметра налашту-
вання),. ED. (зміна. параметра.
налаштування). змінити. значення.
контрастності,. яскравості,. насиченості,.
різкості,.відтінку,.кольоровості.

Температура кольору

- За.допомогою.кнопок.FG.ПДУ.виберіть.
пункт. ТЕМПЕРАТУРА. КОЛЬОРУ. і.

натисніть.ОК..За.допомогою.кнопок.ED..
ПДУ. оберіть. один. з. попередньо. вста-
новлених. режимів. зображення.
(Середній,. Теплий,. Призначений. для.
користувача,.Холодний).

- При. виборі. режиму. Призначеного. для.
користувача. ..Ви.можете.за.допомогою.
кнопок. FG (вибір. параметра.
налаштування),. ED. (зміна. параметра.
налаштування). змінити. баланс 
кольорів.

Формат зображення

- За.допомогою.кнопок.FG.ПДУ.виберіть.
підпункт. ФОРМАТ. ЗОБРАЖЕННЯ. і.
натисніть. ОК.. За. допомогою. кнопок 
FG. ПДУ. виберіть. один. з. попередньо.
встановлених. значень. формату. зо-
браження. (Авто,. 4:. 3,. 16:. 9,. Масштаб1, 
Масштаб2,.Режим ПК).

Шумозаглушення

- За допомогою. кнопок. FG. ПДУ. виберіть.
підпункт. ШУМОЗАГЛУШЕННЯ. і. натисніть ОК..
За. допомогою. кнопок. FG. ПДУ виберіть.
один. з. попередньо. встановлених.
режимів.(Вимкн.,.Низький,
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Середній,.Високий).

Екран

- Опція. активна. при. підключенні.
пристроїв. з. VGA-виходом.. Ви. можете.
налаштувати.розмір.і.положення.зобра-
ження,. що. виводиться. з. джерела. VGA.
сигналу.

УВАГА!
Для виходу з меню натисніть кнопку        
або EXIT на ПДУ  або MENU  на телевізорі.

Джерело сигналу VGA

УВАГА!
Опція активна при підключенні пристроїв з 
VGA- виходом.
Натисніть кнопку         на ПДУ для виводу  
на екран системного меню.

Кнопками навігації на ПДУ оберіть розділ 
меню ЗОБРАЖЕННЯ

Викристовуючи кнопки  на ПДУ  оберіть 
підпункт Екран.

Натисніть кнопку ОК на ПДУ для входу в 
підменю.

Втикористовуйте кнопки           на ПДУ  або
СН+/-  на телевізорі для вибору пунктів 
підменю.

Використовуйте кнопки          на ПДУ  або
VOL+/- на теелвізорі  для зміни значень 
параметру.

Для виходу з меню натисніть на кнопку         
на ПДУ або на теелвізорі.      

Джерело сигналу HDMI, AV 

    Меню телевізора в режимі HDMI,  AV 
відповідає меню так , якщо б телевізор 
знаходився в режимі TV. Меню КАНАЛ 
недосяжне(зокрема Оновлення ПЗ).

Налаштування. роздільної здатності 
зображення на Вашому ПК

- Скористаємось операційною системою 
   Windows XP та налаштуємо роздільну     
   здатність екрану.

1. Натисніть правою кнопкою миші на 
робочий стіл операційної системи.

2. У вікні, яке з`явилося, оберіть 
Властивості.

3. Лівою кнопкою миші оберіть вкладку 
Параметри.

4. Оберіть монітор №2 (РК-телевізор) і 
під`єднайте його за допомогою правої 
кнопки миші.

5. Встановіть роздільну здатність  за 
допомогою повзуна для другого 
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монітора. За бажанням установіть  галочку 
навпроти "Розширеного робочого столу для 
цього монітора"

6. Натисніть послідовно кнопки
"Застосувати" та "ОК" для виходу.

Використовуйте.кнопки.FG..на.ПДУ.для.
вибору.пунктів.підменю та натисніть ОК.

Використовуйте.кнопки.ED.на.ПДУ.для.
зміни.значень.параметра. Для виходу  з 
меню натисніть кнопку          або EXIT.

Меню.Звук

Натисніть кнопку. . для. виведення. на.
екран. головного. меню.. Кнопками. навігації.
ПДУ.виберіть.розділ.меню.ЗВУК.

Баланс

- Налаштування.балансу.між.правим.і

лівим.гучномовцями.

Автогучність

- Функція.автоматичного.контролю.рівня

гучності.

Об’ємний звук

- Включення.ефекту.«об’ємного.звуку».

для.звукового.супроводу.

Режим звуку

- За допомогою кнопок        ПДУ виберіть
один з попередньо встановлених режимів
звуку (Стандартний, Музика, Фільм, Спорт,
Ручний).
- У режимі Ручний (призначені для кори-
стувача ) можна налаштувати тембр
звучання.

Меню Час

Натисніть кнопку          для виведення на екран 
головного меню. Кнопками навігації ПДУ 
виберіть розділ меню ЧАС. Використовуйте 
кнопки          на ПДУ для вибору пунктів меню.

Встановивши курсор на рядок ЧАСОВИЙ ПОЯС  
і натиснувши кнопку ОК, включіть меню 
ЧАСОВИЙ ПОЯС. Кнопками   виберіть 
потрібний Вам часовий пояс і натисніть кнопку 
ОК.

Примітка:

У зв’язку з можливою зміною часового поясу 
або переходом / не переходом  на літній/ зи-
мовий час в Вашому регіоні, необхідно ви-
бирати в рядку ЧАСОВИЙ  ПОЯС таке його зна-
чення, щоб ЧАС, який  встановлюється в рядку 
ГОДИННИК,  відповідав  поточному  часу.

Рядок ГОДИННИК меню Час не активова-
ний. Час, що відображається в цьому рядку, 
встановлюється автоматично після  
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вибору. потрібного. Вам. часового. поясу..
Якщо. ж. в. прийнятому. сигналі. відсутня.
інформація.про.поточний.час,.то.рядок.ЧАС.
буде. активований.. Установка. часу.
необхідна. для. подальшого. програмування..
таймерів.і.налаштувань.запису.

Час вимикання

 телевізора.відобразиться.меню..В.рядку.Час.
включення . кнопками. ED . ПДУ. виберіть.
періодичність.спрацьовування.таймера,.
(Викл.,.Одноразово,.Кожен день,.Пн.~.Пт,   
Пн ~.Сб,.Сб.~.Нд,.Неділя).

- За. допомогою кнопок. FG. ПДУ. виберіть.
години. . і.хвилини,.джерело.сигналу,.номер.
каналу,.гучність.- Для установки часу автоматичного пере-

микання телевізора в черговий режим
(таймер автоматичного відключення), 
перемістіть курсор на рядок Час вимикання 
і натисніть кнопку ОК. У рядку Час вими-
кання виберіть періодичність спрацьову-
вання таймера (Вимк., Одноразово, Кожен 
день, Пн ~ Пт, Пн ~ Сб, Сб ~ Нд, Неділя). У 
рядках ГОДИНИ і ХВИЛИНИ кнопками 
встановіть час відключення телевізора. Для 
повернення в меню ЧАС натисніть кнопку
          . За хвилину до закінчення встановле-
ного часу включиться таймер зворотного 
відліку. Натисканням будь-якої кнопки ПДУ в 
цей момент можна скасувати установку. 
Після досягнення встановленого часу 
телевізор вимкнеться. Для скасування 
налаштувань  в меню Час вимк. в рядку 
перемкніть функцію в положення Вимк.

Час включення

- Для установки часу включення телевізора  
з режиму очікування на обране  джерело 
сигналу (таймер автоматичного вклю-
чення), перемістіть курсор на рядок Час 
включення і натисніть кнопку ОК. На екрані

УВАГА!

Час, що відображається в рядку Час,  не є 
еталоном точного часу і служить тільки для 
подальшого програмування таймерів 
відключення, включення, нагадування і за-пису. 
Воно може не збігатися з реальним 
і функціонує на умовах невідключення 
телевізора від мережі. Після відключення 
телевізора від мережі можливе  перевста-
новлення часового поясу. Перед викори-станням 
даної функції перевірте установку необхідного 
часового пояса.

Таймер сну

- За допомогою кнопок            і ОК ПДУ
виберіть час, після закінчення якого телевізор
перейде в черговий  режим .
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МЕНЮ.БЛОКУВАННЯ

Функція. захисту. Вашого. телевізора.
передбачає. блокування. налаштування.
програм,. блокування. програм,. а. також.
введення. батьківського. контролю. (для.
режиму.цифрового.мовлення).

Ви. можете. включити. всі. блокування. одно-
часно.або.кожну.окремо.

Натисніть кнопку             і.   виберіть. пункт.
БЛОКУВАННЯ.. На. екрані. телевізора.
відобразиться.наступне.меню.

Для.активації.функцій.блокування.встановіть.
курсор.на.рядок.БЛОКУВАННЯ.і.натисніть.на.
кнопку.ОК,.на.екрані.телевізора.з’являється.
запит.на.введення.паролю.

Цифровими.кнопками.0..9.ПДУ.введіть.па-
роль. (за. замовчуванням,. адміністративний.
пароль-. 6666).. Якщо. ви. забули. встанов-
лений. пароль,. використовуйте. додатко-
вий. пароль. «9527».. Після. введення. па-
роля. натисніть. кнопку. ОК,. щоб. увімкнути.
режим. блокувань. (після. слів. БЛОКУВАН-
НЯ. . з’явиться. напис:. Увімкнути.) Для.
відключення.блокувань.натисніть.ОК.до.по-
яви.напису.Вимк.

- За допомогою кнопок              ПДУ 
виберіть Автовимкнення і натисніть 
кнопку ОК.
- Автоматичне вимкнення активує ав-
томатичний таймер, який вимкне 
телевізор , якщо протягом 4 годин не 
відбувалось ніяких операцій з ним. 

Автовимкнення
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Для.блокування.включення.певних.програм.
увійдіть.в.розділ.БЛОКУВАННЯ.КАНАЛУ.

Встановлюючи.курсор.на.рядок.з.
програмами,.які.Ви.хочете.забло-
кувати,.натискайте.кнопку.ЗЕЛЕНА..
У.рядку.програми,.що.блокується,
з’явиться.символ . .
Для. зняття. блокування. встановіть. курсор.
на. рядок. із. заблокованою. програмою. і.
повтор-но.натисніть.кнопку.ЗЕЛЕНА.

Вийдіть.з.меню..Тепер,.при.спробі.
включити.заблоковану.програму.кнопками.
СН.+/-.або.цифровими.кнопками.ПДУ,.а також 
включити, автопошук, ручний пошук,  
з’являється.запит.на.введення.паролю.

При. бажанні. Ви. можете. змінити. пароль..
Для. цього. встановіть. курсор. на. рядок.
ВВЕДЕН-НЯ. ПАРОЛЯ. і. натисніть. кнопку.
ОК.

У.вікні,.що.з’явиться..на.екрані,під рядком..
ВВЕДІТЬ.СТАРИЙ.ПАРОЛЬ.цифровими.
кнопками.ПДУ.введіть.старий.пароль..
Потім,.під.рядком.ВВЕДІТЬ.НОВИЙ.
ПАРОЛЬ.введіть.новий.пароль.і.підтвердіть.
його,.ввівши.повторно.під.рядком.
ПІДТВЕРДІТЬ.НОВИЙ.ПАРОЛЬ.

Запам’ятайте або.запишіть.його!

Введену.неправильно.цифру.пароля.можна.
видалити.кнопкою.E (ОЧИСТИТИ).

При.неправильному.наборі.пароля.
з’являється.повідомлення.НЕПРАВИЛЬНИЙ 
ПАРОЛЬ .Повторно введіть правильний  
пароль.

Для.режиму.цифрового.мовлення.в.розділі.
меню.БЛОКУВАННЯ.можливо. активувати.
БАТЬКІВСЬКИЙ.КОНТРОЛЬ.

Блокування,. встановлене. в. цьому. рядку,.
спрацьовує.в.тому.випадку,.якщо.в.прийма-
ючому.цифровому.сигналі.є.дані.про.вікову.
категорію. для. даної. програми(. тільки. для.
ЦТБ).

Встановіть.курсор.на.рядок.БАТЬКІВСЬКИЙ..
КОНТРОЛЬ. і. натисніть. кнопку. ОК.. Потім.
кнопками.FG оберіть.вікову.категорію.
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МЕНЮ ПАРАМЕТРИ 

Натисніть кнопку        ПДУ для виведення 
на екран головного меню. Кнопками 
навігації       ПДУ виберіть розділ меню 
ПАРАМЕТРИ.

Використовуйте кнопки ПДУ для 
вибору необхідного пункту меню.
Для виходу з меню натисніть кнопку     
або EXIT .

Налаштування мови
Натисніть кнопку ОК і виберіть мову 
меню, наприклад, Російська.
Для режиму цифрового мовлення в 
меню ПАРАМЕТРИ активовані рядки 
МОВА ЗВУКУ, МОВА СУБТИТРІВ.
В цих підпунктах Ви можете вибрати 
мову звукового супроводу і мову 
субтитрів, якщо в прийнятому сигналі 
підтримується функція багатомовного 
аудіосигналу(тільки для ЦТБ).

Скидання налаштувань
У цьому пункті  можна зробити скидання 
введених Вами налаштувань параметрів 
зображення  і звуку  та повернутися до 
заводських налаштувань.

УВАГА!
У разі Скидання налаштувань всі ТВ 
канали  будуть видалені.

Підготовка USB-носія

Функція PVRR
Ця функція  задіяна в режимі цифрового 
мовлення  і дозволяє записувати 
телепередачі на USB-носій , здійснювати

відкладений перегляд (Time Shift) і проводити 
запис програм по таймеру (за допомогою меню 
ТЕЛЕГІД).

Підключіть USB-носій до входу USB (стор. 
11, поз.11). Для налаштування функції PVR 
зайдіть в пункт НАЛАШТУВАННЯ PRV розділу 
меню ПАРАМЕТРИ.

У цьому підменю Ви можете вибрати диск, на 
який проводитиметься запис, перевірити його 
швидкість, а також відформатувати.

УВАГА!

При форматуванні всі дані з USB- носія будуть 
видалені.

Запис на USB-носій

- Переключіть телевізор на програму,
дочекайтеся початку передачі, яку Ви хочете
записати, і натисніть кнопку REC на ПДУ. На
екрані телевізора в верхньому лівому кутку під
час запису відображається символ          і па-
нель управління режиму запису. При натисканні
кнопки REC ще раз, запис проводитиметься в
фоновому режимі.

- Для завершення запису натисніть кнопку
ПДУ.

- Керувати процесом запису та наступним
переглядом можливоза допомогою екранної
панелі управління. Переміщуючись по ній за
допомогою кнопок         та натискаючи кнопку
ОК для підтвердження вибору, а також
використовувати кнопки  ПДУ з відповідним
маркуванням (             - прискорене відтворення
у зворотньому напрямку,            - присокрене
відтворення у прямому напрямку,            - пере-
хід до попереднього записанного фрагменту,

- перехід до наступного записаного
фрагменту,      - пауза,       - старт відтворення,

- зупинка запису та перегляду).
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Запис на USB- носій по таймеру

- Підключіть до телевізора USB-носій.
Натисніть кнопку EPG  ПДУ. На екрані

телевізора відобразиться меню ТЕЛЕГІД. 
Кнопками навігації                виберіть ТВ 
канал і передачу, яку хочете записати. 
Натисніть кнопку ЧЕРВОНА ПДУ. На 
екрані телевізора з’явиться меню 
РЕКОРДЕР.

- У виділеному курсором рядку кнопками
         можна змінити канал, на якому Ви 
хочете зробити запис.

- У рядку РЕЖИМ виберіть режим запису 
(одноразово, кожен день, щотижня).

- Під рядком ЧАС ПОЧАТКУ встановіть 
час (хвилини і години) і дату (дата і 
місяць) початку запису, а під рядком ЧАС 
ЗАКІНЧЕННЯ - час (хвилини і години) і 
дату (число і місяць) завершення запису.

- Натисніть кнопку ОК. З’явиться 
повідомлення про обрані  установки за-
пису. За кілька секунд до встановленого 
часу запису з’явиться повідомлення і 

таймер відліку.

Відкладений перегляд (Time Shift).

У разі необхідності зупинення перегляду 
програми в режимі цифрового мовлення (DTV), 
натисніть кнопку     ПДУ. На екрані 
відобразиться панель управління відкладеного 
перегляду.

Перегляд зупиняється, але запис йде. На-
тискання кнопки      дозволяє проводити запис у 
фоновому режимі і паралельно переглядати 
вже зроблений запис, пересуваючись по панелі 
управління відкладеного перегляду кнопкам
        ПДУ  і натискаючи кнопку ОК.

Для виходу з функції ВІДКЛАДЕНИЙ ПЕРЕ-
ГЛЯД, натисніть кнопку       .

Менеджер відеозаписів

Для зручного перегляду і доступу до всіх 
зробленим відеозаписів телевізійних передач 
є вбудований менеджер відеозаписів. 
Натисніть кнопку           (стор.12, поз.20) на ПДУ 
і на екрані з’явиться вікно менеджера.

В лівій частині представлений список всіх 
відеозаписів. Переміщуючись за списком, Ви 
можете переглядати і видаляти зроблені 
записи.

В правій частині екрану розміщено вікно 
попереднього перегляду.
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ЦИФРОВИЙ МЕДІАПЛЕЄР (DMP) 

Основні характеристики DMP

- У Вашому телевізорі реалізована можливість прослуховування музики, перегляду 
фотографій або відео з зовнішніх USB пристроїв.

- Медіаплеєр підтримує відтворення файлів наступних типів: 

ФАЙЛ
КОНТЕЙНЕР ВіДЕО КОДЕК РОЗШИРЕННЯ

РОЗШИРЕННЯ

*.AVI AVI

XVID 1920X1080

H.264BP 1920X1080

H.264MP 1920X1080

H264HP 1920X1080

MPEG -4 SP 1920X1080

MPEG -4 ASP 1920X1080

*.MP4 MP4

H.264BP 1920X1080

H.264MP 1920X1080

H.264HP 1920X1080

MPEG -4SP 1920X1080

MPEG -4ASP 1920X1080

*.MPG

PS

MPEG1 (ПРОГРАММ, ПОТОК) 720X576

*.MPEG MPEG2 720X576

*.VOB MPEG2VOB 720X576

ДРУГИЕ
TS

MPEG2 1920X1080

(TS) H.264 1920X1080

*.MOV MOV

Н.264BP 1920X1080

H.264MP 1920X1080

H.264HP 1920X1080

MPEG -4SP 1920X1080

MPEG -4ASP 1920X1080

*.MKV MKV

H.264BP 1920X1080

H.264MP 1920X1080

H.264HP 1920X1080

MPEG -4SP 1920X1080

MPEG -4ASP 1920X1080
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грам( EasyTag, MP3tag і т.і.)

Медіаплеєр підтримує зовнішні жорсткі ди-
ски (USB HDD) ємністю до 1Тб.

Підтримуються файлові системи  Hi Speed 
FS, FAT32, FAT 16 (30 папок, 5000 
файлів). Підтримка NTFS не гарантується. 
Підтримка багатофункціонального 
картрідера не гарантується. 

Меню на екрані в поєднанні зі зручним 
повнофункціональним пультом 
дистанційного керування дозволяє легко 
вибирати тип відтворюваних файлів, за-
писаних на флеш-накопичувачі, а також 
управляти їх відтворенням і здійснювати 
налаштування Медіаплеєра.

Примітка:

Не всі USB-пристрої можуть бути сумісними 
з цим виробом, так як в даний час існує 
велика кількість стандартів роботи USB-
пристроїв різних виробників. Рекомендуємо 
підбирати USB - пристрій відповідно до 
технічних характеристик Медіаплеєра 
даного  виробу.  

Перегляд файлів в режимі медіаплеєра 

Режим USB дозволяє відтворювати файли з 
музикою, фільмами, зображеннями з 
підключеного до телевізора USB-носія 
(стор.11, поз.11).
Для позначення файлів використовуйте 
тільки букви і цифри. Імена, що містять 
більше 80 символів, можуть не 
відображатися. Чим вище дозвіл файлу, тим 
більше часу займе його відображення на 
екрані телевізора.
Не від’єднуйте USB-носій під час перегляду 
файлів.

При. наявності. не. підтримуваних. або.
зіпсованих. файлів,. на. екрані. телевізора.
з’явиться. повідомлення. -. файл. не.
підтримується.

АУДіО КОДЕК ПІДТРИМКА (ТАК/НІ)

LPCM ТАК

ADPCM НІ

MP3 ТАК

MPEG1 LAYER 1/2 НІ

АСЗ ТАК

ААС ТАК

НЕ-ААС ОПЦІОНАЛЬНО

WMA7 НІ

WMA8 НІ

WMA9 STD НІ

WMA9 PRO НІ

CDDA*(WAV) НІ

OGG НІ

FLAC НІ

REALAUDIO8 LBR НІ

Ф
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(Т
А
К/

Н
І)

JPG

JPEG ДО 8192X8192 ТАК

PROGRESSIVE

JPEG
1024X768 ТАК

BMP BMP ТАК

PNG PNG ТАК

GIF GIF НІ

TIFF TIFF НІ

Для правильного відображення інформації  
про відтворений музичний файл на російській 
мові необхідно, щоб дані файлу (теги) були 
збережені в форматі ID3v2.4(кодування 
UTF-8). Змінити формат  і кодування тегів 
можливо  за допомогою спеціальних про- 
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Управління роботою медіаплеєра

- Підключіть USB-носій до входу USB
(стор.11, поз.11). Натисніть клавішу
клавішами        виберіть джерело USB і
натисніть кнопку ОК. На екрані  відобра-
зиться меню.

 Для переходу до нормального режиму 
відтворення натисніть кнопку     .
- Кнопки                призначені для 
повернення до попереднього файлу / 
переходу до наступного файлу.

- Кнопка призначена для зупинки 
відтворення і повернення в меню. Кнопки  
при  при відтворенні текстового файлу 
призначені для перегортання сторінок.
- Кнопка         призначена для відображен-
ня/приховування кнопок віртуального 
управління Медіаплеєром.
- Кнопка EXIT призначена для повернення
до списку файлів.

МЕНЮ ФОТО

- Кнопками.навігації.ED.виберіть  ФОТО
і натисніть кнопку ОК  на ПДУ  для
входу до режиму перегляду зображень.

- Кнопками             на ПДУ оберіть файл
або тацю  для перегляду.  При цьому у
правій частині екрану з`явиться
зменшене зображення.

- Для виводу зображення на повний
екран  натисніть кнопку      на ПДУ.

- Після початку відтворення файлу
натисніть кнопку           на ПДУ для 
виводу на екран кнопок віртуального 
управління Медіаплеєром. Кнопками            
на ПДУ оберіть необхідний режим для 
перегляду  і натисніть кнопку ОК на 
ПДК для активації.

- Для виходу  або переходу в інший
режим натисніть кнопку  EXIT на ПДУ.

За допомогою клавіш       виберіть тип 
відтвореного змісту з чотирьох можливих: 
ФОТО, МУЗИКА, ФІЛЬМ, ТЕКСТ. Натисніть 
кнопку ОК. На екрані телевізора 
відобразиться меню, що містить папки з 
файлами.

- Кнопками навігації виберіть 
потрібну папку або файл.

- Використовуйте кнопку ОК на ПДУ для
відкриття папок і кнопку       для відтво-
рення файлу.

- Для повернення з режиму відтворення в
підменю натисніть кнопку EXIT на ПДУ.

- Для повернення в режим перегляду
телевізійних станцій натисніть на кнопку
         ПДУ, виберіть джерело сигналу ЦТБ / 
ATБ і підтвердіть свій вибір кнопкою ОК на 
ПДУ. 

Призначення кнопок управління ПДУ

Кнопка     призначена для початку 
відтворення або продовження відтворення, 
якщо плеєр знаходиться в режимі  
(тимчасова зупинка режиму відтворення). 
Кнопки                 призначені для включення 
прискореного відтворення файлів у 
зворотному / прямому напрямку.
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МЕНЮ МУЗИКА
- Кнопками      на ПДУ оберіть МУЗИКА

та натисніть кнопку на ПДУ для входу
в режим відтворення аудіофайлів.

- Кнопками              на ПДУ оберіть файл 
або тацю для просулховування.

- Для початку відтворення аудіо файла
натисніть кнопку      на ПДУ.

- Після початку відтворення файлу
натисніть кнопку .      на ПДУ для
виводу на екран кнопок віртуального
управління Медіаплеєром.

- Кнопками          на ПДУ обирайте
необхідний режим для прослухо-
вування. Натисніть кнопку  ОК на ПДУ
для активування.

- Для виходу або переходу в інший
режим натисніть кнопку  EXIT на ПДУ.

МЕНЮ ФІЛЬМ

- Кнопками             на ПДУ оберіть
ФІЛЬМ тра натисніть кнопук ОК на
ПДУ  для входу в режим перегляду
відеофайлів.

- Кнопками               на ПДУ оберіть 
файл або тацю для перегляду 
відеофайлів. При цьому на екрані  
з`явиться зменшене зображення.

- Для початку відтворення відеофайлу
на весь екран  натисніть кнопку
на ПДУ.

- Після початку  відтворення  файлу
натисніть на кнопку на ПДУ для
виведення на екран кнопок
віртуального управління Медіа-
плеєром.

- Кнопками          на ПДУ обирайте
необхідний режим для прослухо-
вування. Натисніть кнопку  ОК на ПДУ
для активування.

- Для виходу або переходу в інший
режим натисніть кнопку  EXIT на ПДУ

Примітка:

1. USB-інтерфейс підтримує більшість USB-
носіїв, таких як flash  і жорсткі диски, цифрові 
фотокамери і т.д. Якщо при виявленні 
пристрою виникла помилка, то можливо, що 
цей пристрій не підтримуєть-ся програмним 
забезпеченням телевізора і це не означає, що 
телевізор несправний.
2. USB-порт видає напругу 5 В і максимальний 
струм до 500 мА. Якщо Ви хочете підключити до 
телевізора зовнішній жорсткий диск , який 
споживає більше 500мА, він повинен мати 
зовнішнє живлення.
3. Іноді швидкість читання файлів з USB- носіїв 
може падати, це буває, наприклад, при спробі 
відтворення файлу великого розміру. Падіння 
швидкості читання не є несправністю телеві-
зора. 

МЕНЮ ТЕКСТ
- Кнопками            на ПДУ оберіть ТЕКСТ

та натисніть кнопку на ПДУ для входу в 
режим читання текстових файлів.
-  Кнопками              на ПДУ оберіть файл  
або тацю  для перегляду текстових 
файлів. При цьому  на екрані з`явиться 
зменшене зображення .

- Для початку відтворення читання  файлу на 
весь екран  натисніть кнопку       на ПДУ.

- Після початку відтворення файлу натисніть 
кнопку         на ПДУ для виводу на екран 
кнопок віртуального управління Медіаплеєром. 
Кнопками        на ПДУ обирайте необхідний 
режим читання .Натисніть кнопку ОК на ПДУ 
для активації. 

- Для  виходу  або переходу в інший режим 
натисніть кнопку EXIT  на  ПДУ. 
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РОБОТА.З.ТЕЛЕТЕКСТОМ

Прийом.телетексту

Телетекст.-.це.безкоштовна.служба.багатьох.ТВ-станцій,.яка.дає.можливість.отримати.до-
даткову.текстову.або.графічну.інформацію.за.допомогою.звичайного.телевізійного.сигналу..
До.неї.відносяться:.новини,.програми.передач,.курси.валют,.спорт,.погода,.кіно,.театральні.
афіші,. пропозиції. туристичних. компаній,. різна. довідкова. та. розважальна. інформація. з.
оновленням.в.режимі.реального.часу.

Ваш. телевізор. має. вбудований. декодер. телетексту,. що. дозволяє. переглядати. цю.
інформацію.

Телетекст.виводиться.на.екран.сторінками..Сторінки.можуть.мати.номери.від.100.до.999..
Зміст.телетексту.наводиться.на.сторінці.100,.яка.називається.індексною.

КНОПКА. ФУНКЦІЇ

TEXT

Використовується. для. включення. або. виключення. режиму.
телетексту.. При. включенні. на. екрані. з’являється. список. до-
ступних. сторінок.. Кожна. сторінка. має. номер,. що. складається.
з. трьох. цифр.. Якщо. обраний. канал. не. транслює. телетекст,. на.
екрані. з’явиться. порожня. сторінка. номер. 100. або. з’являється.
повідомлення. про. це:. НЕМАЄ. ТЕЛЕТЕКСТУ. (в. цьому. випадку,.
вийдіть.з.режиму.телетекст.і.виберіть.інший.канал)..

Введіть.номер.потрібної.сторінки,.використовуючи.цифри.і.кноп-
ки. СН. +/-.. Наприклад:. якщо. Вам. потрібна. сторінка. 120,. введіть.
120.. Номер. сторінки. відображається. у. верхньому. лівому. кутку,.
після.введення.номера.сторінки.вона.відображається.на.екрані..
Повторіть. цю. операцію. для. вибору. іншої. сторінки.. Якщо. після.
введення. номера. сторінка. не. відображається,. значить. вона. не.
транслюється..Виберіть.інший.номер.

Колір. індикаторів. на. схемі. відповідає. кольору. індикаторів.знизу.
сторінки..Чотири.різнокольорових.кнопки.використовуються.для.
доступу. до. відповідних. сторінок.. Індикатори. вмикаються,. якщо.
сторінка.тимчасово.недоступна.

Кнопка.повернення.на.сторінку.зі.змістом.(як.правило,.сторінку.
№100).

Деякі.сторінки.мають.на.увазі.додаткові.вкладки,.які.автоматично.
по.черзі.відображаються.на.екрані..Ця.кнопка.використовується.
для.пропуску.або.повернення.вкладок..Функція.відображається.у.
верхній.частині.зліва.

Ця.кнопка.використовується.для.фіксування.сторінки.

Ця.кнопка.показує.приховані.зображення.(розгадки.до.ігор).
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РОБОТА ТЕЛЕВІЗОРА З ЗОВНІШНІМИ 
ПРИСТРОЯМИ

УВАГА!

Підключення зовнішніх пристроїв призводіть 
тільки при вімкненому  телевизорі та 
зовнішньому  підключеному  пристої.

В AV-режимах автоматичено 
подтримуються системи кольору PAL, 
SECAM.

Режими роботи з зовнішніми джерелами.

Після підключення зовнішнього пристрою до 
телевизору, потрібно включити режими 
роботи з зовнішніми джерелами:

- Кнопкою          включіть меню Вхідний 
сигнал, після чого кнопками FG оберіть 
необхідне джерело сигналу, підтвердив-
ши вибір натисканням кнопки ОК.

- Режими DTV (Цифрове ТВ) и АТV (АТВ) 
відповідают підключенню до антенного 
входу RF (стор. 11 , поз. 17).

- Режим USB використовується при 
підключенні зовнішніх USB-носіїв до 
входу USB (стор. 11, поз. 11).

- Режим YPbPr використовується при під-
ключенні зовнішніх пристроїв до входів 
YPbPr, L, R (стор. 11, поз. 18 та 19).

- Режим VGA використовується при під-
ключенні комп`ютера до входів VGA та PC 
AUDIO (стор. 11, поз. 15 и 16). Спочатку 
треба включити комп`ютер, а після чого - 
телевізор.

- Режими HDMI1 и HDMI2 використовуються 
при підключенні зовнішніх пристроїв до 
мультимедійних входів високої роздільної 
здатності HDMI1 та HDMI2 (стор. 11, поз. 
12).

- Режим AV використовується при під-
ключенні композитного відеосигналу до 
входу Video та аудіосигналу до входів L,R 
(стор. 11, поз 19). 
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ПІДКЛЮЧЕННЯ. КАРТИ. УМОВНОГО. ДО-
СТУПУ.CI

Підключіть.CAM-модуль.з.картою.умовного.
доступу. CI. до. гнізда. PCMCI. (стор.11,.
поз.14). для. підключення. модуля. умовного.
доступу.. У. розділі. меню. КАНАЛИ.
активується.функція.CI.ІНФО.

Далі. слідуйте. підказкам. на. екрані.
телевізора.

Примітка:

1. CAM.-.модуль.з.картою.умовного.до-
ступу.CI.можна.придбати.у.місцевого.
постачальника.послуг.цифрового.ка-
бельного.мовлення,.а.також.отримати у.
нього.інформацію.про.використання.
карти.СI..При.виникненні.труднощів.при.
роботі.з.картою.CI.-.звертайтеся.в.
службу.сервісу.

2. У.зв’язку.з.постійним.вдосконаленням.
своєї.продукції,.найменування.окремих.
режимів.меню,.позначення.деяких.
роз’ємів.панелі.роз’ємів.і.місця.їх.
нанесення,.а.також.виконання.окремих.
ергономічних.функцій.управління.
телевізором,.в.залежності.від.версії.
програмного.забезпечення,.можуть.
незначно.відрізнятися.від.описаних.і.
зображених.у.цьому.керівництві,.що..
суттєво не .впливає.на.роботу.
телевізора...

Установка модуля умовного доступу

УВАГА!

Вимкніть.телевізор.перш,.ніж.встановлюва-
ти.модуль.в.гніздо.загального.інтерфейсу.

- Для. прийому. кодованих. цифрових.
станцій. у. слот. СI. телевізора. повинні
бути. встановлені. модуль. загального.
інтерфейсу.(модуль.CI).та.смарт-карта.

- Модуль.CI. і.смарт-карта.не.входять.до
комплекту.поставки.

- Зазвичай.їх.можна.придбати.у.дилерів.

Установка.модуля.CI.в.слот.CI

Обережно.вставте.модуль.CI.в.слот.CI.сто-
роною. з. контактами. вперед.. Логотип. на.
модулі.CI.повинен.бути.направлений.назовні.
з.заднього.боку.телевізора..Не.застосовуй-
те. надмірних. зусиль.. Переконайтеся,. що.
при.установці.модуль.не.згинається.

Установка.смарт-карти.в.модуль.CI

Вставте.карту.в.модуль.СІ.таким.чином,.щоб.
схема.з.позолоченими.контактами.була.на-
правлена.. до. боку. модуля. CI. з. логотипом.
постачальника..Зверніть.увагу.на.напрямок.
стрілки,.яка надрукована.на.карті.
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МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ  ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Якщо у Вас виникли проблеми з телевізором, перед тим, як звертатися в підприємство 
сервіса, ознайомьтесь з приведеними у таблиці можливими несправностями та 
спробуйте самостійно усунути їх.



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. 
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