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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ
УВАГА!

ОБЕРЕЖНО
НЕ ВІДКРИВАТИ!

УВАГА:

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ СТРУМОМ,
ЗВЕРТАЙТЕСЯ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не розміщуйте виріб в нестабільному місці. Виріб може впасти, що
призведе до серйозних травм і поломки виробу.
Запобіжні заходи:
- Використовуйте якісні підставки і кріплення.
- Використовуйте меблі, які спеціально виготовлені під даний виріб.
- Переконайтеся, що не так на краю меблів.
- Не ставте виріб на високі меблі (наприклад, шафи).
- Не ставте телевізор на тканинах і інших матеріалах,
які можуть перебувати між виробом і допоміжними меблями.
Використання виробу за призначенням
Це пристрій є побутова електроніка. Виріб використовується для прийому телевізійного
сигналу через антену або мережу кабельного телебачення, а також для відтворення
мультимедійних файлів з Інтернету та USB-накопичувачів. Виріб може
використовуватися тільки в особистих цілях. Для промислового або комерційного
використання даний виріб не відповідає технічним вимогам. Використовуйте тільки
сполучні кабелі і зовнішні пристрої, які сумісні з виробом, електромагнітною сумісністю
та екрануванням. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником. Не
використовуйте цей виріб в цілях, відмінних від зазначених, і не змінюйте його будь-яким
чином.
Підказка:
♦ Забороняється приєднувати телевізор в мережу зі змінним струмом іншого діапазону.
♦ При відключенні виробу від мережі, не торкайтеся металевої частини штекера. Будь
ласка, тримайте ізольовану частину штекера, коли ви відключаєте кабель живлення.
♦ Перед підключенням до зовнішнього пристрою, будь ласка, спочатку переконайтеся,
що виріб і зовнішній пристрій вимкнені.
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Підготовка до експлуатації
Перевірка аксесуарів

Аксесуари, що входять до комплекту телевізора:

Телевізор

Пульт ДК та Батарейки
ААА х2 шт

Ніжки-підставка
+
гвинти 4 шт

Інструкція
користувача

Інструкція з встановлення ніжок-підставки
Телевізор комплектується ніжками-підставкою для телевізора. Щоб встановити ніжки для
телевізора, виконайте встановлення відповідно до інструкції нижче.
1. Телевізор можна пошкодити, тому, будь ласка:
Покладіть на стіл м’яку тканину, а телевізор покладіть на тканину лицьовою стороною вниз.
Примітка: Завжди спочатку від'єднуйте шнур змінного струму під час встановлення/зняття підставки.
2. Візьміть ніжки-підставки, прикладіть до телевізора як на малюнку нижче, вставте гвинти
в отвори і закрутіть їх.
Примітка: Щоб забезпечити стійкість телевізора, зафіксуйте всі гвинти.

Зверніть увагу на напрямок ніжок:

Вигляд телевізора знизу
(екран повернений вниз)

(Зовнішній вигляд телевізора може відрізнятися
від показаного на малюнку)
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Монтаж на стіну
Відстань між кріпильними отворами
по вертикалі і по горизонталі
VESA 200 х 200

Гвинти
М6х8мм, 4 шт

Примітка: Зазначена довжина гвинта є лише рекомендацією; фактична
необхідна довжина може змінюватися залежно від типу використовуваного
настінного кріплення.

Попередження:
1. Не встановлюйте настінне кріплення самостійно. Для встановлення зверніться до
кваліфікованих фахівців.
2. Телевізор не можна встановлювати на стінах або поверхнях, які мають кут більше
10 градусів із вертикальним напрямком. Інакше телевізор може впасти.
3. Стіни для кріплення повинні мати достатню міцність, щоб витримати всю вагу
телевізора. Наприклад, бетонні стіни та цегляна кладка є прийнятними. Не використовуйте
кріплення на м’які стіни, такі як гіпсокартон.
4. Якщо під час монтажу використовуються різні запасні частини (наприклад, гвинти),
проконсультуйтеся з кваліфікованими фахівцями, щоб переконатися, що ці деталі безпечні
та ефективні.
5. Перш ніж кріпити телевізор до стіни, переконайтеся, що отвори для анкерів відповідають
правилам монтажу. В іншому випадку можуть виникнути деякі проблеми.
6. Не розміщуйте під телевізором джерело тепла. Так як це може спричинити пожежу.
7. Не ставте телевізор поблизу води. Перетворювачі та дроти високої
напруги також слід тримати подалі від пристрою. Так як це може спричинити, ураження
електричним струмом або пошкодити роботу пристрою.
8. Не розміщуйте телевізор у такому місці, де може статися зіткнення або вібрація.
9. Щоб уникнути несподіваного падіння телевізора, не докладайте сильних зусиль
до телевізора або настінного кріплення після встановлення.
10. Перед встановленням обов’язково відключіть телевізор. Тримайте далі
тверді або гострі предмети подалі від панелі екрана, щоб запобігти пошкодження
11. Після встановлення, якщо є потреба перенести телевізор, зверніться до
кваліфікованих фахівців.
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Роз'єми телевізора

COAX: Вихід цифрового звуку.
EARPHONE: Підключення 3,5 мм аудіо гарнітуру для звуку (Навушники).
RF: Підключення сигналу від антени/кабелю через коаксіальний кабель.
RJ45: Підключення Інтернет.
HDMI: Підключення аудіо/відео звуку високої чіткості.
USB: Підключення пристроїв USB, такий як USB-диск, щоб отримати доступ
до функцій мультімедіа.
Cl: Підключення CAM-модулів з декодуючою карткою для переглядів
платних телеканалів.
MINI AV: Роз’єм 3,5 мм для підключення аудіо/відео кабелю (RCA-тюльпан).
MINI YPbPr: Роз’єм 3,5 мм для підключення аудіо/відео кабелю YPbPr.
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Підключення зовнішніх пристроїв

Підключення пристроїв кабелями, потрібно робити коли телевізор вимкнений і
пристрій який підключаєш теж. Підключення кабелями при включеному в мережу
пристрою, може призвести до замикання і виходу з ладу порту підключення або
всього пристрою. Це є порушенням умов експлуатації та зняттям з гарантії.
10

Кнопки на телевізорі

Фронтальна панель

ПРИМІТКА.
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Пульт дистанційного керування
Вставлення батарейок у пульт дистанційного керування
1. Зніміть кришку відсіку для батарейок із задньої панелі пульта дистанційного
керування, піднявши кришку.
2. Вставте батареї AAA 2шт. Переконайтесь, що полярності (+ та -) правильно
розташовані.
3. Встановіть кришку на місце.
Якщо пульт дистанційного керування не
працює, перевірте такі пункти:
• Чи правильні полярность (+, -)?
• Чи зношені батарейки?
• Чи відбувся збій змінного струму?
• Чи підключений шнур живлення?
• Чи є перешкоди біля пульта дистанційного
керування датчик управління?

ОБЕРЕЖНО:
• Використані батареї слід переробити.
• Зберігати в недоступному для дітей місці.
• Не використовуйте нові та старі батарейки разом.
• Замініть обидві батарейки одночасно.
• Коли тривалий час не використовуєте пульт
дистанційного керування, вийміть батареї з
пристрою.

Попередження: Усі батарейки (упаковані або використовувані) не повинні піддаватися впливу
високих температур, таких як сонячне тепло або вогонь.

Кут передачі сигналу пульта дистанційного керування

Використовуйте пульт дистанційного керування в межах відстані та кута, вказаних нижче.
Датчик дистанційного керування
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Опис кнопок пульта дистанційного керування
Увімк/Вимк телевізора
Зменшує гучність телевізора до мінімального рівня.
Натисніть ще раз, щоб відновити гучність.
Натисніть 0-9, щоб вибрати телевізійний канал
безпосередньо під час перегляду телевізора.
Для перемикання цифри каналу.
Повернення до попереднього каналу.
Вибирає таймер сну, після чого телевізор автоматично вимикається.
Переключіть звуковий канал у режимі мультимедіа.
Перемикання між заданим режимом розміру екрана.
Вибір джерела вхідного сигналу.
За допомогою стрілок виберіть джерело та натисніть OK, щоб вибрати.
Натисніть, щоб відобразити на екрані інформацію про поточну програму.
Доступ до головного меню або повернення на верхній рівень підменю.
Вихід із поточного меню або функції.
Використовує чотири стрілки, щоб виділити різні елементи
меню телевізора або змінити значення.
Кнопка введення та підтвердження.
Збільшує або зменшує гучність телевізора.
Кнопки вгору або вниз для перемикання каналів.
Показує список улюблених каналів.
Перемикає режим зображення.
Перемикає режим звуку.
ЧЕРВОНИЙ/ЗЕЛЕНИЙ/ЖОВТИЙ/СИНИЙ: Використ. додаткові функції в екранному меню.
Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку Android.
Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань Android.
Увімк/Вимк режиму миші.
Показує Електронний програмний гід.
Режим телетексту.
Режим телетексту - щоб розкрити або приховати приховані слова.
Зображення телевізора та телетекст змішуються на прозорому фоні.
Для відображення індексної сторінки.
Режим телетексту - приховати поточну сторінку, яка відображається.
Доступ до субкодованої сторінки.
Зміна розміру дисплея в режимі телетексту.
Щоб скасувати функцію
Перемикання між телевізором та радіо.
Кнопка відеозапису.
Для запису на USB-пристрій, підключить диск в USB-порт.
Натисніть, щоб увімкнути функцію Time Shift у режимі цифрового
телебачення для відкладеного перегляду.
Відображення інформації про субтитри
Зупиніть і відтворіть або призупиніть мультимедійні файли
Швидкий перегляд та швидка перемотка вперед
Виберіть попередній або наступний медіафайл

ПРИМІТКА:
♦ Усі зображення в цьому посібнику є прикладами, лише для довідки, фактичний
товар може відрізнятися від зображень.
♦ Кнопки, не згадані тут, не використовуються.
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Увімкнення та вимкнення

Виберіть джерело вхідного сигналу

/

INPUT
OK

Налаштування екранного меню
MENU
OK
OK

EXIT

MENU
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Екранне меню
Налаштування меню

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити ОСНОВНЕ ЕКРАННЕ МЕНЮ:
Налаштування каналу: використовується для пошуку та редагування каналів, воно доступне
лише на вході телевізора.
Ви можете вибрати автоматичний пошук або вибрати вручну пошук відповідно до ваших потреб.
Налаштування зображення: використовується для регулювання телевізійного зображення.
Наприклад: режим зображення, кольорова температура тощо.
Звук: використовується для регулювання звука телевізора.
Наприклад: режим звуку, баланс тощо.
Час: Використовується для регулювання телевізійного часу.
Наприклад: Таймер екранного меню, Таймер сну тощо.
Блокування системи: використовується для налаштування блокування телевізора.
Наприклад: Блокування системи, Блокування джерела тощо.
Примітка: Якщо ввімкнено системне блокування, введіть пароль для розблокування,
за замовчуванням - 0000.
Налаштування: Використовується для налаштувань телевізора.
Наприклад: Мова меню, Скинути телевізор тощо.
CEC: використовується для налаштування CEC.
Наприклад: автоматичне ввімкнення телевізора, список пристроїв CEC тощо.
Для отримання додаткових налаштувань зверніться до меню.
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Екранне меню
Робота Smart TV

Натисніть кнопку HOME на пульті ДК, щоб увійти до головного панелі запуску.
За допомогою кнопок зі стрілками
виберіть піктограму та натисніть кнопку
«OK», щоб увійти в підменю. У режимі Smart TV ви можете встановлювати / видаляти
програму, переглядати Інтернет, системні налаштування та інші операції.

Робота з медіа
Примітка: Перед використанням меню МЕДІА підключіть USB-пристрій або карту пам'яті.
Натисніть кнопку HOME, щоб увійти до головного меню Smart TV.
Натисніть кнопку
для вибора в меню додатка «Мои додатки», а потім натисніть
кнопку «OK», щоб увійти в меню, виберіть медіаплеєр у підменю та натисніть кнопку OK,
щоб увійти.
Ви можете вибрати файл відео, музики або фото, який ви хочете відтворити.
Потім натисніть кнопку " ", щоб розпочати відтворення.

1. Натисніть кнопку
, щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати, у меню Медіа,
а потім натисніть кнопку OK або ►, щоб увійти.
2. Натисніть кнопку
для регулювання або натисніть кнопку ▲ / ▼ для вибору.
3. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU, щоб зберегти та
повернутися до попереднього меню, а потім натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з
усього меню.
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Виявлення проблем

Проблеми з телевізором

Зображення чи звук відсутні, але телевізор увімкнено, а на екрані банер "Немає сигналу".

Звук чудовий, але картинка погана.

Звуку немає, але картинка чудова.

Кнопки на бічній панелі не працюють.

Пульт дистанційного керування не працює.
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Назва моделі

50USQ1920T2

Ключові особливості
(

/DVB-C/DVB-T/DVB-T2
LCD D-LED
3840 2160 (Ultra HD

Специфікація панелі
(

200

²±10%
4000:1
8
178°/178°
＞30,000

(H/
Картина

16:9

ЗВУК

20

Smart функції

(2*10

Android 9.0
4 x Core A55, 900
Integrated
'

3 x Mali470, 600

/

DDR 1.5GB / eMMC 8GB
PAL,SECAM
U

(

avi/mpg/mov/ts/mkv/dat/mp4/vob/flv

U

jpeg/bmp/png/gif/mpo

U

mp3/aac/flac/arm/pcm

U

srt/ass/txt

WiFi

2.4G,

802.11b/g/n

Media Center, Zeasn

Роз'єми
HDMI
USB
AV(m
in

3
2
1
1
1
1
1
1
1

(RF
RJ45
COAXIAL
YPBPR (m
CI
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ:

100-240 , 50/60
115
0.5

АКСЕСУАРИ

1
2
1
2

(

Розмір телевізора (Д * В * Ш) (мм)
(
(

1125 700 268
9.2
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