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ПОСIБНИК КОРИСТУВАЧА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ 

Обережно: щоб зменшити ризик уражен
ня електричним струмом не вiдкривайте 
цю кришку. Пiд нею немас деталей, якi 
пiдлягають обслуговуванню. Замовте об
слуговування у квалiфiкованого спецiалiста. 

Миrотливий сигнал lз зображенням 
стр1nки в р1вноб1чному трикутнику Lh поnереджа& користувача про наявнiсть 
неiэоnьованот небезпечноl напруrи в 
еnектрично1,1у контурl цього виробу, яка 
досить велика, щоб спричинити 
ураження. 

Знак оклику в рlвнобlчному трикутнику 
поnереджа< користувеча npo наявнlсть Lh важливих робочих iнструкцiй та 
iнструкцlй э обсnуговування 
(проведення робlт) в цьому керlвництвl, 
додано1,1у до тапев1эора. 

УВАГА: ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРА
ЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ЗА
ЛИШАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ПIД ДОЩЕМ АБО У 
ВОЛОГОМУ MICЦI. 

Перед використанням цього приладу прочи
тайте цю iнструкцiю 

РОЗМIЩЕННЯ 

Не встановлюйте цей прилад на нест1ику 
платформу, стiйку, штатив, кронштейн, стiл 
або полицю. 

Не залишайте прилад пiд прямими соняч
ними променями та в зонi дГi iнших джерел 
тепла. 

Не працюйте з рiдинами поблизу цього 
приладу та на ньому. 

- НЕ разливайте рiдину на пристрiй. 

- Не ставте прилад бiля обладнання, що 
створюе потужнi магнiтнi поля.
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- Не ставте на верхню панель приладу важкi 
предмети. 

ТЕМПЕРАТУРА 

- Не розмiщуйте прилад поблизу або на
поверхнi радiаторiв або обiгрiвачiв.

Забезпечте cyxi прохолоднi умови в 
примiщеннi. 

ВЕНТИЛЯЦIЯ 

Пiдтримуйте 
отворiв 

чистоту вентиляцiйних 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ (тiльки для моделей ма
сою бiльше 7кг) 

Забороняеться встановлювати телевiзор в 
нестiйкому положеннi. Телевiзор може впа
сти, що призведе до серйозних травм або 
смертi. Багатьох випадкiв травмування, осо
бливо у дiтей, можна уникнути, якщо застосу
вати наступнi заходи безпеки: 

- Для встановлення телевiзора використо
вуйте шафи або стiйки, рекомендованi 
виробником. Використовуйте тiльки такi 
меблi, якi надiйно витримають цей 
телевiзор. 

- Прослiдкуйте, щоб телевiзор не виступав 
за межi мебпiв, на яких йога встановлено.

- Не встановлюйте телевiзор на високих ме
блях (наприклад, на буфетi або книжковiй 
шафi), не закрiпивши меблi та телевiзор на 
вiдповiднiй oпopi.

- Не кладiть тканину або iншi матерiали мiж 
телевiзором та меблями, на яких його вста
новлено.

Розкажiть дiтям про те, що небезпечно 
залазити на меблi, щоб дотягнутись до 
телевiзора або йога кнопок керування. 

Якщо Ваш телевiзор переноситься на нове 
мiсце або на зберiгання, слiд застосувати 
наведенi вище заходи безпеки. 
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16. Телевiзор слiд захищати вiд бризок та 
крапель. Будь-якi емностi з рiдинами, на
приклад, вази слiд прибрати з телевiзора. 

17. Забороняеться встромляти будь-якi 
предмети в отвори цього телевiзору,
вони можуть доторкнутись до деталей
пiд напругою або iнших електричних ча
стин, що може призвести до ураження
електричним струмом. Не проливайте на 
телевiзор будь-якi рiдини. 

18. Перед очищенням вимикайте телевiзор
з розетки. Не використовуйте рiдкi або
аерозольнi очищувачi. Для очищения ко
ристуйтеся вологою ганчiркою.

19. Цей телевiзор забороняеться встанов
лювати на радiатори або джерела тепла.
Цей телевiзор не можна встановлювати 
вбудованим чином, наприклад, в книж
кову шафу або в гардероб, без забезпе
чення достатньо"i вентиляцП або прямого 
дозволу на це в iнструкцП виробника.

20. Не розмiщуйте цей телевiзор на нестiйкiй 
платформi, стiйцi, штативi, кронштейнi
або столi. Телевiзор може впасти, що 
призведе до серйозних травм та пошкод
ження обладнання. 

21. Не намагайтеся обслуговувати цей
телевiзор самостiйно, тому що вiдкриття
та зняття кришок може призвести до кон
такту з небезпечною напругою або до
iнших небезпек. Доручiть обслуговування
квалiфiкованому обслуговуючому персо
налу.

22. Вживайте належних заходiв щодо
статично"i електрики та заходiв по захисту
панелi перед проведенням ремонту, уни
кайте пошкодження панелi та iндикаторiв 
головно"i панелi, наприклад, iндикатора
IC (управлiння iнтерфейсом) i т.д. 

23. УВАГА! Для уникнення травмування 
над1ино закрiплюйте цей прилад на 
пiдлозi/стiнi згiдно з iнструкцiями щодо 
встановлення.
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ПIДГОТОВКА ВАШОГО НОВОГО ТЕЛЕВIЗОРА 

Перевiрка аксесуарiв 

Перевiрте аксесуари з комплекту постачання 
телевiзора. 

LЕD-телевiзор 

DD 
Пулы дистанцiйного керування та батарейки 

Пiдставка пiд телевiзор + 4 гвинти 

Посiбник користувача + Гарантiйний талон 
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lнструкцiя зi встановлення пiдставки 

Телевiзор постачаеться разом iз пiдставкою 
для нього. Щоб налаштувати настiльну 
пiдставку, дотримуйтеся наведених нижче 
iнструкцiй. 

1. 

1. 

Панель можна легко подряпати, тому:

П окладiть т елевiзор н а с тiл, укритий 
м'якою тканиною, екраном униз.

Примiтка.

Перш нiж установлювати або знiмати 
пiдставку, вiдключайте телевiзор вiд 
джерела живлення.

Вiзьмiть основу пiдставки. Сумiстiть от
вори для гвинтiв на основi пiдставки й 
телевізорi, а потiм вставте в них гвинти й 
затягнiть "ix. 

Примiтка. 

Щоб забезпечити надiйне крiплення, 
закрiпiть гайки всiх гвинтiв. Звернiть 
увагу на напрямок пiдставки:

Звернiть увагу на напрямок пiдставки: 

Вид телевiзора знизу 

(передня частина корпусу спрямована вниз) 

(lпюстрацГi наведено лише для довiдки. Фак
тичний вигляд виробу може вiдрiзнятися.) 

Монтаж на стiнi (якщо передбачено) 

Розмiр приладу (мм) VESA 200 х 200 

Гвинти М6х8мм, 4шт 

Примiтка. Указано рекомендовану довжи-

ну гвинта. Фактична необхiдна довжина 

залежить вiд типу настiнного крiплення. 

200mm 
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Попередження 

Не встановлюйте настiнне крiплення 
самостiйно. Звернiться до квалiфiкованих 
фахiвцiв. 

- Не крiпiть телевiзор до стiни або поверхнi,
вiдхилено бiльше нiж на 1 О градусiв вiд
вертикалi. lнакше вiн може впасти.
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ОПИС РОЗ'Е:МIВ ТЕЛЕВIЗОРА 
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CI 

СОАХ 

GEJGIO � о о о MINI YPbPr Earphone 

� � 
VGA AUDIO CVBS L R 
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VGA: Пiдключiть ПК до цих гнiзд. HDMI: нестиснуте цифрове з'еднання. СОАХ: 
вихiд цифрового телебачення. 

РС AUDIO IN: Пiдключiть аудiовихiд ПК. 

CVBS: пiдключення аудiо або вiдеопристрою 
з композитними вiдеороз'емами, наприклад 
VCR або DVD-програвача. 

L: пiдключення лiвого аудiоканалу (лiвий 
аудiороз'ем зазвичай бiлого кольору). R: 
пiдключення правого аудiоканалу (правий 
аудiороз'ем зазвичай червоного кольору). 

RF: пiдключення для прийому сигналу вiд ан
тени або кабелю через коаксiальний кабель. 

USB: пiдключення USВ-пристрою, напри
клад флеш-накопичувача, для передавання 
мультимедiйних даних. 

CI: Зчитувач карт CI. 

MINI YPbPr: Пiдключiть вихiдне гнiздо УРЬРг 
для DVD або вiдеомагнiтофона. 

EARPHONE: пiдключення гарнiтури з 
роз'емом дiаметром 3,5 мм. 

СОАХ: вихiд цифрового телебачення. 
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СХЕМА ПIДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНIШНЬОГО ПРИСТРОЮ 

DVD Телеприставка 

�
r �

1� 1� -] 
= 

Пiдключення аудiо - або вiдеороз'ему 

ДОМАШНIЙ КIНОТЕАТР 

�-

1 

·-
Пiдключення 

до роз'ему VGA 
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�-не 
Вхiдний сигнал HDMI 

--
Пiдключення роз'ему Mini УРЬРг 

Пiдключення USB - носi"iв 

-
Пiдключення телевiзора 

• - о 

[Q] 1 1 CI 

Вхiдний термiнал CI CARD 
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ПАНЕЛЬ КНОПОК I ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ 

Якщо ви не можете знайти пульт, доступ до багатьох функцiй можна отримати за допомогою 
кнопок на бiчнiй панелi телевiзора. 

Power: Вмикае: та вимикае: телевiзор 

VOL -: Зменшуе: гучнiсть. У системному меню телевiзора вiн працюе: як стрiлка влiво 
на пультi i може бути використана для вибору опцi"i меню 

VOL +: Збiльшуе: гучнiсть. У системному меню телевiзора вiн працюе: як стрiлка 
вправо на пультi i може бути використана для вибору опцi"i меню 

СН т : lде вперед за списком каналiв. В системi меню телевiзора вона дiе: як стрiлка 
вгору на пультi керування i може бути використана для вибору пунктiв меню. 

СН .,. : lде назад за списком каналiв. В системi меню телевiзора вона дiе: як стрiлка 
вниз на пультi керування i може бути використана для вибору пунктiв меню. 

Menu: Вiдображае: основне меню телевiзора 

lnput: Вiдображае: список вибору джерела сигналу 

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ 

lндикатор живлення або режиму очiкування: двоколiрний свiтлодiод (синiй i черваний). Вiн 
свiтиться червоним кольором, коли телевiзор вимкнуто, а синiм - коли йога ввiмкнуто. Датчик 
сигналу вiд пульта дистанцiйного керування: IЧ-датчик, що приймае: iнфрачервоний промiнь 
вiд пульта дистанцiйного керування. 

Датчик сигналу вiд ПДУ. lндикатор живлення або режиму очiкування 

ПРИМ/ТКА. Якщо на екран наклеено захисну плiвку, знiмiть ii; Перш нiж вмикати телевiзор. 
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IHCTPYKЦ"ii ЩОДО 
ДИСТАНЦIЙНОГО КЕРУВАННЯ 

Вставлення батарейок 
дистанцiйного керування 

у 

ПОСIБНИК КОРИСТУВАЧА 

ПУЛЬТА BIДOMOCTI ПРО ПУЛЬТ ДИСТАНЦIЙНОГО 
КЕРУВАННЯ 

пульт 

Знiмiть кришку батарейного вiдсiку на 
заднiй панелi пульта дистанцiйного 
керування, пiднявши П. 

- Вставте двi батарейки типу ААА вiдповiдно
до позначок + i -. 

- Установiть кришку на мiсце.

Якщо пульт дистанцiйного керування не 
працю&, перевiрте зазначене нижче. 

- Батарейки вставлено вiдповiдно до "iхньо"i
полярностi (+ i -). 

- Батарейки не розрядженi.

- Не сталася помилка живлення.

- Пiдключено дрiт живлення.

Поблизу датчика сигналу вiд пульта
дистанцiйного керування немае перешкод.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Yci батарейки 
(запакованi або вставленi в пульт) не мож
на пiддавати впливу високо'i температури, 
наприклад сонячного тепла або вогню. 

Кут прийому сигналу з пульта дистанцiйного 
керування 

Використовуйте пулы дистанцiйного керуван
ня на вiдстанях i пiд кутами, указаними нижче. 

Датчик сигналу вiд пульта 

дистанцiйного керування 

6М 

30": 30" 

1 
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Кнопка SIZE: 

Змiна розмiру екрана в режимi телетексту. 

Кнопка CANCEL: 
Скасування вiдображення. 

Кнопка PLAY/PAUSE: 
Вiдтворення або 
мультимедiйних файлiв. 

Кнопка STOP: 
Зупинка вiдтворення 
файлiв. 

Кнопка FR/FF: 

призупинення 

мультимедiйних 

Перемотування вперед або назад. 

Кнопка PREV/NEXT: 
Вибiр попереднього або наступного 
мультимедiйного файлу. 

Кнопка SUB-Т: 
Вибiр субтитрiв вiдеофайлу. 

Кнопка ТV/RADIO: 
Переключення мiж телевiзором радiо в 
режимi DTV. 

Кнопка REC: 

OCHOBHI ОПЕРАЦТi 

Увiмкнення та вимкнення 

Пiдключiть дрiт живлення до джерела 
змiнного струму. Телевiзор перейде в режим 
очiкування, а iндикатор живлення засвiтиться 
червоним. Натиснiть кнопку POWER на бiчнiй 
панелi телевiзора або на пультi дистанцiйного 
керування, щоб увiмкнути телевiзор. Вим
кнувши телевiзор, зачекайте 5 секунд, перш 
нiж знову вмикати його. 

Вибiр джерела вхiдного сигналу 

lnput Source 

ComRonent 

Запис особистого вiдео.* :===·===============:: 
Кнопка EPG: 

Вiдображення електронного покажчика 
програм. 

Кнопки ЧЕРВОНА, ЗЕЛЕНА, ЖОВТА Й СИНЯ: 
Додатковi функцГi в екранному меню. 

ПРИМ/ТКА 

Yci зображення в цьому посiбнику наведе

но лише для прикладу й довiдки. Вигляд 

фактичного виробу може вiдрiзнятися. Не 

згаданi тут кнопки не використовуються 

* Для запису ТВ програм потрiбно зроби
ти попереднi налаштування в МЕНЮ. За-

виконати на пiдключений 
USB-нociй. В зв·язку з 

� Move 1ШШ1 Select DII Exit 

Натиснiть кнопку INPUT, щоб вiдобразити 
список джерел вхiдного сигналу. 

За допомогою кнопок [.а. т] виберiть джерело 
вхiдного сигналу, файли з якого ви бажаете 
дивитися. 

Натиснiть кнопку ОК, щоб перейти до цього 
джерела. 

пис можливо 
до телевiзору 
рiзноманiттям USB-нoci"iв, рiзновидiв Налаштування екранного меню
приладiв, встановлених в них контроллерiв 
пiдтримка всiх USВ-приладiв не гарантуеться. 
Для запису необхiдно пiдiбрати підтриму
ваний USB-нociй та вiдформувати його в 
меню телевiзора. В залежностi вiд сигналу 
який передае та записуе телевiзор може не 
вiдтворювати запис засобами вбудованого 
мультимедiйного програвача. 

- Натиснiть кнопку MENU, щоб вiдкрити го
ловне меню екрана. За допомогою кнопок

[.,. �] виберiть потрiбне меню.

- Натиснiть кнопку ОК або [�] щоб увiйти в
пiдменю, i кнопку[.,.] щоб повернутися до 
попереднього меню.

-13-



ПОСIБНИК КОРИСТУВАЧА 

- За допомогою кнопок [""' т] виберiть Екран «Меню»
потрiбний варiант. Потiм натиснiть кнопку 
ОК або [�], щоб увiйти в пiдменю. 

- Пiсля цього задайте значення кнопкою
[ <1 �] або виберiть параметр у пiдменю 
кнопкою[""' т].

Натиснiть кнопку MENU, щоб зберегти на
лаштування й повернутися до попереднього 
меню, i кнопку EXIT, щоб повнiстю вийти з 
меню 

Дl"i НА ЕКРАННОМУ МЕНЮ 

Звернiть увагу на налаштування пошуку: 
оберiть необхiдний тип сигналу - аналоговий 
або цифровий та необхiдний тип антени - ка
бельна (DVB-C) або ефiрна (DVB-T/Т2) 

• g n (!) 1111 == 

CНANNEL PICТURE SOUND TIME LOCK SETUP 

Натиснiть кнопку MENU, щоб вiдкрити голов
не меню екрана. 

Налаштування каналiв: пошук i редагування 
каналiв (кнопка доступна лише на телевiзорi). 

Налаштування зображення: коригування 
телевiзiйного зображення. Наприклад: режим 
зображення, колiрна температура тощо. 

Налаштування звуку: коригування 
телевiзiйного звучання. 

Наприклад: режим звуку, баланс тощо. 

Налаштування таймера. 

Наприклад: таймер екранного меню, таймер 

System Lock (Блокування системи) 

Пароль для розблокування, за замовчуван
ням - 0000. 

Функцi"i: додатковi можливостi телевiзора. 

Наприклад: мова телетексту, блокування си-

Додатковi налаштування дивiться в меню. 
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ПОСIБНИК КОРИСТУВАЧА 

OПEPAЦl"i 3 МЕДIАФАЙЛАМИ

ПРИМ/ТКА. 

Перш нiж розпочати роботу з меню MEDIA, 
пiдключiть USВ-пристрiй. 

Кнопками [_.. т] виберiть Media Player 
(медiапрогравач) на домашнiй сторiнцi. Потiм 
на тиснiть кнопку ОК, щоб увiйти в пiдменю. 
Ви можете переглядати мультимедiйнi фай
ли, вибравши PHOTOS (ФОТО), MUSIC (МУ
ЗИКА) або VIDEO (ВIДЕО). Потiм натиснiть 
кнопку, щоб почати вiдтворення. 

Кнопками [ <111 �] виберiть параметр, я кий 
потрiбно змiнити в меню MEDIA (Мульти 
медiйнi файли). Потiм натиснiть кнопку ОК 
або [�] щоб увiйти в пiдменю. 

Задайте значення кнопками [ <111 �] 
пiдтвердiть йога кнопкою [Ат]. 

- Натиснiть кнопку MENU, щоб зберегти на
лаштування й повернутися до попередньо
го меню, i кнопку EXIT, щоб повнiстю вийти
з меню.

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

USB-nopт видае напругу 5 В i максимальний 
струм до 500 мА. 

Якщо Ви бажаете пiдключити до телевiзора 
зовнiшнiй жорсткий диск, який споживае 
бiльше 500 мА, вiн повинен мати зовнiшне 
живлення. 

При пiдключеннi USВ-розгалуджувача сумар
ний струм споживання всiх пiдключених USВ
пристро"iв не повинен перевищувати 500mA. 

lнодi швидкiсть читання файлiв з USВ-носГiв 
може падати, це бувае, наприклад, при 
спробi вiдтворення файлу бiльшого розмiру. 
Падiння швидкостi читання не е несправнiстю 
телевiзора. 

У зв'язку з рiзноманiттям форматiв i налашту
вань кодування вiдеофайлiв використовува
них кодекiв, пристрiй може не вiдтворювати 
або некоректно вiдтворювати всi вiдеофайли. 
Максимальна роздiльна здатнiсть вiдеофайлу 
не бiльше 720Р. 
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