Телевізор
LD-45T2FHDSJ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо, що обрали телевізор Mirta!
Щоб забезпечити його тривале та ефективне використання,
уважно прочитайте цю інструкцію.

Реальне зображення товару та іллюстраціонних материалів можуть відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристрою, та збережіть для подальшого використання. Недбале ставлення до
рекомендацій цієї інструкції може призвести до нещасного випадку.
• Цим приладом можуть користуватися діти старші за 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями,
з браком досвіду та знань тільки якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи та їх було проінструктовано щодо
безпечного використання приладу та вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного його використання.
• Чищення та обслуговування приладу можливо для дітей старше за 8 років під наглядом.
• Тримайте прилад та його мережевий шнур в недоступному місці для дітей менших за 8 років.
• Діти мають перебувати під наглядом, щоб унеможливити їх гру з приладом. Діти не мають гратися з приладом та його складовими.
• Цей прилад призначено тільки для побутового використання в приміщенні. Заборонене використання приладу на відкритому повітрі. Існує
небезпека виникнення несправностей через потрапляння вологи всередину.
• Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години
перед увімкненням.
• Перед підключенням приладу переконайтесь, що параметри Вашої електромережі відповідають параметрам, зазначеним на приладі.
• Заборонено закривати вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, покривала тощо.
• Заборонено розташовувати пристрій поряд з джерелами відкритого полум’я, наприклад, запаленими свічками. Для уникнення пожежі, заборонено використовувати свічки або інші джерела полум’я поблизу даного пристрою.
• Пристрій повинен бути захищений від потрапляння вологи або протікань на його конструкцію, а також заборонено розташовувати будь-які
предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази на телевізорі.
• Уникайте впливу надлишкового тепла, наприклад, сонячного світла, вогню тощо, на батарейки пульта дистанційного керування.
• Заборонено встановлювати апарат в закритих нішах, наприклад, шафах. Заборонено закривати вентиляційні отвори або блокувати їх.
• Заборонено встановлювати пристрій біля джерел тепла, наприклад, радіаторів, теплових батарей, печей або будь-якого іншого обладнання
(включаючи підсилювачі), які є джерелом тепла.
• Використовувати тільки зі спеціальними: стійкою, підставкою, триніжкою, кронштейном або столом. При використанні зі стійкою, переміщати
комбінацію стійка / пристрій слід з обережністю, щоб уникнути травм в результаті падіння обладнання.
• При тривалих періодах невикористання або при грозі з блискавками, відключайте телевізор від мережі живлення за допомогою виймання
штекера з розетки.
• Не вмикайте прилад якщо шнур живлення або вилка пошкоджені, для уникнення небезпеки, його необхідно замінити в Авторизованому
сервісному центрі.
• Якщо прилад впав, зазнав механічного впливу чи пошкоджень, в середину потрапила рідина або він працює не правильно слід звернутись до
Авторизованого сервісного центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно відремонтувати його.
• Цей прилад не можна підключати через зовнішній вимикач, таймер або реле часу або до кола, яке постійно вмикається та вимикається.
• Встановлюйте прилад тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні. Мережевий шнур не має звисати з краю поверхні.
• Прилад та його мережевий шнур не мають торкатись гострих кутів, гарячих поверхонь та поверхонь що нагріваються. Уникайте згинів та
заломлення шнура, не розміщуйте на шнурі сторонні предмети. Не використовуйте мережевий шнур, як ручку для перенесення приладу.
• Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Після використання обов’язково вимикайте його з електромережі.
• Не використовуйте прилад біля води та ємностей які її містять.
• Не торкайтесь приладу та його складових, вилки та мережевого шнура вологими руками.
• При відключенні приладу тримайтесь за вилку, не тягніть за шнур.
• В жодному разі не занурюйте прилад та його складові у воду або іншу рідину.
• Не встромляйте сторонні предмети у отвори приладу.
• Мінімальна відстань навколо пристрою має забезпечувати достатню вентиляцію.
• Пристрій можна використовувати в умовах тропічного і помірного клімату.
• Необхідно встановлювати ТВ в кімнатах з помірними температурами. Заборонено розташовувати пристрій на виході повітря кондиціонера
або печі, щоб уникнути пошкодження.
• При перенесенні ТВ використовуйте обидві руки, переконавшись в тому, що ТВ витримує стабільне зовнішнє навантаження;
• Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задухи!
Категорично заборонено встановлювати ТВ в незакріпленому, незафіксованому місці. ТВ може впасти, що може призвести до травми або
навіть до смертельного випадку. Деяких травм, можна уникнути при виконанні наступних запобіжних заходів:
• Використовуйте стійки або підставки, рекомендовані виробником ТВ;
• Використовуйте меблі, які можуть безпечно витримувати ТВ;
• Перевірити, щоб ТВ не виступав за край опорної частини меблів.
• Заборонено встановлювати ТВ зверху меблів на високому рівні (наприклад на книжкових шафах) без фіксації меблів і ТВ до відповідної опори;
• Заборонено встановлювати ТВ на скатертину або інші матеріали, які можуть перебувати між ТВ і опорними меблями;
• Необхідно проводити інструктаж з дітьми про небезпеку залізання на меблі для того, щоб досягти ТВ або його органів керування;
• При переміщенні вашого ТВ, необхідно виконувати всі перераховані вище заходи.
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
УВАГА!
Нерухома картинка може завдати непоправної шкоди екрану.
УВАГА!
• Необхідно замінювати батарейки на той же тип або еквівалент. Одночасно необхідно замінювати обидві батарейки, зважаючи на полярність.
Батарейки не повинні піддаватися механічному впливу та впливу надлишкового тепла, наприклад, сонячного світла, вогню або т.п.
• Використані батарейки заборонено викидати в сміттєвий бак, їх необхідно здавати в відповідний пункт прийому.
• Тримайте батарейки в недоступному для дітей місці.
УВАГА!
• Ці Інструкції з обслуговування призначені тільки для кваліфікованих фахівців. Для зниження ймовірності удару електричним струмом, заборонено виконувати будьякі ремонтні роботи покрім тих, що вказані в цьому посібнику із застосування, якщо тільки ви не уповноважені на
виконання ремонтних робіт.
• Слідкуйте за тим, щоб не відображати нерухому картинку на світлодіодному ТВ протягом більш ніж 2 годин, тому що це може призвести до
відображення на екрані залишкового зображення, яке називається «вигорання екрану». Щоб уникнути появи даного залишкового зображення,
зменшіть «contrast (контрастність)» і «brightness» (яскравість) екрану при перегляді нерухомого зображення.
• При перегляді ТВ програм в режимі розміру 4: 3 протягом тривалого часу, зліва, справа і по центру екрану з’явиться розгортка через різний
ступінь передачі світла по екрану. Також подібні ефекти на екрані можуть з’явитися при відтворенні DVD або при приєднанні ігрової приставки.
Вироби, пошкоджені в результаті таких причин, не підлягають ремонту по гарантії.
• В результаті показу картинки ПК або електронних ігор можливо залишкове зображення. Щоб уникнути цього, зменшіть «contrast (контрастність)» і «bright¬ness» (яскравість) екрану при відображенні нерухомого зображення.
УВАГА!
Настінне кріплення не іде у комплекті до ТВ.

УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИЛАДУ
Цей виріб виготовлений з високоякісних деталей та матеріалів, які підлягають повторному використанню й переробці. Після закінчення терміну
експлуатації цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт збору відходів
електричного й електронного обладнання як вторинної сировини. Інформацію про місцезнаходження найближчого пункту збору відходів можна отримати в місцевих органах влади.
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Пакувальні матеріали становлять загрозу для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в безпечному й недоступному для дітей місці. Пакувальні
матеріали для приладу виготовлені з матеріалів, які підлягають вторинній переробці. Правильно утилізуйте їх і сортуйте відповідно до вказівок
стосовно відходів, які підлягають переробці. Не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте виріб в сухому приміщенні, при температурі від +5ºС до +40ºС, з відносною вологістю повітря не більше 80%
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АБРАЗИВНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОДРЯПАТИ АБО ПОШКОДИТИ РК-ЕКРАН
ПРОТИРАЙТЕ ПРИЛАД ЛИШЕ СУХОЮ ТКАНИНОЮ, АБО З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РК-ЕКРАНІВ.

3

ПІДГОТОВКА

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

• Встановить ТВ на тверду і плоску поверхню на відстані, як
мінімум, 10 см навколо телевізора і 30см зверху його корпусу
від стін або шафи. Перевірте, щоб ТВ був розташований
досить близько до стіни, щоб уникнути його падіння від
поштовху.

• При повороті ТВ, заборонено тримати його за верхню частину, необхідно утримувати тільки за нижню частину пристрою.

• Заборонено підіймати ТВ за допомогою тільки однієї руки. Здійснювати підйом телевізора необхідно двома руками.

УСТАНОВКА СТІЙКИ

1. Щоб Встановити ТВ на ніжки покладіть його передньою панеллю вниз на м’яку тканину на столі.
2. Вставити стійку в нижнє гніздо ТВ.
3. Встановити в гніздо болти і затягнути їх.
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ПІДГОТОВКА
КНОПКИ УПРАВЛІННЯ І ІНТЕРФЕЙС

1. Індикатор дистанційного управління
2. Індикатор живлення
3. Вентиляційні отвори
4. Клавіша меню
5. Програма “+” клавіша
6. Програма “-” клавіша
7. Гучність “+” клавіша
8. Гучність “-” клавіша
9. Клавіша джерела
10. Клавіша очікування
11. Вхід кабелю живлення

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ І ІНТЕРФЕЙС

Вигляд
спереду

1

2

3

4

5

Вигляд
збоку

8

9

10

1. RJ45
2. VGA
3. PC Audio
4. Audio In
5. YPbPr/CVBS

6

7

6. Coaxial
7. Eartphone
8. HDMI 3 шт
9. USB 1 2 шт
10. Coax
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

1.STAND BY : Ввімкнення та вимкнення режиму очікування
2.SOURCE: Вибір джерела сигналу.
3. Home: Затримати зображення.
4. TV/RADIO: Вибрати режим ТВ або радіо.
5. : Вибір режиму зображення.
6. Mouse: Вибір режиму звуку.
7. 0-9 : Клавіші для вибору каналу.
8. DISPLAY: Вивести на екрані нформацію щодо поточного відео або аудіо.
9. RECALL: Повернутися до попереднього каналу
10. MENU: Вхід або вихід з меню.
11. EXIT: Вихід з меню або операції.
12.
клавіші: вибір пункту меню
13. ENTER: Підтвердження або введення.
14. TIMESHIFT: зміна часу у режимі цифрового ТБ.
MEDIA режим: : Натиснути один раз для паузи. Натиснути знову для
відтворення.
15. EPG: Вхід або вихід з (Вказівки щодо електронних програм)
MEDIA режим: : Зупинити відтворення та повернутися до списку файлів.
16.TXT: Вхід або вихід з телетексту.
17. VOL+: Збільшити гучність.
18. VOL-: Зменшити гучність.
19. CH : Вибрати канал, вперед.
20. CH : Вибрати канал, назад.
21. MUTE: Відключити звук.
22. FAV.LIST: FAV.LIST: Список вибраних каналів Або MIX TXT налаштування
прозорості
23. RECORD: запис даних у режимі цифрового ТБ.
24. SUBTITLE: вибір режиму субтитрів у режимі цифрового ТБ Або SIZE TXT
налаштування розміру символів
25. AUDIO: Вибір режиму ТБ аудіо. Або CANCEL TXT скасування зображення TXT
на екрані
26. INDEX: Вивести на екран індексну сторінку.
MEDIA режим: :перемотування назад
27. SUBPAGE: вхід у режим під-сторінки.
MEDIA режим: :Наступний
28. HOLD: Затримати поточну сторінку.
MEDIA режим: :Перемотування вперед
29. REVEAL: Показати приховану інформацію.
MEDIA режим: : Попередній.
30. RED: Доступ до червоного пункту або сторінки.
31. BLUE: Доступ до синього пункту або сторінки.
32. GREEN: Доступ до зеленого пункту або сторінки.
33. YELLOW: Доступ до жовтого пункту або сторінки.
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УСТАНОВКА БАТАРЕЙОК
1. Відкрийте задню кришку пульта дистанційного керування;
2. Встановіть дві батарейки типу (ААА) 1.5В;
Перевірте вірність полярності батарейок.
3. Закрийте задню кришку пульта дистанційного керування;
• Необхідно виймати батарейки з пульта дистанційного
керування, якщо ви не будете користуватися пристроєм
протягом тривалого часу.;
• При неналежній роботі пульта дистанційного керування,
виконати наступні дії:
• Перевірте чи працює ТВ;
• Перевірте правильність полярності батарейок;
• Перевірте працездатність батарейок;
• Перевірте правильність підключення до мережі та цілісність
мережевого шнура;
• Перевірте відсутність поблизу приладу джерел флуоресцентного або неонового освітлення.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ
ЖИВЛЕННЯ ВВІМ/ВИМК
• Вставити живильний кабель у відповідне гніздо на корпусі приладу.
• Підключити штепсель живлення до мережевої розетки
• Натиснути кнопку живлення на корпусі пристрою для ввімкнення телевізора
• Натиснути вимикач живлення знову для вимкнення телевізора.
Примітка: Після вимкнення телевізора не варто негайно знову натискати вимикач живлення; слід зачекати одну хвилину перш,
ніж знову натискати вмикач живлення.
НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ
• Натиснути кнопку для ввімкнення виробу.
• Натиснути кнопку знову для повернення екрану у режим очікування. Індикатор живлення стає червоним.
• Не залишайте свій телевізор у режимі очікування на тривалий час.

ДЖЕРЕЛО ВХІДНИХ ДАНИХ
• Натиснути SOURCE для перегляду списку джерел вхідних даних.
• Натисніть
для вибору та ENTER для підтвердження.
• Меню буде автоматично приховане через кілька секунд, або натисніть EXIT для очищення екранного меню.
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ОПИС ФУНКЦІЙ МЕНЮ
МЕНЮ КАНАЛІВ
Меню каналів є доступним тільки у режимі цифрового ТБ.

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Автоматичне регулювання може визначити всі ефективні
канали автоматично.
Натисніть
для вибору автоматичного регулювання,
потім натисніть ENTER для початку автоматичного пошуку.
Якщо ви бажаєте зупинити пошук, натисніть EXIT та
для підтвердження або для скасування.

РУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНАЛОГОВОГО ТБ
Ручне регулювання Ви можете виконувати за допомогою
клавіш вгору або вниз, та зупинитися коли знайдете
необхідний канал.
Натисніть для пошуку униз від поточної частоти, та
для пошуку вгору.
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Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

ОПИС ФУНКЦІЙ МЕНЮ
РЕДАГУВАННЯ ПРОГРАМИ
Існує чотири швидких клавіші для програмування каналу.
Спочатку натисніть
для підсвічування каналу,
потім:
• Delete: Видалити канал.
• Rename: Ввійти в стан перейменування, потім натиснути
для вибору слова, яке ви бажаєте змінити,та натиснути ТV для вибору символу. (Тільки у режимі аналогового
ТБ).
• Move: Встановити канал у стан переміщення, потім натиснути
для його переміщення у вибрану позицію.
• Skip: Пропустити вибраний канал. (Ваш Телевізор пропустить
канал автоматично під час використання СН+/ -).
• ENTER: Натиснути для підтвердження.
• Menu: Натиснути для повернення у попереднє меню.

МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ
• Натиснути MENU для виведення на екран головного меню та натиснути
для вибору меню зображень (Picture Menu).
• Підсвітити пункт та натиснути
для вибору відповідного під-меню.
• Picture Mode: Динамічний/ Стандартний/ Помірний/ Персональний
• Color Temp: Оберіть теплоту кольору, за якої картинка є комфортною для Вас.
• Noise Reduction: Ви можете очистити вхідний сигнал від шумів шляхом налаштування цього пункту.
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ОПЕРАЦІЙНЕ МЕНЮ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

МЕНЮ ЗВУКУ
• Натиснути MENU для виведення на екран головного меню та натиснути
для вибору меню звуку (Sound Menu).
• Sound Mode: Стандарт/ Музика/ Фільм/ Спорт/ Персональний
• Balance: Налаштуйте рівень звуку, що надходить з лівого та правого динаміків.
• Auto Volume Level: Якщо він ввімкнений, різка зміна гучності буде згладжуватися.
• SPDIF MODE: Натиснути для вибору Вимк./ РСМ/ Авто
• AD вимикач: Натиснути для вибору аудіо. (Тільки для режиму цифрового ТБ)

МЕНЮ ЧАСУ
• Натиснути MENU для виведення на екран головного меню та натиснути
для вибору меню часу (Time Menu).
• Clock: Встановлює час у системі.
• Time Zone: вибирає зону часу
• Sleep Time: Обирає час у хвилинах, протягом якого телевізор повинен автоматично вимкнутися, після того, як ви встановили
час. Скасовується шляхом його встановлення на Вимк.
• Auto Stand by (автоматичне очікування): Натиснути для вибору.
• Osd Timer: Встановлює час OSD на екрані.
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ОПЕРАЦІЙНЕ МЕНЮ
МЕНЮ БЛОКУВАННЯ
• Натиснути MENU для виведення на екран головного меню та натиснути
для вибору меню блокування (Lock Menu).
• System Lock: Вимикач блокування системи. (пароль за замовчуванням «0000»)
• Set Password: Встановлює пароль для блокування системи.
• Блокування каналу: Натиснути кнопку Green для блокування або розблокування каналу.
• Parental Guidance: Встановити віковий обмежуючий рівень, відповідний для ваших дітей.
• Блокування клавіш: для вибору Вимк. або Ввімк.
• Режим «Готель»: для вибору Вимк. або Ввімк

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ
• Натиснути MENU для виведення на екран головного меню, та
натиснути
для вибору меню налаштувань (SETUP
Menu).
• Language: Налаштування мови OSD екрана.
• TT Language: Натиснути кнопку
для вибору мови TT.
• Audio Languages/Subtitle Language (мова аудіо/мова субтитрів):
натиснути для вибору пунктів. (Тільки для режиму цифрового
ТБ)
• Hearing lmpaired: Натиснути для налаштування режиму для
слабкого слуху на «Ввімк.» або «Вимк.». (Тільки для режиму
цифрового ТБ)
• PVR File System: Налаштування файлової системи записів.
(Тільки для режиму цифрового ТБ)
• First Time lnstallation: Натиснути
або «ENTER» для введення релевантних варіантів, в тому числі мову та країну OSD.
• Reset: Відновлення налаштувань за умовчанням.
• Software Update(USB): Для оновлення програмного забезпечення.
• Environment: Натиснути для налаштування режиму енергії
на «Домашній режим» або «Магазинний режим»

Environmen t

Shop mod e

11

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

МЕДІА

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

Колір іконки означає, виявив ваш телевізор USB пам’ять або ні. Синій: Так; Сірий: Ні;

Натисніть

для вибору іконки Фото/Музика/Фільм/Текст та ENTER для входу у USB пам’ять.

ФОТО
• Обрати файл зображення та натиснути ENTER для перегляду; телевізор виведе всі зображення у папці автоматично. Натисніть
ENTER для виведення на екран наступного меню.
PLAY/PAUSE Натисніть кнопку “PLAY/PAUSE” для відтворення/паузи слайд-шоу.
• NEXT/PREV Натисніть кнопку “NEXT/PREV.” для переходу до перегляду фотографій, розташованих перед вибраним фото або
після нього.
• STOP Натиснути кнопку “STOP” для зупинки та повернення.
REPEAT ALL Натиснути ENTER для вибору режиму повтору: Repeat 1/ALL/- None.
• MUSIC Натиснути для відтворення або зупинки фонової музики. Натиснути для перегляду списку зображень.
• PLAYLIST INFO Натиснути для виведення на екран інформації щодо поточного зображення (Роздільна здатність/Розмір/Дата/
Час).
• ROTATE Повернути проти годинникової стрілки.
• ZOOM IN Збільшити зображення
• ZOOM OUT Зменшити зображення
• MOVE VIEW Спочатку зменшити зображення. Підсвітити іконку, потім натиснути ENTER, потім натиснути 			
для переміщення зображення.
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МЕДІА
МУЗИКА
Натисніть ENTER для виведення меню на екран.
• PLAY/PAUSE Натиснути для відтворення або паузи.
• FB Натиснути для повільнішого відтворення.
• FF Натиснути для швидшого відтворення.
• PREV Натиснути для відтворення попередньої пісні.
• NEXT Натиснути для відтворення наступної пісні.
• STOP Натиснути для зупинення та повернення у інтерфейс
папок

ФІЛЬМ
Натисніть ENTER для виведення меню на екран.
PLAY/PAUSE Настинути для відтворення або паузи.
FB Натиснути для повільнішого відтворення.
FF Натиснути для швидшого відтворення.
PREV. Натиснути для відтворення попереднього фільму.
NEXT Натиснути для відтворення наступного фільму.
STOP Натиснути для зупинення та повернення у інтерфейс
папок.
CHARSET Натиснути для налаштування набору символів
REPEAT ALL Натисніть для вибору режиму повтору Repeat І/

• REPEAT ALL Натисніть для вибору режиму повтору: Repeat 1/
ALL/None.
• MUTE Натиснути для вимкнення звуку.
• PLAY LIST Вибрати “play list” для виведення списку відтворення на екран
• INFO. Вибрати “info” для виведення на екран інформації про
музику.
• GO TO TIME Вибрати “go to time” для налаштування часу
відтворення.

ALL/ NONE.
SETA Вибрати режим AB.
PLAYLIST INFO Натиснути для перегляду списку зображень.
SLOW FORWARD Натиснути для перегляду списку зображень.
STEP FORWARD Відтворення кроку вперед
GO TO TIME вибрати “go to time” для налаштування часу
відтворення.
ZOOM OUT Зменшити розмір кадру.
ZOOM IN Збільшити розмір кадру. Auto/4:3/16:9 /Zoom l/Zoom 2
Спочатку зменшити зображення. Підсвітити іконку, потім
натиснути ENTER, потім натиснути 			
для переміщення фільму.
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МЕДІА

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

ТЕКСТ
• PREV PAGE Натиснути для переходу на попередню сторінку.
• NEXT PAGE Натиснути для переходу на наступну сторінку.
• PREV. Натиснути для відтворення попереднього тексту.
• NEXT Натиснути для відтворення наступного тексту.
• STOP Натиснути для зупинення та повернення у інтерфейс
папок.
• CHARSET Натиснути для налаштування набору символів
відтворення
• MUSIC Натиснути для відтворення/зупинки фонової музики.
• PLAYLIST Натиснути для перегляду списку текстів

НАЛАШТУВАННЯ Т2
ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ Т2 НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ НАСТУПНІ ДІЇ:
1) Увімкніть телевізор
2) Переведіть телевізор в режим ТВ за допомогою кнопки TV на пульті
3) Оберіть джерело вхідного сигналу натиснувши кнопку Source, та оберіть пункт «Джерело вхідного сигналу: DVB-T».
4) Оберіть країну
5) Оберіть «Автоналаштування» DTV та натисніть «Enter»
6) Оберіть сканування.
7)Налаштування Т2 завершено.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ПОКРОКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ:
1) Увімкніть телевізор до електромережі. Перейдіть у режим «Смарт».
2) Якщо Ви плануєте використовувати телевізор з допомогою інтернетного кабеля – під`єднайте його до телевізора у відповідний роз`єм.
3) За допомогою пульту керування перейдіть на вкладку «Налаштування».
4) У «Налаштуваннях» оберіть «Налаштування мережі».
5) Оберіть тип інтернет мережі: «Провідна мережа» , «Провідна мережа»:
1) Під`єднайте шнур інтернету до Вашого телевізора.
2) Якщо Ваш телевізор не визначив мережевий шнур автоматично, спробуйте ввести дані інтернету дані Вашим
провайдером вручну. Для цього перейдіть у «Ручне налаштування»
«БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА»:
1) Увімкніть пошук WiFi мереж.
2) Оберіть необхідну інтернет мережу, та під`єднайтеся до неї, у разі необхідності введіть пароль.
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УСУНЕННЯ ПРОСТИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Якщо екран виходить з ладу або якість зображення різко змінюється, виконайте наступні перевірки екрану. Спочатку, спробуйте перевірити периферійні пристрої, щоб знайти причину відмови.
ОЗНАКИ

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Живлення вимкнене (Не загоряється індика- - Перевірити під’єднання мережевого кабелю з обох сторін.
тор живлення)
З’явилося повідомлення про відсутність
вхідного сигналу

- Перевірте правильність під’єднання лінії подачі сигналу;
- Перевірте подачу живлення на відповідне периферійне устаткування;
- Перевірте, щоб обраний варіант вхідного сигналу відповідав вхідному
сигналу.

Неналежним чином працює пульт дистанційного керування

- Перевірте стан батарейок (Замінити на нові);
- Перевірте, чи знаходиться пульт дистанційного керування в зоні прийому;
- Переконайтеся в тому, що пульт дистанційного керування спрямований в
бік отвору прийому сигналу пульта на ТБ;
- Переконайтеся у відсутності перешкод між пультом дистанційного керування і отвором прийому його сигналу.

На екрані з’являються мерехтливі точки
або смуги

- Перевірте наявність додаткового випромінювання (автомобіль, кабель ВН
або неонова лампа) або інших можливих джерел електромагнітних полів.

Погіршення якості або кольоровості
зображення

- Перевірте правильність налаштувань відео, таких як яскравість, контрастність, кольоровість і т.д.;
- Додаткова інформація по відео налаштувань вказана у функціях Екрану

Неправильне положення і розмір екрану

- Перевірте, щоб положення екрану і розмір були налаштовані відповідним
чином.

Неналежне зображення або кольоровість

- Перевірте правильність під’єднання сигнальної лінії;
- При підключенні ПК, ви можете змінити дозвіл ПК для отримання належного
зображення. Різниця в вихідному сигналі ПК може негативно впливати на
якість зображення.

Попереджувальне повідомлення на екрані

- Перевірити правильність підключення сигнальної лінії.
- Вибрати належний вхідний сигнал.
- Додаткова інформація вказана в розділі 4, Підтримувані режими сигналів
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
Розмір екрану
Живлення
Споживання енергії
Система ТВ

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

LD-45T2FHDSJ
45”
220-230 В~ 50 ГЦ
63 Т
PAL/SECAM

USB

2

HDMI

3

VGA

1

PC AUDIO

1

Audio(RCA)

1

Video(RCA)

1

YPbPr (RCA)

1

Earphone Out

1

Coaxial out

1

Coax

1

RJ45

1

Вихідна потужність звуку

2х8 Вт

Примітка: дані специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення для поліпшення якості.
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