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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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Установка телевізора на стіну

Якщо ви встановлюєте пристрій на стіну, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для 

отримання додаткових інструкцій щодо закріплення кронштейна на стіні.

МОНТАЖ ПІДСТАВКИ ТЕЛЕВІЗОРА
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Затягніть гвинти, що входять до 

комплекту поставки, для надійної 

фіксації телевізора.

4 гвинти M4

(в комплекті з телевізором)

•    Під час повторного розкручування та затягування гвинтів підставка телевізора може 

      бути ненадійно закріплена.

•    Притримуйте підставку телевізора під час її установки та демонтажу, в іншому 

       випадку це  може призвести до падіння телевізора або травмування.

•    Після встановлення підставки для телевізора переконайтеся, що гвинти міцно 

       затягнуті, бо не надійна фіксація підставки може призвести до падіння або пошкод-

       ження телевізора.

УВАГА!  
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Прочитайте інструкцію - Перед початком експлуатації необхідно прочитати всі 

інструкції з безпеки та експлуатації.

Зберігайте інструкцію - Інструкцію з експлуатації слід зберігати для подальшого 

використання.

Звертайте увагу на застереження – Слід дотримуватися всіх застережень щодо 

виробу та інструкції з експлуатації.

Дотримуйтесь інструкції - Дотримуйтесь всіх інструкцій з безпеки та експлуатації.

Очищення — Перед очищенням від'єднайте пристрій від розетки. Не слід використову-

вати рідкі чи аерозольні засоби для чищення. Використовуйте лише суху тканину.

Навісне обладнання - Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, зазначені 

виробником.

Вода та вологість — Не встановлюйте пристрій поблизу джерел води, наприклад, 

біля ванни, раковини, кухонної мийки або раковини для білизни, у вологому підвалі 

або біля басейну тощо.

Аксесуари — Не розміщуйте пристрій на нестабільних поверхнях: підставці, штативі, 

кронштейні або столі. Телевізор може впасти, спричинивши травмування людей і 

серйозні пошкодження пристрою. Використовуйте пристрій тільки з підставкою, 

штативом, кронштейном або іншими поверхнями, рекомендованим виробником, 

або тими поверхнями, що йдуть у комплекті з виробом. Будь-яке кріплення виробу 

повинно відповідати рекомендаціям виробника та повинен використовуватись 

лише монтажний аксесуар, рекомендований виробником. Виріб разом з обраною 

поверхнею слід переміщати обережно. Різкі зупинки, надмірне зусилля та нерівні 

поверхні можуть призвести до падіння телевізора.

Вентиляція — прорізи і отвори в корпусі передбачені для вентиляції, забезпечення 

нормальної роботи виробу та для захисту від перегріву. Ці отвори не повинні бути 

заблоковані або закриті. Не кладіть телевізор на ліжко, диван, килим або іншу подіб-

ну поверхню. Пристрій не слід розміщувати у вбудованій установці, такій як книжко-

ва шафа або стійка, якщо не забезпечується належна вентиляція або не дотриму-

ються інструкції виробника.

Джерела живлення - Пристрій повинен працювати тільки з тими джерелами 

живлення, які зазначеного на етикетці. Якщо ви не впевнені у відповідності джерела 

живлення, зверніться до кваліфікованого спеціаліста або місцевої енергетичної 

компанії.

Захист кабелю живлення - кабелі живлення повинні бути прокладені таким чином, 

щоб не було змоги на на них наступаити або притиснути предметами розміщеними 

поруч з ними, особливу увагу слід приділити точці виходу кабелів з пристрою та біля 

штепсельної вилки.

Блискавка — Для додаткового захисту телевізора під час грози, або якщо він 

залишається без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, від'єднай-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 



Щоб запобігти травмуванню, цей пристрій повинен бути надійно прикріплений до 

підлоги / стіни відповідно до інструкції з монтажу.
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УВАГА!  

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

те його від електричної розетки та від'єднайте антену або кабельну систему. Це 

запобігає пошкодженню виробу внаслідок ударів блискавки та перенапруг.

Лінії електропередач — зовнішня антенна система не повинна розташовуватися 

поблизу повітряних ліній електропередач та інших електричних світлових або 

силових кіл, або де вона може потрапити в такі лінії електропередач. При установці 

зовнішньої системи антен необхідно дотримуватися особливої обережності, щоб 

не допускати контакт з такими лінями електропередач або електричними колами, 

оскільки контакт з ними може бути смертельним.

Перевантаження — Не перевантажуйте розетки та подовжувачі, оскільки це може 

призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Сторонні предмети та рідина – Не допускайте потрапляння будь-яких сторонніх 

предметів та рідини у пристрій через будь-які отвори, оскільки вони можуть торка-

тися небезпечних елементів під напругою, це може призвести до пожежі або 

ураження електричним струмом. 

Обслуговування — Не намагайтеся обслуговувати виріб самостійно, оскільки 

відкриття або зняття кришок може спричинити небезпеку ураження електричним 

струмом або інші небезпеки. Ремонтне обслуговування слід проводити виключно 

кваліфікованому персоналу.

Ремонт — Від'єднайте телевізор від розетки та зверніться до кваліфікованого 

персоналу за наступних умов:

a)  Якщо пошкоджено кабель живлення або штепсельну вилку.

b)  Якщо на телевізор розлилася рідина, або в нього потрапили сторонні предмети.

c)  Якщо в телевізор портапила вода.

d)  Якщо виріб не працює належним чином, дотримуючись інструкцій з експлуатації

Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей 

пристрій впливу дощу або вологи. Прилад не повинен піддаватися розбризкуванню, а 

предмети, заповнені рідинами, наприклад вази, не повинні бути розміщені на телевізорі.

В якості роз'єднувального пристрою використовується штепсельна вилка, доступ до 

неї повинен залишатися вільним. 

В якості вимикаючого пристрою використовується штепсельна вилка, доступ до неї 

повинен залишатися вільним.

В якості вимикаючого пристрою використовується штепсельна вилка, доступ до неї 

повинен залишатися вільним. 
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— Знак блискавки з символом стрілки у рівносторонньому трикутнику покликаний 

сповістити користувача про наявність неізольованої “небезпечної напруги” в корпусі 

виробу, яка може бути достатньо великою, щоб викликати ризик ураження електрич-

ним струмом.

Щоб зменшити ризик  ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню 

частину), оскільки всередині немає деталей, що ремонтуються користувачем. В разі 

необхідності зверніться до обслуговуючого персоналу.

— Знак оклику в рівносторонньому трикутнику покликаний сповістити користувача про 

наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в керівни-

цтві користувача.

УВАГА!  

Ніколи не розміщуйте телевізор на нестабільній поверхні. Телевізор може впасти, 

спричинивши серйозні травми або смерть. Багато травм можна уникнути, приймаючи 

прості застережні заходи, такі як:

•   Використання шаф або поверхонь, рекомендованих виробником телевізора.

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

УВАГА!  

На пристрій не слід розміщувати джерела відкритого полум'я, наприклад, запалені 

свічки.

Акумулятор (акумулятор або батареї або акумуляторна батарея) не повинні піддаватися 

впливу надмірного тепла, наприклад, сонячного світла, вогню, тощо.

Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки або інші джерела відкритого 

вогню подалі від пристрою.

Не встановлюйте пристрій в обмежених або вбудованих установках, наприклад, у 

книжковій шафі і т.д., пристрій повинен працювати у добре вентильованому місці. Не 

слід закривати вентиляційні отвори сторонніми предметами, такими як газета, скатер-

тини, штори тощо.

Інструкції з установки або використання, що додаються до настінних домашніх телеві-

зорів вагою понад 7 кг, повинні містити наступну інформацію:
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•     Необхідно забезпечити, щоб телевізор не нависав над краєм опорних меблів.

•     Не встановлюйте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або книжкові шафи) 

       без фіксації як  меблів, так  і телевізора на відповідній опорі.

•    Не встановлюйте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть розташовува-

      тися між телевізором і підтримуючими меблями.

•    Повідомте дітей про небезпеку підняття на меблі, щоб дістатися до телевізора або 

      його пульту.

Перед встановленням перевірте наявні аксессуари.

У разі їх відсутності або пошкодження, негайно зверніться до постачальника.

Пульт дистанційного керування x1     AAA Батарейки x2    Керівництво користувача x1

•   Тип штепсельної вилки може відрізнятися для деяких країн.

•   Будь ласка, зберігайте не використовувані гвинти.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВИРОБУ
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ВСТАНОВЛЕННЯ КРОНШТЕЙНУ

Перший крок:

Закріпіть кронштейн на стіні

Другий крок:

Зафіксуйте прокладки кронштейна на тильній стороні телевізора

Третій крок:

Встановіть телевізор у відповідні отвори кронштейна

M018 Проста схема установки 

Опора кронштейна

Телевізор

Підвісна опорна
шайба

П
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н
і

ш
ай
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и

Н
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д

ка
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н
н

я

Накладка з піни
для балансування

Розташування отворів
відповідно до VESA

Комплект настінного кріплення.
Прикріпіть кронштейн до стіни
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Кнопки на панелі телевізора

Задня панель

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Кнопка

POWER

COAX

HDMI

VGA

DVB-S2

AVIN

USB

EARPHONE

CI

PC AUDIO

RF(DVB-T2)

Mini YPbPr

VOL+, VOL-

CH+, CH-

Опис

Натисніть, щоб увімкнути телевізор або перейти в режим очікування

SOURCE Натисніть, щоб обрати ТV або відповідний відеовхід

MENU Натисніть, щоб відобразити меню налаштування на екрані телевізора

Натисніть, щоб обрати потрібні канали, а також, щоб обрати або
налаштувати пункт меню.

Натисніть, щоб відрегулювати рівень гучності, або натисніть, щоб обрати
або налаштувати пункт меню.

Роз’єм Функція Опис

Для підключення до цифрового коаксіального входу
підсилювача звуку.

VGA Вхідний термінал VGA (PC IN) 
Підключення до ПК

Роз’єм підключення аналогового аудіовходу ПК /HDMI 
Підключення обладнання, використовуючи з'єднання
HDMI-DVI або ПК з аудіовиходом.

Роз’єм  для підключення антени.  Підключення телевізора
до виходу антени або настінної антенної розетки

Вхідні  роз’єми  YPBPR.  Підключення до обладнання
з компонентним відеовиходом.

Вхідний відео і аудіо (L/R)  роз’єм, аудіо (L/R)
може використовуватися як аудіовхід YPBPR.

Підключення навушників, підсилювача звуку або іншого
пристрою з аналоговим аудіовходом.

Для підключення обладнання з виходом HDMI.

Вхідний  роз’єм  DVB-S2. Підключення до LNBF.

Слот для для підключення зовнішніх модулів (декодер).

Для підключення пристроїв USB.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ДК) 

Кнопки пульта ДК

Кнопки Функції

Power Увімкнення / вимкнення телевізора

Увімкнення / вимкнення звуку

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

Повернутися до останнього каналу

SOURCE Зміна джерела сигналу

ENTER
Підтвердження обраного параметру або
виконання вибраної операції, відобра-
ження «Списку каналів» у режимі ТV.

PICTURE Вибір режиму зображення

SOUND Вибір режиму звуку

ASPECT Налаштування формату зображень

Вибір або налаштування потрібного
елементу у меню TV

-/-- Перемикання цифрової програми

VOL+/- Регулювання гучності

CH +/- Перемикання каналу вперед та назад

EXIT Вихід з екранного меню
(відображення на екрані)

INFO Відображення поточного джерела
та інформації про канал

SAT Програми каналів DVB-S2/S

REPEAT Режим повторного відтворення

Швидке відтворення назад

Швидке відтворення вперед

Наступний файл або розділ

Попередній файл або розділ

Відтворення / пауза програвання файлу

Зупинка відтворення файлу USB

Червона кнопка

Зелена кнопка

Жовта кнопка

Блакитна кнопка

Спеціальні функціональні клавіши.
Відповідає різним кольоровим
об’єктам

MENU Вхід в головне меню для різних
налаштувань, які можна регулювати

9
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SUBTITLE
TXT Mode: Відображення субтитрів телетексту 
DTV Mode: Відображення доступних субтитрів

EPG
Електронний гід по програмам. (Використову-
ється лише для моделей з функцією DTV)

AUDIO Відображення та вибір аудіосистем

LIST Відображення cписку каналів

T-Shift
Призупинення поточної програми DTV і
початок фонового запису (використовується
для моделей з функцією DTV)

Кнопки пульта ДК

Кнопки Функції

Кнопка увімкнення/вимкнення телетексту

SIZE — Зміна розмір телетексту

Переключення каналів у "Списку улюблених"

Відображення прихованої інформації
телетексту

Натисніть кнопку HOLD, щоб заморозити
сторінку телетексту, повторне натискання
розблокує сторінку

Натисніть кнопку, щоб увімкнути
підсторінку. Натисніть кнопку ще раз,
щоб вимкнути підсторінку

Скасування телетексту (але не вихід з нього);
натисніть ще раз, щоб показати телетекст

INDEX — Натисніть, щоб відобразити
головну сторінку індексу.

REC
Запис програми DTV на USB. Додаткову
інформацію див. у розділі "PVR" та "REC"
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МЕНЮ КАНАЛІВ

Автоматичне налаштування

Налаштування ATV вручну

ОПЕРАЦІЇ З МЕНЮ

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

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

Натисніть кнопку [    ] / [    ], щоб обрати  Автоматичне налаштування, далі натисніть 

ENTER / [      ] 

Поточний канал: оберіть номер каналу.

Система кольорів: оберіть систему кольорів.

Звукова система: оберіть звукову систему.

Точне налаштування: налаштуйте частоту каналу.

Пошук: почати пошук каналу.

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

     КАНАЛ.

2.  Натисніть кнопку ENTER для налаштування.

3.  Після завершення налаштування натисніть кнопку ENTER  для збереження та

     повернення до попереднього меню.



Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати календарний графік, потім натисніть ENTER, щоб увійти 

в підменю. Також доступно у початковому меню.

Натисніть [жовту]  кнопку, щоб увійти до інтерфейсу нижче.

Якщо графік не буде співпадати, буде показано попереджувальне повідомлення.

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати ручне налаштування DTV, потім натисніть ENTER, щоб 

увійти в підменю.

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати канал, потім натисніть ENTER, щоб обрати програму.

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати Редагування програ-

ми, потім натисніть ENTER, щоб увійти в підменю.

Клавіші трьох кольорів — це клавіші швидкого досту-

пу для програмування каналу.

Спочатку натисніть [     ] / [     ], щоб виділити канал, 

який потрібно вибрати, потім:

Натисніть [червону] кнопку, щоб видалити програ-

му зі списку

Натисніть [жовту] кнопку, щоб перемістити канал 

до обраного списку.

Натисніть [блакитну] кнопку, щоб пропустити 

вибраний канал.
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Налаштування DTV вручну

Календарний графік

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати інформацію про сигнал, потім натисніть ENTER, щоб 

побачити детальну інформацію про сигнал. Доступно тільки при наявності сигналу в 

DTV.

Інформація про сигнал

Редагування програми

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

(Ваш телевізор буде автоматично пропускати канал, коли використовується CH +/- для 

перегляду каналів).
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МЕНЮ ЗОБРАЖЕННЯ

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб вибрати ЗОБРАЖЕННЯ в головному меню.

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

     ЗОБРАЖЕННЯ.

2.  Натисніть кнопку ENTER для налаштування.

3.  Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU  для збереження та

     повернення до попереднього меню.

Меню зображення

Контраст / Яскравість / Колір / Відтінок / Різкість

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати меню зображення, потім натисніть ENTER, щоб увійти 

в підменю.

Ви можете змінити значення контрастності, яскравості, кольору, різкості та відтінку, 

коли зображення знаходиться в персональному режимі.

Контраст: Налаштування інтенсивності зображення, але тінь зображення незмінна. 

Яскравість: Налаштуйте оптичне випромінювання всього зображення, це вплине на 

темний спектр зображення.

Колір: Налаштуйте насиченість кольору за власним бажанням.

Відтінок: Використовується для компенсації кольору, що змінюється з передачею в коді 

NTSC.

Різкість: Налаштуйте детальність зображення.
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Температура кольору

Змініть загальний колірний відтінок зображення.

Натисніть  [     ] / [     ], щоб обрати температуру кольору, потім натисніть ENTER, щоб 

увійти в підменю.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] для вибору. (Доступний режим зображення: Cool, Medium, 

Warm (холодний, середній, теплий)).

Ви можете змінити значення червоного, зеленого та синього кольору, коли кольорова 

температура знаходиться в режимі користувача.

Зменшення шуму

Для фільтрування та зменшення шуму зображення та покращення якості зображення.

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати зменшення шуму, потім натисніть ENTER, щоб увійти в 

підменю.

МЕНЮ ЗВУКУ

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

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



Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб вибрати перемикач AD, потім натисніть кнопку[     ] / [     ] , 
щоб увімкнути або вимкнути.

Для людей з порушенням зору (амбліопія) треки будуть змішані для опису поточного 

екрану. Для підтримки потрібен кодовий потік.

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

вибрати Вимк / PCM / Авто.

ПРИМІТКА:
Баланс: дозволяє налаштовувати гучність кожного динаміка на ваш смак. 

Автоматична гучність: використовується для зменшення різниці між гучністю каналу та 

програми.
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Меню звуку

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати меню звуку, потім натисніть ENTER, щоб увійти в підменю. 

Натисніть [     ] / [     ] для вибору.

Баланс

Натисніть кнопку [     ] / [     ] для вибору опції, Натисніть кнопку [     ] / [     ] для налаштування.

Автоматичний рівень гучності

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

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

Примітка:     високі та низькі частоти доступні лише в персональному режимі, ви можете 

налаштувати їх так, як вам подобається.

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

     ЗВУК.

2.  Натисніть кнопку ENTER для налаштування.

3.  Після завершення налаштування натисніть кнопку ENTER для збереження та

     повернення до попереднього меню.

Режим SPDIF

Перемикач AD
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Виберіть Годинник і натисніть кнопку ENTER, щоб увійти до інтерфейсу зліва. Можна 

налаштувати дані: рік, місяць тощо за допомогою лівої і правої клавіш.

Годинник

Натисніть кнопку [      ] / [      ], щоб вибрати Часовий пояс, потім натисніть кнопку ENTER, щоб 

увійти в підменю.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] / [     ] / [     ], щоб вибрати часовий пояс.

Часовий пояс

Натисніть кнопку [      ] / [      ], щоб вибрати Таймер сну, потім натисніть кнопку ENTER, щоб 

увійти в підменю.

Натисніть кнопку [      ] / [      ] для вибору. (Доступні опції: вимк, 15хв, 30хв, 45хв, 60хв, 90хв, 

120хв, 240хв).

Таймер сну

МЕНЮ ЧАСУ

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

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

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

     ЧАС.

2.  Натисніть кнопку ENTER для налаштування.

3.  Після завершення налаштування натисніть кнопку ENTER для збереження та

     повернення до попереднього меню.



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

     СИСТЕМНОГО БЛОКУВАННЯ.

2.  Натисніть кнопку ENTER / [     ] / [     ]для налаштування.

3.  Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для збереження та

     повернення до попереднього меню.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб вибрати Автоматичний режим очікування, потім натисніть 

кнопку ENTER, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] для вибору. (Вимк, 3 год, 4 год, 5 год)

Поради: Пульт ДК не робить жодних операцій в режимі очікування, він автоматично 

перестає працювати. Якщо ви виконуєте будь-яку операцію, пульт скине час очікування.
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МЕНЮ БЛОКУВАННЯ

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

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

Автоматичний режим очікування

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати таймер екранного меню, потім натисніть кнопку ENTER, 

щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] для вибору. (5c, 10c, 15c, 30c)

Таймер екранного меню



Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати блокування клавіші, потім натисніть кнопку [     ] / [     ], 
щоб обрати Увімк/Вимк. Коли блокування клавіш увімкнено, не можна використовувати 

кнопки на панелі управління.
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Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати батьківський контроль, потім натисніть кнопку 

ENTER, щоб увійти в підменю для вибору віку ваших дітей.

Батьківський контроль

Блокування клавіші

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб вибрати Системне 

блокування, потім натисніть кнопку Enter, щоб зроби-

ти наступні 3 опції дійсними.

Пароль за замовчуванням - 0000, якщо ви забудете 

ваші налаштування, зв’яжіться з сервісним центром.

Системне блокування

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб встановити пароль, 

потім натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в підменю 

для встановлення нового пароля.

Встановити пароль

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати блокування 

каналу, потім натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в 

підменю для вибору.

Натисніть [зелену] кнопку, щоб заблокувати чи 

розблокувати канал.

Блокування каналу



Натисніть кнопку  [     ] / [     ],  щоб обрати основні мови аудіо.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] / [     ] / [     ], щоб обрати мови аудіо.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати мову TT, потім натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в 

підменю.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] / [     ] / [     ], щоб обрати мову TT.

Оберіть мову екранного меню для відображення. Англійська мова за замовчуванням обрана як 

мова меню.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] / [     ] / [     ], щоб обрати мову меню.
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МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

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

Мова екранного меню

Мова TT 

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати мови аудіо, потім натисніть кнопку ENTER, щоб увійти 

в підменю.

Мови аудіо

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

     НАЛАШТУВАННЯ.

2.  Натисніть кнопку ENTER для налаштування.

3.  Після завершення налаштування натисніть кнопку ENTER для збереження та

     повернення до попереднього меню.
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Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати мову субтитрів, потім натисніть кнопку Enter, щоб 

увійти в підменю. 

Натисніть кнопку [     ] / [     ],  щоб обрати основну мову субтитрів.

Натисніть кнопку [     ] / [     ] / [     ] / [     ], щоб обрати мову субтитрів.

Мова субтитрів

Натисніть кнопку [     ] / [     ] , щоб обрати функцію для людей з порушенням слуху, потім 

натисніть кнопку ENTER, щоб обрати увімк/вимк.

Для людей з порушенням слуху

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати систему файлів PVR, потім натисніть кнопку ENTER, 

щоб увійти в підменю. 

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати Перевірку системи файлів PVR, а потім натисніть 

кнопку ENTER, щоб увійти. 

Після цього пристрій перевірить швидкість USB.

Система файлів PVR

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати Формат зображення, потім натисніть кнопку ENTER, 

щоб увійти в підменю. 

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб вибрати формат зображення.

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

Формат зображення

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати синій екран, потім натисніть ENTER, щоб обрати Увімк/Вимк.

Синій екран

Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати початкову установку, потім натисніть ENTER.

Початкова установка

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати перевстановлення, потім натисніть кнопку ENTER, 

щоб увійти в підменю.

Перевстановлення

Натисніть кнопку [     ] / [     ] для вибору оновлення програмного забезпечення (USB), підключіть 

USB-пристрій до роз’єму USB, потім натисніть кнопку ENTER, щоб оновити потрібне програм-

не забезпечення. 

Оновлення програмного забезпечення (USB)



Налаштуйте горизонтальне положення зображення.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати H-O�set, потім натисніть кнопку ENTER, щоб 

увійти в підменю.
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ЕКРАННЕ МЕНЮ (лише для режиму ПК)

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити головне меню.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб вибрати ЕКРАН в головному меню.

1.  Натисніть кнопку [     ] / [     ], вибрати опцію, яку потрібно налаштувати в ЕКРАННОМУ 

     меню.

2.  Натисніть кнопку ENTER для налаштування.

3.  Після завершення налаштування натисніть кнопку ENTER для збереження та

     повернення до попереднього меню.

Натисніть кнопку ENTER, щоб почати автоматичне налаштування H-O�set/V-O�set/Size/Phase.

Автоматичне налаштування

H-O�set

Налаштуйте вертикальне положення зображення.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати V-O�set, потім натисніть кнопку ENTER, щоб 

увійти в підменю.

V-O�set



Натисніть [     ] / [     ], щоб обрати скидання налаштувань, потім натисніть ENTER.

Примітки: 

1.   Функція зменшення шуму в параметрі PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ) недійсна.

2.   Перемикач AD у параметрі SOUND (ЗВУК) є недійсним.

3.   Меню ЧАСУ та його опис такі ж, як і для режиму Air.

4.   Батьківський контроль в параметрі LOCK (БЛОКУВАННЯ) є недійсним.

5.   Мови аудіо, мова субтитрів, функція для людей з порушенням слуху та система файлів PVR в 

       опції SETUP (НАЛАШТУВАННЯ) є недійсними.

6.   Режим PC не має меню КАНАЛІВ.

Налаштуйте розмір дисплея.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати Size, потім натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в 

підменю.
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Size

Налаштуйте горизонтальні лінії.

Натисніть кнопку [     ] / [     ], щоб обрати Phase, потім натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в 

підменю.

Phase

Скидання налаштувань



ПРИМІТКА: 
оберіть зображення та натисніть кнопку PLAY для відтворення після виходу з режиму відтво-

рення музики. Під час відтворення відео можна натиснути кнопку "ENTER", після чого на 

екрані з'явиться меню функцій. Ви можете обрати потрібний пункт.

При виборі режиму входу USB і за умови підключення USB-пристрою можна відтворю-

вати файли. На сторінці "Налаштування" є 4 елементи: ФОТО, МУЗИКА, ВІДЕО, ТЕКСТ.
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Дистанційне керування для медіа

Відтворення медіа

ВІДТВОРЕННЯ МЕДІА

Іконка Опис

Зупинити відтворення

Відтворення / Пауза

Натисніть, щоб обрати параметр вгорі / внизу

Повернення до попереднього або перехід
до наступного

Натисніть, щоб підтвердити дію
(наприклад: копіювати, вставити тощо)ENTER



Примітки: 

Не сумісно з HDD. Файл, який програється, повинен бути ліцензійним (користувач повинен 

перевірити цей пункт), інакше він може не відтворюватись.
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Тип файлу Ім’я файлуПідтримуваний формат файлів

Підтримуваний формат файлів відтворення мультимедіа:

PHOTO

MUSIC

MOVIE

TEXT

BMP / JPEG / PNG

MP3 / M4A / AAC

MPEG1 / MPEG2 / MPEG4

TXT

.jpeg / .bmp

.mp3

.mpg /.dat / .vob

.txt
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Модель FHD50CVTS

Роздільна здатність

Вхідна напруга

1920x1080

100-240V-50/60HZ

RF ТАК

AV IN

YPbPr

ТАК

ТАК

VGA

HDMI

ТАК

ТАК

USB

COAX

ТАК

ТАК

PC AUDIO

ГАРНІТУРА

ТАК

ТАК

Потужність аудіо (RMS)

Робоча температура

2x10W

5°C-35°C

Робоча вологість

Температура зберігання

20%~80%

Допустима вологість
при зберіганні

10%~80%

-15°C-45°C

Споживання енергії
в режимі очікування

< 0.5W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ознака несправності Коротка інструкція

ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед тим, як зателефонувати до обслуговуючого персоналу, зверніться до наступних 

рекомендацій з усунення несправностей. Якщо проблема не зникне, вимкніть телевізор з 

розетки і зателефонуйте до сервісного центру.

Немає зображення
та звуку

Зображення є,
звук відсутній

Блідий колір або
відсутність кольору,
нормальний звук

Декілька зображень,
нормальний звук

Переривчасті перешкоди

Пульт ДК не працює

Зображення
не відцентровано
(лише в режимі ПК)

«Немає сигналу» або
«Сигнал не підтримується»
(лише в режимі RGB)

• Перевірте, чи ввімкнено живлення телевізора.
• Перевірте підключення шнура живлення та / або інших кабелів.

•  Перевірте рівень яскравості та контрасту у меню
    ЗОБРАЖЕННЯ.

•  Перевірте рівень гучності.
•  Перевірте, чи була натиснута кнопка      .  
•  Перевірте підключення зовнішнього обладнання.

•  Перевірте підключення антени та її напрямок.
•  Точне налаштування телевізора.
•  Перевірте підключення зовнішнього обладнання.
•  Телевізійна станція може мати труднощі з трансляцією.
    Спробуйте інший канал.

•  Перевірте, як близько знаходиться джерело перешкод
    (наприклад, електричні пристрої) від телевізора.
•  Переставте пристрій подалі від телевізора.

•  Перевірте, чи правильно встановлені батарейки.
•  Можливо, у батарейок закінчився термін придатності.
    Замініть їх новими.
•  Приберіть усі перешкоди між пультом ДК та датчиком ДК.
•  Переконайтеся, що датчик ДК не знаходиться під прямими
    сонячними променями.

•  Перевірте, чи є обрана роздільна здатність і частота дисплея
    вашого ПК, сумісним режимом для телевізора.
   Див. таблицю рекомендованого вхідного сигналу RGB

•  Налаштуйте “H Position” (горизонтальне положення) та 
   “V Position" (вертикальне положення) в меню НАЛАШТУВАНЬ.

УВАГА: 
Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки або інші відкриті вогні 

подалі від пристрою. 
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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)





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:
ГУАНЧЖОУ ЧАНГДЖІА ЕЛЕКТРОНІК Ко., ЛТД
Адреса: блок 2602-03, 26 / F., BEA Tауер, M
іленіум Ciті 5, 418 Kван Toнг Роад, Кван 
Тонг, Коулун, Гонконг

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

Тrademark: VINGA.
Manufacturer:
GUANGZHOU CHANGJIA ELECTRONIC CO., LTD 
Address:  Unit 2602-03, 26/F., BEA Tower, 
Millennium City 5, 418 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 


