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Шановний покупець!
Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки “ROMSAT”. Ми
впевнені, що наші вироби будуть вірними та надійними помічниками у
Вашому домі.
Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна
температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле
приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою
та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен
відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години.
Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити
не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.
Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію та збережіть її для
подальшого використання.
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Попередження безпеки та повідомлення
Символ Небезпеки

Нагадування користувачу про велику напругу.

Символ Попередження

Нагадування користувачу про виконання всiх дiй згiдно з iнструкцiями.
УВАГА:

ЩОБ ЗАПОБIГТИ ПОШКОДЖЕННЯМ, ЗАЙМАННЯ ВИРОБУ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ВИРОБУ ПIД ДОЩ ТА ЕКСПЛУАТАЦIЮ ЙОГО В УМОВАХ ПIДВИЩЕНОi
ВОЛОГИ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

• Перед використанням виробу уважно ознайомтесь з цiєю
iнструкцiєю. Збережiть ii для використання у майбутньому.
• Нiколи самостiйно не розбирайте вирiб, це може стати причиною ураження
електричним струмом, привести до виходу вироба з
ладу та анулює гарантiйнi обов'язки виробника.
• Для проведення ремонту та технiчного обслуговування
звертайтесь тiльки до квалiфiкованих фахiвцiв.
• Для електроживлення виробу використовуйте електромережу з належними
характеристиками.
• Пiдключайте вирiб лише до призначенних для цього аудiовiдеокомпонентiв та
призначенними для цього з'єднувальними кабелями.
• Не пiддавайте пристрiй дii прямих сонячних променiв, низьких
та високих температур, пiдвищеннiй вологостi. При перемiщенi
виробу з прохолодного примiщення в тепле i навпаки,
розпакуйте вирiб перед початком експлуатацii та зачекайте 1-2
години, не вмикаючи йога.
• Не ставте на вирiб стороннi предмети. Оберiгайте вирiб вiд
ударiв, падiнь, вiбрацiй та iнших механiчних дiй. Пам'ятайте екран виробу крихкий i може бути пошкодженним навiть
незначним зусиллям. Не закривайте вентиляцiйнi отвори на
заднiй панелi виробу та не встановлюйте йога в мiсцях, де
нормальне охолодження виробу неможливе.
• Не використовуйте пiд час чистки пристрою, абразивнi
матерiали та органичнi з'єднання (спирт, бензин и т. д). Для
чистки корпусу виробу допускається використання невеликоi
кiлькостi нейтрального миючого засобу, для чистки екрану використовуйте
суху м'яку тканину або спецiальнi серветки,призначенi для LСD-монiторiв.
• Вимикайте вирiб вiд мережi електроживлення i вiд кабеля
телевiзiйно'i антенни, якщо не збирає тесь користуватися ним
тривалий час.
Не залишайте без догляду працюючий вирiб.
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------ Монтаж на стіні

Монтаж та підключення

30cm

-----......,

Обмеження циркуляції повітря

Комплектація
1. Телевізор.
2. Посібник користувача.
3. Пульт дистанційне керування.
4. Шнур живлення (прикріплений до телевізора).
5. Елементи живлення для пульта - 2 шт.
6. Ніжки - 2 шт. та набір для їх кріплення

10cm

Вентиляція
a. Будь ласка, витримуйте цей простір принаймні
навколо телевізора, як показано на малюнку.
b. Не накривайте вентиляційні отвори та не
вставляйте жодного об'єкта в корпус.
c. Не встановлюйте пристрій на обмежене місце,
наприклад книжкова шафа або вбудовану шафу,
якщо не буде належним чином вентильований
телевізор.

Поради щодо встановлення

b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

Телевізор повинен бути встановлений біля розетки
АС для легкого підключення та відключення.
Для вашої безпеки, будь-ласка, виберіть відповідний
кронштейн для кріплення на стіну або підставку.
Щоб уникнути пошкоджень, потрібно встановити
телевізор на стабільну площину або встановити на
тверду стінку.
Попросіть кваліфікованих спеціалістів встановити
телевізор на стіну. Неправильне встановлення може
призвести до нестабільної установки телевізора.
Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці,
сприйнятливому до механічної вібрації.
Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці, де
можуть потрапити комахи.
Не встановлюйте телевізор під кондиціонер, це може
призвести до несправності.
Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці з
сильним магнітним полем, інакше воно може
заважати та пошкодити електромагнітною хвилею.

Підключення периферійного обладнання
Зауваження:
1. При підключенні до обладнання з функцією

MHL, будь ласка, виберіть джерело вхідного
сигналу HDMl-1.

2. HDMI може працювати з DVI кабелем, та
працює з зовнішнім HDMI / DVI
комутатором.

Інтерфейс COMPONENT (Може бути

3. відсутній, дивиться специфікацію телевізора).
При наявності інтерфейсу COMPONENT та

4. AV, використовуйте інтерфейс AUDIO-IN.

------Монтаж на площині------....

5. Периферійне обладнання та пристрої,
описані в цьому посібнику, повинні
бути придбані окремо.

30cm

10cm

Стіна

10cm

Монтаж телевізора

a.

10cm

10cm

7cm

® Жовтий (сигнал ВІДЕО )

Обмеження циркуляції повітря

@) Білий (сигнал AУДІО -L)
@ Червоний (сигнал AУДIO-R)

Стіна
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Клавіші керування панеллю

,
-Е]

1

6

о о

- сн +

- .L]

5

4

..

111111 1 11 1 1 111111111111

+

�

,,
80
DO

3

<!.>

1

1

2

IIIIIIШIII

1) Індикатор живлення та приймальне вікно ІЧ приймача
дистанційного керування .
2) <.!) Standby: Перемикає телевізор з режиму очікування
в робочий режим і навпаки.

Примітка:

�-----1[ А

Увага

1. Натисніть [SOURCE] або [MENU] щоб підтвердити
виконання вибраної операції. Вони мають ту ж
функцію, що і клавіша [ОК] на пульті дистанційного
керування .
2. Різні моделі можуть відрізнятись зовнішнім виглядом;
будь ласка, зверніться до фактичного пристрою.

]1------�

Підключаючи зовнішню антену до телевізора, будь
ласка, спочатку вимкніть телевізор з мережі. Не
підносьте зовнішню антену близько до лінії
електропередач високої напруги, щоб уникнути
ураження електричним струмом.
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Інструкція на пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування
Установка батарей в пульт дистанційного
керування

Примітка: Зовнішній вигляд пульта дистанційного
керування може відрізнятися від цього зображення.

Зніміть кришку батарейного відсіку, вставте дві батареї
ААА на 1,5В відповідно до вказаної полярності в пульт
дистанційного керування і закрийте кришку.

<.!)

Порядок використання пульта дистанційного керування
1. При використанні пульта дистанційного керування слід
направляти його на приймальне вікно ІЧ приймача
дистанційного керування. Перешкоди між пультом
дистанційного керування та індукційним вікном можуть
перешкоджати нормальній роботі.
2. Не піддавайте пульт дистанційного керування механічним
навантаженням. Крім того, не тримайте пульт дистанційного
керування під прямими сонячними променями, оскільки
теплова енергія може призвести до пошкодження пульта
дистанційного керування.
3. Коли приймальне вікно ІЧ приймача дистанційного
керування. знаходиться під прямим сонячним промінням або
інтенсивним освітленням, в роботі пульта дистанційного
керування можливі перебої, тому, будь ласка, змініть кут
освітлення або підійдіть ближче до індуктивного вікна.
4. Якщо напруга елементів живлення є недостатньою, це
впливає на відстань дистанційного керування. Потрібна
заміна на нові батареї. Коли протягом довгого часу не
використовується пульт дистанційного керування чи срок
придатності батарей вичерпується, будь ласка, виймайте
батареї, щоб уникнути їх протікання, що може пошкодити
пульт дистанційного керування.
5. Не використовуйте різні батареї. Одночасне використання
нових і старих батарей не допускається. Ви завжди повинні
використовувати пару отнотипних батарей.
6. Не кидайте батареї у вогонь. Будь ласка, дотримуйтесь
відповідних вимог щодо захисту навколишнього середовища
при утилізації батарей.
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Назва

Функціональне значення кнопки
Переключає приймач у режим
POWER ({!))
очікування і навпаки.
WIDE (16:9) Змінює співвідношення сторін.
Вимикає звук при перегляді програми.
MUTE (Е!ЭС)
Числова
Введення числових значень
(0-9)
F1
Зупинка динамічного зображення
Channel list
Перегляд списку каналів.

Користування пультом дистанційного
керування в режимі телетексту

ТТХ: Послідовно натискаючи клавішу [ТТХ] по колу
відображаються 3 режими: Змішування дисплею - текстовий
режим - Телетекс вимкнено.
Активація режиму телетексту для поточного каналу.
Натисніть клавішу [ТТХ] двічі, щоб перейти в режим
телетексту, що транслюється на поточному каналі.
Натисніть кнопку ще раз, щоб вийти з телетексту.
REVEAL: Кнопка відображає прихований текст. Для
переходу в звичайний режим натисніть її ще раз.
HOLD: Фіксує дисплей на поточній сторінці у тому
випадку, якщо є кілька додаткових сторінок, які слідують
автоматично. Для скасування натисніть кнопку ще раз.
INDEX: Відображає сторінку індексу (вмісту) в будьякий час під час перегляду телетексту.
LIST: Переключення між режимами списку та поточним
режимом завантаження.

([§])

Вибір режиму звуку.
Вибір режиму зображення.
Переміщає курсор вгору / вниз /, вліво/
(
) право у пункті меню або зміна дати EPG
Підтвердження вибраного параметра.
ок
VOL+NOL- Налаштування гучності.
MENU
Для відображення меню.
Відображення меню вибору джерела
SOURCE
сигналу.
Вибір каналу. Зміна сторінок
СН+/СНпоточного каналу EPG.
INFO
Інформація про поточну програму.
REC
Запис програми.
Повернення до останньої програми
Return (с;�)
перегляду.
Вибір режиму NICAM
L/R
(джерелом сигналу є ATV)
У режимі DTV відобрає cписок
INDEX ( ... )
записаних програм.
У режимі DTV в порт USB накопичувач
підключений. Натискання клавіші
ZOOM (11 )
[ZOOM] затримує трансляцію
відтворюваних телевізійних програм.
S MODE
P MODE
Курсор

..............

Червоний, Зелений, Жовтий, Синій: запит пов'язаної
сторінки на дисплеї блокується відповідно до режиму
завантаження. У режимі ТОР Hitlist кнопки червоний,
зелений та синій координують вибір з меню Hitlist,тоді як
Жовта кнопка ігнорується.

REVEAL(8)

пх (С')

HOLD (..,_)
Для роботи з телетекстом або з USB.
LIST (�)
LANGUAGE
(..i)

RADIO ( .. )
Червона
Багатофункціональна червона клавіша.
Виклик телетексту або відображення
SUBTITLE
субтитрів, якщо у поточного каналу
Зелена
присутні субтитри.
Жовта або FAV обирають чи
FAV
відображають улюблені програми.
Жовта
Голуба або EPG викликає на екран
EPG
Електронний рограмний гід (EPG)
Голуба
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Основні операції
Зауваження:
1. Основні операції відносяться до операцій з пульта
дистанційного керування. Для управління
операційними клавішами панелі, будь ласка,
зверніться до інструкції «Клавіші керування
панеллю»
2. Інструкція по роботі з меню в цьому посібнику
пояснюється на прикладі телевізійного режиму.
Операції в інших режимах аналогічні .

Подача живлення
Вставте шнур живлення в електричну розетку,
потім натисніть кнопку [�] щоб включити
телевізор.(Примітка: будь ласка, переконайтесь,
що мережа живлення працює стабільно).
При першому включенні ,на екрані відображається
"Будь ласка, виберіть мову екранного меню",
натисніть [.А.]/[Т]/[ .._ ]/[ �] щоб вибрати бажану
мову, tнатисніть [ОК] для підтвердження. На екрані
появиться "Вибір DVB", кнопками [.А.]/[Т] виберіть
потрібний тип DVB, потім натисніть [ОК] для
переходу до наступного кроку. (Наступний приклад
пошуку каналів DVB-типу знаходиться під DVB-T.)
Натисніть [ .._ ]/[ �] для вибору типу пошуку: DTV +
ATV, ATV, DTV, натисніть [Т]. Ви можете вибрати
країну знаходження за допомогою [.А.]/[Т]/[ .._ ]/[ �],
потім натисніть клавішу [ОК] для підтвердження, і
телевізор розпочне автоматичний пошук каналів.

Очікування

В робочому режимі натисніть кнопку [�] , щоб
перейти в режим очікування.

*

Зверніть увагу:

1. Телевізор автоматично перейде в режим
очікування, якщо вхідний сигнал відсутній протягом
5 хвилин при ввімкненому телевізорові.
2. Телевізор автоматично перейде в режим
очікування, коли буде досягнуто встановлене час
вимкнення.
3. Якщо телевізор не використовується протягом
тривалого часу, потрібно вимкнути його з мережі
живлення.

Вибір джерела сигналу

Ви можете підключати до телевізора різноманітні

пристрої і отримувати відмінне зображення, якщо
вони мають HDMI, AV, PC та інші виходи. Можна
вибирати кожен з них та підключати до відповідних
входів телевізора. Ввімкнувши пристрій натискаєте
кнопку [SOURCE ] для відображення меню вибору
джерела сигналу. Коли меню висвітиться на екрані

Натисніть [.А.]/[Т] для вибору відповідного вхідного
сигналу, а потім [ОК] для пілтвердження.

Інструкція по роботі з меню
Натисніть [MENU], на екрані з'явиться головне меню.
1. Натисніть клавішу [ .._ ]/[ �] щоб вибрати тип
меню для регулювання, яких включено 6 видів:
КАНАЛ, ЗОБРАЖЕННЯ, ЗВУК, ОПЦІЇ, ЧАС, БЛОК.

2. Натисніть клавішу [.А.]/[Т] для вибору
параметра налаштування в типовому меню.
3. Натисніть [ОК] для переходу в інший тип меню.
4. Натисніть [MENU] щоб вийти з головного
меню, коли телевізор відображає головне
меню, натисніть [MENU], щоб повернутися до
попереднього меню, коли телевізор
знаходиться в підменю.
5. Під час роботи параметр, який не змінюється в
поточному меню, буде автоматично приховано,
а його колір буде змінено на сірий.
Примітка. Пароль за замовчуванням для
блокування головного меню є 0000.

Сканування програм

Налаштуйте програми, перш ніж переглядати
телевізор. Перед запуском, будь ласка,
переконайтесь, що антена була підключена
належним чином.

Автоналаштування

Натисніть клавішу [MENU], меню КАНАЛ висвітиться
на екрані. Натисніть клавішу []/[], щоб вибрати
Автоналаштування. Натисніть клавішу [ОК], на екрані
відобразиться "Вибір типу DVB", натисніть кнопку
[]/[], на пульті дистанційного керування, щоб
вибрати потрібний тип DVB, а потім натисніть клавішу
[ОК], щоб перейти до наступного кроку. (Наступний
приклад пошуку каналів DVB-типу знаходиться під
DVB-T2.) Натисніть клавішу []/[], щоб вибрати
тюнер: DTV+ATV, ATV, DTV та натисніть клавішу [],
виберіть країну, далі натисніть []/[]/[]/[�], а потім
натисніть клавішу [ОК], щоб підтвердити, телевізор
почне пошук каналів. Під час автоматичного пошуку
ви можете натиснути клавішу [MENU] для виходу з
функції автоматичний пошук телеканалів.

Ручний пошук ATV

Натисніть клавішу [MENU], меню КАНАЛ з'явиться
на екрані. натисніть [.А.]/[Т] та оберіть Ручний пошук
ATV. Натисніть [ОК] щоб увійти в меню ручного
налаштування ATV. Натисніть [.А.]/[Т] щоб вибрати
поточний канал, натисніть [ ... ]/[11),,] щоб вибрати
потрібний канал, виберіть Пошук, далі натисніть
[.,..]/[11),,] для ручного пошуку. Після пошуку ви можете
зберегти канал в інших позиціях. У цей час натисніть
[.А.]/[Т] щоб вибрати Зберігання, а потім натисніть
[ ... ]/[11),,] для вибору номера каналу. Після вибору
точного настроювання натисніть [ ... ]/[11),,] для
настроювання з низької частоти до високої частоти.
Під час ручного пошуку ви також можете натиснути
клавішу [MENU], щоб перервати пошук і повернутися
до останнього меню.

...

Знак

•
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�
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•
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Функція USB-медіа

Будь ласка, вставте USB-накопичувач у USBінтерфейс телевізора та виберіть USB як джерело
сигналу. Відкрийте мультимедійний центр USB,
який включає: ФОТО, МУЗИКА, ФІЛМ, ТЕКСТ.

Опція Запису (REC)

Увага:

У режимі DTV натисніть клавішу [REC], відобразиться
меню параметрів REC на екрані, і система розпочне запис.
Натисніть клавішу [REVEAL], щоб зупинити та завершити
запис; Після завершення запису натисніть клавішу [INDEX],
для перегляду записаного списка фалів, виберіть файл, який
ви хочете відтворити, для відтворення натисніть [Зелену]
клавішу або видаліть, натиснувши [Червону] клавішу.
Натисніть [ОК], щоб відтворити його.

...

Знак

•
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Опис
Play: Відтворити відео.
FB: Щоб повернутися назад, натисніть
клавішу [INDEX].
FF: Швидко вперед, натисніть [INDEX] для
нормального відтворення.
FB З0s: Перехід на 30 сек. назад
FF З0s: Перехід на 30 сек. вперед.
Pause: Пауза.
Stop: Зупинити або вийти.

1. Нестандартні USB-пристрої не можуть працьовати з
телевізором; у цьому випадку, будь ласка, замініть USBпристрій;
2. Файлова система USB носія має бути FAT32 або NTFS,
якщо ваш пристрій має іншу файлову систему, будь
ласка, відформатуйте його;

Опис
Play: Відтворити відео.
FB: Щоб повернутися назад, натисніть
клавішу [INDEX].
FF: Швидко вперед, натисніть [INDEX] для
нормального відтворення.
FB ЗОs: Перехід на 30 сек. назад
FF ЗОs: Перехід на 30 сек. вперед.
Pause: Пауза.
Stop: Зупинити або вийти.

З. Не відключайте USB-пристрій під час відтворення, це
може призвести до проблем з системою або пристроєм;
Перш ніж замінити пристрій USB, вимкніть джерело
живлення пристрою;
4. Телевізор підтримує стандартні пристрої USB 1.1 та
USB2.0, такі як USB накопичувачі та знімні жорсткі диски;
5. Максимальний вихідний струм USB-порту цього пристрою
становить 500 мА; будь-ласка, використовуйте зовнішнє
джерело живлення, якщо буде підключено зовнішній пристрій
більш високого струму;

Примітка. Функція запису може підтримувати
лише записані файли з файловою системою FAT32.

6. При відтворенні файлів великого розміру, файл може бути
відтворений через декілька секунд, або деякі функції можуть
бути недійсними через сумісність USB-пристрою; у цьому
випадку, будь ласка, вимкніть пристрій та повторно
підключить до телевізора.

Опція TimeShift

*

У режимі DTV натисніть клавішу [ZOOM], для
активації функції "TimeShift". Натисніть [INDEX] для
відтворення записаної програми. Натисніть
[REVEAL] для завершення та вихіду з функції
TimeShift. Коли користувач залишає перегляд
програми на короткий час, функція TimeShift може
призупинити і кешувати програму відтворення на
USB-диск. Коли користувач відновить відтворення,
програма може продовжувати показ.

Клавіши пульта ДУ швидкого доступу

Клавіши [INDEX], [ZOOM], [REVEAL], [ТТХ],
[HOLD],[LIST], [LANGUAGE], [RADIO] які
використовуються для роботи USB.

Натисніть [.,..]/[11),,] вибрати ФОТО. Потім натисніть
клавішу [ОК], щоб прочитати ваші фото документи.
Натисніть [.А.]/[Т]/[ .,..]/[11),,] щоб вибрати фотографію
та натисніть клавішу [ОК]
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(Після того, як вибрано фотографію, у нижньому
правому куті файла є моливість вибрати фотографії,
щоб приєднатися до списку відтворення.). Натисніть
клавішу [INDEX], щоб запустити. Коли ви нічого не
виберете, телевізор автоматично об'єднає всі
фотографії у файл у списку відтворення.
Натисніть клавішу [INFO], тоді на екрані з'явиться
панель інструментів. Натисніть [Т] щоб приховати
панель інструментів.
Примітка: Метод роботи розділу Музика,
Фільму та Текст такий самий, як і Фото. Будь
ласка, зверніться до параметрів Фото.

Функція Готелю

Натисніть клавішу "MENU" на пульті
дистанційного керування, щоб відобразити головне
меню телевізора, а потім натисніть кнопки "4578" на
пульті дистанційного керування, щоб відобразити
меню функцій Готелю. Натисніть [Ji,.J'f//f] щоб увійти в
меню та вибрати елемент, який потрібно
налаштувати, а потім натисніть [<1111/�] щоб
відрегулювати значення або стан.

Пошук несправностей
та рекомендації для їх усунення
Увага: Не відключайте телевізор від мережі під час
перезавантаження поки мигає індикатор. Це може
призвести до того, що телевізор не увімкнеться, й вам
доведеться звернутися до сервісного центру.
Інерційність зображення - залишкове зображення
Зверніть увагу, що при відображенні статичного зображення
(нерухомого або під час паузи) може
з'являтися залишкове зображення. Для видалення цього
зображення спробуйте вимкнути телевізор на деякий час.
Щоб уникнути подібних проблем, не залишайте на екрані
одне й те саме зображення протягом тривалого часу.
Немає живлення
Переконайтесь в тому, що вилка телевізора підключена до
мережі живлення.
Низька якість зображення
1. Перевірте телевізійну систему.
Потрібно встановити систему PAL/SECAM.
2. Перевірте щоб антена знаходилась подалі від
джерел завад (незаземленого звукового
обладнання, неонових ламп і т. п.)
3. Високі будівлі і гори можуть призвести до того,
що зображення може погіршуватись. Поліпшити якість
зображення дозволяє зміна напрямку антени.
Перевірте, чи правильно обрана в налаштуваннях
частота програми.

4. Виконайте переналаштування каналів.
5. Якість зображення може погіршитись, якщо до

телевізора одночасно підключені два зовнішні
пристрої. У такому разі від'єднайте один із зовнішніх
пристроїв.

Відсутнє зображення
1. Відсутність зображення свідчить, що телевізор не
отримує сигнал.
Перевірте правильність вибору джерела сигналу.
2. Перевірте підключення антени.
3. Перевірте роз'єми антени.
4. Перевірте антенний кабель.
5. Перевірте роз'єми, які використовуються для
підключення антени.
6. Якщо Ви маєте сумніви, при підключенні
зверніться до кваліфікованого майстра.
Відсутній звук
Перевірте, чи не вимкнено звук? Щоб скасувати беззвучний
режим, натисніть клавішу MUTE або підвищуйте рівень
гучності.
Звук чути лише з одного динаміка.
Перевірте, чи встановлений баланс повністю в сторону
одного динаміка? (розділ меню Звук).
Пульт дистанційного керування не працює Телевізор не
реагує на сигнали з пульта дистанційного керування.
Можливо, сіли батарейки. У такому разі Ви можете
використовувати кнопки управління на телевізорі. (*)
Можливо тільки у разі, якщо вони не заблоковані за
допомогою функції батьківського контролю.
Неможливо обрати джерело вхідного сигналу
1. Якщо ви не можете обрати джерело вхідного сигналу,
можливо, відсутні підключені пристрої.
2. Перевірте кабелі AV і підключення, якщо ви раніше
намагалися підключити пристрій.
Запис недоступний
Щоб записати програму, спочатку необхідно приєднати до
телевізора USB-диск, коли телевізор буде вимкнений. Після
цього увімкніть телевізор, щоб активувати функцію запису.
Інакше функція запису не буде доступна. Якщо ви не можете
виконати запис, спробуйте вимкнути телевізор, а потім знову
встановити USB-пристрій з вимкненим телевізором.
Повільна робота USB-пристрою
Якщо при старті запису з'являється повідомлення Швидкість
USB недостатня, спробуйте включити запис повторно. Якщо
помилка залишається, можливо, Ваш USB-диск не відповідає
вимогам швидкості. Спробуйте під'єднати інший USB-диск.

Технічні характеристики
Розмір панелі
Макс. Роздільна здатність
Найкр. Роздільна здатність
Блок живлення
Потужність динаміків

32"
1366Х768
1360 х 768@60Hz
100-240VAC 60/50Hz
6W+6W

Розміри (В х Ш х Д) і вага
За винятком бази
включаючи базу

Розпакований: 732X432X76(mm³)
Розпакований: 742X483X202(mm³)
Упакований: 835X514X140(mm³)

Режим відображення VGA
NO.
1
2
3
4
5

Режим
VGA
SVGA
XGA
WXGA

Розд.здатн.
720Х400
640Х4 80
800Х600
1024Х768
1360Х768

Частота
70Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

Рекомендований режим:1360X768@60Гц

Вага нетто: 4 кг
Вага брутто: 5,4 кг

Споживання енергії

Режим
Робоче середовище:
Температура: 5°C-40°C
Вологість: 10%~85%
Атмосферний тиск: 86kPa~106kPa
Середовище зберігання:
Температура: -20”C~55”C
Вологість: 5%~95%
Атмосферний тиск: 86kPa~106kPa
Технічні характеристики телевізора
1. Підтримка стандартів:
ATV: PAL D/K,I,B/G, SECAM D/K,B/G,L;
DTV: DVB-T/C/T2.
2. TV(RF):75Ω незбалансований.
3. AV Video-Вхід: 750, 1±0.1Vp-p, RCA.
4. AV Audio-Вхід: 20KΩ 0.2~2Vrms.
5. HDMI Вхід: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p.

Нормальна робота
Очікування
Базові установки для інсталяції
Помістіть телевізор на безпечне м'яке місце, перевірте
ніжки-підставки ліву і праву основу та базову установку
переднього і заднього напрямку, потім встановіть ніжки в
нижній частині задньої кришки телевізора, як напрямок
стрілки на малюнку, вирівняйте позиціювання отвору
верхньої основи та позиціонування отвору внизу,
вирівняйте отвори для гвинтів, потім закріпіть гвинти.

Ніжка-Л-.(
)+---Ніжка-П

+---Гвинти

Примітка: фактичний вигляд ніжок та корпусу
телевізора може бути відмінним від фотографії;

