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MTV-4332LT2

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР З ДІАГОНАЛЛЮ 43'' З LED ПІДСВІЧУВАННЯМ ЕКРАНУ 

Вбудований цифровий тюнер підтримує DVB-T2/DVB-T/DVB-C

Відкладений перегляд (Time-Shift)

Електронний телегід (EPG)

Запис програм (PVR)

Мультимедійний програвач                                                                                       

NICAM стерео

Русифіковане меню

Телетекст                                                                                        



-2-  

ЗМІСТ

Заходи безпеки і попередження............... ..............................................................3

Вступ....... ...............................................................................................................4

Органи управління та роз'єми на корпусі ТВ... .........................................................6

Підключення...........................................................................................................7

Пульт ДУ .................................................................................................................8

Головне меню ТВ... ...............................................................................................10

Мультимедійний програвач........... ........................................................................18

Підключення карти умовного доступу СІ.... ............................................................21

Можливі несправності та способи їх усунення............ ...........................................22

Технічні  характеристики............. ................................................................................23

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



-3-  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

- 

- 

- 

- 

ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во 
избежание поражения электрическим током, не 
пытайтесь разобрать телевизор или устранить 
неисправность самостоятельно. Обращайтесь за 
помощью в сертифицированные специализированные 
сервисные центры.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

C A U T I O N

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед початком експлуатації пристрою 
ретельно вивчіть це керівництво з 
експлуатації.

Збережіть керівництво з експлуатації 
для майбутнього звертання до нього.

Дотримуйтесь усіх заходів безпеки.

Дотримуйтесь рекомендацій керів- 
ництва з експлуатації.

Не використовуйте пристрій біля води.
Не допускайте потрапляння води на 
пристрій. Не встановлюйте на 
пристрій ємності з водою.

Очищуйте пристрій тільки сухою 
тканиною.

Не перекривайте вентиляційних 
отворів корпуса. Виконуйте установку 
згідно рекомендаціям виробника.

Не встановлюйте пристрій поряд з 
різноманітними джерелами тепла, 
наприклад, підсилювачем, калори- 
фером, плитой чи іншими подібними 
пристроями.

Не допускайте перегинання та затиску 
дроту, особливо у місцях виходу дроту 
з апарату та з`єднання дроту з 
виделкою.

Перед грозою або якщо Ви не 
плануєте використовувати пристрій 
тривалий період, від`єднайте 
мережевий шнур від розетки 
живлення  і штекер антени від 
телевізора.

Звертайтесь тільки до кваліфікованих 
спеціалістів сертифікованого сервіс- 
ного центру в разі:
якщо пристрій, мережевий шнур чи 
виделка пошкоджені;
якщо сталось потрапляння рідини  або 
сторонніх предметів всередину 
пристрою;
якщо пристрій піддався впливу дощу 
та вологи;
якщо пристрій упустили чи він не 
працює нормально. 

Транспортування, зберігання та 
реалізація

- У  разі різких перепадів температури або 
вологості усередині пристрою може з`яв- 
лятися конденсат, що може призвести до 
короткого замикання. Витримайте  
пристрій перед використанням при 
кімнатній температурі  впродовж 2-х годин.

- Використовуйте заводську упаковку  для 
захисту пристрою від бруду, ударів, 
подряпин та пошкоджень при транспор- 
туванні. 

- Захищайте пристрій від прямого впливу 
атмосферних опадів та прямих сонячних 
променів.

- Не встановлюйте прилад поблизу джерел 
тепла та опалення.

- Тримайте прилад у недоступному для 
дітей  місці.

- Дотримуйтесь температурного режиму 
від 20оС до +50оС.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВСТУП

Дякуємо Вам за покупку телевізора 
торгівельної марки MYSTERY. Перед 
початком експлуатації апарату ретельно 
ознайомтесь з даним Керівництвом. 
Зберігайте Керівництво для звертання до 
нього у майбутньому.

УВАГА!

Функції, що стосуються цифрового 
телемовлення, діють тільки в тих регіонах, в 
яких ведеться 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-4332LT2 відповідають вимогам 
безпеки і  класу захисту II  та  вимогам  
електромагнітної сумісності.

Установіть ТВ на плоску поверхню, 
залишаючи мінімум по 10 см вільного 
простору з кожної сторони та не менш 30 
см зверху.

Телевізор підключається до джерела 
змінного струму 100-240 В, 50/60 Гц.
Ні в якому разі не приєднуйте телевізор  
до інших джерел живлення або до 
джерела постійного струму.

Установіть телевізор у кімнаті так, щоб 
пряме освітлення не попадало на екран.

Повна відсутність освітлення під час 
перегляду телевізора призводить до 
перевтоми очей. Для комфортного 
перегляду рекомендовано м`яке непряме 
освітлення.

Встановлення  телевізора на підставки

Перед тим, як використовувати телевізор, 
слід встановити підставки.

Помістіть телевізор на м’який матеріал 
екраном вниз. Прикріпіть настільні 
підставки до телевізора  і зафіксуйте  їх за 
допомогою гвинтів із комплекту.

Монтаж телевізора  на стіну

Перед тим, як монтувати телевізор на 
стіну, необхідно демонтувати підставки 
(якщо були встановлені раніше). 

Помістіть телевізор на м’який матеріал 
екраном вниз.
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  КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вирівняйте настінний кронштейн з 
отворами на задній кришці телевізора та 
закріпіть  його чотирма гвинтами  (крон- 
штейн не входить до комплекту поставки).

Попередження!

Для Вашої безпеки при використанні 
настінних кронштейнів враховуйте номі- 
нальну вагу приладу, яка вказана в розділі 
Технічні характеристики.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

РК-телевізор……...........……………..1 шт.

Пульт дистанційного

управління…………….…………………1 шт.

Батарейка живлення (лужна) 

типу ААА для ПДУ…………....………..2 шт.

Настільна підставка………....………..2 шт.

Керівництво з експлуатації 

з гарантійним талоном………………1 шт.

Гвинти для кріплення 

підставки до телевізора……1 комплект

Індивідуальна 

пакувальна тара………………1 комплект

Кабель – перехідник…………………….1 шт.



РОЗ`ЄМИ НА КОРПУСІ ТВ

1.    AC IN – шнур живлення.
2.    VGA – вхід для відеосигналу з ПК.
3.    PC AUDIO INPUT – вхід для аудіо 
        сигналу з ПК.
4.    INPUT VIDEO – композитний відеовхід.
5.    INPUT L, R – аудіо входи (лівий та правий).
6.    ANT 75       - роз `єм для ТВ антени.
7.    HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 – цифрові входи 
        для інтерфейсу високої якості.
8.    COAXIAL – коаксіальний цифровий 
        аудіо вихід.
9.    Y/Pb/Pr – компонентний відеовхід
10. СІ – слот для САМ - модуля.
11. USB роз`єм.
12. Earphone - роз `єм для 
        підключення навушників
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КНОПКИ НА КОРПУСІ ТВ

[VOL +/-] - кнопки збільшення 
/зменшення рівня гучності. У режимі 
меню застосовується для налаш- 
тування вибраного параметра.

[CH +/-] кнопки переходу до 
наступного/попереднього пункту/па- 
раметру меню.

[MENU] кнопка вивода на екран ТВ 
меню.

[SOURCE]  кнопка вибору джерела 
сигналу.

[       ]  Кнопка ввімкнення/вимкнення 
живлення.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

З`єднання з антеною  

  

З`ЄДНАННЯ З АУДІО/ВІДЕО ОБЛАДНАННЯМ 

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для приймання ТВ програм необхідно 
підключитися до сигналу одного із джерел:
- зовнішня антена
- мережа кабельного ТВ

У цих випадках кабель від антени чи ТВ 
мережі повинен підключатися до роз`єму 
ANT 75 Ом на задній стінці телевізора.

Y/Pb/Pr

YPbPr
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ПУЛЬТ ДУ

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УСТАНОВКА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

1. Відчиніть кришку батарейного відсіку.

2. Установіть дві батареї типу ААА (1,5 В) 
відповідно до зазначеної полярності.

3. Зачиніть батарейний відсік. Якщо пульт 
ДУ почне працювати нестійко, з 
перебоями, замініть батареї на нові.

Примітка:

1. Рекомендована алкалінова батарея.

2. Витягніть батареї, якщо термін служби 
батареї закінчився або пульт ДУ не 
використовуватиметься тривалий час. 

1. [       ] Кнопка ввімкнення/вимкнення жив- 
лення телевізора («чекаючий» або «робочий» 
режим)

2. [      ]   Кнопка миттєвого вимкнення гуч- 
ності. При повторному натисненні кнопки    
гучність ввімкнеться.

3. [0-9] Кнопки з цифрами. Для вибору 
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

номера каналу, який ви продивляєтесь, 
натискайте необхідні кнопки з 
цифрами. Канал перемкнеться через 2 
секунди. Також кнопки служать для 
введення номера сторінки при 
перегляді телетексту.

4. [DTV/ATV]  Кнопка перемикання між 
аналоговим та цифровим ТВ.

5. [         ] Кнопка повернення до поперед- 
нього каналу.

6. [S.MODE] Кнопка вибору режиму гуч- 
ності або мови звукового супро- 
водження для перегляду   фільмів.

7. [SLEEP] Кнопка установки часу авто- 
матичного вимкнення ТВ.

8.  [MTS] Кнопка вибору формату гучності.
9. [P. MODE] Кнопка вибору режиму 

зображення.
10.[MENU] Кнопка виводу на екран ТВ меню.
11.[SOURCE] Кнопка вибору джерела сиг- 

налу.
12.    [                ] Кнопки переміщення по меню
       [ENTER]Кнопка підтвердження вибору
13.[EXIT]  Кнопка виходу з меню
14.[DISPLAY]  Кнопка виходу на дисплей 

інформації про поточний канал.
15.[VOL +/-]  Кнопки збільшення /змен- 

шення рівня гучності. В режимі меню 
натискання на ці кнопки служить для 
налаштування обраного параметру.

16.[TV/RADIO] – кнопка перемикання між 
режимами ТВ та радіо.

17.[GUIDE/    ]- кнопка запуску електрон- 
ної телепрограми EPG (ця функція 
доступна тільки для цифрових каналів)/ 
кнопка прискореного відтворення в 
зворотньому напрямку в режимах PVR 
або медіа.

18.[TIME SHIFT/  ]  - кнопка функції 
відкладеного перегляду (доступна 
тільки для цифрових каналів за умови 
підключення USB флеш-носія до 
телевізору)/ кнопка початку відтво- 
рення в режимах PVR або медіа. 

19. [CANCEL /      ]
1. Кнопка переходу до попередньої 
глави в режимах PVR або медіа.
2. Після вибору сторінки в режимі 
телетексту може знадобитися якийсь 
час, ніж сторінка стане доступною. 
Натисканням на цю кнопку 

здійснюється повернення до режиму 
ТВ. Після того, як потрібна сторінка 
буде знайдена, в верхній частині 
екрану з`явиться номер сторінки. 
Натисніть на кнопку [CANCEL] для 
повернення в режим телетексту і 
перегляду цієї сторінки.

20.[INDEX /   ]  Кнопка запиту сторінки 
індексів в режимі телетексту / Кнопка 
зупинки відтворення в режимах PVR 
або медіа.

21.[SIZE] Кнопка виводу на екран 
збільшеної верхньої та нижньої 
частини сторінки в режимі телетекста. 
Натисніть на цю кнопку ще раз для 
повернення до нормального масштабу 
зображення.

22.[REVEAL]  Кнопка відображення/ 
приховування схованої інформації 
телетексту.

23.[Кнопки зеленого/червоного/жовтого/ 
синього кольору] – Кнопки управління 
телетекстом. Кнопки також можуть 
виконувати додаткові функції відпо- 
відно до свого кольору та підказкам на 
екрані.

24.[CH +/-] Кнопка переходу до наступ- 
ного/попереднього каналу.

25.[FAV/ LIST] Кнопка виводу на екран 
списку улюблених каналів.

26.[ASPECT /         ] Кнопка вибору формату 
зображення / кнопка прискореного 
перегляду в режимах PVR або медіа.

27.[FREEZE] кнопка фіксування 
зображення на екрані. Ця функція дуже 
зручна, якщо Ви бажаєте роздивитись 
окремі деталі поточного зображення, 
наприклад, записати Інтернет - адресу 
або номер телефону.

28.[SUB.PG /     ] Кнопка відображення 
підсторінки телетекста / Кнопка 
переходу до наступної глави в режимах 
PVR або медіа.

29.[SUBTITLE] Кнопка виводу на екран 
субтитрів (ця функція доступна тільки в 
режимі цифрових каналів).

30.[HOLD] Кнопка ввімкнення або 
вимкнення режиму утримання поточної 
сторінки телетексту.

31.[TEXT] Кнопка ввімкнення / вимкнення 
режиму телетексту.
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НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ 

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

32.[REC LIST] Кнопка виведення на екран 
списку записаних відеофрагментів.

33.[REC] Кнопка початку запису в режимі 
PVR (при умові підключення USB флеш- 
носія до телевізора).

ГОЛОВНЕ МЕНЮ ТВ

ВИБІР ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ

Натисніть кнопку [SOURCE] на пульті ДУ для 
відображення меню вибору джерела 
сигналу.

Оберіть джерело, яке бажаєте, натискаючи 
на кнопки [         ]. Натисніть кнопку ENTER 
для підтвердження вибору.

Для виходу з меню натискайте на кнопку 
EXIT.

Натисніть на кнопку MENU для входу в меню 
налаштувань. За допомогою кнопок [             ]         
оберіть даний пункт меню, після чого натис- 
ніть кнопку ENTER/[     ] для входу в меню.

За допомогою  кнопок [       ] оберіть 
необхідний параметр меню налаштування 
зображення. Натисніть кнопку ОК для 
підтвердження вибору. Натискайте на 
кнопки ENTER / [         ] для налаштування 
обраного параметру.

Пункти меню:

• Режим зображення 
В цьому розділі Ви можете вибрати один з 
фіксованих режимів зображення. В режимі 
«Для користувача» є можливість вручну 
налаштувати параметри: контрастність, 
різкість, яскравість,  насиченість. В 
будь-який момент перегляду ТВ вибір 
режиму може бути також проведений 
натисканням кнопки P.MODE  на пульті ДУ.

• Яскравість
Налаштування яскравості зображення.

•Контрастність. Налаштування контраст- 
ності зображення.

•Різкість. Налаштування різкості зображення.

•Насиченість. Налаштування кольорової 
насиченості зображення.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Натисніть на кнопку MENU для входу в меню 
налаштувань. За допомогою кнопок [             ]         
оберіть даний пункт меню, після чого натис- 
ніть кнопку ENTER/[     ] для входу в меню.

За допомогою  кнопок [       ] оберіть 
необхідний параметр меню налаштування 
звуку. Натисніть кнопку ENTER для 
підтвердження вибору. Натискайте на 
кнопку ENTER / [         ] для налаштування 
обраного параметру.

Пункти меню:

• Режим звуку. В цьому розділі Ви можете 
вибрати один з фіксованих режимів 
звучання. В режимі «Персональний» 
можливо вручну налаштувати тембр звуку. 
В будь-який момент перегляду ТВ вибір 
режиму може бути також проведений 
натисканням кнопки S.MODE на пульті ДУ.
• ТЕМБР ВЧ. Налаштування рівня високих 
частот.

• ТЕМБР НЧ. Налаштування рівня низьких 
частот.

• Баланс. Налаштування балансу звучання 
лівого та правого динаміка.

• Об`ємний звук. Включення/вимкнення 
режиму об'ємного звуку.

• Еквалайзер. Частотне налаштування 
звучання.

• АVL. Автоматичне регулювання рівня 
гучності.

• Відтінок
Налаштування параметру Відтінок доступ- 
не тільки для системи NTSC.

• Колірний тон 
Налаштування кольорової температури 
зображення. Вибір проводиться з 
наступних режимів: стандартний – 
холодний - теплий.

• Формат зображення
Налаштування розміру зображення. Вибір 
проводиться з наступних форматів: 
Автоматичний – 4:3 – Повний – ZOOM1 – 
ZOOM2.

• Налаштування ПК
Даний пункт меню з`являється тільки при 
виборі в якості джерела сигналу РС. 
Детальніше див. стор. 17.

• Додаткові налаштування 
Натисніть на кнопку ENTER для входу в 
підменю:

Пункти підменю:

   - Шумозаглушення. Система заглушення 
шумів на зображенні. Вибір проводиться з   
наступних режимів: вимкнено, слабке, 
середнє, сильне.
  - Динамічний контраст. Даний параметр 
автоматично налаштовує зображення  та 
його яскравість. Оберіть один з наступних 
параметрів: вимкнено, слабкий, середній, 
сильний.

НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ
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НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ  

 

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Натисніть на кнопку MENU для входу в меню 
налаштувань. За допомогою кнопок [             ]         
оберіть даний пункт меню, після чого натис- 
ніть кнопку ENTER/[     ] для входу в меню

За допомогою  кнопок [       ] оберіть 
необхідний параметр меню налаштування 
каналів. Натисніть кнопку ENTER для 
підтвердження вибору. Натискайте на 
кнопку ENTER / [         ] для налаштування 
обраного параметру. Натисніть на кнопку  
[MENU] для повернення в попереднє меню. 

[           ] 

• Вихід SPDIF. Налаштування формату 
цифрового аудіо виходу.
• Звуковий опис.

Режим  звукового опису для слабозорих. 
Дана функція доступна тільки для каналів 
цифрового ТВ (DTV) і повинна 
пІдтримуватися мовником. В даному 
режимі Ви можете налаштувати 
необхідний рівень гучності.
• Тільки звук. Вибір формату звучання: 
Стерео, Dual I, Dual II, Змішаний. 

Пункти меню:
• Режим тюнера. При використанні 
ефірної антени оберіть режим  «Антена», 
при використанні кабельного теле- 
бачення  - режим «Кабель».

• Автопошук каналів. За допомогою 
кнопок               оберіть даний пункт  меню і 
натисніть кнопку ENTER / [    ].

При виборі режиму «Антена» в поперед- 
ньому пункті меню на екрані з`явиться 
наступне підменю:

При виборі режиму «Кабель» в поперед- 
ньому пункті меню на екрані з`явиться 
наступне підменю:

Пункти підменю:

- Країна. За допомогою кнопок
оберіть потрібну країну. 

- Режим. За допомогою кнопок   
оберіть один з режимів пошуку каналів: 
цифрові та аналогові, тільки цифрові, 
тільки аналогові.

- Тип пошуку. За допомогою кнопок
оберіть один з наступних типів: 
«Додатковий», «Швидкий», «Повний».

- Режим. За допомогою кнопок   
оберіть режим  Автоматичний, або 
виведіть частоту за допомогою цифрових 
кнопок.

- Швидкість. За допомогою кнопок
оберіть режим  Автоматичний, або 
виведіть частоту за допомогою цифрових 
кнопок.

[           ] 

[           ] 

[           ] 

[           ] 

[          ]



Використовуйте кольорові кнопки для 
редагування списку каналів.

За допомогою кнопок                 виділіть канал, 
який Ви бажаєте видалити, перемістити або 
пропустити, після чого натисніть на кнопку 
червоного кольору для видалення каналу.

Натисніть на кнопку зеленого кольору для 
того, щоб пропустити вибраний канал. 

Натисніть на кнопку синього кольору і потім 
за допомогою кнопок              перемістіть 
канал в потрібне Вам місце і знову натисніть 
на кнопку синього кольору.

В режимі аналогового мовлення доступна 
функція перейменування каналу - кнопка 
жовтого кольору .

• Улюблені канали. За допомогою кнопок 
                 оберіть параметр Улюблені канали. 
В даному розділі можливо скласти списки 
(до 4-х) своїх улюблених каналів. Для 
наступного швидкого доступу до них 
натисніть кнопку FAV/ LIST на пульті ДУ.

•  Інтерфейс СІ. Натискайте на кнопки   
для вибору параметру Інтерфейс СІ, після 
чого натисніть на кнопку ENTER /           для 
входу в підменю. Дана функція доступна 
при наявності СІ карти в режимі DVB. 
Детальніше див. стор. 21.

• Інформація про сигнал. Натискайте на 
кнопки               для вибору параметру, після 
чого натисніть на кнопку ENTER для  
перегляду детальної інформації про сигнал. 
Дана функція доступна тільки в режимі 
цифрового мовлення.

Пункти підменю:

- Ручне налаштування цифрових каналів 
ЦТВ.

За допомогою кнопок             оберіть даний 
пункт  меню  та натисніть кнопку ENTER /        
для входу в наступне підменю. Зробіть 
необхідні налаштування.

- Ручне налаштування аналогових каналів 
АТБ.

За допомогою кнопок           оберіть даний 
пункт  меню  та натисніть кнопку ENTER /
для входу в наступне підменю. Зробіть 
необхідні налаштування.

• Автооновлення каналу. За допомогою 
кнопок           оберіть параметр Автоонов- 
лення. Установіть значення Вкл. Для 
автоматичного відновлювання інформації 
про канали згідно зі змінами в мовленні. 
Доступно тільки для цифрового 
телебачення.

• Редактор каналів.  Натискайте на кнопки      
                  для вибору параметру Редактор ка- 
налів, після чого натисніть на кнопку 
ENTER /              для входу в підменю.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

- Старт. Початок автоматичного пошуку. 
Під час вибору  режиму ЦТБ + АТБ спочатку 
ТВ налаштується на цифрові канали, після 
чого на аналогові. 

Перш ніж здійснювати автоматичний 
пошук, перевірте, чи правильно обраний 
тип Вашої антени: ефірний чи кабельний.

• Ручний пошук каналів. За допомогою 
кнопок                 оберіть даний пункт  меню  та 
натисніть кнопку ENTER/     для входу в 
наступне підменю:

[      ] 

[      ] 

[      ] 

[      ] 

[      ] 



За допомогою кнопок               оберіть 
необхідний параметр для налаштувань.
Натисніть кнопку ENTER/     для  
налаштування обраного параметру. 
Натисніть на кнопку  MENU для збереження 
зроблених установок та повернення до 
попереднього меню.

• Блокування клавіатури. За допомогою 
кнопок                 оберіть даний параметр, 
після чого за допомогою кнопок              
оберіть параметр Вкл. або Викл. Під час 
включення даної функції будуть 
заблоковані кнопки на боковій панелі 
телевізора.

• Новий пароль. За допомогою кнопок
               оберіть даний параметр, після чого 
введіть новий чотиризначний пароль двічі.

• Відмінити блокування. За допомогою 
кнопок                 оберіть даний параметр для 
скасування раніше зроблених блокувань.

МЕНЮ НАЛАШТУВАННЯ 

Натисніть на кнопку MENU для виведення 
на екран головного меню.  За допомогою 
кнопок            оберіть меню Налаштування, 
після чого натисніть на кнопку ENTER /          .

Для включення блокувань за допомогою 
кнопок                   оберіть параметр Блокування, 
після чого натискайте на кнопки                  для 
вибору параметра ВКЛ.

За допомогою кнопок             оберіть 
потрібний Вам параметр.

Натисніть  на кнопку MENU для зберігання 
зроблених установок та повернення до 
попереднього меню.

Пункти меню:

•Блокування каналів. За допомогою 
кнопок             оберіть параметр Блокування 
каналів, після чого натисніть на кнопку 
ENTER /      . Оберіть канали, які бажаєте 
заблокувати для перегляду.

• Вікові обмеження. За допомогою кнопок   
               оберіть параметр, після чого за допо- 
могою кнопок                 налаштуйте вікове 
обмеження. Доступно тільки для цифрового 
телебачення і програм, які підтримують дану 
функцію.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[           ] 

[           ] 

[           ] 

[           ] 

[      ] 

[      ] 

Натисніть  на кнопку MENU для виводу на 
екран головного меню. Натискайте на 
кнопки                    для вибору меню Блокуван- 
ня системи.

Для активації пунктів меню необхідно 
ввести пароль. Пароль за замовчуванням – 
0000.

[           ] 

[           ] 



Пункти підменю:
- Таймер меню. Тривалість відобра- 
ження MENU на екрані. Оберіть за 
допомогою кнопок                 один з наступних 
параметрів: Викл., 10, 20, 30, 60 сек.

- Таймер сну.
За допомогою кнопок             оберіть один з 
наступних параметрів : Викл., 5, 15, 30, 60, 
90, 120, 240 хв.

- Автовимкнення.               За допомогою 
кнопок             оберіть час (3,4 або 5 годин), 
через який Ваш ТВ вимкнеться за 
відсутності команд.

• Блакитний екран. При включені даной 
опції в режимах DTV та ATV за відсутності 
сигналу телевізор відобразить блакитний екран.

• Режим налаштування. За допомогою 
кнопок              оберіть даний параметр.    
Після чого оберіть режим експлуатації 
телевізора (будинок/магазин).

• Налаштування часу.  За допомогою 
кнопок                  оберіть даний параметр, 
після чого натисніть на кнопку ENTER /       
для входу в підменю.

Пункти підменю:

- Режим.
Натискайте на кнопки        для вибору  
даного параметру, після чого за допо- 
могою кнопок                оберіть параметр 
Вкл. або Викл.
За допомогою кнопок                           оберіть 
основну і додаткову мову субтитрів.

- Для слабочуючих.
За допомогою кнопок                 оберіть 
даний параметр, після чого за допомогою 
кнопок                оберіть параметр Вкл. або 
Викл.

• Телетекст. Даний параметр доступний 
тільки в режимах DTV та ATV на каналах, 
які здійснюють передачу телетексту.

За допомогою кнопок           оберіть 
параметр телетекст, після чого натисніть 
на кнопку ENTER /       для входу в підменю.

Пункти меню: 

• Мова  меню. За допомогою кнопок   
оберіть необхідний параметр, після чого 
за допомогою кнопок                 оберіть мову 
меню.
• Аудіо мови. Мова звукового супроводу. 
За допомогою кнопок                 оберіть необ- 
хідний параметр, після чого натисніть на 
кнопку ENTER  для входу в підменю.
За допомогою кнопок                          оберіть 
основну і додаткову мову.

• Субтитри. За допомогою кнопок   
оберіть необхідний параметр, після чого 
натисніть на кнопку ENTER  для входу в 
підменю.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[          ]

[           ] 

[           ] 

[           ] 

[      ] 

[      ] 

[                 ]

[                 ]

[           ] 

[           ] 



В пункті підменю  «синхронізація» оберіть 
параметр Вимк., після цього Ви можете 
установити час вручну. При вимкненні 
даного пункту час установиться 
автоматично.

Примітка: В разі вимкнення живлення ТВ, 
установлений час скинеться.

• Управління HDMI CEC

В даному розділі здійснюється  
налаштування управління пристроями, 
підключеними до HDMI.

• Налаштування  PVR

В даному розділі здійснюється налашту- 
вання підключеного USB-накопичувача. 
За допомогою кнопок                   оберіть 
даний параметр, після чого натисніть на 
кнопку ENTER   для входу в підменю. 
Почнеться перевірка  USB.

-16-  

Файли

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[          ]

- Часовий пояс. Оберіть даний пункт для 
входу в підменю :

Оберіть Ваш часовий пояс.
- Час. 

Оберіть даний пункт для входу  в підменю:

В цьому вікні можливо продивитись/ 
видалити раніше зроблені записи ТВ 
передач. Для швидкого доступу до цього 
меню натисніть кнопку RECLIST  на пульті 
ДУ.

Список пристроїв

Це вікно служить для управління  
підключеним USB-накопичувачем.

Розклад



За допомогою кнопок            оберіть необхід- 
ний параметр  і натисніть на кнопку ENTER, 
після чого за допомогою кнопок              налаш- 
туйте обраний параметр. Натисніть на кнопку 
MENU для повернення в попереднє меню.
- Авторегулювання. Автоматичне налашту- 
вання відповідності розміру екрану.
При цьому система автоматично налаш- 
товує параметри положення екрану по 
вертикалі і горизонталі, синхронізації фаз 
для центрування і покращення зображення.
- Налаштування горизонтального положення 
екрану.
- Налаштування вертикального положення 
екрану.
- Точне налаштування фази екрану.
- Точне налаштування горизонтального 
розміру екрану.

В разі необхідності зупинки перегляду 
програми в режимі цифрового мовлення 
(DTV), натисніть кнопку             на ПДУ. На 
екрані відобразиться панель управління 
відкладеного перегляду. Перегляд 
зупиняється, але запис іде. Натискання 
кнопки         дозволяє здійснювати запис в 
фоновому режимі та паралельно 
передивлятись вже зроблений запис.
Для виходу з функції Відкладений перегляд, 
натисніть кнопку [      ].
Біла панель означає прогрес запису.
Синя панель означає прогрес відтворення.

Налаштування в режимі ПК
Дана функція доступна лише в режимі РС. 
Натисніть на кнопку SOURCE  на пульті ДУ 
для вибору режиму РС. Після чого натисніть 
на кнопку MENU на пульті ДУ для 
відображення на екрані головного меню. За  
допомогою кнопок                        оберіть пункт 
меню Налаштування ПК.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[          ]

[          ]

[          ]

[           ] 

[           ] 

[      ] 

[      ] 

В цьому вікні здійснюється налаштування 
розкладу запису телепередач. 

• Початкове  налаштування. Для 
первісного налаштування телевізора  за 
допомогою кнопок       оберіть даний 
параметр, після чого натисніть на кнопку 
ENTER.

• Скидання.  Для повернення до 
початкових заводських налаштувань за 
допомогою кнопок       оберіть даний 
параметр, після чого натисніть на кнопку 
ENTER.

Електронний телегід (EPG)
Натисніть на кнопку GUIDE на пульті ДУ для 
входу в меню управління телегідом:

Натисніть на кнопку червоного кольору для 
виводу на екран телепрограм за попередній 
день.  
Натисніть на кнопку  зеленого кольору для 
виводу на екран телепрограм за наступний 
день. 
Натисніть на кнопку синього кольору для 
встановлення часу нагадування про початок 
програми. 
Натисніть на кнопку  жовтого кольору для 
виводу на екран списку встановлених 
нагадувань. 
Натисніть на кнопку  REC для налаштування 
запису телепередачі за розкладом.

Відкладений перегляд(Time Shift)
Вставте USB-носій у відповідний роз’їм 
телевізора. USB-носій повинен бути 
відформатований в файловій системі FAT32  
та містити достатньо вільного місця для 
запису. Підготувати USB-носій для запису 
можливо, якщо зайти в розділ меню 
Налаштування PVR.



Кнопки управління:

Кнопка початку відтворення / тимча- 
сового призупинення відтворення.

Кнопка прискореного відтворення у 
зворотному напрямку.

Кнопка прискореного відтворення у 
прямому напрямку.

Кнопка переходу до попередньої 
звукової доріжки.

Кнопка переходу до наступної 
звукової доріжки.

Кнопка повної зупинки відтворення та 
повернення до головного меню.

Відтворення відеофайлів (ФІЛЬМ)
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Відтворення музичних файлів
(МУЗИКА).

   

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[          ]

[           ] 

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПРОГРАВАЧ

Управління USB флеш-носієм
Вставте USB флеш-носій у відповідний 
отвір, після чого натисніть на кнопку 
SOURCE  та за допомогою кнопок     
оберіть режим МЕДІА, після чого натисніть 
на кнопку ENTER для того,  щоб увійти в 
даний режим.

За допомогою кнопок             оберіть тип 
файлу для відтворення.

Відтворення файлів зображення (ФОТО)

Оберіть фото  та натисніть кнопку ENTER для 
перегляду – пристрій почне автоматичне 
відтворення усіх зображень поточної папки. 
Для повернення до головного меню 
натисніть на кнопку ENTER.

Кнопки управління:

Кнопка початку відтворення / тим- 
часового припинення відтворення

Кнопка прискореного відтворення у 
зворотному напрямку

Кнопка прискореного відтворення в 
прямому напрямку

Кнопка переходу до попередньої 
звукової доріжки

Кнопка переходу до наступної 
звукової доріжки

Кнопка повної зупинки відтворення 
та повернення в головне меню.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Відтворення  текстових файлів (ТЕКСТ)
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА!

Під час відтворення файлів з USB 
флеш-носіїв зверніть увагу на наступні 
особливості:

- Підтримувані файлові системи FAT16, 
FAT32 та  NTFS.

- Чим більша роздільна здатність 
зображення, тим більше часу для його 
відображення на екрані.

- Під час читання відео файлів  з великою 
частотою з USB можуть з`явитися паузи.

- Можливо, даний телевізор не читає 
будь-які види USB-флеш носіїв або 
формати, які записані на них внаслідок 
чого можуть виникнути збої у роботі 
телевізора. У таких випадках 
рекомендується вимкнути телевізор  та 
витягнути підключені  до  USB- порту 
носії інформації, після чого знов 
включити телевізор.

- В залежності від програмного 
забезпечення, використаного при 
створенні файлів, їх відтворення може 
бути недоступне.
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІДКЛЮЧЕННЯ КАРТИ УМОВНОГО 
ДОСТУПУ СІ

Під`єднайте САМ-модуль з картою 
умовного доступу до роз’єму PCMCI 
(стор.6, поз. 10) для підключення модуля 
умовного доступу. В розділі меню КАНАЛ 
активується функція інтерфейс СІ.

Далі слідуйте підказкам, які відобра- 
жаються на екрані телевізора.

Примітка:
САМ-модуль з картою умовного доступу СІ 
можливо придбати у місцевого 
постачальника послуг цифрового 
кабельного мовлення, а також получити у 
нього інформацію про використання карти 
СІ. При виникненні ускладнень під час 
роботи з картою СІ- звертайтесь в службу 
сервісу.

Установка модуля умовного доступу

УВАГА!

Вимкніть телевізор перш, ніж 
встановлювати модуль в гніздо загального 
інтерфейсу.

- Для приймання кодованих цифрових 
станцій в гніздо СІ телевізора повинні  бути   
встановлені модуль загального 
інтерфейсу (модуль СІ) та смарт-карта.

- Модуль СІ та смарт-карта не входять в 
комплект поставки.

- Зазвичай їх можливо придбати у дилерів.

Установка модуля СІ в гніздо СІ

Обережно  вставте модуль СІ в гніздо СІ 
сторінкою з контактами вперед. Логотип на 
модулі СІ повинен бути направлений 
назовні з задньої сторони телевізора. Не 
застосовуйте надмірних зусиль. 
Переконайтесь, що при встановленні 
модуль не згинається.

 

Установка смарт-карти до модулю СІ

Вставте до упору карту в модуль СІ таким 
чином, щоб схема з позолоченими 
контактами була звернена до сторони 
модуля СІ з логотипом постачальника. 
Зверніть увагу на напрямок стрілки, 
надрукованої на карті.
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Можливі несправності та засоби їх усунення 

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Можливі несправності Засоби усунення 

Зображення Звук 

Брижі Шум Перевірте правильність підключення, 
установки та напрямку антени. 

Подвійне 
зображення 

Нормальне звучання Перевірте правильність підключення, 
установки та напрямку антени. 

Зовнішні перешкоди Шум Перешкоди електронного обладнання, 
авто/ мотоциклу, лампи денного світла. 

Нормальне 
зображення  

Немає звука Перевірте рівень гучності, чи включена 
функція MUTE, чи правильно 
налаштований стандарт звуку. 

Немає зображення  Немає звука Перевірте, чи підключений мережевий дріт 
до джерела живлення, чи правильно 
встановлені яскравість і звук, чи ввімкнен 
телевізор. Натисніть на кнопку STANDBY 
на пульті ДУ. 

Чорно-біле 
зображення 

Нормальне звучання Перевірте правильність установки системи 
кольоровості. 

Відсутність 
зображення, брижжі 

Нормальне звучання Проведіть точне (ручне) налаштування 
каналу 

Чорно-біле 
зображення 

Шум Перевірте правильність установки системи 
кольоровості та звуку. 
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