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Якщо в телевізорі виникли будь-які зміни або відбулося його грубе встановлення,  

можливе ураження електричним струмом. В такому випадку не намагайтесь 

ремонтувати телевізор власноруч, а зв’яжіться з центром обслуговування клієнтів 

щодо ремонту.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

При експлуатації даного телевізора використовуються високі напруги. Щоб 

знизити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку корпусу. 

Зверніться до кваліфікованого сервісного персоналу.

УВАГА! РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ!
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Цей знак (знак оклику в рівносторонньому трикутнику) 

означає наявність важливих операцій у даному 

керівництві користувача.

Увага! Цей знак (блискавичний спалах з символом 

стрілки у рівносторонньому трикутнику) попереджає 

користувача про наявність неізольованої небезпечної 

напруги в корпусі телевізора, яка може бути достатньо 

великою для становлення ризику ураження електричним 

струмом.



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

•    Прочитайте та збережіть дану інструкцію.

•    Звертайте увагу на всі попередження.

•    Дотримуйтесь усіх інструкцій.

•    Не використовуйте телевізор біля води.

•    Протирайте телевізор тільки сухою тканиною.

•    Не блокуйте вентиляційні отвори. Установіть у відповідності з інструкціями 

виробника.

•    Не встановлюйте телевізор поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, 

печі та інші пристрої (включаючи підсилювачі).

•    Дотримуйтесь полярності та правил техніки безпеки щодо штекера заземлення. 

Якщо вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни 

застарілої розетки.

•    Не ходіть по шнуру живлення та не згинайте його, особливо на штекерах, гніздах і 

там, де вони виходять з корпусу телевізора.

•    Використовуйте тільки кріплення / аксесуари, зазначені виробником.

•    Від'єднуйте шнур живлення телевізора під час грози або не використовуйте його 

протягом тривалого часу.

•    Увага! Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не 

піддавайте пристрій впливу дощу або вологи.

•    В якості роз'єднувального пристрою використовується вилка. Роз'єднувальний 

пристрій має залишатися в робочому стані.

•    Розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання і повинна бути 

легкодоступною. 

•    Цей виріб ніколи не слід розміщувати у вбудованій установці, такій як книжкова 

шафа або стійка, якщо не передбачена належна вентиляція або відповідність 

інструкціям виробника. 

•    Запобігайте потраплянню води та вставленню на телевізор об'єктів, заповнених 

рідиною (наприклад, ваза).

•    Використовуйте телевізор тільки з  підставкою, штативом, 

кронштейном або столом, вказаними виробником, або з тим, що 

йде у комплекті з телевізором.
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•    Не розміщуйте на пристрої будь-які джерела небезпеки (наприклад, предмети, 

заповнені рідиною, запалені свічки).

•    Монтаж на стіні або на стелі: пристрій слід встановлювати на стіні або на стелі 

лише відповідно до рекомендацій виробника.

•    Сила струму в USB-роз’ємі повинна становити 0,5 А під час нормальної 

роботи.

Ці інструкції з обслуговування призначені лише для кваліфікованого сервісного 

персоналу. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте 

жодного технічного обслуговування, окрім того, що міститься в інструкції з 

експлуатації.

•    Не піддавайте акумулятор впливу надмірного тепла, такого як сонячне світло, 

вогонь та ін.

•    Максимальна температура навколишнього середовища повинна становити 45 

градусів. Максимальна висота використання - 2000 метрів.
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•    Ніколи не розміщуйте телевізор, пульт дистанційного управління 

або акумулятор біля відкритого полум'я або інших джерел тепла, 

включаючи пряме сонячне світло. Завжди тримайте свічки або інші 

пожежонебезпечні предмети подалі від телевізора, пульта 

дистанційного управління та акумулятора, щоб запобігти 

поширенню вогню.

•    Цей пристрій є електроприладом класу II або подвійної ізоляції. 

Він був спроектований таким чином, що він не вимагає 

безпечного підключення до електричного заземлення.



ЗБІРКА КРОНШТЕЙНА ТЕЛЕВІЗОРА

Закріпіть телевізор на стіні

1.     По-перше, плавно покладіть телевізор на стіл і покладіть м'яку тканину, щоб 

уникнути подряпин на екрані.

2.     Викрутіть гвинти, які закріплені на нижній підставці (напрямок стрілки: див. 

Зображення 1). Зніміть нижню підставку (обережно зніміть гвинти і нижню 

підставку).

3.     Встановіть кронштейн, який можна зафіксувати на стіні відповідно до розміру. 

Напрямок стрілки див. Зображення 2 і 3.

4.     Просвердліть чотири отвори на стіні і вставте чотири гвинти (додаткові деталі).

5.     Відповідно до кроку 4, за допомогою викрутки зафіксуйте гвинт на задній панелі 

телевізора. Потім повісьте телевізор на стіну.
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Стіна
Кронштейн

Стіна

Дюбель

Примітка:

1.       Кронштейн, закріплений на стіні, є додатковою частиною.

2.       Коли ви збираєте телевізор, не повинно бути ніяких інших предметів навколо.

3.       Коли збираєте телевізор, будь ласка, зверніться до професіонала, щоб уникнути небезпеки.

4.       Зображення тільки для довідки.

5.       Будь ласка, дотримуйтесь інструкції щодо використання кронштейна для кріплення телевізора. 



Кнопки телевізора

Зовнішні інтерфейси

КНОПКИ ТЕЛЕВІЗОРА ТА ЗОВНІШНІ ІНТЕРФЕЙСИ
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Примітка: Нижче наведено лише функціональну схему, а фактичне положення і розташування 

різних моделей можуть відрізнятися.

Примітка: Нижче наведено різні зовнішні інтерфейси. Їх кількість та розташування може 

відрізнятися в залежності від моделі. 

AV-вхід
Вхідний зовнішній аудіосигнал і 

відповідний правий / лівий звуковий 

канал

Вихід гарнітури
Коли підключені навушники, 

динаміки вимикаються

Вхід HDMI
Вхід цифрового сигналу з 

відеороз'єму HDMI

Коаксіальний кабель
Підключіть приймач SPDIF

ANT 75
Підключення антени / кабельного 

телебачення (75 / VHF / UHF)

Звуковий вхід ПК
Аудіовхід при вході VGA

Вхід VGA
Вхід аналогового сигналу ПК

Вхід YPbPr
Підключіть до композитного 

терміналу DVD / VCR

(Деякі моделі без цього інтерфейсу)

Вхід USB
Підключіть пристрій USB, щоб відтворити 

його мультимедійні файли або записати 

програми за допомогою функції PVR

Увімкніть / вимкніть живлення

Вибір вводу зовнішнього сигналу

Вибір каналу

SOURCE

MENU

CH +/-

Відображення головного меню та підтвердження вибору пункту меню 

Налаштування гучностіVOL +/-

VIDEO R L
INPUT

Y Pb Pr
INPUT

HDMI COAXIAL
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ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

AUDIOREC

ASPECT

EPGUSB

Кнопки Функції

Power
Натисніть, щоб увімкнути або 
вимкнути телевізор

Натисніть будь-яку з кнопок 0-9, щоб 
вибрати телевізійний канал0-9

FAV Налаштування улюбленого каналу

P.MODE Натисніть, для вибору режимів

SLEEP Для встановлення часу режиму сну

SOURCE
Натисніть, щоб вибрати різні джерела 
вхідного сигналу

VOL+/-
Натисніть, щоб збільшити або 
зменшити гучність

Навігація
Дозволяє перемикати екранні меню і 
налаштовувати параметри системи 
відповідно до ваших уподобань

USB Натисніть, щоб обрати USB

MENU Виводить головне меню на екран

Натисніть, щоб перейти до 
наступного або попереднього каналуCH +/- 

Для запису поточної телевізійної 
програмиREC

Вихід з екранного меню (відображення 
на екрані)EXIT

Клавіші редагування текстуКольорові кнопки

Перемикання між каналами DVB-T TV 
та RadioTV/RADIO

Натисніть для підтвердження виборуOK

INFO Відображає інформацію про цифрові 
програми

TEXT
Натисніть, щоб увійти в режим 
телетексту

INDEX Для відображення сторінки індексу

SUBPAGE Доступ до кодованих сторінок

REVEAL
Режим телетексту: щоб відкрити або 
приховати приховані слова

S.MODE Натисніть для вибору режимів звуку

ASPECT
Прокручування опцій режиму 
формату

Змініть розмір дисплея в режимі 
телетекстуSIZE

Режим телетексту: утримуйте поточну 
сторінку, яка відображаєтьсяHOLD

Натисніть, щоб вимкнути звук, знову 
натисніть, щоб увімкнути звукMUTE

Повернутися до попереднього 
переглянутого каналу



Встановіть телевізор

Поставте телевізор на тверде місце, яке 

може витримати вагу телевізора.

Щоб уникнути небезпеки, не ставте 

телевізор біля води або місця 

нагрівання (наприклад, світла, свічки, 

нагрівальної машини), не блокуйте 

вентиляцію на задній панелі телевізора.

Примітка:

Зображення лише для довідкових цілей.

Підключіть антену та живлення

1.     Підключіть кабель антени до гнізда 

антени на задній панелі телевізора.

2.     Підключіть шнур живлення 

телевізора (100 - 240 В ~ 50/60 Гц).

Ввімкніть телевізор

3.     Натисніть кнопку живлення 

телевізора, індикатор загориться 

зеленим кольором. Якщо він 

перебуває в режимі очікування 

(індикатор червоний), натисніть 

кнопку живлення на пульті ДУ, щоб 

увімкнути телевізор.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА
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TV ANTFM ANT

1

3

2

10 см

TV вихід сигналу

10 см 10 см



ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ПІДСТАВКИ ДЛЯ ТЕЛЕВІЗОРА
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1.     Відкрийте коробку і зніміть телевізор, а також аксесуари та підставку (деякі 

моделі без підставки).

2.     Щоб уникнути пошкодження телевізора, покладіть його на стіл екраном донизу 

на м'яку тканину, підставку закріпіть на телевізорі гвинтами.

3.     Загвинтіть підставку та під'єднайте до телевізора.

4.     Установка завершена.

Примітка: Зображення лише для довідкових цілей.

1 2

3 4



•    Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати ЗОБРАЖЕННЯ в головному меню.
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1.     Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в 

меню ЗОБРАЖЕННЯ.

2.     Натисніть кнопку OK для налаштування.

3.     Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження та 

повернення до попереднього меню.

Натисніть кнопку [▲] / [▼] для вибору опції, а потім натисніть кнопку [◀] / [▶] для 

налаштування.

ОПИС ФУНКЦІЙ

Порада: Ви можете натиснути кнопку P.MODE, щоб змінити режим зображення.

Контраст / Яскравість / Колір / Відтінок / Різкість

Меню зображення 

Налаштуйте оптичне випромінювання всього зображення, це 
вплине на темну область зображення

Яскравість

Використовується для компенсації кольору, що змінюється з 
передачею в коді NTSC

Відтінок

Змініть загальний колірний відтінок зображенняТемпература
кольору

Налаштування інтенсивності зображення, але тінь зображення 
незмінна

Контраст

Налаштуйте насиченість кольору за власним бажаннямКолір

Налаштуйте в деталях зображенняРізкість
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Порада: Натисніть кнопку S.MODE на пульті дистанційного управління, щоб змінити режим 

звуку.

1.     Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в 

меню ЗВУК.

2.     Натисніть кнопку OK для налаштування.

3.     Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження та 

повернення до попереднього меню.

Звукові частоти / Бас / Баланс

•    Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати ЗВУК в головному меню.

Меню звуку

Зменшення шуму зображення. Для зменшення шуму і поліпшення зовнішнього 

вигляду зображення. Операція зменшення шуму недійсна, якщо вона вимкнена. Від 

низького > середнього > високого, рівня ефекти зменшення шуму кращі, але це 

призведе до розмиття зображення.

Зменшення шуму

Відрегулюйте ефект басу. Збільшуйте або зменшуйте низькі 
звуки

Бас

Налаштуйте ефект звукових частот. Збільшуйте або зменшуйте 
високі звуки

Звукові частоти 

Налаштуйте баланс між  лівою та правою колонкамиБаланс
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1.     Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в 

меню КАНАЛ.

2.     Натисніть кнопку OK для налаштування.

3.     Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження та 

повернення до попереднього меню.

•    Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати КАНАЛ в головному меню.

Телеканал

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати автоматичний рівень гучності, потім 

натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб увімкнути або вимкнути.

Автоматичний рівень гучності

Натисніть кнопку [▲] / [▼] для вибору режиму SPDIF, потім натисніть кнопку 

[◀] / [▶], щоб вибрати Вимк / PCM / Авто.

Режим SPDIF 

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати перемикач AD, потім натисніть 

кнопку [◀] / [▶], щоб увімкнути або вимкнути.

Перемикач AD
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Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб обрати  Автоматичне налаштування, далі 

натисніть OK / [▶] 

•    Поточний канал. Оберіть номер каналу.

•    Система кольорів. Оберіть систему 

кольорів (Доступна система: AUTO,PAL , 

SECAM)

•    Звукова система. Виберіть звукову 

систему

•    Точне налаштування. Налаштуйте 

частоту каналу. 

•    Пошук. Почати пошук каналу.

Налаштування ATV вручну

Автоматичне налаштування

 YES
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•    Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати ручне 

налаштування DTV, потім натисніть OK, 

щоб увійти в підменю.

•    Натисніть [◀] / [▶], щоб обрати канал, 

потім натисніть OK, щоб обрати 

програму. 

•    Натисніть червону кнопку, щоб видалити 

програму зі списку.

•    Натисніть жовту кнопку, щоб перемістити канал у список обраного.

•    Натисніть синю кнопку, щоб пропустити обраний канал.

•    Натисніть кнопку Fav, щоб додати або вилучити канал із списку улюблених 

каналів. (Ваш телевізор буде автоматично пропускати канал, коли 

використовується CH +/- для перегляду каналів.)

Налаштування DTV вручну

Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати РЕДАГУВАННЯ 

ПРОГРАМИ, потім натисніть OK, щоб увійти в 

підменю. 

Спочатку натисніть [▲] / [▼], щоб виділити 

канал, який потрібно вибрати, потім:

Клавіші трьох кольорів - це клавіші швидкого 

доступу для програмування каналу.

Редагування програми

Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати 

календарний графік, потім натисніть OK, 

щоб увійти в підменю. Також доступно у 

початковому меню.

Календарний графік
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•    Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати ЧАС в головному меню.

Меню часу

Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати 

інформацію про сигнал, потім натисніть 

OK, щоб побачити детальну інформацію 

про сигнал. Доступно тільки при 

наявності сигналу в DTV.

Інформація про сигнал

1.     Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в 

меню ЧАС.

2.     Натисніть кнопку OK для налаштування.

3.     Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження та 

повернення до попереднього меню.

Час увімкнення

Натисніть [◀] / [▶], щоб вибрати Увімк. / Вимк.

Натисніть [◀] / [▶], щоб вибрати Увімк. / Вимк.

Час вимкнення

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати Часовий пояс, потім 

натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб вибрати часовий 

пояс.

Часовий пояс



16

UA

•    Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати БЛОКУВАННЯ в головному меню.

Меню блокування

1.     Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в 

меню БЛОКУВАННЯ.

2.     Натисніть кнопку OK для налаштування.

3.     Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження та 

повернення до попереднього меню.

Автоматичний 
режим очікування

Доступні опції: Вимк,10хв,20 хв,30хв,60хв,90хв, 120хв,180
хв,240хв.

Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати автоматичний режим 
очікування, потім натисніть кнопку OK, щоб увійти в 
підменю.

Таймер сну

Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати таймер екранного меню, 

потім натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю.
Таймер 
екранного меню

Встановити 
пароль

Натисніть кнопку OK, щоб зробити наступні 4 опції 
дійсними. Пароль за замовчуванням - 0000.

Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю, щоб 
встановити новий пароль.

Системне 
блокування  
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Батьківський
контроль

Натисніть зелену кнопку, щоб заблокувати або 
розблокувати канал.

Виберіть вік, який підходить для ваших дітей.

Режим «Готелю»
Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати режим «готелю», потім 

натисніть [◀] / [▶], щоб обрати Ввімк/Вимк.

Блокування 
каналу

Натисніть [◀] / [▶], щоб обрати Ввімк/Вимк.
Блокування 
клавіші

Обрана мова може відображатись в екранному меню.Мова

Натисніть [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб обрати мову TT.Мова TT

•    Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати НАЛАШТУВАННЯ в головному меню.

Меню налаштувань

1.     Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в 

меню НАЛАШТУВАННЯ.

2.     Натисніть кнопку OK для налаштування.

3.     Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження та 

повернення до попереднього меню.
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Мови аудіо Натисніть [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб обрати мови аудіо.

Синій екран
Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати синій екран, потім 

натисніть OK , щоб обрати Ввімк/Вимк

HDMI CEC 
Натисніть [▲] / [▼], щоб вибрати HDMI CEC, потім 

натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю

Перевстановлення

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати 

перевстановлення,  потім натисніть кнопку OK, щоб увійти 

в підменю.

Система 
файлів PVR

Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати Перевірку системи файлів 

PVR, потім натисніть OK. Потім перевірятиметься 

швидкість USB.

Мова субтитрів
Натисніть [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб обрати мову субтитрів

(для людей з порушенням слуху). Натисніть OK, щоб 

обрати Ввімк/Вимк.

Формат 
зображення

Доступні опції: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2.

Початкова 
установка  

Натисніть [▲] / [▼], щоб обрати початкову установку, 

потім натисніть OK.

Оновлення 
програмного 
забезпечення (USB)

Натисніть [▲] / [▼] для вибору оновлення програмного 

забезпечення (USB), підключіть USB-пристрій до гнізда 

USB, потім натисніть кнопку OK, щоб оновити потрібне 

програмне забезпечення.
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МУЛЬТИМЕДІА

Перед тим як розпочати роботу з меню Медіа, підключіть USB-пристрій, потім 

натисніть кнопку INPUT, щоб встановити джерело вхідного сигналу. Натисніть 

кнопку [▲] / [▼] для вибору Медіа в  початковому меню, потім натисніть кнопку ОК.

Натисніть кнопку [◀] / [▶] щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в 

головному меню Медіа, далі натисніть OK.

Після виділення вибраної опції інформація про файл з'явиться праворуч, а 

зображення буде виведено на центр екрану.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶] щоб вибрати  ЗОБРАЖЕННЯ в головному меню, далі 

натисніть OK.

•    Натисніть EXIT, щоб повернутися до попереднього меню або вийти з меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати файл, який ви хочете переглянути у 

меню вибору файлу, а потім натисніть кнопку media для відображення 

зображення.

Меню зображення

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати  МУЗИКА в головному меню, далі 

натисніть OK.

•    Натисніть EXIT, щоб повернутися до попереднього меню або вийти з меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати диск, який ви хочете переглянути, потім 

натисніть кнопку OK.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати опції повернення до попереднього 

меню.

Меню музики
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•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати  ФІЛЬМ (ВІДЕО) в головному меню, далі 

натисніть OK.

•    Натисніть EXIT, щоб повернутися до попереднього меню або вийти з меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати диск, який ви хочете переглянути, потім 

натисніть кнопку OK.

•    Натисніть кнопку MEDIA, щоб відтворити вибраний фільм.

•    Натисніть кнопку дисплея, щоб вибрати меню, яке ви хочете запустити, а потім 

натисніть кнопку OK для керування. Натисніть EXIT, щоб повернутися до 

попереднього меню, і ще раз EXIT, щоб вийти з усього меню.

Меню фільму (відео)

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати  ТЕКСТ в головному меню, далі 

натисніть OK.

•    Натисніть EXIT, щоб повернутися до попереднього меню або вийти з меню.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати диск, який ви хочете переглянути, потім 

натисніть кнопку OK.

•    Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати опції повернення до попереднього 

меню.

Меню тексту
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•    Причиною подвійного зображення або білих смуг може бути наявність  високих 

будинків або гір поблизу. Ефект зображення можна налаштувати вручну: 

зверніться до інструкції з регулювання ноніусу або змініть напрямок зовнішньої 

антени.

•    Якщо ви використовуєте внутрішню антену, прийом буде більш складним. Таким 

чином, ви можете змінити напрямок антени для регулювання ефекту зображення. 

Якщо не вдасться змінити ефект отримання зображення, потрібно 

використовувати зовнішню антену.

ДОВІДКА

Немає живлення

Перевірте, чи ввімкнено шнур живлення телевізора  Якщо все ще немає живлення, 

будь ласка, витягніть штепсельну вилку і знову ввімкніть її через 1 хвилину. Знову 

увімкніть телевізор.

Аудіо  працює, але є помилка кольору або відсутнє зображення 

Збільште контрастність і яскравість.

На зображенні присутній шум

Перевірте, чи підключена антена на задній панелі телевізора.

Сигнал надходить неналежним чином

•    Перевірте правильність підключення антени на задній панелі  телевізора.

•    Спробуйте вибрати інші канали та перевірте, можливо, проблема не в телевізорі, 

а погано працюють певні канали.

Немає зображення

•    Збільшіть гучність.

•    Перевірте, чи телевізор перебуває в режимі вимкнення звуку, якщо так, натисніть 

кнопку вимкнення звуку.

Відео працює добре, але немає звуку
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Пунктирні лінії

Можливо, увімкнені вакуумні прилади (наприклад, фен) або певні електричні 

прилади. Вимкніть їх.

•    Можливо, погане розташування антени. Використовуйте високопроменеву 

антену, щоб покращити якість зображення.

•    Направляйте пульт ДУ безпосередньо на датчик ДУ телевізора. Якщо телевізор 

досі не реагує,  перевірте, чи пульт вкритий поліетиленовим чохлом. Перевірте, 

чи правильно встановлені батарейки. Замініть батарейки.

•    Телевізор перейде в режим очікування, якщо протягом декількох хвилин не буде 

відповіді від пульта ДУ.

Подвійне зображення або телевізор не реагує на пульт

•    Перевірте, чи підключено кабель дисплея до відеоадаптера. 

•    Перевірте, можливо, кабель дисплея зігнутий.

Немає відео (Режим ПК)

Увійдіть в головне меню, використовуйте регулятор годинника для шуму на екрані, 

щоб усунути вертикальні лінії.

Вертикальне мерехтіння (Режим ПК)

Налаштуйте голосовий звук у головному меню, щоб очистити горизонтальні лінії.

Горизонтальне мерехтіння (РежимПК)

Відрегулюйте контрастність або яскравість у головному меню.

Екран занадто світлий або темний (Режим ПК)

Перевірте налаштування комп'ютера в режимі роздільної здатності.

Функція ПК не відповідає
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Пошкоджений роз’єм RCA

Використовуйте високоякісний сполучний кабель.

Проблема не зникла

Якщо яскравість зображення зменшилась, або зображення зникло; час 

статичного зображення занадто великий; меню або одне і те ж зображення 

занадто відрізняються яскравістю і контрастністю: будьте обережні, не 

залишайте телевізор увімкненим надовго в такому стані.

Від'єднайте кабель живлення та почекайте 30 секунд, а потім підключіть. Якщо 

виникли проблеми з телевізором, не ремонтуйте їх самостійно, зверніться до 

центру обслуговування клієнтів 
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Safety Information

High voltages are used in the operation of
this product.to reduce the risk of electric
shock,do not remove cover of the cabinet,
refer servicing to qualified service personal 

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks 
to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance,
customer contact centres needed overhaul.

The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to the
presence of important operating in the
literature accompanying the appliance.

Warning
The lightning flash with arrowhead symbol
within an equilateral triangle,is inten ded to
alert the user to the presence of uninsulated
dangerous voltage within the products 
enclosure that may be of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock to persons.
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Important Safety Precautions
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TV Bracket assemble
Fix the TV on the wall
1.First,put the TV on the table smoothly and put some soft cloth on the table to avoid
   scratching the screen.
2.User the screw driver to take off the screws which are fixed on the bottom stand
   (the direction of the arrow, refer to the ptoto1).And take off the bottom stand(please
   take off the screws and bottom stand carefully).
3.Make one bracket which can fix on the wall according to the size of arrow direction
   of photo2 and photo3.
4.Drill four holes properly on the wall (the size only for reference) and put into four 
   screws.(optional parts) Drill four holes properly on the wall (the size only for reference)
   and put into four screws.(optional parts)
5.according to the step 4,use the screwdriver to lock the screw on the back of the TV.
   then hang the TV on the wall. 

1 2

3 4

Note:
1.The bracket fixed on the wall is optional part.
2.when you assemble the TV, there should be no other articles on the around and front
    and please keep the distance from other articles.
3.When assemble the TV, please ask the career man to fix in order to avoid the danger.
4.The fixing picture is only for reference.
5.Please follow the use manual about bracket assemble to fix the TV.
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TV Buttons And Terminal Interface
TV Buttons

    :Turn ON/OFF Power.

SOURCE:External Signal Input Selection.

MENU:Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

CH+/-:Selecting Channel.

VOL+/-:Adjusting Volume.

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and 
           arrangement of different models may be different.

Terminal Interface
Note: The following are the various terminal interface, the actual position and 
          arrangement, the number of different models may be different.

VIDEO R L
INPUT

Y Pb Pr
INPUT

HDMI

AV input
External AV Signal Input And 
Relevant  Rith/Left Sound Channel

Y Pb Pr input
Connect to the composite terminal of
 your DVD/VCR
(Some models without this interface)

HDMI input
Digital signal input from HDMI video 
connector.

ANT 75
Connect the antennal/cadle tv input
(75/VHF/UHF)

VGA input
PC analog signal input

PC AUDIO INPUT
VGA input and audio input when VGA
 input

EARPHONE output
When earphones are plugged in, 
speakers are disabled

USB input
Connect a USB device here to play 
its media files or to recordprograms 
via the PVR function.

COAXIAL
COAXIAL
Connect the SPDIF receiver.
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ASPECT
Scrollsthrough aspec mode options.

REC
To Record the current televisionprogramme.

TV/RADIO 
Switches between DVB-T TV and Radio channels
INDEX

  To display the index page
HOLD

 Teletext mode - Hold current page which is displayed
REVEAL
Teletext mode - To reveal or hide the hidden words

AUDIOREC

ASPECT

EPGUSB
USB

USB.
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Install And Connect TV

TV ANTFM ANT

TV signal output

Set your TV
To put your TV in a firm place which can
bear the weight of the TV.
To avoid danger, please don’t expose the
TV near water or heating place (such as
light, candle, heating machine),do not block
the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power
1.Connect the antenna cable to the antenna
   socket on the back of the TV.
2.To plug the power cord of TV (AC 100-
   240V~ 50/60Hz).

1

3

Turn on TV
3.Press the power button of the TV the 
    indication light will turn to green. if it is 
    on standby mode (the light is red),press
    the power button on the remote control
    to turn on the TV.

Note:
Picture for reference purposes only.

Note:
Picture for reference purposes only.

2

TV Stand Installation Instructions
1.Open the carton and remove the TV 

and scattered accessories and base 
(some models without base).
2.to avoid the injury of the TV, covered 
with a soft mattress, put it on the table, face
down on a soft mattress, the base of the
neck is fixed on the TV with screws.
3.screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

Please prevail in kind

Please prevail in kind
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Function Description

Press MENU button to display the main menu.
PPrreessss  ◄◄  //  ►►  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  PPIICCTTUURREE  iinn  tthhee  mmaaiinn  mmeennuu..

11..  PPrreessss  ▼▼  //  ▲▲  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  tthhee  ooppttiioonn  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  aaddjjuusstt  iinn  tthhee  PPIICCTTUURREE  mmeennuu..
22..  PPrreessss  OOKK  bbuuttttoonn  ttoo  aaddjjuusstt..
33..  AAfftteerr  ffiinniisshhiinngg  yyoouurr  aaddjjuussttmmeenntt,,  PPrreessss  MMEENNUU  bbuuttttoonn  ttoo  ssaavvee  aanndd  rreettuurrnn  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  mmeennuu..

TIPS: You can press PMODE button  to change the Picture Mode directly.

C

Noise Reduction

ontrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness   

Press ▼ / ▲ button to select option,  then press   ◄ / ► button to adjust.
Contrast            Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
B r ightness       Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.
Color                 Adjust the saturation of the color based on your own like.
Tint                    Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code. 
Sharpness       Aadjust the peaking in the detail of the picture.
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Function Description

Press MENU button to display the main menu.
PPrreessss  ◄◄  //  ►►  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  SOUND   iinn  tthhee  mmaaiinn  mmeennuu..

11..  PPrreessss  ▼▼  //  ▲▲  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  tthhee  ooppttiioonn  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  aaddjjuusstt  iinn  tthhee  SOUND  mmeennuu..
22..  PPrreessss  OOKK  bbuuttttoonn  ttoo  aaddjjuusstt..
33..  AAfftteerr  ffiinniisshhiinngg  yyoouurr  aaddjjuussttmmeenntt,,  PPrreessss  MMEENNUU  bbuuttttoonn  ttoo  ssaavvee  aanndd  rreettuurrnn  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  mmeennuu..

S a es SMODE utt e t t a u d ectl

Auto Volume level
es utt elec Aut lu e el e es utt elec

es utt elec de e es utt elec Aut

AD Switch
es � � utt elec A tc e es utt elec
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Function Description

Press MENU button to display the main menu.
PPrreessss  ◄◄  //  ►►  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  CHANNEL

CHANNEL

  iinn  tthhee  mmaaiinn  mmeennuu..

11..  PPrreessss  ▼▼  //  ▲▲  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  tthhee  ooppttiioonn  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  aaddjjuusstt  iinn  tthhee    mmeennuu..
22..  PPrreessss  OOKK  bbuuttttoonn  ttoo  aaddjjuusstt..
33..  AAfftteerr  ffiinniisshhiinngg  yyoouurr  aaddjjuussttmmeenntt,,  PPrreessss  MMEENNUU  bbuuttttoonn  ttoo  ssaavvee  aanndd  rreettuurrnn  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  mmeennuu..

 Auto Tuning
 Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning,  then press OK /► button to enter.

 YES
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Function Description
 ATV Manual Tuning 

 
Current CH      
Set the channel number.

Color System    
Select the color system 

Sound System    
Select the Sound system 

Fine-Turn             
Adjust the frequency of the channel finely.

(Available System: AUTO,PAL , SECAM )

Search           
Start searching channel.

DTV

Press ▼ / ▲ button to select  Manual Tuning
,  then press  button to enter sub-menu.

Press ◄ / ► button to select channel,  then press 
OK

OK

 button to search program.

 Manual Tuning

DTV

 Program Edit
 Press ▼ / ▲ button to select Program Edit,  then 
rp ess OK button to enter sub-menu.

    
  
  
              

 

   
The three colored key is the shortcut key for programming
 the channel.

First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:

Press the  button to delete the program in the list.
Press the  button to move the channel in favorite list.
Press the  button to skip the selected channel.
Press Fav button to add or remote the channel to your favorite list.
 (Your TV set will skip the channel automatically  when using
 CH+/- to view the channels.)

 Red
 Yel low
Blue
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Function Description
Schedule List
Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press OK  button to enter sub-menu. 
It is available in source. 

Signal Information
Press ▼ / ▲ button to select Signal Informat ion, press the OK button to see the detail information 
about the signal. Only available when there is signal in DTV. 
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Function Description

Time Zone   Press ▼ / ▲ button to select Time Zone,  then press OK  button to enter sub-menu. 

Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select time zone.

Of f Time       

       

Press ◄ / ► button to select On/Off.

On Time       Press ◄ / ► button to select On/Off.

Time
Press MENU button to display the main menu. 
Press ◄ / ► button to select TIME in the main menu.

11..  PPrreessss  ▼▼  //  ▲▲  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  tthhee  ooppttiioonn  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  aaddjjuusstt  iinn  tthhee  Time   mmeennuu..
22..  PPrreessss  OOKK  bbuuttttoonn  ttoo  aaddjjuusstt..

33..  AAfftteerr  ffiinniisshhiinngg  yyoouurr  aaddjjuussttmmeenntt,,  PPrreessss  MMEENNUU  bbuuttttoonn  ttoo  ssaavvee  aanndd  rreettuurrnn  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  mmeennuu..

 Sleep Timer Available options are:Off,10min,20min,30min,60min,90min,120min,180min,240min.

 Auto S tandby  Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby,  then press OK  button to  enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then press OK button to enter sub-menu.OSD Timer
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Function Description
Lock
Press MENU button to display the main menu.
PPrreessss  ◄◄  //  ►►  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  LOCK

LOCK

iinn  tthhee  mmaaiinn  mmeennuu..

11..  PPrreessss  ▼▼  //  ▲▲  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  tthhee  ooppttiioonn  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  aaddjjuusstt  iinn  tthhee    mmeennuu..
22..  PPrreessss  OOKK  bbuuttttoonn  ttoo  aaddjjuusstt..

33..  AAfftteerr  ffiinniisshhiinngg  yyoouurr  aaddjjuussttmmeenntt,,  PPrreessss  MMEENNUU  bbuuttttoonn  ttoo  ssaavvee  aanndd  rreettuurrnn  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  mmeennuu..

System   Lock  Press OK button to make the following 4 options valid. Default password is 0000.

Set Password  Press OK  button to enter sub-menu to set new password.

Channel L ock Press  button to lock or unlock the channel.Green

Parental Guidance  Select the number of age which is suitable for your children.

Key L ock  Press ◄ / ► button to select Off or On.

Hotel Mode Press ▼ / ▲  button to select Hotel Mode, then press ◄ / ► button to select on or off.
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Function Description
Setup
Press MENU button to display the main menu.
PPrreessss  ◄◄  //  ►►  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  Setup

Setup

iinn  tthhee  mmaaiinn  mmeennuu..

11..  PPrreessss  ▼▼  //  ▲▲  bbuuttttoonn  ttoo  sseelleecctt  tthhee  ooppttiioonn  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  aaddjjuusstt  iinn  tthhee    mmeennuu..
22..  PPrreessss  OOKK  bbuuttttoonn  ttoo  aaddjjuusstt..

33..  AAfftteerr  ffiinniisshhiinngg  yyoouurr  aaddjjuussttmmeenntt,,  PPrreessss  MMEENNUU  bbuuttttoonn  ttoo  ssaavvee  aanndd  rreettuurrnn  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprreevviioouuss  mmeennuu..

 Language Select an OSD menu language can be displayed.

TT Language  Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select TT language.

Audio L anguages  Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select the Audio Languages.

Subt i t le Language Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select the Subtitle Language.

Hear ing Impaired  Press OK  button to select On or Off.

PVR Fi le System  Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File  System ,    then press OK  button to enter. 
Then it will check the USB speed.

Aspect Rat io Available options are: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2.

B lue Screen  Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press OK

OK

OK

OK

OK

 button to select On or Off.

 Fi rs t Time Instal lat ion  Press ▼ / ▲ button to select First time installation,  then press  button to enter.

 Reset  Press ▼ / ▲ button to select Reset,  then press  button to enter sub-menu.

 

 
Sof tware Update(USB )  Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in

the USB slot,  then press  button to update the right software.

 

HDMI CEC

 

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC,  then press  button to enter the sub-menu
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Multimedia
Before operating Media menu,Plug in USB device,then press INPUT button to set the Input Source to Media .

 Press  button to select  ▼ / ▲ Media in the Source menu,  then press OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

 button to enter. 

 Press ◄ / ► button to select the option you want to adjust in the main Media menu,  then press 
 button to enter.  

 Press ◄ / ► button to select  PHOTO in the main menu,  then press  button to enter.
 Press  button to return to the previous menu and exit menu to quit.Exit

Photo Menu

 Press ◄ / ► button to select the file you want to watch in the file selecting menu,  
 then press media button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture 
will be previewed in the center.

 Press ◄ / ► button to select MUSIC in the main menu, then press  button to enter.
 Press  button to return to the previous menu and exit menu to quit.Exit

Music Menu

 Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press  button to enter.

.

 Press ◄ / ► button to select return option to the previous menu.

 Press display button to select menu in the bottom you want to run,  then press  button to operate.
 Press  button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.Exit

 Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press  button to enter.

 Press ◄ / ► button to select MOVIE in the main menu,  then press  button to enter.
 Press  button to return to the previous menu and exit menu to quit.Exit

Movie Menu

Press media button to play the selected movie.

 Press ◄ / ► button to select TEXT in the main menu,  then press  button to enter.
 Press  button to return to the previous menu and exit menu to quit.Exit

Text Menu

 Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press  button to enter.

 Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.
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Help
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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:
ЕВІЗІОН ТЕХНОЛОДЖІ (ЧУАНГЖОУ) Ко, ЛТД
Адреса: 28 Ксінсі Роад, Район Ксінбей, 
Чуангжоу, Жиангсу, Китай

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

Тrademark: VINGA.
Manufacturer:
AVISION TECHNOLOGY (CHANGZHOU) CO., LTD
Adress No 28 Xinsi Road. Xinbei District, 
Changzhou, Jiangsu, China


