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ТМ «VINGA» висловлює Вам щиру подяку 

за вибір і гарантує високу якість 

придбаного Вами телевізора.

Будь ласка, уважно прочитайте дану 

інструкцію перед установкою та 

використанням. Рекомендується належним 

чином дотримуватися інструкції для 

подальшої перевірки. Зображення в цій 

інструкції з експлуатації призначені лише 

для наочного ілюстрування.

Шановний покупець!  
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Якщо ви помітили витік будь-якого горючого газу, не відмикайте шнур живлення 

телевізора або інших електричних приладів; замість цього негайно закрийте клапан 

газу і відкрийте двері та вікна.

Негайно вимкніть телевізор, від'єднайте шнур 

живлення від розетки та зверніться до авторизованого 

сервісного центру.

Дякуємо, що обрали високопродуктивний і багатофункціональний розумний LED 

телевізор, вироблений нашою компанією. Він принесе вам кращу аудіовізуальну 

насолоду. У дизайні цього продукту враховано фактори, що впливають на особисту 

безпеку, і сам продукт пройшов строгі випробування до доставки. Однак неправильна 

експлуатація може призвести до ураження електричним струмом та пожежі. Щоб 

гарантувати безпеку, продовжити термін служби даного виробу та забезпечити його 

високу продуктивність, будь ласка, уважно ознайомтесь із інструкцією з експлуатації 

та маркування, перш ніж користуватися ним та дотримуйтесь наступних інструкцій з 

техніки безпеки. Будь ласка, зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого 

використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ
ТА СПОВІЩЕННЯ

•    Відмова живлення або нестабільна напруга.

•   Нестандартний звук або запах пристрою.

•   Шнур живлення змінного струму пошкоджено.

•   Телевізор пошкоджено через падіння або удар.

•   У телевізорі є будь-які рідкі або сторонні речовини.

Якщо ви помітили наступні явища:

Вказує на операції, які повинні бути виконаними.
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•    Використовуйте джерела живлення лише 100-240 В, 60/50 Гц 

•    За для безпеки телевізор повинен бути підключений до розетки з заземленням.

•    Всі кабелі можуть бути підключені або відключені лише після вимкнення живлення.

•    Не встановлюйте телевізор на хитку поверхню, інакше це може призвести до 

       падіння, пошкодження або навіть пожежі.

•    Не встановлюйте телевізор у такому середовищі:

       1.  Де є прямі сонячні промені, волога, перегрівання, переохолодження

            або важкий пил;

      2.   Біля легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин;

      3.   Біля джерела легкозаймистого або агресивного газу;

      4.   У ванній, кухні тощо. 

•    Не використовуйте пошкоджену або неправильну розетку живлення 

      та переконайтесь, що штепсель та розетка підключені належним чином. 

•    Штепсель та розетка повинні без пилу та металевих деталей. 

•    Не пошкодьте шнур живлення: 

      1.   Забороняється переобладнати шнур живлення;

      2.   Не кладіть важкі об'єкти на шнур живлення;

      3.   Тримайте шнур живлення подалі від джерела тепла;

      4.   Не відтягуйте шнур живлення під час від'єднання.

ОБЕРЕЖНО!

Може призвести до нещасних 

випадків вказує на заборонене 

поводження

ОБЕРЕЖНО!

•    Не підключайте надто багато приладів до одного мережевого фільтру,

      це може спричинити пожежу через високе енергоспоживання.

•    Не підносьте відкрите полум'я (наприклад, запалену свічку) до телевізора,

      це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

•    Не кладіть тару з водою на телевізор, щоб уникнути ураження електричним

      струмом або вогню, спричиненого витоком води.

ОБЕРЕЖНО!

Може призвести до травм або 

матеріальної шкоди

УВАГА!  
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•    Щоб відрегулювати положення або кут телевізора, будь ласка відключіть всі   

      дроти і повільно рухайте, слідкуючи щоб телевізор не впав.

•    Не згинайте та не стискайте екран, не стукайте та не торкайтеся до нього  

      жорсткими предметами.

•    Не використовуйте телевізор одразу після його перенесення в місця з високою 

      температурою з місць з низькою температурою, це призведе до несправностей 

      всередині телевізора та збоїв в його роботі.

•    Якщо екран розбитий і рідина потрапила вам на шкіру, негайно промийте шкіру 

      чистою водою протягом 15 хвилин та зверніться до лікаря.

•    При транспортуванні телевізора в руках, будь ласка, візьміть його за кути та    

      тримайте нижню частину; не притискайте панель.

УВАГА!  

•    Уникайте потрапляння металевих предметів або рідини в сигнальний з’єднувач  

     або вентиляційні отвори, щоб уникнути короткого замикання та пошкодження

     виробу, а також ураження електричним струмом.

•    Слоти на корпусі призначені для випуску тепла, щоб гарантувати, що всі 

     внутрішні компоненти не досягають додаткової високої температури і можуть

     працювати нормально протягом тривалого часу. Будь ласка, не закривайте 

     отвори при встановленні телевізора.

Не торкайтеся вилки мокрими руками, це може спричинити ураження електричним 

струмом.

Не вмикайте телевізор у грозову погоду; замість цього вийміть штепсель та антенний 

штекерний з’єднувач, щоб уникнути удару блискавки.

Не розбирайте телевізор самостійно, це може призвести до ураження електричним 

струмом або пожежі. Зверніться до кваліфікованого персоналу для обслуговування.
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Терміни HDMI, мультимедійний інтерфейс високої чіткості HDMI та логотип HDMI 

є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI 

Licensing Administrator,Inc. у США та інших країнах.

•    Відображення одного і того ж зображення протягом тривалого часу або 

      активне зображення з фіксованими словами, знаками, є "інерційністю зобра   

      ження" на екрані, яке не зникає після вимкнення протягом тривалого часу.

      Це небажане явище не покривається гарантією.

•    Експлуатація без шкоди здоров’ю:

      1.  Дивіться телевізор при відповідному світлі; недостньо світла

           або тривалий час перегляду можуть пошкодити очі.

      2.  Відрегулюйте гучність, щоб уникнути пошкодження слуху.

•    Від'єднайте шнур живлення пристрою, щоб відключити джерело живлення.

•    Шнур живлення повинен бути надійно з'єднаний з розеткою живлення.

•    Всі технічні характеристики в інструкції з експлуатації та на упаковці

      можуть бути змінені без попередження. 

•    Не дозволяйте дітям залазити на телевізор.

•    Тримайте невеликі приладдя в недоступних для дітей місцях.

•    Якщо телевізор не буде використовуватися протягом тривалого часу,

      будь ласка, вимкніть пристрій та відключіть шнур живлення.

•    Перед очищенням телевізора від'єднайте шнур живлення та протріть його     

      м'якою ганчіркою; не використовуйте хімічні реактиви та уникайте

      потрапляння сторонніх речовин у пристрій. Неправильне очищення

      (наприклад, рідина для чищення, вода і т. д.) може призвести до пошкодження 

      зовнішнього вигляду продукту, стирання інформації про продукт,

      навіть потрапляння рідин в телефізор та пошкодження компонентів,

      тому телевізор може не працювати.

УВАГА!  
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МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Пакувальний лист

Поради щодо встановлення

1.     Телевізор.

2.     Інструкція з експлуатації.

3.     Пульт ДУ.

4.     Шнур живлення (можливо підключений до телевізора).

МОНТАЖ ТЕЛЕВІЗОРА 

•    Телевізор повинен бути встановлений біля розетки змінного струму для легкого 

      підключення та відключення.

•    Для вашої безпеки, будь ласка, виберіть відповідний кронштейн для кріплення на   

      стіну або підставку.

•    Щоб запобігти пошкодженню, потрібно встановити телевізор на стійку площину

      або встановити на тверду стіну.

•    Попросіть кваліфікований персонал встановити телевізор на стіну.

      Неправильне встановлення може призвести до падіння телевізора.

•    Не розміщуйте телевізор у будь-якому місці, сприйнятливому до механічної вібрації.

•    Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці, куди можуть потрапити комахи.

•    Не встановлюйте телевізор напроти кондиціонера, адже внутрішня панель дисплея 

      може конденсувати вологість і це призведе до несправності.

•    Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці з сильним магнітним полем,

      інакше воно може пошкодити електромагнітною хвилею.
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Установка на стіну

Вентиляція

•    Навколо телевізора має бути простір, як показано на малюнку.

•    Не закривайте вентиляційні отвори та не вставляйте сторонні предмети в корпус.

•    Не встановлюйте пристрій на місце з обмеженим простором, наприклад, книжкову 

      шафу або вбудовану шафу, якщо телевізор не вентильований належним чином.

10 см 30 см

Установка на підставку

7 см10 см10 см 30 см
Обмеження
циркуляції повітря

Стіна

10 см
Обмеження
циркуляції повітря

Стіна
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Ніколи не розміщуйте телевізор у хиткому місці. Телевізор може впасти, 

завдавши серйозних травм чи смерть. Багато травм можна уникнути шляхом 

прийняття простих запобіжних заходів, таких як:

•    Використовуйте шафу або стійки, рекомендовані виробником телевізора.

•    Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно підтримувати телевізор.

•    Телевізор не повинен бути розташованим на краю меблів. 

•    Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафи або книжкові

      шафи), не закріпивши меблі та телевізор до відповідної підставки.

•    Не розміщуйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які можуть бути

      розташовані між телевізором та поверхнею меблів.

•    Розкажіть дітям про небезпеку піднімання на меблі, щоб дістатися до 

телевізора або його пульту.

Якщо Ви встановлюєте або переміщуєте ваш існуючий телевізор, слід 

застосовувати вищевказані поради.

ОБЕРЕЖНО!
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ПІДКЛЮЧЕННЯ
ПЕРИФЕРІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Примітка:

1.  USB-інтерфейси підтримують периферійне обладнання, включаючи USB-накопичувач.

2.  Якщо вам потрібно підключити пристрій, який підтримує функцію MHL, виберіть 

інтерфейс HDMI-1.

3.  Роз'єм HDMI може виконувати функцію роз'єму DVI з зовнішнім HDMI / DVI 

комутатором.

4.  Інтерфейс TV2(DVB-S) є опціональним, будь ласка, перегляньте фактичний пристрій.

5.  Периферійне обладнання та кабелі, описані в даній інструкції, слід придбати окремо.

CI Card Port – порт плати CI

Coaxial Output – Коаксіальний вихід

TV1 – вхід антени DVB-T 

TV2 – вхід антени DVB-S
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Підключивши зовнішню антену до сигналу порту телевізора, будь ласка, 

спочатку вимкніть основний мережевий вимикач телевізора. Не підносьте 

зовнішню антену до лінії електропередач високої напруги, щоб уникнути 

ураження електричним струмом. Дротова мережева антена, підключена до 

цього телевізора, повинна бути ізольована від захисного заземлення, або ж це 

може спричинити пожежу або інші небезпеки.

ОБЕРЕЖНО!

To power socket (100-240 VAC, 60/50Hz)
– в розетку (100-240 В, 60/50 Гц)

Earphone Port  – порт гарнітури

AV input – вхід AV

HDMI 2 input – вхід HDMI 2

HDMI 1 input – вхід HDMI 1

O

Y

W

R

Помаранчевий (коаксіальний сигнальний кабель)

Жовтий (сигнальний кабель VIDEO)

Білий (сигнальний кабель AUDIO-L)

Червоний (сигнальні кабелі AUDIO-R)
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Світлодіодний індикатор живлення та вікно дистанційного прийому.

Функціональна комбінована клавіша:

При підключенні шнура живлення до електромережі ви можете натиснути [OK], 

щоб увімкнути Телевізор.

Під час увімкнення живлення натисніть клавішу [OK], для відображення меню 

функцій, потім переміщенням Вліво / Вправо виберіть [    ] (Живлення) і натисніть 

[OK], щоб перейти у режим очікування.

Після увімкнення телевізора натисніть клавішу [OK]: 

У не екранному меню натисніть [OK], щоб вибрати відображення меню, яке 

включає 4 опції: Меню, Джерело сигналу, Живлення, Вихід.

Під час роботи з меню натисніть [OK], щоб підтвердити обрану операцію, функція 

аналогічна натисканню клавіші [OK] на пульті дистанційного керування.

Клавіша переміщення Вліво / Вправо:

У не екранному меню натискайте клавіші вліво / право для зменшення / 

збільшення гучності, функція однакова з натисканням клавіш [VOL -] / [VOL +] на 

пульті дистанційного керування.

У режимі екранного меню натискайте клавіші вліво / вправо для налаштування 

аналогового значення обраного елементу, функція однакова з натисканням 

клавіш [◀] / [▶] на пульті дистанційного керування.

Клавіша переміщення Вгору / Вниз:

У не екранному меню натискайте клавіші вгору / вниз для вибору каналу, функція 

однакова з натисканням клавіш [CH +] / [CH-] на пульті дистанційного керування.

У режимі екранного меню натискайте клавіші вгору / вниз для вибору елементів 

регулювання, функція однакова з натисканням клавіш [▲] / [▼] на пульті дистан-

ційного керування.

 

Кнопки керування пультом

1.   

2.   

   

1

2

1

2

1

2

1

2



Примітка:

Різні моделі можуть мати різний вигляд; будь ласка, перегляньте фактичний вигляд 

пристрою. 
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Спосіб встановлення батареї в пульт ДК

Зніміть кришку батарейного відсіку та вставте дві батареї AAA (№ 7, 1,5 В); переконайтеся, 

що полярність батарей відповідає полярності знаку "+" та "-" у відсіку для батарей пульту 

дистанційного керування.

Пульт дистанційного керування Кнопки пульта ДК

Кнопки Функції

Power
Переключення між режимами
роботи та очікування

16:9 Перемикання режиму перегляду

MUTE Увімкнення / вимкнення звуку

Number keys (0~9) Введіть номери або виберіть канал

List Переглянути список програм

Повернутися до останнього каналу

SOURCE
Виберіть джерело сигналу
(лише в телевізійному режимі)

Cursor keys
Вибрати елементи або
налаштовувати значення

OK Підтвердьте операцію

VOL+/- Регулювання гучності

Return Повернутися на попередню сторінку

EXIT Вийти з поточного інтерфейсу

CH +/- Змінити канал програми

INFO Покажіть інформацію телевізійної
програми

SUBTITLE Виберіть мову субтитрів

AUDIO Виберіть мову аудіо

AD Увімкнення / вимкнення
пов'язаного аудіо

TTX Відкрийте режим телетексту

REC Записати програму

T-Shift Зміна часу в режимі DTV

REVEAL (EPG)
Відображає прихований текст
у режимі телетексту
(інструкції щодо каналів) 

INDEX

Відображає класифікаційну
сторінку  в режимі телетексту
(Функція відтворення / паузи
в мультимедіа)

ZOOM
Відрегулюйте розмір телетексту
(Функція зупинки в мультимедіа)

HOLD
Зберігайте пристрій програвання
на поточній сторінці
(останній файл мультимедіа)

LANGUAGE
Зміна мови телетексту
(Наступний файл у мультимедіа)

Червона кнопка

Зелена кнопка

Жовта кнопка

Блакитна кнопка

Спеціальні функціональні клавіши

MENU Показати OSD меню
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Застереження щодо використання пульта ДК

•    Під час роботи пульт дистанційного керування повинен бути наведений на датчик   

      дистанційного керування. Об'єкт, розташований між пультом дистанційного керування 

      та датчиком дистанційного керування, може перешкоджати нормальній роботі.

•    Необхідно уникнути сильної вібрації пульта дистанційного керування. Крім того, не 

      ставте пульт дистанційного керування під прямими сонячними променями, оскільки 

      нагрівання може призвести до деформації пульту дистанційного керування.

•    Відмова роботи пульта дистанційного керування може виникнути тоді, коли датчик 

      дистанційного керування основного пристрою знаходиться під прямим сонячним 

      світлом або сильним освітленням; у цьому випадку, будь ласка, змініть освітлення 

      або переставте телевізор в більш темне місце чи керуйте пультом дистанційного 

      керування поблизу датчика дистанційного керування.

•    Низький заряд елементів живлення впливає на відстань дистанційного керування, в  

      цьому випадку елементи живлення слід замінити на нові. Якщо протягом певного 

      часу пульт дистанційного керування не буде працювати або якщо елементи живленя, 

      будь ласка, вийміть їх, щоб не пошкодити пульт дистанційного керування, що може 

      призвести до пошкодження та відмови роботи пульта ДК.

•    Не використовуйте елементи живлення різних типів. Не дозволяється разом викори

       стовувати старі та нові елементи живлення; їх слід замінити разом.

•    Не кидайте елементи живлення у вогонь, не заряджайте та не розбирайте елементи 

      живлення; не заряджайте, не замикайте, не розбирайте / не збирайте, не нагрівайте  

      використані елементи живлення. Будь ласка, викидайте використані елементи 

      живлення згідно з  відповідними правилами захисту навколишнього середовища.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Примітка:

1.   Операції клавіш відносяться до операції дистанційного керування, щодо кнопок    

      керування пультом, будь ласка, зверніться до розділу «Кнопки керування пультом».

2.   Способи операцій з меню в цій інструкції з експлуатації пояснюються відповідно до   

      телевізійного режиму. Операції в інших режимах подібні до тієї, що  використовується в

     телевізійному режимі, і користувачі можуть взяти це до уваги.

3.  Перед підключенням перконайтеся, що напруга в розетці є стабільною та відповідає

     вимогам обладнання.
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УВІМКНЕННЯ/ОЧІКУВАННЯ

Вставте шнур живлення в електричну розетку. Натисніть кнопку [    ], щоб увімкнути 

телевізор. Натисніть клавіші [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб вибрати бажану мову, натисніть 

клавішу [OK], щоб підтвердити. Натисніть клавішу [◀] / [▶], щоб вибрати тип  DVB (ЦВМ) 

та натисніть клавішу [OK] для наступного кроку. 

На дисплеї, що відображає інтерфейс, натисніть клавішу [◀] / [▶], щоб обрати тип 

налаштування, потім натисніть клавішу [▼].  Також ви можете вибрати країну, де ви 

знаходитесь, натиснувши клавішу [▲] / [▼] / [◀] / [▶]. Потім натисніть кнопку [OK], щоб 

підтвердити (якщо ви оберете таку країну, як Франція, потрібно встановити пароль та 

обрати BW), телевізор запускає автоматичний пошук каналів. (Якщо обраний тип  DVB є 

DVB-C, потрібно обрати Режим налаштування як «Мережевий» або «Повний». Якщо ви 

оберете «Мережевий»,  слід натиснути клавішу [▲] / [▼], щоб вибрати частоту, модуля-

цію, ідентифікатор мережі та швидкість модуляції. Далі натисніть клавішу [◀] / [▶], 

щоб встановити елементи. Натисніть Пошук та натисніть клавішу [OK] для початку 

сканування). Натисніть клавішу [    ], щоб перейти в режим очікування

ВИБІР ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ

Ви можете підключати різні пристрої до телевізора та переглядати зображення високої 

якості, якщо відеопристрій має HDMI, YPbPr та інші відео вихідні порти. Ви можете 

вибрати один з них та підключитися до відповідних вхідних портів телевізора. Після 

підключення увімкніть пристрій та натисніть клавішу [SOURCE], тоді на екрані з'явиться 

меню джерела сигналу. Натисніть [     ] / [     ], щоб вибрати вхідний сигнал, і натисніть 

клавішу [OK], щоб підтвердити.

Поради: 

Цей пристрій оснащений технологією енергозбереження. Якщо немає вхідного сигналу 

при увімкненому стані, він автоматично переходить в режим очікування через п'ять 

хвилин. Пристрій автоматично перейде в режим очікування у встановлений час сну.
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ОПИС РОБОТИ МЕНЮ

Натисніть клавішу [MENU], щоб відобразити головне меню на екрані:

1.   Натисніть клавішу [    ] / [    ], щоб вибрати в меню, КАНАЛ, ЗОБРАЖЕННЯ, ЗВУК, ЧАС,

       ФУНКЦІЯ, БЛОКУВАННЯ.

2.   Натисніть клавішу [     ] / [     ], щоб вибрати елемент у меню.

3.   Натисніть [OK], щоб увійти до підменю.

4.   Натисніть клавішу [    ] / [    ], щоб встановити значення або налаштування.

5.   Коли на екрані з'явиться головне меню, натисніть клавішу      / [MENU], щоб вийти з 

      головного меню;

      Натисніть клавішу      / [MENU], щоб повернутися до попереднього меню,

      коли телевізор показує підменю.

6.   Під час операцій з меню іконки недійсних параметрів змінюють колір на сірий.

Примітка:

Пароль за замовчуванням для системи блокування: 0000.

ПОШУК КАНАЛІВ

Налаштуйте програми, перш ніж переглядати телевізор. Перед скануванням, будь ласка, 

переконайтесь, що антену правильно під'єднано, і виберіть необхідний тип антени. 

Наступний приклад пошуку каналів та типу налаштування знаходиться у стандарті 

DVB-T.

Автоналаштування

Натисніть клавішу [MENU], виберіть Канал> Автоналаштування, натисніть клавішу [OK], 

потім натисніть [    ] / [    ] для вибору типу пошуку: ATV + DTV, ATV, DTV, натисніть 

клавішу [     ], ви можете вибрати країну, де ви знаходитесь, натискаючи клавіші [     ] / [     ] 

/ [     ] / [     ] і [OK]. Потім виберіть "Почати сканування", і пристрій почне автоналашту-

вання. Під час автоналаштування DTV на екрані з'явиться напис "Ви впевнені, що 

бажаєте вийти з налаштування DTV?” при натисканні клавіші [     ] . Виберіть ТАК і 

натисніть клавішу [OK], після чого пристрій запускає автоналаштування ATV або 

виберіть НІ та натисніть [OK] для скасування. Під час автоналаштування ATV на екрані 

відобразиться "Ви впевнені, що бажаєте вийти з ATV налаштування?”, при натисканні 

клавіші  [     ]. Виберіть ТАК і натисніть клавішу [OK], щоб підтвердити, або виберіть НІ та 

натисніть клавішу [OK], щоб скасувати.
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Ручне налаштування DTV (у джерелі сигналу DTV)

Натисніть клавішу [MENU] і виберіть Канал > ручне налаштування DTV, а потім натис-

ніть клавішу [OK], щоб увійти до меню ручного налаштування DTV. Натисніть клавішу

[     ] / [     ], щоб вибрати канал, а потім виберіть [Пошук]і натисніть клавішу [OK] для 

пошуку. Під час пошуку ви можете натиснути клавішу [    ], щоб перервати пошук і 

повернутися до попереднього меню. 

Ручне налаштування АTV (у джерелі сигналу АTV)

Натисніть клавішу [MENU], виберіть Канал > ручне налаштування АTV, натисніть 

клавішу [OK], щоб увійти до меню ручного налаштування ATV, натисніть клавішу 

[     ] / [     ], щоб вибрати Канал / Система кольорового телебачення / Система звукового 

відтворення, а потім натисніть [     ] / [      ], щоб вибрати бажане. Виберіть [Пошук], 

натисніть клавішу [     ] / [     ] для пошуку з низької частоти або високої частоти. Після 

вибору частоти натисніть клавішу [     ] / [      ], щоб налаштувати від низької частоти або 

високої частоти. Під час ручного пошуку ви можете натиснути клавішу [    ], щоб 

перервати пошук і повернутися до попереднього меню.
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ОПЦІЯ REC 

У режимі DTV натисніть [REC], на екрані з'явиться меню параметрів REC, і система 

розпочне запис у реальному часі. Натисніть клавішу [     ], щоб зупинити та завершити 

запис. Натисніть клавішу [MENU] і виберіть «Налаштування»> «Список записів», тоді ви 

можете вибрати файл, який необхідно відтворити, і натисніть клавішу [OK], щоб його 

запустити.

Примітка: 

Функція запису може підтримувати лише запам'ятовуючий пристрій з файловою 

системою FAT32. Запам'ятовуючий пристрій з іншими файловими системами повинен 

бути відформатований; Перед форматуванням запам'ятовуючого пристрою зробіть 

резервне копіювання корисних даних, оскільки вміст запам'ятовуючого пристрою 

неможливо відновити після форматування.

ОПЦІЯ ЗМІЩЕННЯ ЧАСУ

У режимі DTV натисніть клавішу [T-Shift], меню параметрів зміщення часу відображати-

меться на екрані, і програма знаходитимеся в режимі призупинення. Натисніть

клавішу [     ], щоб відновити програму відтворення. Натисніть клавішу [     ], щоб зупини-

ти та вийти з опції зміщення часу. Коли користувач залишає програму на короткий час, 

функція зміщення часу може призупинити та кешувати програму відтворення на U-диск. 

Коли користувач відновлює відтворення, програма продовжує відтворюватися

Іконка Опис

Play:  Програвання

Stop:  Зупинка

Pause:  Пауза

Вперед: Перемотка на 30 с. вперед 

Rev:  Для швидкого відтворення назад, 
натисніть клавішу [     ] для звичайного відтворення. 

Rev:  Для швидкого відтворення назад, 
натисніть клавішу [     ] для звичайного відтворення. 

Назад:  Перемотка на 30 с. назад
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МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПРОГРАВАЧ

Натисніть кнопку SOURCE, далі натисніть клавішу [▲] / [▼], щоб обрати USB, та 

натисніть  [OK].  Виберіть тип файлу з Фільми, Музика, Зображення.

ВІДТВОРЕННЯ ФАЙЛІВ НА ЛОКАЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ

Перш ніж відтворювати файли на локальному диску, вставте USB-накопичувач в 

інтерфейс USB.

Виберіть локальний дисковод у каталозі та натисніть клавішу [OK], щоб увійти. Натисніть 

Return у каталозі, натисніть [OK], щоб повернутися до попередньої папки. Виберіть 

цільову папку, натисніть клавішу [OK]. Далі натисніть клавішу [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб 

обрати цільовий файл та натисніть        для його програвання. Натисніть клавішу     , щоб 

повернутися на робочий стіл.
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•    Нестандартні USB-пристрої неможливо розпізнати. У цьому випадку, будь ласка, 

замініть на стандартний USB-пристрій.

•    Система потокового носія має певне обмеження на формат файлів. Відтворення 

буде ненормальним, якщо він вийде за межі системи.

•    Не знімайте USB-пристрій під час відтворення, інакше система або пристрій 

можуть мати збої в роботі. Перш ніж замінити пристрій USB, вимкніть джерело 

живлення комп'ютера.

•    Система підтримує стандартні пристрої USB1.1 та USB2.0, такі як USB накопичувачі 

та знімні жорсткі диски.

•    Максимальний вихідний струм USB-порту цього пристрою становить 500 мА, а 

самозахист буде активований, якщо він перевищує цю межу. Будь ласка, викори-

стовуйте зовнішнє джерело живлення, якщо буде підключений зовнішній пристрій 

більш високого струму.

•    Система складна. Коли вона читає або відтворює файли, екран може не працювати 

або деякі функції можуть бути недійсними через сумісність та стабільність 

USB-пристрою. У цьому випадку, будь ласка, вимкніть пристрій та повторно 

ініціалізуйте систему.

УВАГА!  
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Клавіша [INFO] може відображати або приховувати панель інструментів. Під час 

відтворення виберіть потрібний пункт меню та натисніть клавішу [OK] для виконання 

операції; ви можете натиснути клавішу      , щоб вийти з режиму відтворення, або 

натисніть клавішу [     ] / [     ] / [     ] / [     ] на пульті ДУ для виконання спрощеної операції.



ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Екран  «сніжить»  та є шум у супровідному звуці.

1.     Перевірте, чи антена та кабель у хорошому стані.

2.     Перевірте тип антени (VHF / UHF).

3.     Відрегулюйте напрям та положення антени.

4.     Спробуйте використати підсилювач сигналу.

На екрані немає ні зображення, ні звуку. Індикатор не світиться.

1.     Перевірте, чи підключений кабель живлення.

2.     Натисніть кнопку [     ] на панелі.

На зображеннях з’являються пунктирні лінії або смужки.

Не використовуйте фен для волосся біля телевізора та регулюйте 

напрямок антени, щоб зменшити перешкоди.

Роздвоєні зображення.

1.     Використовуйте високоорієнтовану антену.

2.     Відрегулюйте напрямок антени.

Зображення безбарвні.

Відрегулюйте параметр "Зображення", щоб збільшити насиченість 

кольорів.

Телевізор не програє звук.

1.     Відрегулюйте гучність належним чином.

2.     Натисніть клавішу [MUTE] на пульті, щоб скасувати режим 

        без звуку.

На екрані не відображаються зображення вхідного сигналу.
Індикатор блимає.

1.     Перевірте підключений кабель.

        Повторно підключіть його.

2.     Телевізор може бути в режимі очікування, будь ласка,   

        перезавантажте його.
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Зображення, що відображаються на екрані, відхиляються.

Вони не відображаються на весть екран або заходять

за його межі. Дисплей нечіткий. 

Використовуйте рекомендований режим.

Відстань до пульта ДК коротка або він не працює.

1.     Видаліть об'єкт, щоб не блокувати вікно прийому дистанційного керування.

2.     Замініть елементи живлення.

Браузер не може отримати доступ до будь-якого посилання.

1.     Попросіть адміністратора мережі отримати доступну 

        IP-адресу та інші параметри.

2.     Перевірте, чи підключений мережевий кабель.

3.     Зверніться до постачальника послуг мережі.

Відтворення відео в Інтернеті надто повільне.

1.     Будь ласка, оновіть пропускну здатність мережі до більш високої.

2.     Будь ласка, спробуйте отримати контент на інших ресурсах.

Телевізор не працює або працює повільно.

Від'єднайте телевізор від мережі живлення, а через 1-2 хвилини знову підключіть  та 

увімкніть телевізор. 
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Основний блок

Технічні характеристики телевізора

1.    Стандарт, що підтримується:

       ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;

       DTV: DVB-T/T2/C(DVB-S/S2 опція). 

2.    Вхід антени: 75Ω коаксіальний, незбалансований.

3.    Відеовхід AV: 75Ω, 1±0.1Vp-p, термінал RCA.

4.    Аудіовхід AV: 20КΩ, 0,2~2Vrms.

5.    Відеовхід HDMI:480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 2160P.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1366X768 @60ГцМакс. роздільна здатність Розпакування: 549 x 67 x 327 (мм3)За винятком бази

Розпакування: 549 x 156 x 365 (мм3) 
Упаковка: 607 x 113 x 407 (мм3)
Вага нетто: 2.2 кг
Вага брутто: 3 кг

Включаючи базу100-240VAC 60/50ГцБлок живлення

4Вт+4ВтПотужність аудіо сигналу 

Розміри (ДXВXШ) і вага

5°C~40°C

86kПa~106kПa

Температура

RH

Атмосферний тиск

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ:

10%~85%

-20C~55C

86kПa~106kПa

Температура

RH

Атмосферний тиск

СЕРЕДОВИЩЕ ЗБЕРІГАННЯ:

5%~95%

РЕЖИМ ВІДОБРАЖЕННЯ HDMI

Режим VESA 

№

1

2

3

4

5

640X480

720X400

800X600

1360X768

1024X768

60 Гц

70 Гц

60 Гц

60Гц

60 Гц

Режим
Роздільна
здатність

Частота
оновлення

VGA

SVGA

XGA

WXGA

Управління енергоспоживанням

Режим Споживання енергії

Звичайна робота

Режим очікування

38 Вт

0.5 Вт
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ОСНОВНІ ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ

Спочатку поставте корпус телевізора, відокреміть ліву та праву основу та базову 

установку переднього і заднього напрямку, потім встановіть основи в нижній частині 

задньої кришки корпуса по напрямку стрілки, як  показано на малюнку. Вирівняйте 

гвинтові отвори, потім закріпіть гвинти (зверніть увагу, що базовий модуль повинен бути 

налаштований на статусі фігури, в іншому випадку він не може бути встановлений).

Примітка: 

Фактичний вигляд основи та корпусу може відрізнятися від фотографій; будь ласка, 

перегляньте фактичний пристрій.
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УВАГА!

М.П.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель

Серійний номер

Гарантійний термін

ПРОДАВЕЦЬ

М.П.

Назва

Адреса

Телефон

Дата продажу

П.І.Б. менеджера

Гарантійний талон є дійсним тільки за наявності печаток виробника та продавця на 

цій сторінці, та підпису покупця, що засвідчує згоду з умовами гарантії.

П.І.Б. підпис покупця/уповноваженої особи

Виріб перевірено в присутності Покупця, з умовами гарантії

та експлуатації ознайомлений та згоден. 

Телевізор VINGA
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Дата прийому

Ознаки дефекту 

П.І.Б майстра, підпис

П.І.Б клієнта, підпис

Виконані роботи

Дата видачі

П.І.Б майстра, підпис

П.І.Б клієнта, підпис

М.П.

М.П.

(зі слів власника)

Дата прийому

Ознаки дефекту 

П.І.Б майстра, підпис

П.І.Б клієнта, підпис

Виконані роботи

Дата видачі

П.І.Б майстра, підпис

П.І.Б клієнта, підпис

М.П.

М.П.

(зі слів власника)

Дата прийому

Ознаки дефекту 

П.І.Б майстра, підпис

П.І.Б клієнта, підпис

Виконані роботи

Дата видачі

П.І.Б майстра, підпис

П.І.Б клієнта, підпис

М.П.

М.П.

(зі слів власника)
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VINGA.UA FACEBOOK YOUTUBE

Імпортер в Україні: 
ТзОВ "КОМЕЛ", Україна, 01054, 
м. Київ, Шевченківський район,
вул. Дмитрівська, буд. № 35-А, кв.1

Торгова марка: VINGA.
Виробник:
ШЕНЬДЖЕНЬ KTC ТЕХНОЛОДЖІ КO., ЛТД
Адреса: Норсерн Вух Роад, Банксуеганг 
Індустріал Ареа, Бужи, Шеньджень, Китай

EU importer:
GP2C Trading  OÜ, Estonia, Tallinn, 
Narva Road 7-634, post code 10117

Тrademark: VINGA.
Manufacturer:
SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD
Address: Northern Wuhe Road, Banxuegang 
Industrial Area, Buji, Shenzhen, China


