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Вступ
Шановний покупець!
Вiтае:мо Вас iз придбанням виробу торгiвельно"i марки "Romsat". Ми впевненi, що нашi вироби
будуть вiрними та надiйними nомiчниками у Вашему домашньому госnодарствi.
Не пiддавайте пристрiй рiзким перепадам температур. Рiзка змiна температури (наприклад,
внесення пристрою з морозу в тепле примiщення) може викликати конденсацiю вологи всерединi
пристрою та порушити йога працеэдатнiсть при вмиканнi. Пристрiй повинен вiдстоятися в теплому
примiщеннi не менше нiж 1,5 години.
Введення пристрою в експлуа-тацiю пiсля транспортування проводити не ранiше, нiж через 1,5
години пiсля внесення його в примiщення.
Будь ласка, уважно прочитайте дану iнструкцiю та збережiть П для подальшого використання.

Запобiжнi заходи
Увага!
Тримайтепакувальнi матерiали в недоступних дпя дiтей мiсцях. "ix можна випадково проковтнуги.
Також уважно повадьтеся з пакувальними матерiалами.

Установка
Не встановлюйте телевiзор на похилих або нестiйких поверхнях.
Не ставте нiяких предметiв зверху телевiзора. Якщо в телевiзор потрапить вода або стороннi
предмети, можливо коротке замикання, що може призвести до пожежi або ураження електричним
струмом. Якщо всередину телевiзора потраплять стороннi предмети, звернiться до сервiсного
центру.
Не блокуйте вентиляцiйнi отвори. Це може стати причиною перегрiву телевiзора, пожежi або
пошкодження телевiзора.
Не встановлюйте телевiзор бiля електронного обладнання - це може викликати перешкоди в
зображеннi, звуцi i т.д. Зокрема, не ставте вiдеоапаратуру поряд з телевiзором.
Шнур живлення
Вставте вилку шнура в розетку. Якщо вилка вставлена не повнiстю, це може стати причиною
перегрiву, що може призвести до пожежi. Якщо вилка пошкоджена або розетка розхиталася, не
використовуйте "ix.
Не берiть штепсель мокрими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
Слiдкуйте, щоб шнур живлення не був пошкоджений. При вiдключеннi шнура живлення берiть за
вилку, а не за шнур.
Заборонено модифiкувати телевiзор, ставити на нього важкi предмети, встановлювати його поруч
з джерелами тепла, перегинати, шнур живлення або витягати з силою шнур з розетки. Це може
призвести до пошкодження шнура живлення, i, як наслiдок, призвести до займання або ураження
електричним струмом. У разi пiдозри у пошкодженнi шнура живлення, вiдремонтуйте його в
авторизованому сервiсному центрi.
Якщо телевiзор не буде використовуватися протягом тривалого перiоду часу, вiдключiть шнур
живлення вiд розетки.
Якщо при експлуатацi"i виникли проблеми
Якщо в роботi телевiзора виникли проблеми (наприклад, вiдсутнiсть зображення або звуку), або
чути незвичний запах, негайно вiд'е:днайте шнур живлення. Продовження використання телевiзора
в таких умовах може призвести до пожежi або до непоправного пошкодження пристрою. Вiднесiть
телевiзор в авторизований сервiсний центр. Не рекомендуе:ться обслуговування телевiзора
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неавторизованим персоналом сервiсного центру. При попаданнi всередину телевiзора води або
стороннiх предметiв, при падiннi телевiзора, вiдключiть вилку шнура живлення.
Зв'яжiться з авторизованим сервiсним центром для проведення ремонту.
При використаннi телевiзора
Не наближайте руки, обличчя або iншi предмети близько до вентиляцiйних отворiв телевiзора.
Через повiтря, яке виходить з вентиляцiйних отворiв, верхня частина телевiзора може нагрiвати
ся. Не наближайтеся надто близько до телевiзора.
Перед пересуванням телевiзора вiдключайте всi кабелi i шнур живлення телевiзора. Пересування
телевiзора з кабелями може призвести до пошкодження пiдключених зеднань, якi, у свою чергу,
можуть стати причиною пожежi або ураження електричним струмом.
Витягнiть шнур живлення з розетки перед очищенням.
Слiдкуйте, щоб в телевiзор не потрапляла вода або волога.

Установка

Вибiр мiсця для телевiзора
1. Розмiстiть телевiзор на пiдлозi абона мiцнiй платформi в мiсцi, де свiтло не падае на екран.
2. Розмiстiть телевiзор достатньодалеко вiд стiни, щоб забезпечити належну вентиляцiю.
Недостатня вентиляцiя може приэвести до
перегрiву i подальшого пошкодження телевiэора.
Зовнішнє обладнання (опцiя)
3 метою отримання бiльш якiсного зображення, для вiдео кабеля плотрiбно використовувати
коаксiальний екранований провiд 75 Ом.
Перш нiж придбати кабель, переконайтесь, який тип вхiдних i вихiдних з'еднань необхiдний.
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
Зображення телевiзора може вiдрiзнятися в эалежностi вiд моделi.
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Задня панель
Примiтка
Коли ваш пристрiй пiдключений до телевiзора, прочитайте iнструкцi'i щодо пiдключення зовнiшньо
го обладнання.
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Пiдключення та настройки зовнiшнiх пристро'iв
1.Перевiрка перед пiдключенням.
Перед пiдключенням до iнших пристро'iв:
Див. iнструкцiю користувача щодо пiдключення.
1.Не вмикайте телевiзор, поки невиконано пiдключення.
Якщо виконати пiдключення при роботi телевiзора, пристрiй може бути пошкоджений.
2.Пiдключiть лiвий (бiлий) i правий(червоний) кабелi.
З.Перевiрте, чи правильнопiдключенi до задньо"i панелi зовнiшнi пристро"i.
2.Пiдключення антени
внутрiшнi i зовнiшнi антени.

е:

Задня панель телевiзора

Ефірне телебачення
Підключення антени

1.Використовуйте коаксiальнийкабель для пiдключення до задньо"i панелi телевiзорiв [Ефiрне ТБ].
2.Увiмкнiть кабель живленнятелевiзора в мережу.
<Увага>
Уникайте згинання мiдного наконечника, який розташований в центрi коаксiального кабелю.
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Меню зображення
Натиснiть MENU, щоб вивести на екран основне меню,
натиснiть <1111/�, щоб вибрати меню зображення.
Picture Mode («Режим зображення»)
Видiлiть функцiю та натиснiть ENTER або <1111/�, щоб ввести
пiдменю, що показуе: режим, який Ви можете вибрати:
Movie/Dynamic/Standard/ User.
Натиснiть PMODE на пультi дистанцiйного керування, щоб
вибрати безпосередньо режим зображення.
Brightness («Яскравiсть»)/ Contrast («Контрастнiсть»)/ Color («Насиченiсть»)/ Tint («Вiдтi
нок») (Тiльки NTSC)/ Sharpness («Рiзкiсть»)
Видiлiть функцiю та натиснiть �, з'явиться рядок для коригування, потiм натиснiть <1111/� для
настроювання значення. Натиснiть MENU або EXIT, щоб приховати екранне меню.
Примiтка: Цi значення можна налаштувати тiльки, коли режим забраженнявстановленний на User.
Color Temperature Виберiть колiрну температуру, яка Вам подобае:ться.
Normal Надае: бiлому кольору нейтральний вiдтiнок.
Cool Надае: бiлому кольору блакитний вiдтiнок.
Warm Надае: бiлому кольору червоний вiдтiнок.
Noise reduction ( «Зменшення шумiв») Off/Low/Middle/High
Ви можете прибрати вхiдний сигнал, налаштувавши функцiю.

Звукове меню

Натиснiть MENU для вiдображення основного меню, i
натиснiть <1111/�, щоб вибрати звукове меню.
Sound Mode («Режим звуку») Standard/Dynamic/Soft/User
(тiльки в цьому режимi можна налаштувати верхнi часrоти та баси).
Bass («НЧ») Налаштуйте звуки нижнiх частот
ТrеЫе («ВЧ») Налаштуйте звуки верхнiх частот.
Balance («Баланс») Налаштуйте рiвень звуку, який надходить
з лiвого та правого динамiкiв.
Auto Volume («АРР звуку») Натиснiть UR для встановлення або вiдмiни. При установцi
здiйснюе:ться регулювання звуку, який чутно, коли вiдбуваються раптовi змiни в гучностi пiд час
nереривання передач або змiни каналiв.
Налаштування НЧ/ВЧ/Балансу
1. Виберiть режим звучання яккористувач.
2. Видiлiть функцiю та натиснiть Т / .А. для вiдображення пiдменю, потiм натиснiть <1111/� для
настроювання значення.

Меню часу

Натиснiть MENU для вiдображення основного меню, i
натиснiть <1111/�, щоб вибрати меню часу.
Sleep timer («Таймер вiдключення») Виберiть час у
хвилинах (вимк., 10 хв., 20 хв., 30 хв., 60 хв., 90 хв, 120 хв.,
180 хв., 240 хв.,), пiсля установки якого Ви бажае:те, щоб
телевiзор вимикався автоматично. Вiдмiнiть, встановивши
його в положення Off.
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Виробник гарантує, що LED-телевізор ROMSAT, надалі телевізор, не має дефектів, пов'язаних з його
виробництвом. На телевізор встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту продажу
телевізора і складає 12 місяців. Термін експлуатації телевізора становить 5 років, з дня його покупки.
Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.
В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна елементів телевізора, що вийшли
з ладу, на території уповноваженого сервісного центру протягом усього гарантійного терміну за умови
правильної експлуатації. У разі неможливості провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна
телевізора організацією-продавцем на такий же або аналогічний за параметрами (при наявності
письмового висновку сервісного центру про неможливість ремонту).
Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого гарантійного талона з
обов'язковим зазначенням коду активації телевізора та дати продажу, з печаткою організації-продавця,
підписами представника продавця та покупця.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на додаткове приладдя, що йде в комплекті телевізора:
з'єднувальні кабелі, пульти дистанційного керування та елементи живлення.
Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену
телевізором людям, домашнім тваринам чи майну, у разі якщо це сталося в результаті використання
телевізора не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання,
навмисних або необережних дій споживача чи третіх осіб.

Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:
• Телевізор використовувався не за прямим його призначенням.
• Користувач не дотримувався інструкцій з безпеки, зазначених в даній інструкції.
• Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі телевізора
споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, неправильним
транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням телевізора
покупцем.
• Телевізор має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі
замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, зам'яті
контакти, тріщини, сколи, сліди ударів або механічного впливу).
• Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на телевізорі
видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
• Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або налаштування
телевізора, включаючи пошкодження, викликані підключенням телевізора до джерел
живлення з параметрами, що не відповідають стандартам.
• Дефект став результатом неправильного підключення зовнішніх пристроїв, що
призвело до виходу з ладу телевізора чи будь-якої його частини.
• Пошкодження викликані використанням нестандартних та (або) неякісних елементів
живлення, носіїв інформації або других USB-пристроїв.
• Телевізор піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
• Виявлені пошкодження, викликані потраплянням на виріб сторонніх предметів,
речовин, рідин, комах і т.д.
• Дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або
необережними діями споживача або третіх осіб.
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АДРЕСА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ:
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ЗА КОНТАКТАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ СЕРВІСПАРТНЕРІВ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(044) 501-46-46, (097) 501-46-46
(063) 181-46-46, (099) 289-46-46

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № ________ UA
МОДЕЛЬ ТЕЛЕВІЗОРА
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СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА ПРИДБАННЯ
ТЕРМІН ГАРАНТІЇ

12 місяців
НАЗВА ТА АДРЕСА ПРОДАВЦЯ

ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ

ТОВАР ОТРИМАВ У РОБОЧОМУ СТАНІ ТА ПОВНОМУ
КОМПЛЕКТІ. ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ ТОВАРУ НЕ
МАЮ. З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І
ЗГОДЕН:

ПІДПИС ПОКУПЦЯ

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ

Просимо Вас зберігати цей талон протягом усього гарантійного терміну. При купівлі

(ШТАМПУ)

обладнання вимагайте заповнення гарантійного талону. Для гарантійного ремонту

ПРОДАВЦЯ

потрібно пред’явити гарантійний талон. Без наявності цього талону, його неправильному
заповненні та при відсутності штампу торговельної організації претензії до якості не
приймаються і ремонт не виконується. Покупець оглядає товар до заповнення
гарантійного талону. Претензії щодо механічних пошкоджень товару після продажу не
приймаються.

Для уточнення контактних даних сервісної мережі в Вашому регіоні звертайтесь за телефонами
технічної підтримки, вказаними в гарантійному талоні.

