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Прочитайте все інструкції перед використанням та 
збережіть їх для подальшого використання.
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"��������� �!�# ��!������%!� &�'�(��!�*� ��(��%'�+�!�#

,;W�; ";X	K;/	�Y!

/
��	����� ����� �	����� ���	��	��	�	 0$-��
���	�� 55". '�	 ���		���	 �	�	,�� �� �����	��� 
��
���	� � ������ ���	
��	��� ��	. 

����� ���	
��	����� ��	����� �	���,��	� ����	�� �	 ��,���������	�� ������: 

55" ��=�		� ���	��	��8� 0$-��
���	� ����8�	�	� ����	���
��
�� ��������	��	�	 ����
����
2 ?�������� AAA
$�?�
� YPbPr
$�?�
� AV
&��		���	 �	 ����
�������
$����	� ���		���	 �	 ����
� ��?	�8 
�	������

!����� 8 �	,��� ����������!

/	XM	Z �M[;�\	]�Z
�1&1# +"��(4.��)2+16 �&�B+!)5!1 +2"!&%$*+F + "�G&)2+!1 11 2) "(%B)5 
21�/G�#+6�"!+.

W�,Y�^�;��;�;XMN! 
�� +./10)2+1 ��&)012+7 '(1$!&+B1"$+6 !�$�6 2+$�J#) 21 "2+6)5!1 $&KL$% +(+ 
.)#2FF �)21(4 !1(1�+.�&). �2%!&+ 21! B)"!15, �&+J�#2KG #(7 �/"(%0+�)2+7
��(4.��)!1(16. �&+ ��7�(12++ 21��()#�$ �/&)!+!1"4 � "(%0/% $(+12!"$�5 ��6�O+. 
6�(2+7 � !&1%J�(42+$1: '!�! "+6��( %$).K�)1! 2) 2)(+B+1 �K"�$�J� 2)�&7012+7
�2%!&+. ��)"2� $)")!4"7 $)$+G-(+/� �2%!&122+G B)"!15 #)22�J� �&�#%$!).
��"$(+*)!1(42K5 .2)$ � !&1%J�(42+$1: '!�! "+6��( �&1#%�&10#)1! � 2)(+B++ 
�)02KG %$).)2+5 �� &)/�!1 + �/"(%0+�)2+F #)22�J� +.#1(+7.

/M�\	M�^: #(7 "2+012+7���)"2�"!+ ��&)012+7 '(1$!&+B1"$+6 !�$�6 + 
��0)&) 21 %"!)2)�(+�)5!1 !1(1�+.�& ��.(1 +"!�B2+$�� �()02�"!+. 21 
+"��(4.%5!1 )/&).+�2K1 B+"!7O+1 "&1#"!�), $�!�&K1 6�J%! ��*)&)�)!4 
+(+ ���&1#+!4 0$-'$&)2. +./1J)5!1 (F/�J� $�2!)$!) " �&1#61!)6+, 
$�!�&K1 6�J%! ���&1#+!4 0$-'$&)2.

"��\^`	M�^: ")6�"!�7!1(42�1 !1G�/"(%0+�)2+1 %"!&�5"!�) 7�(71!"7 
21")2$*+�2+&��)22K6 + 6�01! �&+�1"!+ $ ��&B1 %"!&�5"!�) +(+ "!)!4 
�&+B+2�5 !&)�6K. �� ���&�")6��/"(%0+�)2+7 �/&)O)5!1"4 � "(%0/% 
$(+12!"$�5 ��6�O+.
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�#$$%&�'()*+,�./#0%*#12�$#�$#,(3(1�*�
4#$$+)�56(7+61�+5#'$+8+�$#569:1$(9��
5614'2#*,9;<11�+5#'$+'2=�
5+6#:1$(9>,1/26(31'/()�2+/+)�

�#$$%&�'()*+,�./#0%*#12�$#�$#,(3(1�
*#:$%?�($'26./@(&�5+�>/'5,.#2#@((�(�
21?$(31'/+).�+7',.:(*#$(;�*�
4+/.)1$2#@((��56(,#8#1)+&�/�56(7+6.�

�+�(071:#$(1�*+'5,#)1$1$(9�(,(�5+6#-
:1$(9�>,1/26(31'/()�2+/+)�(0718#&21�
5+5#4#$(9�4+:49�(,(�*,#8(�*�.'26+&'2*+�

��������

1)�	6+3(2#&21�>2.�($'26./@(;�

CD��+?6#$(21�>2.�($'26./@(;�

ED��+7,;4#&21�*'1�5614.561:41$(9�

FD��+7,;4#&21�*'1�./#0#$(9�

GD��1�('5+,=0.&21�4#$$%&�56(7+6�*+0,1�*+4%�

HD��('2/.�56(7+6#�56+*+4(21�2+,=/+�'.?+&�2/#$=;�

ID��1�7,+/(6.&21�0#4$(1�*1$2(,9@(+$$%1�+2*16'2(9�
�'2#$#*,(*#&21�56(7+6�*�'++2*12'2*((�'�($'26./@(1&�

JD��1�.'2#$#*,(*#&21�56(7+6�*+0,1�('2+3$(/+*�215,#�
$#56()16��6#4(#2+6+*��+7+861*#21,1&��5131&�(�($%?
#55#6#2+*�K*/,;3#9�.'(,(21,(D��*%41,9;<(?�215,+�

LD��1�561$17618#&21�*#:$+'2=;�0#<(2$+8+�0#01),1$(9
*(,/(�56(7+6#�4,9�+71'5131$(9�*#M1&�710+5#'$+'2(�
�',(�5+'2#*,91)%&�N+6)#2�*(,/(�$1�5+4?+4(2�/
*#M1&�6+012/1��+76#2(21'=�/�>,1/26(/.�4,9�0#)1$%
.'2#61*M1&�6+012/(�

OPD��0718#&21�$#'2.5#$(9�(,(�0#<1),1$(9�M$.6#
5(2#$(9��+'+71$$+�*+0,1�18+�*(,/(��>,1/26(31'/+&
6+012/(�(�*�)1'21�56('+14($1$(9�M$.6#�/�#55#6#2.�

OOD��'5+,=0.&21�2+,=/+�5614.')+261$$%1
56+(0*+4(21,1)�4+5+,$(21,=$%1�.'26+&'2*#�(
56($#4,1:$+'2(�

OCD��2/,;3#&21�.'26+&'2*+�+2�('2+3$(/#�5(2#$(9�*+
*61)9�86+0%�(,(�56(�+2'.2'2*((�>/'5,.#2#@((�*
2131$(1�4,(21,=$+8+�*61)1$(�

OED��#�21?$(31'/()�+7',.:(*#$(1)�+76#<#&21'=
2+,=/+�/�/*#,(N(@(6+*#$$+).�516'+$#,.�
�7',.:(*#$(1�$1+7?+4()+�*�',.3#1�/#/+8+Q,(7+
5+*61:41$(9�56(7+6#��$#56()16��5+*61:41$(9�M$.6#
5(2#$(9�(,(�18+�*(,/(��5+5#4#$(9�*+4%�(�*,#8(�(,(
5+'2+6+$$(?�5614)12+*�*�56(7+6��*+041&'2*(9�$#
56(7+6�4+:49�(,(�*,#8(��$15+,#4+/�*�6#7+21�(,(
5#41$(9�

OFD��(,/#�M$.6#�5(2#$(9�('5+,=0.12'9�4,9
+2/,;31$(9�56(7+6#���2/,;31$$%&�56(7+6�'+?6#$912
8+2+*$+'2=�/�6#7+21�

OGD��1�5161/6%*#&21�*1$2(,9@(+$$%1�+2*16'2(9
2#/()(�5614)12#)(��/#/�8#012%��'/#2162(��M2+6%�(�2�4�

OHD��1�4+5.'/#12'9�.'2#$+*/#�$#�56(7+61�('2+3$(/+*
+2/6%2+8+�+8$9��$#56()16��'*131&�

OID��2(,(0#@(;�7#2#61&�',14.12�*%5+,$92=�'�.312+)
2617+*#$(&�5+�0#<(21�+/6.:#;<1&�'614%�

OJD�	6(7+6�6#''3(2#$�$#�>/'5,.#2#@(;�*�.)161$$+)
/,()#21�

OLD��1�5+4*168#&21�56(7+6�*+041&'2*(;�76%08�(,(
/#51,=���1�6#0)1<#&21�$#4�56(7+6+)�1)/+'2(�'�*+4+&�
$#56()16��*#0%�

�#$$%&�'()*+,�./#0%*#12�$#�$#,(3(1�4*+&$+&�
(0+,9@((�)1:4.�+5#'$%)�$#569:1$(1)�>,1/26+'12(�
(�/+)5+$1$2#)(��>/'5,.#2(6.;<()('9�
5+,=0+*#21,1)��	6(�56+*141$((�21?$(31'/+8+�
+7',.:(*#$(9�',14.12�('5+,=0+*#2=�(41$2(3$%1�
')1$$%1�412#,(�

�2+2�0$#/�./#0%*#12�$#�2+��32+�.'26+&'2*+�$1�)+:12�
7%2=�.2(,(0(6+*#$+�*)1'21�'�46.8()(�7%2+*%)(�
+2?+4#)(�*�0+$1������,9�2+8+�32+7%�(071:#2=�
*+0)+:$+8+�56(3($1$(9�*614#�+/6.:#;<1&�'6141�
(,(�04+6+*=;�,;41&�5+�56(3($1�$156#*(,=$+&�
.2(,(0#@((�(�4,9�+71'5131$(9�5+*2+6$+8+�
('5+,=0+*#$(9�51616#7+2#$$+8+�)#216(#,#��5+0#-
7+2=21'=�+�$#4,1:#<1&�51616#7+2/1���,9�*+0*6#2#�
+26#7+2#$$+8+�.'26+&'2*#��+76#2(21'=�*�@1$26%�
*+0*6#2#�(�'7+6#�(,(�'*9:(21'=�'�56+4#*@+)��.�
/+2+6+8+�.'26+&'2*+�7%,+�56(+76121$+����>2+)�
',.3#1�.'26+&'2*+�)+:12�7%2=�$#56#*,1$+�$#�
>/+,+8(31'/(�710+5#'$.;�51616#7+2/.�

�#2#61(�$1�4+,:$%�5+4*168#2='9�
(0,(M$1).�$#861*.��$#56()16��*',14'2*(1�
*+041&'2*(9�'+,$13$%?�,.31&��+8$9�(,(�2�5�
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��>2+)�21,1*(0+61�('5+,=0.12'9�*%'+/+1�$#569:1$(1��
�1�'$()#&21�0#4$;;�5#$1,=�21,1*(0+6#��	+�*+56+'#)�
21?+7',.:(*#$(9�+76#<#&21'=�/�/*#,(N(@(6+*#$$%)�
'51@(#,('2#)�

�+�(071:#$(1�*+'5,#)1$1$(9�(,(�5+6#:1$(9 
>,1/26(31'/()�2+/+)��$1�4+5.'/#&21�5+5#4#$(9�4+:49 
(,(�*,#8(�$#�21,1*(0+6�

�1 6+$9&21 ( $1 0#'+*%*#&21 5+'2+6+$$(1 5614)12% * 
<1,( (,( +2*16'2(9 21,1*(0+6#� �0718#&21 5+5#4#$(9 
,;7+&�:(4/+'2(�*�21,1*(0+6�

�1�5161/6%*#&21�*1$2(,9@(+$$%1�+2*16'2(9�$#�
0#4$1&�/6%M/1�21,1*(0+6#���#4,1:#<#9�*1$2(,9@(9�
5614+2*6#<#12�$1('56#*$+'2(�>,1/26(31'/(?�
/+)5+$1$2+*�

�1�'2#*=21�21,1*(0+6�$#�M$.6�5(2#$(9�

�1 $#'2.5#&21� $1 +7,+/#3(*#&21'= ( $1 2+,/#&21 
21,1*(0+6 (,( 5+4'2#*/. 4,9 21,1*(0+6#� �,14(21 0# 
5+*141$(1) 4121&� 
10.,=2#2+) 5#41$(9 21,1*(0+6# )+8.2 
'2#2= '16=S0$%1 26#*)%�

�1�.'2#$#*,(*#&21�21,1*(0+6�$#�$1.'2+&3(*.;�21,1:/.��
5+4'2#*/.��5+,/.�(,(�'2+,(/��
10.,=2#2+)�5#41$(9�
21,1*(0+6#�)+8.2�'2#2=�'16=S0$%1�26#*)%�(�5+*61:41$(1�
.'26+&'2*#�

�',( *% $1 '+7(6#121'= ('5+,=0+*#2= 21,1*(0+6 $# 56+-
29:1$(( 4,(21,=$+8+ *61)1$(� +2/,;3(21 *(,/. M$.6# 
5(2#$(9 +2 6+012/( >,1/26+'12( 5161)1$$+8+ 2+/#�

�1�5+*168#&21�21,1*(0+6�*+041&'2*(;�569)%?�'+,$13$%?�
,.31&�(�46.8(?�('2+3$(/+*�215,#���1�'2#*=21�21,1*(0+6�
$15+'614'2*1$$+�$#�56(7+6%��(0,.3#;<(1�215,+��2#/(1�
/#/�*(41+/#''12$%1�5,116%�(�#.4(+.'(,(21,(���1�'2#*=21�
$#�21,1*(0+6�('2+3$(/(�+2/6%2+8+�+8$9��$#56()16��'*13(�

Dim:515*320mm(不包括底座）

�',( *% '+7(6#121'= *)+$2(6+*#2= 21,1*(0+6 * )171,= (,(�
'?+:.; /+$'26./@(;� '+7,;4#&21 $1+7?+4()%1 )($()#,=$%1 
6#''2+9$(9��15,+*%41,1$(1�)+:12�'+/6#2(2=�'6+/�',.:7%
*#M18+�21,1*(0+6#�(�5614'2#*,92=�+5#'$+'2=�
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/+���!��
W�,Y�^ ;��;�;XMN!

2��	��� �� ��������� ��
	���	��� 
�	��	����	 ����� ��
���	��, �
� �����-

�?	 ������ �
�����	 ����
��	��, �� 
	������8�  ����	� ���		����. ��� LED-
��
���	�8 �
�X��� 8�	�		
���8� 
�
����������� 	?	���	�����.

��� 	������ 	� �8
� �
� ����
� 	�8 ������ 
�
� �	�����, �
� ��� ������ 	���� 
X?8� 
��	�	� �
� ���Z��	, ��?�
� ������� 
�	
,�� ?8�� ��
���� �� �	�����. ��	����� 
��
���	� ����	�, ���	�, ���8
��	� �����X.

�	 ���� ��	�8 	��	������� ��?�
� ������� 
� ��?�
� ����,�	� / �	������ ������8 �
� 
����	���\���� �	��,����� ��
���	�� � 

X?8� ������ ����	���, �	��
X����8� � 
����. ��� ���	���8� ��?	�8 �	
,�8 
8�	
������ �	
��	 ��
�=����	���8��
��
����������.

���	M;/�	

2������ ����	  �	�����, ��� ��� �� 
?���� �	������ �� ����� �������X.

�	
��� ����	�� �
� ?
��	���� ������ 
�	,�� 8���� ��	�
���� �
��. #
� 
�	�=	���	�	 ��	��	��� ���	��������� 
����	� ������	� 	��\����.

������� �	����	��	 ����� ��,�� 
��
���	�	� � ����	�, ��	?8 	?�������� 
����
���X.

+�?������ ��������	 ���
8� ���� 	�
��?�,���� 	��	,�	�	 �	��,����� 
�	����� �
� ���,��������	�	 8�	�� �� 
���	� �	��	����	.

2� ����8���� ����
���	��8� 
	������� ��� ���	
��	���� ��
���	��.

;�!�+!9� 1�!74��

1 +��	
��	����
�������� ��
���	��, ����
��;

2 �8�	��� ���	���, ���	��� ��	
 	?�	��;

4 NICAM;

5   "��� �\���� �	 ������;

3 &10+6 ��##1&0$+ +����=���

;�!�+!9� (���3���9
����
� 55"
������� !� PAL-B/G ,I , D/K

SECAM-B/G , D/K , L ,
DVB-T, DVB-C,DVB-T2

"������ ���	�����
�
2	��� ����
��� ���	��������

PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.265
1000 (DTV), 100 (ATV)

��	��	� �����,���� AC 100 -240 V 50/60 J�
�	���?
����� �	\�	��� 150 ��
'����	�	���?
����  ��,��� 
	,������

h0.50 ��

�8�	���� �	\�	��� ����	 (THDh7%) 2x10 ��
��	��\�� �����


�8�	��	� �����


6�
���������8� �����=��� 8�	�	� ����	��� (HDMI) � 3
AV �	� � 1
LAN �	� ��1
YPbPr �	� x 1
CI � 1
USB � 3 
RF Co-Ax � 1 
2������� � 1
���������� 8�	� ��1

J	���	���
���� �������� (!� 
����) $	��	����8� ���	 �	���> = 350
YPbPr > = 400

RU-5



�������

�^X�\�";,,^�X��

�	
�^�^M�^ `���.+���.��'+b�
(J4�

`���b�*���'b���'+b�
(7J4�

1 800x600 60 37.88

2 1024x768 60 48.36

3 1360x768 60 47.7

4 1280x768 60 47,3

5 1920x1080 60 67,5

6 3840x2160 30 67,5

7 3840x2160 50 112.5

8 3840x2160 60 135

RU-6
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�������

��7�+����+��(��3�!�� ��(�����+7�
1. %����	��� ?	�	�X ����
� ��
���	�� ��
�
��=	���

2. .�������� ���8 �� ��,��� �����
������ ��8���, �	 	��	�

� ������ �� ��	���  ��
���	�, ��	?8 �� ��,��X ��	�	��, ������ �?	���.
	������� �
� ���	 �� ��	����
�		�����	�
� ����
��8�
	���������

�M�����]�� "; \;M�	X�

2������ ����	  �	�����, ��� ��� �� ?���� �	������ �� ����� �������X. �	
��� 
����	�� �
� ?
��	���� ������ �	,�� 8���� ��	�
���� �
��. #
� �	�=	���	�	 
��	��	��� ���	��������� ����	� ������	� 	��\����.

������� �	����	��	 ����� ��,�� ��
���	�	� � ����	�, ��	?8 	?�������� ����
���X.
�	,�
�����, �� �8������� ��\��� ��
���	� �� �	������.

+�?������ ��������	 ���
8� ���� 	 ��?�,���� 	��	,�	�	 �	��,����� �	����� 
�
� ���,��������	�	 8�	�� �� ���	� �	��	����	.

RU-7
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�������

��7�+����+��(��!����!!�3��3�!�� �
'�	� ��
���	� �	,�	 ��������� �� ����� �
���X\�� 	?���	�:

1. �	������� ���	��	��8� 0$-��
���	� �� �����X �	����	���. 2������� ������
�������
 �� ������XX ������������, ��	?8 ��\����� �� 	� �	��,�����.

2. +��	
������ ���8�� ����, �������	�����8� �
� ����
���� ��
���	�� ��
�������8� ��	������ (�� �	���  �	��
���), � ���8�� ���������8� VESA-
	������� �� ������ ����
� ��
���	��.

400��

M6xvw�� M6xvw��
200��

M6xvw�� M6xvw��

(55")
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�������

"����!## (�!��% �(��+��!�#

1

h8�

1: #����� ��������	��	�	 ����
����.
2: "��	��	��8� �������	�: $&)"2K5 �0+#)2+1.
3: $
�������

2��
2������	��	� ���X

"����� !� "������ ��	��� ���� / ��� �
�	 / ���	
���������� ��	?��,���� ����	��� ���X �������� ��
X����� � 8�
X����� ����
� ���
	�		�	

� ��=�		�	 !��
��� 	�������� 	���	�������� ����	, ��,���� ��	��	��� 

����
���� / ���.
2�,���� �
� �	�� �� �	����XX ��������, ��,�� 
	,������y 2�,���� �		������X\�X ��	���, ?���� 

�	������ ����	� 8��
��, �����
������ 	? ������	� 
��?	�� =������

2�,����, ��	?8 	���  ���X, ���	���� �	��	�	 �����
�, 
2�,���� �		������X\�X ��	���, ?���� �	������ ����	� 

8��
��, �����
������ 	? ������	� ��?	�� =������

"����� ���X ��������
z1�
����� �	��
� �� ������
�		������X\�� =������,

����	� ?���� ���8�) " 

2�,����, ��	?8 	���8�� ���X ��������,
��,���� �\� ���, ��	?8 ����8�� ���X. 1�
� 

�� �	�
����� ������� �������, ���X 
��	��������� �������� ����� { ������.

6��X, #	�	�, �
� "	��	���� 
��	�����8 �� !�

$	�	��	� ��,���� �
� �	����,�����, 
����
����	 �
���� �	����,����� �� 

��
��� ��������	��	�	 ����
����.
#
���
��	� ��,���� �
� 	�����

����
����	 �
���� 	����� �� ��
��� 
��������	��	�	 ����
����.

9������ ��	�	� ����
����8 �
���� ��� / ��� �� 
��
��� ��������	��	�	 ����
����.

9������ ��	�	� ����
����8 �
���� ����	 / �
�	 
�� ��
��� ��������	��	�	 ����
����.

 ��,��� 	,������ 2�,����, ��	?8 �
X���� �������

#����� �	��	���� 2�,���� ����
����	 �
���� 
�	����,����� �� ��
��� ��������	��	�	 

����
����. 6	,�� ?8�� �
X���� � 
���	�����
���� 	���	�������� 

������
���� ��
8�X\�� ���X �����	��.

9������ ��	�	� ����
����8 �
���� ��� / ��� �� 
��
��� ��������	��	�	 ����
����.

9������ ��	�	� ����
����8 �
���� �
���� ����	 / 
�
�	 �� ��
��� ��������	��	�	 ����
����. ��� ��?	�� 
����� ���	��	���8���
�, =������ ?8���	� �����	��� 

����� � =������ ?8���	� �����	��� �����.


��!���d�&�7�+9����'@�39

� / O + 5  + 2 ! 1 & 9 1 5 "  ( � + )

��������     �	
������ 

RU-9

1 ����B!�7 (���!�# (���3�!!�*� ��7� �	� 7 ;Wf�� �M�^�[^�� (;�) �	� 

2 HDMI3 �	� 8 LAN: �	� 
3 ANT �	� 9 HDMI1 �	� 
4 USB �	� 10 HDMI2 (ARC) �	� 
{ AV IN �	� 11 M	��M��� ���
	�	8� ����	 

8�	� 
6 YPbPr �	� 12 ;"��`^���� �8�	� 



�������

"��7�AB�!�� 7 ����+�'��� Haier

G .�
��8� (Y)
B "���� (Pb/Cb)
W /�
8� (AUDIO-L)
R $����8� (AUDIO-R, Pr/Cr)
Y 0�
�8� (VIDEO)

WAN 1
2 

3 4

)���	������

LAN HDMI1 HDMI2(ARC)  2)%L2+$+ ��!+B1"$+5

)���	 / ���	 
����	���	 ��
�����=������ HDMI

�/O+5 +2!1&915" (�+)
USB

HDMI3 RF USB
USB

AV IN         YPbPr

CVBS, DVD -�
�����
������	��
����	���	 � CVBS / S-Video.

CVBS, DVD-�
��� �
� 
����	�
����	���	 � YPbPr / 
YCbCr.

Y W R G B  R 

RU-10



�������

"��7�AB�!�� 7 ����+�'��� 
Haier

"��7�AB�!�� DVD-(����� / �(��!�7�+�*� / 
7�&��%!�*� �&�!�!��7�*� (���3!�7� / 
�*��+�G (�����+7� /
"������+!�*� 7�3(%A����
1��� ����	
��	 ������	 �	��
X����� 
DVD-�
���� / �������		�	 �
� ��?�
��	�	 
�?	������	�	 ��������� / ���		� 
�������� / �	��?��� � ��
���	��.

HDMI ��	
p^\

1�
� ����	���	, �	�	�	� 8 �	���� 
�	��
X���� � !� �
X���	, 8�
X���� 
����	���	  ����X 	������.

�	��
X���� ��?�
� HDMI (�� �	���  
�	��
���) �� ������ HDMI �� ��
���	�� � 
DVD-�
����, ��?�
��	�� ������� �
� ���		� 
�	��	
�.

��
X���� ����	���	, �	�	�	� 8
 

�	
��	 
��	  �	��
X��
� � ��
���	��

#
� 8?	�� ����	����, �	��
X����	�	 � 
�	�	\�X ��?�
� HDMI ��,���� ��	��� 
SOURCE �� ��
��� ��������	��	�	 
����
���� � ���	
������ �
���� � � �
� 
8?	�� HDMI , ����� ��,���� ;� .

AV 	�,�; /�,^;��	
p^\
z0�
�8� / ?�
8� / �����8�)

%?�������, ��	 ��
���	� � ����	���	 
8�
X���8 ����� �	��
X������.

�	��
X���� ��?�
� AV (�� �	���  
�	��
���) �� ����	 (,�
�8�) � )���	 
(?�
8�, �����8�) ���Z��	 �� ��
���	�� � 
DVD-�
���� �
� ���		� �	��	
� � �.�.

#
� 8?	�� ����	����, �	��
X����	�	 
� �	�	\�X ��?�
� AV, ��,���� ��	��� 
SOURCE �� ��
��� ��������	��	�	 
����
���� � ���	
������ �
���� � � 
�
� 8?	�� AV, ����� ��,���� �$.

�;\";M^M�MN���	
p^\
(.�
��8� / ����� / �����8�) + (?�
8� / �����8�)

%?�������, ��	 ��
���	� � ����	���	 
8�
X���8 ����� �	��
X������.

�	��
X���� ��?�
� (�� �	���  
�	��
���) �� ���Z��	 COMPONENT IN Y, 
Pb, Pr (��
��8�, �����, �����8�) � L-Audio-R 
(?�
8�, �����8�) �� ��
���	�� � DVD-�
����

 �
�����		� �	��	
� � �.�. 

#
� 8?	�� ����	����, �	��
X����	�	 � 
�	�	\�X ��?�
� COMPONENT ��,���� ��	��� 
SOURCE �� ��
��� ��������	��	�	 ����
���� 
� ���	
������ �
������ � �
� 8?	�� YPbPr , 
����� ��,���� ;�.

USB �	
p^\

$ ��
���	�� �	,�	 �	��
X���� 
?	
������	 USB-���	����
��; ���	�	�8� 
��=�	8� �����8 ���,� �	��� ��?	����.

�	��
X���� USB-���	����
� (�� 
�	���  �	��
���) �
� ��?�
� USB (�� 
�	���  �	��
���) � ��
���	��.

B�	?8 8?���������	���	����y�
�	��
X����	� � ��
���	��y ��,���� ��	����
SOURCE �� ��
������������	��	�	�����
���� 
� ���	
������ �
���� � � �
� 8?	�� 
USB, ����� ��,���� ;�. 
����. 1: "	������	 �	
��	 � =��
��� *.j��O 
� * .mp3, ��?	�� ������ ���	 =��
	 �� 
�������������. 
����. 2. Apple iPhone � iPad ���	������8 ��
���� ��
���	�	�.
����. 3. ��� �	��
X����� ����	���� � 
���Z��� USB ����������, ��	?8 USB-
��?�
� ?8
 ��� �	,�	 �	�	��.

JM^
,; ,KZ M	��M��;/

������� ������ �������	  �����	 �
� 
�������	 �� ��
���	��. #������� ��
���	�� 
?���� ����
����8. � ������� �
��������8 
�	,�	 ���,� �	��
X���� ������ ��������, ��
� 
���?�����.

LAN-/s;,

�	��
X����� ����	 ��
���	�� � +�������-
�����������	�� � �	�	\�X ��?�
� Ethernet. '�	 
��,�	 �
� ����� ��
��, ��� ������� ��	���,�� 
��
����	��8� ��
��� �	 ���?	���X / 
��	�
���	�	 �	�����.

;"��`^�����/Ns;,

+��	
������ 	��������� ��?�
� �
� 
�	��
X����� 	�������	�	 ���Z��� ��
���	�� 
� ����	 �	�����
��	�� �	�� ������	 ����	 
���������. ��
X���� ����	����  �	����� 
����� �
X������ ��
���	��.

RU-11



�������

�������	
��
�	����	�	�������	
��
�	��	
���	������	 
�����,	 �����	 �������	 t�����	�����	
�	������	 Channel.	 �������	�� 	���	������	
ALL,	�	�����	�������	
��
� 	OK,	�����	 �������
������� ��	!"#
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'���
�������

"��+���+7�AB�!��
� �		������� � �����		� �	������	� ���������  

��,�� �����	��  ���8� ���.

J��+!9G v7��!

%����	��� ����
��8� ���	
� �
� ����	 ��
���	��. 
1�
� 8?���� 9������y ���	
� �� �	,�� ?8�� 
�����	
�� ��� 0000.

2�,����【HOME】�
� �	��  ���X HOME.

2�,����【� 】/【�】/【 】/【 】�
� 
8?	�� ���	����	 � 	?
���� 

����������. 2�,���� OK �
� 8?	��.

RU-15

� �



M	���;��� �/

2�,���� ��	��� MENU �
� 	�	?��,���� �
��	�	 ���X.
2�,���� 【� 】/【�】/【 】/【 】��	?8 
8?���� �	, ��	 8 �	���� �����	���.
2�,���� ;� �
� �	��  �����	���.
�
;W�	X^M�^
2�,����【612F】��	?8 	���  �
��	� ���X,

��,����【 】/【 】�
� 8?	�� ���X ��	?��,����.

1. 2�,����【� 】/【�】��	?8 8?����: / $	������ /
7��	��� / *�� / �����	� / &���	��� / *��	�� 
����������� / 9	���� ��	?��,���� / %��������� 
����.
2. 2�,����【 】/【 】�
� ����
��	�� �
� 8?	��.
&�,�� ��	?��,����
2�,���� 【� 】/【�】�
� 8?	�� ��,��� 

��	?��,����, ����� ��,����【 】/【 】�
� 8?	��.
(�����: "��������8� / 6����� /�	
��	���
�/
'�	�	��8� / 7����).
����������: 2�,���� P.MODE �
� ?8���	�	 8?	�� 
��,��� ��	?��,����.
"��������8�: #
� 8�	�	�	 ������� ��	?��,���� 
��� �	���
��	� 	��\����.
6�����: *��� ��	?��,���� ?	
�� ������, ��	?8 
��\����� �
���. 
�	
��	���
�: ������
���8� �	
��	���
�� 
�����	��� ��	?��,����
'�	�	��8�: %��������� ���	��� ������, �
�������� 

�	�������	��� �
� ��	�	�����������.
7����: '�	 ��,�� �	8����	� �	�������	��� � 
����	���, ��	?8 ���
��� ��	?��,���� ?	
�� �����.
$	������ / 7��	��� / *�� / B���	���
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	�� 

� ��,����【 】/【 】�
� �����	���.

'���
�������

$	������������
��	�� �	�������	��� ��	?��,����.
7��	���: ����
��	�� ���	��� ��	?��,����.
*��������
��	�� ���8\���	��� ���� ��	?��,����.
B���	���: ����
��	�������	��� ��	?��,����.
*��	�� �����������
������
������ 	?\�� ��� ��	?��,����.
2�,����【� 】/【�】 �
� 8?	�� *��		�

����������8��2�,����【 】/【 】, ��	?8
8?����.
(�����: G	
	��8�y�2	���
��8�y�!��
8�).
G	
	��8�: #��� ��	?��,���� �	
�?	��	�	�	�������
2	���
��8�: #��� ���	� ��	?��,�����
!��
8�: #��� ��	?��,����������	��	�	�	������.
"		��	��������	�	�
2�,����【� 】/【�】 �
� 8?	����		��	��������	�	�, 

��,����【 】/【 】, ��	?8 8?����. (�������)�	y�v��9, 
4:3, Zoom1, Zoom2). 
L��	�	��
����
����� �
������������ ��������	��� ���� ��	?��,����. 
2�,����【� 】/【�】��	?8 8?���� =�����X

�	��
���� ����y � ��,����【 】/【 】��	?8 8?���� 
8�
����8�	������������� / ������.

/��
2�,�������	����MENU �
� 	�	?��,���� �
��	�	�
���X��2�,����【 】/【 】 �
� 8?	�� SOUND 
�
��	� ���X.

2�,����【� 】/【�】�
� 8?	����&�,�� ��������B / 
/�����/�
����� )�	���������� ����
��	�����	��	��� / 
*�=�		� 8�	� /
�������������	���%�	��� AD
2�,�����;�/【�】/【�】�
� 8?	�� �
� ����
��	��.
&�,�� �������
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	������		�	���,���y���

����� ��,����【�】/【�】�
� 8?	��.
z�������"����������6��8�����$��	���2	������	
��	���
���
����������: 2�,���� S.MODE �
� ?8���	�	 8?	�� 
��,��� ����.
"�������: #��� �?�
�����	���8� ��� 	 ��� ������. 
6��8��� "	������� 	������
��	� �������. �	��	��� 
�
� ���8��
��8� ��	�����. 9�
��: %��
���� ������ � 
8�	��� ����	�8 �
� �	
������ ���8\���	�	 ����.
2	����2	��	����,��.
�	
��	���
�: �	
��	  ��	� ��,��� �	
��	���
� �	,�� 
�����
X������ �� ������ ��,��8 ����, ��,�� ����	�	 
�����
X����� ��	��������� �����
X������  
�	
��	���
����� ��,��.
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�������

/�
���
������
������ ?�
��� 
�	�	 � ���	�	 8�	��	�	 
����
	. 2�,���� 【� 】/【�】 �
� 8?	�� ?�
����,

� ����� ��,����【�】/【�】 �
� ����
��	��.
%�	��� ��	��������	� ����
��	�� ��	��	���
2�,���� 【� 】/【�】�
� 8?	�� ��	��������	�	 

��	�� ��	��	���, � ����� ��,����【�】/【�】 �
� 
8?	�� ON / OFF. ��� 8?	�� "ON", ��	��	��� ?���� 
�8������ 	������� �	��	���	�.
*�=�		� 8�	�
2�,���� ��	��� � / �, ��	?8 8?���� ��=�		� 
8�	�, � ����� ��,����【�】/【�】 , ��	?8 8?����. 
(��������CMy�)�	)
)���	 ���
����
2�,���� 【� 】/【�】�
� 8?	�� ����	 ���
����,
����� ��,����【�】/【�】 �
� 8?	�� 8�
 / DBX-TV
/ surround. $	��� 8 8?������ ���������8� ��,�� 
����, ��,�� DBX-TV ?���� 8?��� ��	���������.
)���		�������
2�,���� 【� 】/【�】�
� 8?	�� )���		�������, � 

����� ��,����【�】/【�】 �
� 8?	�� ON / OFF.
J�	��	��� AD
2�,�����【� 】/【�】�
� 8?	���J�	��	��� AD, � ����� 

��,����【�】/【�】 �
� ����
��	��.

�^�Y
2�,����【�】/【�】 �
� 8?	�� ����  �
��	�
���X.
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	��� $	�=�������� 
����/ I� Config / +�=	������ ���� / ��	���� ����

$	�=�������� ����
�8?����� Wi-Fi �
� ��?�
���X ����.
2�,���� � / � /【�】/【�】 �
� 8?	�� 
�	�=�������� ����, � ����� ��,���� ��	��� Enter 
�
� �	����,�����.

2����	��� I� / Wi-Fi  +�=	������ ����

��	���� ����

	+��3���B��7�G (���7 Wi-Fi

M	���;��	
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	��� 7�8� / 7�8� 
����	 / ��8� ��?����	 / � ����������� �
��� / 
"���� ����� / 9��
	�� ������� �VR / ����� 
%����	�� / �?�	
���� ��	������	�	 
	?��������� (USB) /  �?�	
���� ��	������	�	 
	?��������� ("���) / "?�	�������� ¡I CEC / 
2����	��� �	����� M¢����££���� &�,��
���	
��	����.
2�,���� 【�】/【�】, ��	?8 ��	������ 
�����	���.

-17
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�������

2�������� �
���
2�,���� ��	��� � / � �
� 8?	�� ��,��� �
� 
�� ��
���������� �
���. 2�,����【�】/【�】, ��	?8�
�
X���� �
� 8�
X���� ��	� ��,��.

"���� �����
2�,���� ��	��� � / �, ��	?8 8?���� "���� �����. 
2�,���� 【�】/【�】, ��	?8 �
X���� �
� 
8�
X���� ��	� ��,��.

9��
	�� ������� PVR
.����� 8?����	� ��	�����8.
#
� PVR ��,���� �/ � , ����� ��,���� �$
�
� �	����,�����.

2���
���� �����	��
2�,���� � / � �
� 8?	�� %����	��  ���8� ���,
����� ��,���� ��	��� Enter, ��	?8 	���  �	����X.

�?�	
���� ��	������	�	 	?��������� (USB)

"?�	� !�

7�8�
2�,���� ��	��� � / � �
� 8?	�� ��8��. 2�,���� 【�】/
【�】 �
� 8?	�� ��8�� ����
��.
7�8������	
2�,���� ��	��� � / � �
� 8?	�� ��8�� ����	. 2�,����
【�】/【�】 �
� 8?	�� ��8�� ����	.
7�8� ��?����	
2�,���� ��	��� � / � �
� 8?	�� ��8�� ��?����	. 2�,����
【�】/【�】 �
� 8?	�� ��8�� ��?����	.
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�������

HDMI CEC

M�����G7� HDMI-(����

����������: ��� 8?	�� HDMI 2.0 Full, ��	� HDMI 
�	,�� ��������� 2160P @ 60J� 4: 4: 4; �	��� 8 
8?������ HDMI 2.0 Light, ��	� HDMI �	,�� 
��������� 2160P @ 60J� 4: 2: 0 � ��,�.
HbbTV
�8 �	,��� 8?���� ON / OFF �
� HbbTV.

�� �3���(��%'�+�!�#
�8 �	,��� 8?���� �	������ ��,�� �
� ��,�� 
��������.
� ��,��� �������� ?���� 	�	?��,����� �
���X\�� 
�����. 
�?�������� � ��	?��,���X ���
��	�	 !�.

�	M	K
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	��: DVB )������ /
)�	���������� �����	��� / )��
	�		� 
"�����	���� �����X / *�=�		�
"�����	���� �����X / &�������	���� ����
� / 
+�=	������ "����
� / +�=	������ �+ /
"���	� ������� / &��������� / OAD. 2�,���� 
;�/【�】/【�】, ��	?8 	���.

)�	�����	���

19
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'���
�������
)��
	�	�� �����	��� �����X &���������

"���	� ����
	

*�=�	�� ������ �����	���

/�^\Z
&�������	���������
�

2�,����【� 】/【�】�
� 8?	��: ����� 	��
. / 
����� �
. / !����� ��� / OSD !����� / )�	�	� / 
B��		� �	��. 2�,���� 【�】/【�】, ��	?8
��	������ �����	���.

+�=	������ �����
�

����� 	��
X�����
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'���
�������

����� �
X�����

!����� ���
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	�� =������
!����� ���, 2�,���� 【�】/【�】, ��	?8
8?����.
(�����: 8�
X���	, 10���, 20���, 30���, 60���, 
90���y
120���, 180min, 240min).
OSD !�����
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	�� =������
OSD !�����, 2�,���� 【�】/【�】, ��	?8
8?����.
(�����: ������, 5�, 10�, 15�, 30�, 60�).
)�	���������� ��,�� 	,������
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	��
��	��������	�	 ��,��� 	,������, 2�,���� 
【�】/【�】, ��	?8 8?����.
(�����: ���
., 3�, 4�, 5�).
B��		� �	��
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	�� ���		�	 
�	���, 2�,����【�】/【�】, ��	?8
8?����.

WK;���;/�	
2�,����【� 】/【�】�
� 8?	��: "������ / 
J	��������� ?
	���	�� / %����	��� ���	
� / 
/
	���	�� ����
� / &	����
����� �����	���
2�,���� 【�】/【�】, ��	?8 ��	������ �����	���.

%����	�� ���	
�

�	 ��	
����X ���	
� 0000,
�������
��8� ���	
� 9443.

/
	���	�� ����
�

&	����
����� �����	���
2��	�	�8� ��	�����8 �	��� ?8�� ������	��8 
�
� �����.
" �	�	\�X &	����
����� �����	�� 
�	����
� �	��� ��	��������� 	������� 
����� 	� ���	��	��\�� �	�.
2�,���� ��	��� � / � �
� 8?	�� ������ 
&	����
����� �����	���. 2�,���� � / � �
� 
8?	������
., 4, 5, 6, 7 ... 18. (�	����� �����)

SMART MEDIA

$��	

EN-21
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\�'97�

[���

��7�+����+� (� (��*��33�3
2�,����【&%$���#"!��】�
� �	��� ���X
&%$���#"!�������&�J&)66)6�

Z'97 ��&�����+
2�,����【"%/!+!&K】�
� 
�	��  ���X ��8���
��?����	�

�(���7 �'&��!!�*�
2�,����【FAV】�
� �	��

 "���	� ��?����	�	�

Z'97 �����
2�,����【AUDIO】�
� 
�	��  ���X 7�8� 
����	�

【J()�2)7】 2�,���� �����, ��	?8 	��� 
�	����XX ���������
【612F】 2�,���� �����, ��	?8 	���  ���X�
【2).)#】 2�,����������, ��	?8 �������� �
����8��\�������X�
【+"!�B2+$】 2�,���� �����, ��	?8 	���  ����	� 
���	����	�
【�+!)2+1】 2�,���� ��� ��	���, ��	?8 �
X���� / 
8�
X���� ��
���	� 

'���
�������
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�������

J����!�B!9G��� �3

B�	?8 	���  ���X �	�������	�	 ��,���
2�,���� �
���� ���X, ����� �	�
��	���
��	 ��,���� 1,0,0,1

J	�������8� ��,��
68 �	,�� ������	��� �	�������8� ��,��  ����	� �����
�. �8?����� "J	�������8� 
��,��" � ��,����   � �
� z  ��	?8 �
X���� �
� 	��
X���� ��	. #����� 	���� �	��� ?8�� 
�����	
��8 �	
��	 �	���, �	��� �	�������8� ��,�� �
X����

/
	���	�� ���	�����
68 �	,�� �����	��� ������ ��,�	�	 ���	�����  ����	� �����
�. �8?����� "Source Lock" � 
��,���� "OK".

+��	���� �	 ��	
����X
68 �	,�� �����	��� ���	���� �	 ��	
����X  ��	� �����
�. �8?����� "+��	���� �	 
��	
����X" � ��,���� ��	��� �  �
� z   ��	?8 8?���� ����	� ���	����.

DTV-����

1�
� DTV �
����� +��	����	� �	 ��	
����X, ��� ������ ��������
���, 8 �	,��� 8?���� 
DTV / RADIO / DATA.

��	������ �	 ��	
����X
1�
� DTV �
� ATV �
����� +��	����	� �	 ��	
����X, � ����� ����
8, ��� ������ 
��������
���, � �	,�	 �����	��� ����
 �	 ��	
����X.

J�	��	��� �	 ��	
����X
68 �	,�� ������ ��	� ��������, ��	?8 	�����
��� ��	��	��� �	 ��	
����X  ��,��� �	������8.

6���. ��	��	���
68 �	,�� �����	��� ��	� ��������, ��	?8 	�����
��� �������
���X ��	��	���  ��,��� 
�	������8.
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�������

+��	�� ��?
��8 ����
	
68 �	,�� 	�����	��� ��������8 ����
� � USB �����. ������� USB-����  8?����� "+��	�� ��?
��8 
����
	" � ��,���� ��	��� �$, ��	?8 	�����	��� ��������8. +�� =��
� 
MS6488_HOTELMODE_TABLE.json  USB.

'���	�� ��?
��8 ����
	
68 �	,�� �
	���	��� ��������8 ����
� �� USB-�����������������-����  8?����� "'���	�� ��?
��8 ����
	¨ 
� ��,���� �$,���	?8��
	���	������?
�����+���=��
��¡��©ªª«�¬�®¡¬ «�¯�®�°±²³������

/
	���	�� �
��� ����
�
#
� ?
	���	�� �
��� ����
�.

/
	���	�� �������
/
	���	�� ��	��� ������� �� ��
��� ��������	��	�	 ����
����

/
	���	�� OSD
/
	���	�� ���X, ?
	���	����
��	�	 ���X, �
� ���?
	���	�� ��	?�	���	 ��,��� menu+1001 �
� 
�	��  �	�������8� ��,��, �	�
� ���	 ��	��	���� ���?
	���	��.

LED  ��,��� 	,������
+��	
������� �
� ����
���� ��?	�	� ���	��	��8��	����, ��� �����	��  ��,���	,������, �������	����,��� 
	,������ �	��� �����8�, ��� �
X�����, �������	� ��,��� 	,������ ������

&�,�� �
X����� �������
'�	� �������� ���	
������� �
� �����	�� ��,��� �
X����� �������.

$
	���	���� � USB �� !�
'�	� �������� ���	
������� �
� ���	��� �	�=�������� J	�������	�	 ��,��� � USB �� !�.

$
	���	���� � !� �� USB
'�	� �������� ���	
������� �
� ���	��� �	�=�������� J	�������	�	 ��,��� � !� �� USB.

(	�	�����	������8
.����� 
	�	����, 2�	?�	���	 ��
���� ��	?��,���� �	� �������� hotel_logo.jpg �� USB.

������� ?
	���	��
2����	��� �	�������	�	 ��,��� �	,�	 �?�	����. �8?����� "���
X�����?
	���	��" � ��,���� �$
�������� ?���� �?�	��� �	 ��	
����X.
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�	��� � ���������� ���	
��	�

"���7 � �����!�!�� !�(�����7

������� ��
���� ��	?
��8
&������ ��	?
��8

+�	?��,���� .��

L��8 L��8

��	����� �	
	,���� 
������8, �� �����
����
�
� �	��	��������

#�?
��	���	�
��	?��,����

2	���
��8� 
���

��	����� �	
	,���� 
������8, �� �����
����
�
� �	��	��������

+����=������� L��8

�	���� 	� �
����	��	�	
	?	���	����, ��	�	?�
�
�
� �	�	���
�, 	� 
=
�	��������8� 
���

2	���
��	��
��	?��,����

/�� ����   ��	?
��� � ��	��	���X
(�
X��� ��,�� «?�� ����», 
	�	��
 ����	��?�
� �
� 
�����	 �	��
X����
����	�������) 

�������� ������� ����. �����!�� "!���!�.
��������� ������������� ! #������
!$�%��&��!# ! '��(����� $����. ��&(!�� 
���"�� ��&!(� �&!)��!# �� "����� 
)!����*!����'� �"������!# )�# "������!

����������
2�� ����

2�� ����
2	���
��8� 
��� 2����	��� ���.

+�	?��,����
2	���
��8� 
�
� ���������	��� ����
.

���	���	 ����
�����8� 
���

2�� ���� L��8 ��	?
��8 � ��
�������	�.

B����� �	
	�� 2	���
��8� 
���

+������� =	���� ������8, 
��	?8 ��
����� 
��	?��,�������� � ����
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�	��� � ���������� ���	
��	�

"���7 � �����!�!�� !�(�����7
6	� ��
���	� �� 
	�	?��,��� ��������

/	
������	 �$ � �	��?��	 ��� �	��
X����� � VGA-���Z��� (����� 15-
�	������8� ���Z�� �� ���� �$ �
� �	��?���) ���?�X� ��,���� ���	�	�8� 
��	�	� �� �
�������, ��	?8 �	
����� ��	?��,���� �� ������ ��
���	�� 
�
� ����	� ������ ����
��. '�	, ��� ����
	, F7 (�
� ������� Dell), F4 
(�
� HP/Samsung) �
� F5 (�
� Toshiba). 2� �	��?���� 8 �	
,�8 ��,��� 
�
���� Fn 	��	������	 � �
����� F.

�� �	�� �	��?���/�$ ��� 
�	��
X�����.

7 �	��
X��
 �	� 
�	���X���/�	��?�� �
��
���	�� � �	
���
 
��	?��,����, 	����	 ����
���. �	����?

$�?�
� VGA �������� �	
��	 ���	��=	�����X �
� ��	?��,����. ��� 
��	?�	���	 �	��
X���� 	���
��8� ��?�
� � ������ �������	 (���Z�� 
3,5 ��) �� ���� �$/�	��?��� � ������ 3,5 �� (PC Audio IN) �� ��
���	��. 
!��,� �� �
����� 8?���� ����� «�$» � �	�	\�X ��	��� Source �� ��
��� 
��������	��	�	 ����
����.
� ������� �
��������8 �	��
X���� �� �$/�	��?�� � �	�	\�X ��?�
� 
HDMI, ��
� �� �$/�	��?�� ����� ���Z�� HDMI. HDMI �����
����� 
	��	������	 ����	- � ���	�����=���.

��� �����
X����� ����
	 
��	?��,���� �� �������� 
������ ��	���������.

%?�������, ��	 �
� ���������� �����	
��	 �������� «)�	» �� ����
�	���: ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 � �. �.
B�	?8 �����	��� �		��	����� ��	�	� ()�	, 4:3 �
� 16:9), ��,���� ��	��� 
Source � ATV � �	�	���� �
� ��� �	��8� ���	����	 ATV, DTV, SCART, 
HDMI 1 � 2, �	��	
��� ��,�8� �	��	� ���	���� �	���	
������� 	���
��	.
2�,���� ��	��� «612F». 
2�,���� ����
�� ���	, ��	?8 �	
����� �	���� � �	����X 
«+�	?��,����».
2�,���� ����
�� ��� �
� 8?	�� ����������. 
�8?����� «)�	».
2�,���� «�8�	�».
�	�	���� ��� ������� �
� ��� �	��8� ���	����	.

7 �	
��	 ��	 �	��
X��
 
DVD-�
��� �
� ����	� 
	?	���	���� � �	��� 
��
���	��, � 	�	 �� 
��?	����.

'�	 ��������	 � 
X?	�� �
������ 	?	���	����, �	��
X����	�� � 
��
���	��
1. �8�
X���� ��
���	� � DVD-��	���8���
� (��
����� �
�� �� �	���	� 
�
����	����, �� 	���
���� ��,�� 	,������).
2. �8�
X���� �� 	?	���	����, �	��
X����	� � ���Z��� SCART.
3�����
X���� SCART-������ 	� ��
���	��.
4. ������� �
�� � �
X���� ��
���	�.
5. �	��
X���� � �
X���� DVD-�
���.
6. �8?����� HDMI  ���X ���	����	. 
7. 2�,���� 	���	�������� �� DVD-�
���� � �?�������, ��	 =�
��
	���	��	����� �	���
��	. 
�&+61B)2+1: �����	 SCART ����� ���	����� ��� HDMI. ��,�	, ��	?8 
	?	���	����, �	��
X����	� � ���Z��� SCART �� ��
���	��, ?8
	 
�����	 8�
X���	 (�� 	���
��	  ��,��� 	,������).
�8�	
���� 8��	�������8� ����. 1�
� �	�
� �� 8�	
����� DVD-�
���
��?	����, ������, ��
���	�  �	����� (	��	,�	, HDMI-���Z��8 ?8
� 
���
��8 � �	��
X���8 	?����	 �� �
X����	� ��
���	��). 2��	��� �� 
���
���� � �� �	��
X����� ��?�
� HDMI �
� 
X?	� ��=�		� 
	?	���	���� ��� �
X����	� 	?	���	����.
������ �	
�	���X 8�
X����� �� 	?	���	���� ��� 	��
X����� �
� 
�	��
X����� 
X?	�	 ��=�		�	 	?	���	����.
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�	��� � ���������� ���	
��	�
�����!�!�� !���(��+!����G 4�1��+�*� ����+�'���: 

(��&��39 � +�'3� !9� (��� �{ ��|�!�#

�'�&�� �!�� ��'&�+����# !� (�7����

!�����8� ������	� ��	?
��8 � �����	� �����
� �
����� ��'����!�� !� (�7���� (�����
������) �
� '�3��� �+�!��, +�	��� 
�	�
�X��� F��B7� ��� �7��(9, �
� '+�7 (��(�����, �
� !�� (���3�. 
���� �������� �	,�� �����������  �����
� ��-�� ��=�		�	 �?���8���� ���	�����
�. "?�	� �����
� �	,�� 	�������  ��
��
���
���8� ��	?
��: ��-�� �
�?	�	 �����
� (��. 	 ��
����	��8� �������� ��,�), ��-�� �
�?	�	 �����
��	�	 ��?�
� (��
� 
���	
������� ��?�
��	� �	��������). 1�
� ��	?
���  �
�?	� �����
�, ��	?�	���	 ���	
��	��� ���
���
� �����
�. $�?�
��8� 
������ �	,�� �	�	�� �� �����	��� ���	���8� ���
���
� �
� �������
���
�. '�	 �	�	
�� �	8���� ��	��� �����
� � 
��������� ��	?
��� �����
������. 

1�
� ��
����	��8� �����
 �	������� �	 ��������, ��	����� ��� �������	�X �������: �� �����
��� 
� 	�� 	� ��
��	�	 ����, 
�� ?
	�������� 
� �����
 ��������. � �	�
����� �
���� ������	 ��
����	��	�	 �����
� �	,�� ����������, ��
� ����	 
������8��� �������	�X ������� � ��
� ������� ���	����� �� ������ �
� 
���	�.

;������+�AF�� 7�!��9

�8 �	,��� 	?����,��� �������+�AF�� 7�!��9 �
� �	
����� ����
8 �� ������
��	�	 ����	��. +�	��� �!����7��+!9� ����*� 
(7���!�# 7!�(7�) !� ��&���A�. '�	, ��� ����
	, 8���	 �
�?8� �����
	�, ��. 	 ��
����	��8� �������� ��,�.

����+�'��!!9� �!��!!9

*�=�		� ������	� ��
������� (Freeview) �	������� � ��
���	�� ����� �������. "����� �������, �	��	��\�� �
� ���
	�		�	 
��
�������, �	,�� �� 	���� �	�	�	 ��?	���� � ��=�	8�� ����	������ � �	��	��, 	��	,�	, ��,������  	?�	
����. 1�
� 8 
���������� ���	�	�8� (�	 �� ��) ��=�	8� ����
8 �� DTV (Freeview) — ��������, 8 ���������� BBC1, BBC2, Channel 4, �	 �� 
ITV �
� 5-� ����
 — ��	, ��� ����
	, 8���	 ���, ��	 ��� ������� �
����� ���	�	
	��	�. � ��	� �
���� �� �
����� �������� 
���	�	�	
	��	� ������	�. 

,�1�7�!9� (��+��� � 7�&���

��	����� �� ��
���	�. ����
��	 
� �	��
X���8 8	�8  ������ ����� ��
���	�� — � ���� �
����	�������, �������, 
��
����	��	� ��������, ���	- �
� DVD-�
����, ���	�����? " �������� ������ ��?�
� SCART �	��� 	��	���� 	� ���Z��� � 
�	��� ����� ������	� ��	?
�� �	 ���	� � ��	?��,�����. .�� �	,�� �� ���� �� ���	� �
� 
�	� �	
	��� (� ���,� �	
�	���X),
���� �	��� ����� ?
��
8��, �	,�� �	������ ��� ��	?��,����. "�
��	 ���,���� SCART-������8 � ���Z���, ��	 �	
,�	 ������ 
��	?
����
HDMI-���Z��8 �	
,�8 ?8�� ���
��8 �
	��	; �	����� 	��\���
����� �	
��	 �� ���	� ���X �������. $�� ����
	, ������ 
�
�����	�� ����� ������� HDMI �	
,�� ?8�� 	���� ?
���	 ����	
	,��� (�	��� �����������) � �	����� ��
���	�� �
� 
�	��	�����.
��� �	��
X����� 
X?8� ��?�
�� HDMI �	��� 	�������� ��	?
��8, ��
� ��?�
� HDMI �	��
X���8 � ��?	��X\��� ��
���	�� �
� 
����	�� 	?	���	���X. ������ ����
� 8�
X����� ��� ��
���	�, ��� �	��
X����8� �	��	����. 1�
� 8 ��	���
� �
�� � 
�	�����, 8�
X���� ��
���	� � ��, ��	 8 �
X��
� (�� 	���
�� ��  ��,��� 	,������), � ����� �
X���� �� ��	�.

Z (��7�AB�� �+�G 7�3(%A��� 7 ����+�'���. M�� '+�7�.

1�
� �	��
X���� �	���X��� �
� �	��?�� � ��
���	�� � �	�	\�X ��?�
� VGA (15-�	������8� ���Z�� Sub D), ���� �� ?����. ��� 
��,�	 �	��
X���� 	���
��8� ����	��?�
� � ��
���	�� � ����	��
��	�	 �	���X���� �
� �	��?���.

M�������+�!!9� 4+��� � ����!7�

2����������8� 	������ � ������ ���� �	��� ?8�� ��	?
��	� ��,� �		�	 HDTV. '�	 �����	 � �����	����� !�-��	?��,����, 
�	�	�8� 	��������	��8 �
� �����
����  ���������. %�������� ��	 �	,�	, ������ ��,�� ��	?��,���� �� ���������8�  ���X 
�����	��� ��	?��,����. #
� ?	
���� �	��	��� �	��	?���� �����X 	�����
��	��� �����	��� ����, �	�������	��� � ���	���  
���X �����	��� ��	?��,����.

W��9� 7�!���9

/�
8� �	����8 	���� 	?Z���	 � 
X���, ��� ����
	, �	�
�X���, ��
� �����	
��� �
���	� ?	
���� ����	��� �
� ��
� �� 
��
���	� ���	
����� ����	
	��� �
������� 	?��?	��� ���� ��	?��,����. ���������  ���X �����	��� ��	?��,���� � 
����
������ ����	��� �	 ��� �	�, �	�� ?�
8� �	���� �� ��������. 1�
� �
X��� �������� �
������� ���� ��	?��,����,
�	��	?���� 	��
X���� ��	 � �	�	\�X ������	�	 ���X.

"���9+���9G +�����#�

+�	��� ���	��� �	,�� ����� ����8���8�. $	��� ��	 ��	��	����, ��	�����, �	����	��	 
� ��
�� �����
. 1�
� �����
 ��
��8�, 
��	?
��� ���	��� 	� 	�����	�� ��?�
��	�	 ��
�������. 1�
� ��	��� �����
� �
�?8�, �	��	?���� �	8���� ��	��� �����
� ��
�	�	\�X ���
���
�.

�'�&�� �!�� !� '�(��!#�� v7��!

��� �	��
X����� �$ �
� �	��?��� � ��
���	�� ��	?��,���� �	,�� ���	
���� ����� �� �	
�	���X. ��	����� �����	��� ������ �� 
���� �	���X���� �
� �	��?��� (Windows> ����> ����
� ����
����> �=	��
���� � ����	��
������> 2����	��� ����
��) � 
8?����� ���
����� ����������. 2� ������ ��
���	�� 8?�����: 6��X !�> 9	�	> 2����	���, � ����� �	��	?���� AUTO, Zoom1 
�
� Zoom2 �
� 
�����	 	�	?��,����.

"��7�AB�!�� (� USB

"	�������� USB ?���� ��?	���� � * .jpg (=	�	) � * .mp3 (���8��) =��
���. �?������ �������, ��	 ��
���	� �� ����	����� Apple
IPhone �
� IPod, �	��
X����8� � ���Z��� USB �� ��
���	��. !�
���	� �	,�� 	���	��	���� ������ =��
8, �	  ��
��
��\���	���� ��	,���� ���
���8� =	����	 =��
	 ��� �����	� ��������, ��	 
X?	� =	���� =��
	 ?���� ��?	����.
-27
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"����=������

 �(�4�1�7�4�#
55" UHD ��=�		� ���	��	��8� 0$-��
���	�

��B���+� ����+�'��!!�*��
�'�&�� �!�#:

DTV �A!�� ,�7����

"��7�AB�!��:

��B���+� '+�7�:

I!��*�(����&��!���+ 
�� �3��� ���!�#

]�1��+9� 
1�!74��:

,�(��!����%!9� 
1�!74��:

UHD
����	����� ��=�	��.

&����� ������: 139.7 ��
&��������� 3840x2160������
��, 50 J�.

DVB-T, DVB-C,�DVB-T2
16/32/64/128/256 QAM��	��
����
MPEG2,�MPEG4, H.265
3 ���Z��� HDMI
$	��	�����8� ���	 ���Z��./AV. 
3�USB-�	���.

1 LAN��	��.
1 	��������� �	��.

1 �	�� �
� �������	.
�	����,����8� ������8: PAL + SECAM
2	��� ����
� ���	�������: 1000 (DTV), 
100 (ATV) TV (RF): 75º #��?�
���
AV Video-�	�: 75º, 1V-P, RCA 
AV Audio-�	�: 20Kº,500mV RMS
YPbPr / HDMI ����	�	�: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

NICAM������	����	����������.
2 � 10 �� RMS 8�	���� �	\�	���.

h0.50 ��

*�=�		� ����������8�. *�=�		� �����.��	����,��X��� 

��?����8 ��=�		�	 ��
����	��	�	 �\���� (DVB). 
)�	���������� �����	���.�)�	������������	�����	8� 
����
	. !�
���� �	 ����\�� � ?���\�� ��	�������.�
'
����	���� ��
���	������ �� 7 ���� (EPG). "	������	 � 
����	�
���8� ��
��������.
�+-�
	�:
"	������	 � ����	 	��������.

UHF�/�VHF-�X���, ������ ���;&	����
�������	���	
�;�
+�	?��,������ ������ ��
�� ��������	��	�	 ����
���� -
���?�X����?�������� 2 � ))) ( �	��
����).
$�	������ VESA &�����: 400x200 ��

&����� ����	�� (L���J): 1365x204x845mm
&����� (L���J) � �	�����	�: 1235x777x252 ��
&�����zL���J�) ?�� �	� �����:�1235 x716x111� ��
��� ����	��: 22,1���
��� � �	�����	�: 16.1��
��� ?�� �	������: 15,9���

* B���� �����=������ ��	�	 ��
���	�� �������8 �	
��	 �
� ������. 6	��� �	������ ���������, ��� ���
����	
	��� ��	��	���� �	��	���	 	?�	
�����.
$	��������� � �������������� �	��� ?8�� �������8 ?�� ���������
��	�	 ���	�
����.
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����(��'��7 &�G9!|� ��~��!�9�����

�;� �^K,���
! 

55 "LED "$-��
������8� ���8� �
¼��8½8�¼� ������. /¾
 �¾�¿��
8¿ �À��� ��
������8½8��8 ��½����� ,Á�� 
�����
��� ?�����¼� �Â��������À. 

�����À�À����À�À� �Â������À��À�À� ?	�8��� ������À½À�

55" UHD ����8¿ ,��8¿��	��8 "$-��
������
Ã��8¿��� ?��¿���
AAA ?������
�� x2
YPbPr ��?�
À
AV ��?�
À
�����
��� ?	�8��� �¾�¿��
8¿
!�� ?�����¼� ����
¼�� �¾�¿��
8¿
!À���À�

1��À �À� �À�À�� �
��8�! 

\	�N
,N 	�"	�	�
ÃÄ&K(ÅK2K �)5#)()2%#K /)"!)Å)2Å) #15Æ2 /)&(KÃ 2Ä"Ã)%(KÃ!K 6ÄÃ+7! �ÃKÇK. 0È21 
�2K �#)2 È&Æ �)5#)()2% ÉLÆ2 ")Ã!)ÇK.�

)/)5()ÇK.�
'(1$!& !�Ã "�Å% Ã)%�Æ2 ).)5!% ÉLÆ2 Ã)Ã�)Ã!K (2161"1 )&!ÃK /Ê(Æ$!Æ) )L�)ÇK.. 
ÃÄ&K(ÅK2KÇ ÆLÆ2#1 �)5#)()2%LK#)2 ÃK.61! $Ê&"1!%#Æ Ã)01! 1!1!Æ2�/Ê(L1$!1& 
0�Ã. Ã+K2#KÃ!)& /�(Å)2 0)Å#)5#) $(+12!!1&#Æ Ã�(#)% 01(Æ"Æ2ÆÇ 2Ê6Æ&Æ21 
G)/)&()"KÇK.. ÉL /Ä&KL!)ÅK 2)5.)Å)5: /Ä(�/1(JÆ ÃÄ&K(ÅK2KÇ ÆLÆ2#1 0�Å)&K 
$1&21%�/)& 1$12#ÆJÆ2 /Æ(#Æ&1#Æ. ÃÄ&K(ÅK2KÇ ÆL$Æ�/Ê(L1$!1&Æ21 Ã)2#)5 #) /Æ& 
/)5()2K" )#)6 Ê6Æ&Æ ÉLÆ2 Ã)%Æ�!Æ. 
ÉL/Ä&KL!KÇ ÆLÆ2#1JÆ�(1��/1(JÆ"Æ��/Ä(�/1(JÆ �"K�Ê2Æ62ÆÇ 0Ä6K"K 612 ÃK.61!Æ /�5K2L) 
6)ÇK.#K 2Ä"Ã)%()& /)&K2 1"$1&!1#Æ. 

M	
	� 	�,	�N�N
: '(1$!& !�Ã "�Å% Ã)%�Æ2 2161"1�Ê&! Ã)%�Æ2 !%K2#)% 
KÃ!+6)(#KÅK2 !Ê612#1!% ÉLÆ2 !1(1#+#)&#K  K(Å)( �&K2#)&Å) 0)ÃK2 

01&J1 Ã�56)ÇK.� "$-'$&)2#) "K.)! Ã)(#K&%K 2161"1 �2K .)ÃK6#)%K 
6É6$Æ2 Ã)2#)5 #) /Æ& )/&).+�!Æ !).)()% ÃÄ&)(#)&K2 �)5#)()2/)ÇK..
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����(��'��7 &�G9!|� 
!��~�����
1"$1&!%: �
���� �	¼8 �	¼� ¿���À� ������
Ë�À� ¿�¿��¿�8 ����½8� ������ ���¿8 ?Â
À��À 
����½8�. Ã¾�8
¼8�8½ À�À��� �����
����8��� 
¿8���� �Â������À ¿�,�� ����À� ?Â
������ ,	¿� 
Ã¾�8
¼8¼� ������À� ¿8���� �Â������À ����?À
À��À
¿8������� ¼��� 	�8�����8.

Ê���À½ ��8����8�8½ ������ �
���� �	�8��� 
��¿8���
� ¿���À�À½ �
�8� �
� Ë�À� ¿¾�8
¼8�8 
,�½?8� ������ 8
¼�
��� ¿	�¼�½8�. 

Ã¾�8
¼8�8½ ����� ,�����8�� (����8 ������ 
���8���) ,	
 ?����½À�. /¾�8�¼� ��8 ?�� 
�������8 ¿	���½8�. 

Ã¾�8
¼8¼� �À��
�� �Ë� �Á�
�
��À ��� ,8
� 
�Â����À�À½, �8��
8 ������	�
���8½, 
�������À½ Á��� ���À�� ,	
 ?����½À�.  

0�
����À� ���À�����À ,�?�¼� �8�8� ��
8���8. 
Ã¾�8
¼8�8½ �	����8���¼8 �,8���¿8���� ��� 
���À���� 	�8 ,�
���� Ë�À� ����
¼��. 
Ã¾�8
¼8�8 ,���8¿¿�, ����¼� ������ ?��¿� ��
¾¿��� ?������� 	���
���8�¼���� ��, 	�8½ 
,�
����À� ���À����À� ?
	����¼� ?	
����8.

Ã¾�8
¼8�8 �¾��¿�8� ��?�
���8½,
�À���À�����À½, ���������À½, ��	����������À½ 
������ Ë���
����À½ ?��À�� 	���
���8��¼� 
?	
����8. /¾
 ¿¾�8
¼8�8½ ¿¾
��8�� Á��
�À�
�Ë��À�, �Á��,��À��� 	�8½ ��¿8���
� ������
,���¿�����8 �Ë��À�. 

����
� ������ �	����¿� ��¿���� ��8� ������ 
Ë��À� ������ ¿	���½8�. 

Ã¾�8
¼8�8 �����
��?�¼�� �������� ?���8½
��8�8� ,�
À��� �,8���8� ¿	�¼�� ,Â�. 
/�������8 ,	X ¿	���¼�� 	����8 ¿	�¼�� 
��
�����8�� �Á���� ?	
�8 �����. 

1"$1&!%: Ã¾�8
¼8�8½ �Â
?�� �Ë�À��� 
��8�����8� ,���¿������8½ �
�8� �
� Ë�À� 
¿¾�8
¼8�8½ Ë���À� Ë���
 ?��À��� �Â
����½ 
�Ë��� �	
8¿ �¾�¼��8� 8
¼� ������À� �¾�8½8�.

2).)& )%#)&KÇK.: '
����	������� Á���À��� 
¿¾�8
¼8 �¾�8� ,¾�8� À������À ,Á�� 
�����
����8
8¿ ¿���� ,Ë������ �Á�� ?	
�8 
�Ë��À�. 
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^��^���K^� \^M 
�	��	M,N��K	�

^�7����
��8 ��
������  ¿�?8
��¼8�8  ,¾�8� 
À�������� ,	¼��8  ������  �����
��8
��8.  
!�
�������8½ ���¿8 �	���� ?Â
À�À� 
�����½À�. $�� ��
��� ¿8���� �Ë�À ?	�8��� 
?À
À��À� ,Â����-�������
8¿ ����	��
¼� 
,	
8¼8½8�.

^�7����
Ê���À½ ������ �
���� �	¿  �	¼�  ¿���À�À½ 
�
�8� �
� Ë�À� ��
�����
8¿ 
¿�?8
��¼8��8 ,�½?8���� ������ 
8
¼�
��� ¿	�¼�½8�. 

^�7����
!�
������ �	����8���¼8  ��½8
��
��¼�  
������ ���À������  �������8  �Ë�À���½À�  
,Á��  �8¿��½8�. !�
������
¿�?8
��¼8�8��  �¾�8¿�8¿����8 ��¿���� 
¿¾���½8�.

M�'�� �����9�9'
)��¿8  ¿�¿��¿��¼8  ,�
����  ���À����À��
,����½8�. '
���� ?Â
������À 
,�½8
8����8�8½  �
�8�  �
� Ë�À� ¿�,���À 
,�
���À
�À �����. 

M�'�� �����9�9'+_
Ã	�������À�� ?��8�8½ ��
������ 
¿�?8
��¼8�����8��� ¿8�8
�8�� ,	
 
?����½À�. 

M�'�� �����9�9'
!�
�������8½  Ë��À��  ��¿����  �¾���½8� 
,Á�� �Ë���?�½À�  ,Á��  ¿���8  �	¿¿8¼�  
¾�8�����½8�. /�
�
���8½  ¿��À��À��À�À  
����
8  ����  ��¿��½8�. !�
������ ¿¾
���, 
¿���8 ,���¿�����8 �Ë��À�.

M�'�� �����9�9'
/¾�8��8  �¾��¿�8�  ��?�,  �À���  ������  Ë���
�À½ 
Ë��À�� ¿	���½8�.  !�
������  ¿¾
���,  ¿���8 
,���¿������8½8�  ������ ��
������ ��¿8�����8 
�Ë��À�.

M�'�� �����9�9'
!�
������  ¿�?8
��¼8�8  ¾��¿  ��¿8�  ����½À�
?��8�8���  �����
��?���,  ¿	�������  ?��8� 
���8��
8 �	¿ ,�
À�À��� �,8����¼� ��½�� 
?��À
��À.

M�'�� �����9�9'
1��� ��
������  ¿�8�¿� ������  ¾¿���� 
?Â
À��� ���À�À
��,  �½  ��  ���
8¿�8  ��¿���� 
�����.  08
� ,���
��, ��
������8½8��8½ 
¿8����  ���� ����À�À ¿8�¿����8 ,Á�� ¿��À� 
?	
�8 �Ë��À�. 
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02 �����(�	W	� W;KN�N
! 

!�
�������8½ À�À����À� ¿����� �� ?À��
�	��	��������À½ ¿¾�8
8�8�� ��À����, 
�	�8��� ¿���� 	�8 �¾�¿��
8¿�� 
�������
��¼�� ��� ��
��� ��½���
���À 
?��¿��� ¿¾��
���8�� ��À���� ¿���½ �8�8�
��
8���8. /��
8¿ LED-��
������
���
,	¼��8 	
���8 �
����
À� ¿¾��
 ?	
8� 
��?8
��8. 

'���� ������ �	�����8 ��½ ������ �� 
����8
��8���, 	�8½ ��� ��
��� �Ë����À�À 
������� �,8���¿8�8� ������¿����, ¿	���
�Â�À ��?�
À� �	�������� �,8���� ¿�,��. 
!�
�������8 ¿8
�8¿ ¿�
�8�����8�, 
,¾���¿ ���� ������� �Ë��À½À�. 

2����¼�� ���À��� ��
�������8½ ������ 	¼�� 
¿	�8
¼�� ��� ��
��� ¿¾�8
¼8
���8½ 
��¿8���
�8�8½ �
�8� �
� Ë�À�, ¿	��� �Â�À 
��?�
À� ,Á�� �8��¿8 ��������8 / 
��������8½ ��?�
À� ¾��8¿������ 
�,8���8½8�. ��8 ��
�������8 ��� ��
��� 
,Â�����À ?À
À��À���
���?���	�8����8 ¿�,��.

;�M	��

!�
�������8 ?Â
���� ,��8¿ �À��
��
�����¼� �Ë�����À� ?Â
���� 
	���
���8�¼�� ,Â�. 

'������¼8 ������À½ �	
8¿ �Ë½�À������À�
������ ��¼8
8��8 �Â��� ¿���8 �Ë� 
�Ë��À�� Á��
�À �Ë��À�. K½¼��
8 �Â�� �Ë�À� 
,¾���¿ �À� ���� ,��8¿ ¾�8�8
��8. 

$	���� ��� ¿�?8�¼� ����8����
�	��	��������À½ ,���À
À��À ,�
����À� 
¿�������8� ��� Ë�À�  ,���À
À��À 	�8� 
¿�
�8�� ¿�,��.

!�
������ �	����8�8½ ��¿8���
�8
������ ��¿8�8��� ?¾�8� À���� �8¼�8�8½ 
�
�8� �
� Ë�À� ��
�������8½ ������� 
�8� ,8
8 	�8��� 	�����¼� ,	
 ?����½À�. 

!�
�������8 �����
��¼���� 	�8½
,�
����À� ���À����À� ,����½8�. 

M�*�'*� 1�!74�#���

1 !�
������, ����
�� ���À��� �����
���; 4 NICAM; 

2 )�¿�� ��8¿�8¿, ��½ �	
� ?¾�8�8; 5 G�?�� �������8 ��¿8� ?	�8��� 
8�8��;3 Ã�(#)% &10+6Æ +����=���

M�*�'*� (���3������
����
� 55"
!��,Ë���À  PAL-B/G ,I , D/K

SECAM-B/G , D/K , L ,
DVB-T, DVB-C,DVB-T2

/���������
 ,Ë���À
)���8½ ���� ��¿������¿8
8 �Â�À�À

PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.265 
1000 (DTV), 100 (ATV)

$À�À� ������ AC 100 -240 V 50/60 J�
!¾�8�8
��8� ¿��� 150 ��
$Ë�� ��,��À��� ¿��� �¾�8�� h0.50 ��
)���	�8½ �8¼8� ¿���8 (THDh7%) 2x10 ��
$À�À� �����


L8¼8� �����


)�¿�� �Á
�À����À ��
��������
8¿ �����=��� (HDMI) ��3
AV �À�À� � 1
LAN �À�À� � 1
YPbPr �À�À� x 1
CI � 1
USB ��3
RF Co-Ax � 1
Ã¾
�¿¿����� � 1

������
8¿ �8¼8� � 1
$Â
����½ ,�X (!� ,�
À) $	��	����À ?���� �À�À�> = 350

KZ-5

YPbPr > = 400

�����(� 



$À�À���

�;K,	� �^X�\�

	XN�	�N\,NK
N�

X�A�. ��7. 
 ���. (J4�

X�A�. 7��.  ���.
(7J4�

1 800x600 60 37.88

2 1024x768 60 48.36

3 1360x768 60 47.7

4 1280x768 60 47,3

5 1920x1080 60 67,5

6 3840x2160 30 67,5

7 3840x2160 50 112.5

8 3840x2160 60 135

KZ-6
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$À�À���

��������~����&�G9!|��!��~���9~
1. !�
�������8½ ?Ë�À� ,�¼8� �
��=	���¼�
¿	�8½8� ��, �À���À�������À ?¾�����
��¼�
����
¼�� ��½8
��
�� �¾�8� ��½8
��
��¼�
�Á���� ��
�À Ë�À� ��À �À���À��À ��
������¼�
��
8½8�.

2. 0���¿�8 ��¿���, Á� ,�¼8��� ?À�-?À����y
?¾�����
���8 ���¿8 ¿�¿��¿�8½ �Â����À
,�¼8�� ?��À�À½À�.

M4x18MM

\;M�	X,	��W;�NM�	�M���	�K	�

/Â
���� �����¼� ,��8¿ �À��
�� �Ë�����À� 	�8�¼� 	���
���8�¼�� ,Â�. '������� 
������À½ �	
8¿ �Ë½�À������À ������ ��¼8
8��8 �Â��� ¿���8 �Ë� �Ë��À�� Á��
�À �Ë��À�. 
K½¼��
8 �Â��  Ë�À� ,¾���¿ �À� ���� ,��8¿ ¾�8�8
��8.

0�
�����À ¿�������8� ��� Ë�À� ��
������ ��� ¿�?8�¼� ����8��� ,���À
À��À 	�8� ¿�
�8�8½8�. 
!�
�������8 �À���À��À½ Ë��À��� ?¾���½8�. 
*!�
������ �	����8�8½ ��¿8���
�8 ������ ��¿8�8��� ?¾�8� À���� �8¼�8�8½
�
�8� �
� Ë�À� ��
�������8½ ������� �8� ,8
8 	�8��� 	�����¼� ,	
 ?����½À�.
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$À�À���

�	WN��	�	 W^���� W;�NM�	�M���	�K	�
/¾
 ��
�������8 ¿�?8�¼�¼� ��
��À��� ?��À���� ?	
��8: 

1. 0#+ "$-��
�������8 ¿���8 ?���� 	���
���8�8½8�. '�����8½ ��¿8���
�8�8½ �
�8�
�
� Ë�À� ������8½ �
�8½¼8 ,�¼8� ,¾���¿ �������
��� ,�?� ¿�,��.

2. !À����À½ ,�8��8¼8�� �À�����À� �Â�� ?¾������8½ �Â���À��� ��
�������8½
���¿8 ,�¼8���¼8  VESA ��������8 ?	�8�� �Â�� ���À��� ?¾�����
���8 ?¾���
	�8�8�, ��
�������8 ¿�?8�¼�
8¿ ?��À���� ����
¼�� ��	�������� ?��À�À½À�.

400��

M6xvw�� M6xvw��
200��

M6xvw�� M6xvw��

(55")
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$À�À���

	��9��9 &��~��� (�!���

1

h8�

1: Ã��8¿��� ?��¿��� ¿���¼��8. 
2: 0��8¿��	��8 �������	�: ÃK.K( $É!%. 
3: �������¿��

2��
L��
�� �Á�À�À

!� �Ë�À ������ �Ë����À� 0	¼��8 / �Â��� "	
¼� / 	½¼�
$���À� ,	¿ L��
�� �Á�À�À� ��8½8� /�
��� ,Á�� ��=�
8¿ !� �����8� ¿	�� ,Á�� Â�À��. )���	 	����� ?	
��¼�� ,�¼����� ?��¿��� ¿���8
8¼8� /

�Â��� ?��8½8�.
É� ����¼8��, �Ë�� ��,��À�� �À�� Ë�À� ?��8½8�, !�À��À 

�Ë����À��À ?��8½8�, =�������8½ ��?8��8 ,¾�8�8��� 
?�
�À ?����À� ?Â
����� ?�
�À�À ,����8

$À�À� �����
8�8½ �Â�À �Á�À�À�� �À�� Ë�À� ?��8½8�, !�À��À 
�Ë����À��À ?��8½8�, =�������8½ ��?8��8 ,¾�8�8��� ?�
�À 

?����À� ?Â
����� ?�
�À�À ,����8

L��
�� �Á�À�À�À½ �Ë�À z1���
?¾
 Ë
�À�À½ ��À��À 

=������
��8 ?	
����, ?�
�À 
�¾� ?	
��8) " 

L��
�� �Á�À�À� ��� Ë�À� ?��8½8�, �Á�À��À 
,�?� Ë�À� ��¼8 ?À� ��� ?��8½8�. 1��� 

��¿����� Á����� �8¿����, �Á�À� ��	����8 
�Ë��� 5 ��������� ���À� ,	¼�
��8.

6Á�À�, É���, ������ !�-�À 
?�¼���
��� �Ë�À

/��À�� Ë�À� ¿8�¿� ?���, ¿��8¿��� ?��¿��� 
��
��À����À ?��À�� ������À�� ��½.

���
� Ë�À� ¾��¿ ?��� ¿��8¿��� ?��¿��� 
��
��À����À 	��
� ������À�� ��½.

!Ë����À���� =������
��8 ¿��8¿��� ?��¿��� 
��
��À����À ,	¼��8 / �Â��� ������À�� ��½.

!Ë����À���� =������
��8 ¿��8¿��� ?��¿��� ��
��À����À 
�½¼� / "	
¼� ������À�� ��½.

�Ë�� ��,��À��� Ã	�������À���À ¿	�� Ë�À� ?��8½8�

/��¿� �Ë�
�� /��� ¿��8¿��� ?��¿��� ��
��À����À ?��À�� 
������À�� ��½.Ã�
¿8�� ��½��
À���� �Á�À�À��� 

������
��� 	����8
8�8� ¿	�8�, �	¿���� 
�
��8.

!Ë����À���� =������
��8 ¿��8¿��� ?��¿��� 
��
��À����À ,	¼��8 / �Â��� ������À�� ��½.

!Ë����À���� =������
��8 ¿��8¿��� ?��¿��� ��
��À����À 
�½¼� / "	
¼� ������À�� ��½. 6���� ?����	����¿8� 

,¾�8�8���, ��� �
¼� ����
�8�� =�������8 ��� ��� ���¿� 
����
�8�� =�������8.

	��~9 / &G����7�� 9���~9|���

0 ) ( � K + 2 ! 1 & 9 1 5 "  ( � + )

ÃÄ()Ã      Ã)�!)&

KZ-9

1 	G!93��9 ��~ ~���*�!�� 7�'� �À�À�  7 X	K"N �M�^�[^�� (;�) �À�À� 

2 HDMI3 �À�À�  8 LAN: �À�À� 
3 ANT �À�À�  9 HDMI1 �À�À� 

4 USB �À�À�  10 HDMI2 (ARC) �À�À� 
5 AV IN �À�À�  11 ��K	��	"�	� ?�
��� ����	 

�8¼8� 
6 YpbPr �À�À�  12 ;"���	KN� L8¼8� 



$À�À���

Haier ���������9!� ~���

G 0��8
 (Y)
B $Â� (Pb/Cb)
W )¿ (AUDIO-L)
R Ã8�8
 (AUDIO-R, Pr/Cr)
Y "��8 (VIDEO)

WAN 1
2 

3 4

)���	������

LAN HDMI1 HDMI2(ARC)  ÃÄ()ÃÃ)�!)& ��!+$)(KÃ

)���	 / HDMI 
�����=������À ?�� 
?���� ¿¾�8
¼8  

0)(�K +2!1&915" (�+)
USB

HDMI3 RF USB USB
AV IN      YPbPr

CVBS, DVD-�
��� ������ 
?��¿� CVBS / S-Video ?�� 
¿¾�8
¼8. 

CVBS, DVD-�
��� ������ 
YPbPr / YcbCr ?�� ?��¿� 
¿¾�8
¼8. 

Y W R G B  R 
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$À�À���

Haier ���������9!� ~���
DVD-(������/ �(��!�7��7/7�&����7�
�&�!�!���7�~�&9����9|�9/ �G9!�~����9!/
(������+�� 7�3(%A����� ~��� 
DVD-�
����À/ ��������À�/��?�
�À� �?	�����À� 
¿�?8
��¼8�¿�/ 	�8� ¿¾��
8�/ �	��?���8 
�À��À½ ��
������¼� ¿	���8½ ?À����� 
�¾�¿�
��8 ?��.

1 	���� HDMI

1��� �À� !�-�� ¿	�8½8� ��
��� ¿¾�8
¼8 
¿	��
8 �¾���, ¿¾�8
¼8�8 ?À�À��À ������� 
Â�À�À½À�. 

!�
��������¼8 HDMI ¾��8¼8��� HDMI 
��?�
À� (,���¿¿� �À�����À) DVD-�
�����,
��?�
��À� ������ ������ 	�8� �	��	
À�� 
¿	�8½8�. 

"À� ���À ¼��� ��
������¼� ¿	�¿���
¿¾�8
¼8�8 Â�À�À½À�

HDMI ��?�
À�À½ �Â���À��� ¿	�8
¼�� 
¿¾�8
¼8�8 ��½��� Ë�À��¿��8¿����?��¿����
��
��À��� SOURCE �Ë����À�À� ?��8½8� ,Á�� 
HDMI ��½��� Ë�À� � � �����
��À� 
¿	
���8½8� ��, ;� ?��8½8�.
2 �¾�¿� AV 	���� /����
("��8 / �¿ / ¿8�8
) 

!�
������ ��� ¿¾�8
¼8�8½ ¿	��� 
�
�8��� Â�À��
À ����À�� �Â� ,���À�À½À�. 

!�
��������¼8 /���� (���8) ,Á��
)���	 (�¿, ¿8�8
) �,8���¿8������� AV
��?�
���À��(,���¿¿� �À�����À) DVD-�
����� 
������ 	�8�� �	��	
À�� ,Á�� �.?. ¿	�8½8�.

AV ��?�
À�À½ �Â���À��� ¿	�8
¼�� 
¿¾�8
¼8�8 ��½��� Ë�À� ¿��8¿��� ?��¿��� 
��
��À����À SOURCE �Ë����À�À� ?��8½8� 
,Á�� AV ��½��� Ë�À� ¿��8¿��� ?��¿��� 
��
��À��� � � �����
��À� ?��8½8�, 
�	��� ���À���$ ?��8½8�. 

3 �¾�¿� ���	\,	�
(0��8
 / �Â� / ¿8�8
) + (�¿ / ¿8�8
) 

!�
������ ��� ¿	���8� ¿¾�8
¼8�8 
¿	��� �
�8��� Â�À��
À ?	
�
��8 ��À�. 
$	��	�����À���À�À�  ���À����À Y, Pb, Pr 
(,��8
, �Â�, ¿8�8
) �,8���¿8�����8 ,Á�� 
��
�������8½,  DVD-�
����À½, 	�8� 
�	��	
À�À½�,Á���������®-Audio-R z�¿, ¿8�8
� 
�,8���¿8����8� ��?�
������ (,���À�À
À� 
,�8��8¼8�� �À�����À) ,�
¼�½8�. 

COMPONENT ���À����À ��?�
����
¿	�8
¼�� ¿¾�8
¼8�8 ��½��� Ë�À� 
¿��8¿�8¿��� ?��¿��� ¿¾�8
¼8�8���¼8 
SOURCE ?��8����8� ?��8½8�, YPbPr- 
�8 ��?��8���
��8� ?��8� ��½��½8� �� 
�$ ?��8����8�� ?��8½8�.

4 �¾�¿� USB

!�
������¼� USB-,���¿��¼8�����8½�
�Â��À
À�À��¿	��¼� ?	
��8; ���?À� ��=�
8¿ 
������
�� �� ,¾�8� À����À �Ë��À�. 

USB-,���¿��¼8� (,���¿¿� �À�����À)
������ USB ��?�
À� (,���¿¿� �À�����À)
��
������¼� ¿	�8½8�. 

!�
������¼� ¿	�8
¼�� USB ¿¾�8
¼8�8� 
��½����Ë�À� ¿��8¿��� ?��¿��� ��
��À����À 
SOURCE �Ë����À�À� ?��8½8� ,Á�� USB ��½��� 
Ë�À� � � �����
��À�, �	��� ���À�
;� ?��8½8�. 
1 ���.: !�� * .jpg ,Á�� * .mp3=��
���8����
Ë�
����À, ?��¿� ������À =��
�������
,¾�8�¿� ���À
�À� ?��À
����À. 2 ���. Apple 
iPhone ��� iPad �À��À½ ��
������8½8�?���
Ë�
������À. 
3 ���. Ã¾�8
¼8�8 USB �,8���¿8�8�� 
¿	��� �
�8���, USB-��?�
�À½ ��¼¾�
8� 
¿8�¿���¿ ?	
¼��8�� �Á� ?��À½À�. 

5 �¾�¿� ��K	��	"�	��	 	�M	K�	M �N�N�

Ã¾
�¿¿����� ������À� ��
��������¼8 ¿¾
�¿¿����� 
¾��8�� ��
8½8�. !�
�������8½ ����������À 
Â�À�À
��� ?	
��8. "	�8��� ¿���� ¿�,�� ?	
¼���
,�¼����� �8��¿8 �����������À ¿	��¼� ?	
��8.

6 �¾�¿� LAN-�����

!�
������8½8��8 Ethernet ��?�
À ��¿8
8 
+�������-?�¼8����8�¿� ¿	��. /¾
 ¿8�8
 �Ë����À� 
,Á�� ¾��¿ ¿	
 ,��À��À
À�/��
�� ?	�8��� 
��
�����
8¿ ¿8������� ���¿�8 ¿8���� Ë�À�
¿�,��.

7 �¾�¿� ;"���	KN� �N�N�

"8��¿8 ����	¿�?8
��¼8��8½ ����	 
�	�����
�8 �À�À�À�� ��
�������8½ 	�����
8¿ 
�,8���¿8�8�� ¿	�� Ë�À� 	�����
8¿ ��?�
�
¿	
���8½8��� !�
������ ¿	��� �
�8��� 
¿¾�8
¼8�8 �	����À�� ¿	�8½8�.
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Ã��8¿��� ?��¿��� ��
��À

TELETEXT 
!�
��Á�À� ?�
�À
À ����
���� ����
��8� ,Á��  �����  ���¿�8  	¿�¼�  ?	
��8�
�¿������8¿  ,Ë��.  0Ë�� �	�8��� ¿���� ���� ¿�?À
��À�À½ �¿��
��8 ?�� ������� Ë�À��
,Á�� ��
�?�¼���
��� z��?�
��À� ,�
À
��, ,�� ���À��À� ����
�� ,Á�� �.?.) �À
À��
?À
����À� ������� Ë�À� ��?����
��¼� ¿	
 ,��À��À
À� ¾�8���8.  
$�
��À �Ë����À��À ?��8½8�: Ã	
 ,����À� �Á��,�:

!�
��Á�À� ��,��À� ¿	�� ������ 	�8 ��,�������� �8¼� Ë�À��
�����
��8
��8. Ã	�¿��  ����� ,�8��8¿  �������  ¿	
 ,��À��À  ?������À½  
�À�À�À  �����  ?	
��8. È� �
������� ?���À½ ��À��À Ë� ������ �¾���8� �Â�À�À
?��. 1��� ��½��
¼�� ���� ��
��Á�À��À ���������, 100-�À �������	� �Â�À�À�,
����� ?	� ¿�
��8 (?¾
 ,�¼����� ��
��Á�À� ��,��À��� �8¼8�, ?��¿� 
�����8 ��½��½8�).
0 - 9 ������8� ,Á�� ,	¼��8/�Â��� �Ë����À����À� �����
��8�, ¿�,���À ?�� 

/1!!Æ�!)Ç#)% �Â�À�À� ���À�À½À�. 68��
8: ���� �À��� 120 ?�� ����� ?	
��, 120 ���À�À½À�. /�� 

�Â�À�À ������8½ ,	¼��¼8 �	
 ?¾�8��� �Â�À���À, �������À� Â����À�, ���8��� ?�� 
������� �Â�À���À. !�¼8 ?À� ?���À ¿���� Ë�À� 	�8 	��������8 ¿����
�½8�. 1��� 
�������À� Â� �Á�À� Â������ ?����, ?�� ?��À
����À. /��¿� �Â�À��À ��½��½8�.

'(1612!!1&J1 
!%&) Ã�( 

01!Æ6#Æ(Æ$

!Ë�
À-�Ë��À  ����¿���  ������8½  �Â����À  ,�¼8���  �Â����À
��À.  4 �Ë��À  
�����
�� �
����������  ��  �Á����  ?�������  Â��  Ë�À�  ¿	
���8
��8.  1��� 
�
�����  ��  ?��  Á
À ¿��8���
8 ?	
����, �Ë�
À-�Ë��À ����¿��� ,8�8
8¿��� 
�¾���8.

INDEX 6���¾� ?��À�� ¿�������8 (Á����� ?¾
 – 100-?��).

SUB PAGE

$��?À� ?������� ��	����8 �Ë��� ?À�À��À ����� �����¼� �8¼��8� À��À�
?����� ¿���8
¼��. /¾
 �Ë����À��¿	�-?���À �Â������À �	¿���� ������ 
,�½�����Ë�À� ¿	
���8
��8. 

+�������� �	
 ,�¿��¼8 ,	¼��¼8 ?¾�8��� ����� ?	
��8.

REVEAL 0��8�8� �¿������8 �Â����� ������ ,��8�� (	�8�����Ë�À�).

EXIT !�
��Á�À���� �8¼�. 

TEXT
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"	�,	K	M�

W����(~9 ��!���

6Á�À��À� �Â��Â����� �Á���� ?À�À��À ��� 	����� 
��,��À�� Â�À½À�. 

HOME

"À��À½���
������8½8��Ë�À��?�����¿8�¿¾����Â��
	����8½8���1��� 9������ ��½��
��, ¿¾����Â� 0000
���¿�8 	����8
� �
����8.

HOME �Á�À�À�� �À�� Ë�À� HOME】?��8½8�.
$Â���� ��� ¿	
���� ����¿���8� ��½��� Ë�À� 
� 】/【�】/【 】/【 】?��8½8�.
!�½����Ë�À�� OK ?��8½8�.
�;K,	M� �	K	K	�N
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�/ �^��^K�\,^��

/���8 �Á�À��À �Â����� Ë�À��MENU ?��8½8�. 
"À� 	����¿8½8� ��
��� �Á����À ��½��� Ë�À�
【� 】/【�】/【 】/【 】��%�&��.
!�½����� �À�� Ë�À� ;� ?��8½8�.

�^���M
/�� �Á�À��� �À�� Ë�À��【6È.Æ&#Æ】��&��&��. '�%
(�	

�)�(�(� ��&��� *+(� 】/【 】?��8½8�. 

1. $�
��À�À ��½��� Ë�À�【� 】 /【�】��%�&��: /
$	������ / )�8¿�8¿ / !Ë� / &�½� / ),8���8��8
8¿ /
!Ë��À� ����������� / $���À� �À�À�À / L��8 ������. 
2. &����� ������ ��½��� Ë�À�【 】/【 】��%�&��. 

$���À����,��À
$���À� ��,��À� ��½��� Ë�À�【� 】/【�】��%�&��, 

%���� 
��(� ��&��� *+(�	【 】/【 】��%�&��. 
(�����
��: "��������8 / 0¾���¿ /�����
����8/
É����À / )�8¿).

1������: $���À� ��,��À� ��� ��½��� Ë�À��P.MODE 
?��8½8�. 
"��������8: Ã�
8��8 ,��8¿�� ����À��À½ ,	¼��8 
�����8�� ����
¼��. 
0¾���¿: $Â��À ¿	�¼�� Ë�À� ����À� �Ë����À ���¼¾�
8� 
,¾���¼8��¿. �����
����8: �����
����8 
��8¿����8� ����À� ��½��
À����À
É����À: '���� ��8¿�8¼8�8½ ���X8, ¿����8 Ë������ 
Ë�À� ,�¿����8
¼�� �	�������8
8¿. 
)�8¿: $���À��À ���¼¾�
8� ��8¿ ��� Ë�À� ,	¼��8 
�	�������8
8¿ ,Á�� �,8���8��8
8¿ ��,��À. 
$	������ / )�8¿�8¿ / !Ë� / #Á
�À�
!�½��� Ë�À�【� 】/【�】��%�&��, ,Á�� ��½��� Ë�À� 

】/【 】?��8½8�.
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$	������: $���À� �	�������8
8¼8��������. 
)�8¿�8¿: ����À� ��8¿�8¼8� ������. 
!Ë�: ����À� �Ë�À ¿��¿8��8
8¼8� ������. 
)�8¿�8¿: $���À� �,8���8��8
8¼8� ������. 
!Ë��������������8
$���À��À½ ,�
�8 �Ë�À� �����½À�. 
!���������� �Ë�À� ��½��� Ë�À�【� 】/【�】
?��8½8�. !�½��� Ë�À��【 】/【 】?��8½8�. 
(�����
��: "�8¿, Ã�
8��8, 08
8).
"�8¿: &�½�À �Â�À
�À� ����À��À �8¼����8. 
Ã�
8��8: )�8¿ ����À��À �8¼����8. 
08
8: &�½�À ¿8�8
 ����À��À �8¼����8. 
0�¿����8½ ���¿��8���8 
0�¿����8½ ���¿��8��8¼8� ��½��� Ë�À�【� 】

/【�】?��8½8�, ��½��� Ë�À�【 】/【 】?��8½8�.
(�����
��: )�	, 16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2).
L� ?���
$���À��À½ �� ¿��¿8��8
8¼8� ,	X 	����
��. L��8 ?��� 
=�������8� ��½��� Ë�À� 【� 】/【�】?��8½8� ,Á�� 
Â�À��/ 0	¼��8 / 	�����/ �Â��� ��½��� 
Ë�À�【 】/【 】?��8½8�. 

,NWN�
/�� �Á�À��À ��½��� Ë�À� MENU �Ë����À�À��
?��8½8�. /�� �Á�À��� SOUND ��½��� 
Ë�À�【 】/【 】 ?��8½8�. 

$�
��À�À ��½��� Ë�À��【� 】/【�】?��8½8�: #8?8��
��,��À / �B /�/�� / !���-��½�À� / #8?8� �Ë�À��
��	����8 �Ë��� ������ / *�=�
8¿ �8¼8� / 
)���	 ����������8 / AD ��½���À

!�½��� ������ ������ Ë�À��;�/【�】/【�】?��8½8�. 
#8?8� �8¼������,��À
#8?8� ��,��À� ��½��� Ë�À��【� 】/【�】?��8½8�, 

	��� ���À� ��½��� Ë�À��【�】/【�】?��8½8�. 
(�����
��: "������� / 6��8�� / $��	 / !Ë� /
�����
����8).
1������: #8?8� ��,��À� ��� ��½��� Ë�À� S.MODE
?��8½8�. 
"�������: /��
8¿�	���
���� ��½����À�À
��� �8?8��
�8¼����8. 6��8��: !Ë��¾�¿�
8¿ �8?8��8 ��¿����8.
6��8��
8¿�?�¼���
���
�� Ë�À� ,�����8. 9�
��: Ã��¿8��8
�8?8��8 �8¼��� Ë�À���Â����À ,Á�� ,	¼��¼8 ,�À
À�����À 
�Ë������À. 
!Ë�: !Ë� ��,��À.
�����
����8: �����
����8 ��� ?¾
 ��,���� ?��¿� �8?8� 
��,�����À�� ��8�� �
��8, �À��
�� ��8�� ��,��À 
�����
����8
8¿ ��,���� ��	����8 �Ë��� ��8���8.



�����
���

!���-��½�À�
"	
 ,Á�� 	½ �8¼8� ����
��8 ����-��½�À�À� �����½À�.
!���-��½�À��À ��½��� Ë�À��【� 】/【�】 ?��8½8�, 	����

���À� ������ Ë�À��【�】/【�】 ?��8½8�. 
#8?8� �Ë�À� ��	����8 �Ë��� ������ ��½���À 
)�	����8 �8?8� �Ë�À ��½���À� ��½��� Ë�À�【� 】

/【�】?��8½8�, 	��� ���À� ON / OFF ��½��� 

Ë�À�【�】/【�】 ?��8½8�. "ON" ��½��
¼���� �8?8�
�Ë�À �¾��¿�8 ?	
�¼� �8�8���8. 
*�=�
8¿ �8¼8�
*�=�
8¿ �8¼8��8 ��½��� Ë�À� � / � �Ë����À�À��
?��8½8�, 	��� ���À� ��
��À�À ��½��� Ë�À� 【�】/【�】
?��8½8�. (�����
��: PCM, )�	)
)���	 �Ë�����
)���	 �Ë������À ��½����Ë�À��【� 】/【�】?��8½8�, 
	��� ���À� Â�À�� / DBX-TV / surround ��½��� 
Ë�À�【�】/【�】 ?��8½8�. "À� ���������8 �8?8��
��,��À� ��½��¼���� DBX-TV ��,��À ��	����8 �Ë��� 
��½��
��8. 
)���	�������� 
)���	���������8 ��½��� Ë�À��【� 】/【�】?��8½8�, 

	��� ���À��ON / OFF ��½��� Ë�À�【�】/【�】 ?��8½8�. 
AD �8?8� �Ë�À
AD �8?8���Ë�À� ��½����Ë�À�【� 】/【�】?��8½8�, 	��� 

���À���������Ë�À� 【�】/【�】 ?��8½8�.

X^K�
/�� �Á�À��� X���!� ��½��� Ë�À�【�】/【�】 ?��8½8�. 

$�
��À�À ��½��� Ë�À�【� 】/【�】?��8½8�: 0�
À 
�	�=���������8/ IP Config / 0�
À �¿�����8 / 0�
À�À 
�������

0�
À �	�=���������8
Wi-Fi ������ ��?�
� ,�
À�À� ��½��½8�. 
0�
À �	�=���������8� ��½��� Ë�À��� / � 
/【�】/【�】 ?��8½8�, 	��� ���À� ������ Ë�À� Enter 
�Ë����À�À� ?��8½8�. 

IP ��½��� / Wi-Fi  0�
À��¿�����8�

0�
À�À��������

Wi-Fi �+��3���9 ������'��� 

�^��^�
$�
��À�À ��½��� Ë�À��【� 】/【�】?��8½8�: !À
 /
)���	 �À
À / ��?����
�� �À
À / ���� ¿�?À
��À 
?¾�8
8����8 ?�� / $Â� ����� / PVR =��
 ,Ë���À/
/�����¿8 	����� / /�¼���
���
8¿ ,���¿�����8 
,�½���� (USB) /  /�¼���
���
8¿ ,���¿�����8 
,�½���� (0�
À) /
TV �Ë�À�� / HDMI CEC / HDMI �	��8� ��½���/ HbbTV / 
�����
������,��À.
!�½��� Ë�À��【�】/【�】?��8½8�.
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�����
���

1��� ¿�?À
��À�À½ ?¾�8
8����8 ?�� 
1��� ¿�?À
��À ?¾�8
8����8 ?�� �¾
¼�
�� Ë�À��
��,���À ��½��� Ë�À� � / � �Ë����À�À� ?��8½8�. ��8 
��,���À ¿	�� ������ Â�À�� Ë�À��【�】/【�】 

?��8½8�. 

$Â� �����
$Â� ������8 ��½��� Ë�À� � / � �Ë����À�À� ?��8½8�.
��8 ��,���À ¿	�� ������ Â�À�� Ë�À� 【�】/【�】 

?��8½8�. 

PVR =��
 ,Ë���À
!�½��
¼�� ?�¼���
����8 ,���. 
PVR Ë�À� �/ � ?��8½8�, 	��� ���À� ������ 

Ë�À���$ ?��8½8�.

/�����¿8 	����� 
)
¼��¿8 ��� 	������8 ��½��� Ë�À��� / � ?��8½8�, 
	��� ���À� À��À �Á�À��� �À�� Ë�À� Enter �Ë����À�À� 
?��8½8�. 

/�¼���
���
8¿ ,���¿�����8 ,�½½���� (USB)

!� �Ë�À��

7�8�
!À
�À ��½��� Ë�À�  � / � �Ë����À�À� ?��8½8�. #���
�� �À
À��
��½��� Ë�À� 【�】/【�】 ?��8½8�. 
)���	 �À
À
)���	 �À
À� ��½��� Ë�À��� / � �Ë����À�À� ?��8½8�. )���	 
�À
À� ��½��� Ë�À�【�】/【�】�Ë����À�À� ?��8½8�. 
"�?����
���À½ �À
À
"�?����
�� �À
À� ��½��� Ë�À��� / � �Ë����À�À� ?��8½8�.
"�?����
�� �À
À� ��½��� Ë�À�【�】/【�】 ?��8½8�. 
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�����
���

HDMI CEC

HDMI-(����9 ���|��

1������: HDMI 2.0 Full ��½��
��, 	�8 HDMI 2160P
@ 60J� 4: 4: 4 ¿�?8
��� �
��8; HDMI 2.0 Light 
��½����½8�, 	�8 HDMI 2160P @ 60J� 4: 2: 0 ,Á�� 
�Â��� ¿�?8
��� �
��8.

HbbTV
HbbTV Ë�À� ON / OFF ��½��� �
��8�. 

"�G����!� �� �3�
É� ��,��À ��������Ë��� ��,��À� ��½��� �
��8�.

#Ë������,��À��� ��
��À ?�
�À �Â����
��À. 2�¿�8 !� 
�Â������À ��½����8 Â�À���À�.

�	M	K
$�
��À�À ��½��� Ë�À��【� 】/【�】?��8½8�: DVB 
)������ /
)�	����8 �Ë��� ��½��� / /�
��� ¿	
����
"�����
�� / *�=�
8¿ ¿	
��� "�����
�� 
/ )����8 ��������
�� / "����
 �¿�����8 / �+
�¿�����8 / 
0��?�
���8½ �À�À�À / $���� / OAD. $À�� Ë�À��
;�/【�】/【�】?��8½8�. 

)�	�����	���
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�����
���
/�
��� ¿	
��� ��½��� $����

)���
���8½ �À�À�À

*�=�
8¿ ¿	
��� ��½���

�	�N�
)����8���������
��

$�
��À�À ��½��� Ë�À��【� 】/【�】?��8½8�: %�¿8� 
Â�. / %�¿8� ¿	�� / Ä�¿8 ������À / OSD !����� / 
)�	¾�¿8 / "�¼�� ?�
���À. !�½��� Ë�À��
【�】/【�】?��8½8�. 

"����
 �¿�����8

Ê�À�� ��¿8�8
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�����
���

Ã	�� ��¿8�8

Ä�¿8 ������À
Ä�¿8 ������À =�������8� ��½��� Ë�À�【� 】

/【�】?��8½8�, ��
��À�À ��½��� Ë�À��

【�】/【�】?��8½8�. 
(�����
��: Â�À��
À, 10���, 20���, 30���, 60���, 
90���y 120���, 180min, 240min).
OSD !�����
OSD !����� =�������8� ��½��� Ë�À�【� 】

/【�】?��8½8�, ��
��À�À ��½��� Ë�À�

【�】/【�】?��8½8�. 
(�����
��: K
¼�, 5�, 10�, 15�, 30�, 60�).
)�	����8 �Ë��� �Ë�� ��,��À 
)�	����8 �Ë��� �Ë�� ��,��À� ��½��� Ë�À�【� 】

/【�】?��8½8�, ��
��À�À ��½��� 

Ë�À�【�】/【�】?��8½8�. 
(�����
��: Ê�., 3�, 4�, 5�).
"�¼�� ?�
���À
"�¼�� ?�
���À� ��½��� Ë�À��【� 】

/【�】?��8½8�, ��
��À�À ��½��� 

Ë�À�【�】/【�】?��8½8�. 

����	�K	�
$�
��À�À ��½��� Ë�À��【� 】/【�】?���8½8�:

0Ë�� / Ã	��¿ Ë��� ¿¾����
�� / Ã¾��� �Â��À 	�����
/ )����8 ¿¾����
�� / )��-��� ��½��
À����À 

!�½��� Ë�À��【�】/【�】?��8½8�. 

Ã¾��� ��Â�À 	�����

È����À ¿¾�����Â�0000,

È�?�?�� ¿¾�����Â� 9443.

)����8 ¿¾����
��

)��-��� ��½��
�À����À 
$��?À� ?�¼���
���
�� ?�
�
�� Ë�À� ¿�,���À� 
?	
�8 �Ë��À�. 
)��-���
�� )��-��� ��½��
À����À �Â���À����
?�
�
���8 ,�����8� �	�
������
��	����8 �Ë��� ¿	���� �
��8. 
)��-��� ��½��
À����À �����¼8� ��½��� Ë�À��� / 
� �Ë����À�À� ?��8½8�. Ê�., 4, 5, 6, 7 ... 18
��½��� Ë�À� � / � ?��8½8�. (/�
�
���8½�
,��8)

SMART MEDIA

$��	
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����������	

�������������	�������	��������	 
/)Å#)&()6)()&�/�5K2L)�2Ä"Ã)%(KÃ��Á�À�À����À���
Ë�À� 2Ä"Ã)%(KÃ ?��8½8�. 

����������	����	 
"�?����
����À
À�À½��Á�À�À���
�À��� Ë�À��

"%/!+!&()& ?��8½8� 

�����������	������	 
!�½���
8
����À�À�À����À���
Ë�À� FAV ?��8½8�. 

 ���	�����	 
2�,���� AUDIO �
��
�À�À�������X�7�8��
����	� 

/)"!K -� ���(��	
(��	*+(�	�%�	����(	��%�&��. 

612F 6Á�À�����À���Ë�À��	�8�,���À�?��8½8�. 
)&!Ã) )
�8½¼8��Á�À����	��
��Ë�À���%��� ��%�&��. 

$Ê. '/����	�(�(�(��	
(��	*+(�	�%���	��%�&��. 

0!12'32�4516 !�
�������8�¿	���Â�À���Ë�À��	�8�
�Ë����À��À�?��8½8� 

�����
���

��-�� 



�����
���

��!�~ G �� �3�

Ã	��¿ Ë� ��,��À�À½ �Á�À�À�� �À�� Ë�À�
6Á�À� ������À� ?��8½8�, �	��� ���À� ?À�À��À �Ë��� 1,0,0,1 ?��8½8�

Ã	��¿ Ë� ��,��À
/À� 	�8 ������� Ã	��¿ Ë� ��,��À� ?�
�������À�� �
��8�. "Ã	��¿ Ë� ��,��À�" ��½���, 	�8 
¿	�� ,Á�� Â�À�� Ë�À�� � /�  ��%�&��. /��¿� 	����
�� ��� Ã	��¿ Ë� ��,��À ¿	��
8 �¾�¼���� 
	����8
� �
��8. 

$Â��À ¿¾����
��
/À� 	�8 ������� Á� �Â��À½ �Ë�À� 	����� �
��8�.  "Source Lock" ��½���, "OK" ?��8½8�. 

È����À �Â�
/À� 	�8 ������� Á����À �Â��À 	����� �
��8�.  "È����À �Â��À" ��½���, ?��¿� �Â��À ��½��� Ë�À� � /�
�*���+(7(� ��%�&��. 

DTV-����
1��� DTV È����À �Â� ?	
8� ��?8
��, ?¾� ,��?� ��¿�8 ?	
��, �À� DTV / RADIO / DATA ��½��� 
�
��8�. 

È����À ?�¼���
���
1��� DTV ������ ATV È����À �Â� ?	
8� ��?8
8�, ����
��8 ?	
��, 	�8 ,��?� ¿	
���8��� ?	
��, 
Á����À �����8 	�����¼� ?	
��8. 

È����À ¿���8
8¿
/À� ¿	��¿ Ë� ��,��À��� Á����À ¿���8
8¿�8 ��8¿��� Ë�À� 	�8 ���������À ���À�� �
��8�. 

1½ ,	¼��8 ¿���8
8¿
Ã	��¿ Ë� ��,��À��� �½ ,	¼��8 ¿���8
8¿�8 ��8¿��� Ë�À� 	�8 ���������À ?�
�À
�� �
��8�. 
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�����
���

)���
�� ������À� ���	�����

/À� USB ����À��� ���� ��������
��À� ¿�
�8�� ��
�À�� �
��8�. USB-����À�À���
8�  
")���
�� ������À� ���	����� " ��½��½8� ��y���������
���À ¿�
�8�� ��
�À�� Ë�À� �$
�Ë����À�À��?��8½8�. USB-�À MS6488_HOTELMODE_TABLE.json =��
8�8½ ����8.
)���
�� ������À� ����	�����

/À� �������������
��À� USB-����À�� �
	������
��8�. USB-���À�À���
8�  ")���
�� ������À� 
����	�����" ��½��½8����y�������À��
	�����Ë�À���$ ?��8½8�. USB-�À 
MS6488_HOTELMODE_TABLE.json =��
8�8½�����8.

����
� �����
��À� ¿¾����
��
����
� �����
��À� ¿¾����
�� Ë�À�.

!���¿�����8 ¿¾����
��
Ã��8¿��� ?��¿��� ��
��À����À ¿	�������À�� �Ë����À����À� ¿¾����
��

OSD ¿¾����
��
6Á�À��À ¿¾����
��, ?�� �Á�À��À ¿¾����
��, ¿¾������� �8¼��� Ë�À�  Ã	��¿ Ë� ��,��À�� �À�� Ë�À��menu+1001 
�Á�À�À� ?��� ¿�,��, 	��� ���À� ¿¾������� �8¼� 	�8� �
��8.

LED �Ë�� ��,��À���
0��8¿��	��8 	�����,¾�8�8� ?��¿��� Ë�À� �Ë�� ��,��À�� Â������ ¿	
���8
��8, �Ë�����,��À�À½��������	�8 ¿8�8
 
�Ë����,����8, ¿	�¿����y��Ë�����,��À�À½��������	�8��Â���À

Ã	�������À���À ¿	�� ��,��À
/¾
 �������� ¿	�������À���À ¿	�� ��,��À� 	����� Ë�À� ¿	
���8
��8.

USB-��� !�-�� �
	����
/¾
 �������� Ã	��¿ Ë� ��,��À�À½��	�=���������8� USB-��� !�-�� ���	����� Ë�À� ¿	
���8
��8.

!�-��� USB-�� �
	����

/¾
 �������� Ã	��¿ Ë� ��,��À�À½��	�=���������8� !�-��� USB-�� ���	����� Ë�À� ¿	
���8
��8.

Ã	��¿ Ë� 
	�	���À
(	�	����À ��8��8��, USB-�� hotel_logo.jpg ����8 ?�� ����À��À½ ?	
�8 ¿�,��.

Ã¾�����8 ����
���
Ã	��¿ Ë� ��,��À�À½ ��½��
À����À� �
8� ������¼� ?	
��8. "Clear Lock"
��½���, �$ ?��8½8� �������� Á����À��� �
8�8� �����
��8.
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)¿��
���8 À���� ,Á�� ,	X

	~������9��'���  �!�  �A

Ã�8��8¿ ¿¾?8
8� /�
�À
Ã���� !������

$���À� )���	

Ã�� L�

)�������8½  �Ë�À,  ?�¼8�8  
������ ¿	�8
8�8

/�
�À
Ã�
8��8

����	

)�������8½ �Ë�À, ?�¼8�8 
������ ¿	�8
8�8

+����=������� L�

'
����	��8¿ ,�?�8¿,
��	�Â
À� / �	�	���
,
=
�	��������À ���

Ã�
8��8

  

����À� #8?8��8�

   #8?8� ¿���8
8¼8 (�8?8��
Â�À�À
�����À�, 
?�
�������À�À
���À� ������ 
¿	�8
8���� ?��8� ������À½À� 
����	,Ë��
�� �¾�8� ?	
8� 
��?8
����8) 

+��,�,� %�� ���-�%�¼��. Ê�,�',� ¿��-�(�¼��.
�&-���-()-�-¿, ��-¿�-¿ "�� )-%-�  
�Ë�,� ������. Ã��8¿��� ?��¿����
�����,�)� �Ë�� ��&!(,  
�Ë�(��,',� %��-½-$. 
������ Ë�À� ?�¿8
��

"���� ,	¿ #8?8� ,	¿

!Ë� ,	¿
Ã�
8��8
����	 !Ë��À ?�¿8
��

$���À� Ã�
8��8����	 )����8 ¿���� ��½���

É�À
��� 2����� Á
�À� 
��½���

!Ë� ,	¿ L� !�
�,Ë��

0	¼��8 ,Á���
�Â��� ¿��� ,	
�¿ Ã�
8��8

����	
Ä
¼���� Ë�À� ����À��À½ 
�À�À�À� Â������

EN-25
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)¿��
���8 À���� ,Á�� ,	X

	~������9��'���  �!�� �A
6��À½���
������8��
¿	�¿���� ���À½ 
�	��?��8�/#$-�� ������À 
�Â��������À.

$Â������ #$ ��� �	��?����� VGA �,8���¿8� ("À��À½ #$ ����
�	��?���� �Â�  15  �8��
8 �,8���¿8�)  ��¿8
8 ¿	�8
¼����  
����À� ��
������¼�  ������  ?��¿�  �8��¿8  ����
����  ?��À
�À 
Ë�À� �������¿����¼8 ?�
�À
À  �Ë����À��À ?����8 ��
�� ����À. 
È����� ?¾
 F7 (Dell) ������ F4 (HP/Samsung), ������ F5 
(Toshiba) ������À. 

6�� Â�À��À½ �	���X��� / 
�	��?��8��8 
��
������¼� ¿	�8�, 
����À� �
�8�, ?À��¿
�8?8� ,	¿. 2�
À����?

2	��?������� "Fn" ������À ��� "F" ������À� ?À��� ?��� �����. VGA 
��?�
À ��� ?���� ������ ����À� �¿�����8�  ?����À.  2	��?��/#$
¿¾
�¿¿��  ¾��8¼8�  (3.5 �� �,8���¿8�)  ��
��������¼8  
�	���X����À½  ����	 �À�À�  3.5 ��  ¾��8¼8���  ¿	���8�  ,���  
��?�
��À  �����
���  �����.  Ã��8¿��� ?��¿���  ��
��À��� (Source) 
�Â�  �Ë����À�À  �Â���À���  PC  �Â�  ���À���  ����8�� �����.  /�
��� 
Á�À� ���À���  ����  �	���X�����  HDMI  ¾��8¼8  ?�� ?	
��, 
�	��?��/#$-�À HDMI ��?�
À��� ¿	��¼� ?	
��8. HDMI ����	, ?����
�����=����À �� ¿�������8� ����À.

$���À� ����
���8 
¿	�¿���� Â
����À 
��	����8 �Ë��� 
Â���������À. 

/��
8¿  ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2  ,Á��  �.?.  �À�À����À���  
Aspect  Ratio (�À�À��À�  ¿��8��8¿)  ��
������
8¿  ����À�  	�����8  
Ë�À�  Auto  ��������À 	����8
¼��8�  ������À½À�.  Aspect  Ratio  
����8��  Ë�À�  Auto, 4:3  ������  16:9 ��������
��À� ����8�8½8�.
Source  �Ë����À�À�  ?��8�,  ATV  ?����½8�.  !Â��� �Â����À
��� 
?À�À��À
À��À ?��
8¿  �À�À� ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2  �Â����À Ë�À��
¿����
�½8�, Â�����À Á� �À�À� �Â� ,��� ?��¿��8
��8.
"6È.Æ&" �Ë����À�À� ?��8½8�. 
$���À���� À��À �Á�À�À�� ¿��8��� Ë�À� �Â�����À�À 	½¼� ?��8½8�
)�	�8 ��½��½8� �,8���8��8
8¼8� ��½��� Ë�À� �Â�����À�À �Â����
?��8½8� 
L8¼��8 ?��8½8�
/��
8¿ �À�À� �Â����À Ë�À� 	�8 Á���������À ¿����
�½8�. 
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6�� ,�½� ¼��� DVD-
�
��� ������ ?��¿� 
,�?�8¿�8 
��
������8�� ¿	��8�, 
	
 ,¾�8� À�������À. 

/¾
 ��
������¼� ¿	�8
��8� ��� ��
��� ¿¾�8
¼8¼� ¿��8��8 �Á�. 
1!�
������ ��� DVD-	����¿8��8 Â�À�À½À� z����8 �	���������
�8¼��8½8�, ?À��¿ �Ë�� ��,��À��� ����). 
2.SCART �,8���¿8�8�� ¿	�8
¼�� ?��
8¿ ,�?�8¿�����8
Â�À�À½À�.
3. SCART-�������À ��
��������� �,8���8½8�.
4. )���8 ��
8�, ��
�������8 ¿	�8½8�.
5. DVD-�
����À ¿	�8½8�.
6. $Â� �Á�À�À��� HDMI ��½��½8�.
7. DVD-�
����� 	������8 ¿	�8½8� ,Á�� =�
���À½ �¾�8� 	����8�
������À½À�.
1"$1&!%� SCART  �,8���¿8�8   HDMI  �,8���¿8�8��
¿���¼���� ?��8�, �	��8¿���  ��
��������¼8  SCART  ¿	�8
¼��
,�?�8¿����  Â�À�  �¾�¼��8 ��½8��8 (?À��¿ �Ë�� ��,��À���
?	
���8 ������. ��8 �¿������8 ¾����8½8�. 1��� ��½�� �Â������À�,
DVD-�
���� ,¾�8�  À�����, ��
������ �¾�8�, ,�� ¼��� ��� �Ë����À
�Ë�À�À��À��À���� ?��. !�
������ ¿	�8
8� ,��¿����  HDMI
�,8���¿8�8  �
8�8�,  ¿����  ��
8��8  �Ë��À�.  0�?�8¿����
¿	�8
8� �¾�¼����  HMI  ��?�
����À� ������ ��� ��
��� ?��¿�
��=�
8¿ ,�?�8¿�����8  ��¿����  �8¼����½8� �,Á�� �8¿��½8�.
$�� ��
��� ��=�
8¿ ,�?�8¿�����8 ¿	�¿���� ������ Â�À������
?Ë�À
 ,�?�8¿�����8 8
¼� Â�À�À½À�.



)¿��
���8 À���� ,Á�� ,	X

]�1��9~ ����+�'�# �~�����9!  �A: ��9!�9~��� 3�! �����9 |�|� 
 �����9. 

���7�! (�7������*� &���!���
Ã�
8��8 ¿�?8
������8½ ����À� Ë
�À�À 7��7�! 1��*3�!����*� &���!��� (�����
������) �������7��7�! ~����9. $�� ������
�9��9� !�3��� �9~9�  �����  ?	
��8,  �8?8�  ,	¼�
��8  ������  ¿�?8
���  �	
8¿  ¿¾���8.  $���À���� ��=�
8¿  
?�����À½  �����
8  Á
�À�����À��� �����
������  ?Â
À��À  �Ë��À�.  *�=�
8¿  ?����  �����
8�8½  Á
�À�����À  Á
�À�  
�����
�8½ (��
������  �������
��8�  ¿���½8�) ¿�8��8¿���8���  ������  ��?�
��À�  �����
  Á
�À�����À���  ��8����8  
�Ë��À�. 1���  ¿�8��8¿  Á
�À�  �����
���  ?	
��y  �Ë�����À��À �����
��8½8�.  $�?�
��À� ,�?�8¿����  ?	�8���  �����  
,�
À
À�  �Ë�����À��À  ������  �
�8�  �
�  �Ë�����À��À  	�����¼�  �Â��������À. ��8 ����
�� �����
�8 �Ë������� ,Á�� 
�����
�������?Â
À���¿�8��8¼8� ���À���� �Â��������À.. 
1��� ��
������
8¿  �����
 ,�����À���� ?��À
��y ����
�� �Ë��À ,�
��� ,8
,8�  ��������À�  ������À½À�: 	��� ?��¿�, 
�����
�8 �¼�� ,�?�8 �Ë��À�. )¼�� ¿�8��8¿ ���8��8 �Ë��À�, Â�����À �����
 �¼���� ,��8��¿ ?�� ?	
�-?	
���8�� 
?��
��8��8�Â�����À �Ë��À�.
X�~���!����
$�������� ���� &��3��9 ������ ?��¿� Â½À��À½  ����
��8��¿�?8
����8  ��8¿��
��8. $�������� �!���&����!����~9'3�����  
������� �39������3�G���(~9'9� �G3�|�7). È����� ?¾
 Á
�À� �����
��� ?	
��8, ��
������
8¿��������
���8 ¿���½8�.

�/ 	!��!!����
*�=�
8¿ ,���?��À����À ��
����� (Freeview) ���������� ¿�������8����À
��À. /�
������
������¼��,�����8����À ��������
��=�
8¿ ��
����������Á
��	
�� ,�¿�8 ,¾�8��À�������À. /¾
 ��?����� ,�½� ,�?�8¿����¼����8����������1���� ���
(FreeviÍÎ����¿8
8 ���?À��z?��
8¿������)  ��=�
8¿������
����¿�?8
������–  �8��
8,  BBC1, BBC2,  Channel�©������
��8  
¿�?8
���8�, I��� ������  Channel 5 ����
��8 ¿�?8
���?��� – ��������½8��8½ ���À ��� ,	
�¿�8y�	�8 ,	
�¼8 ��½ 
�������¼����8��8��������.
	~���9 �93����3�!�7�&��%����
!�
������8½8��8  ������À½À�.  Ã	�������y���������y���?�
��À����������8����8, ?���� ������� � -�
���� ������ ,����
¿¾�8
¼8�8�8½ �8����8  �¾�8���¿	�8
8�  �¾� ��Ï��Ð¯R����8�8���¿8��Â������
��Á
�À������À�À  ?�
�À
À,  ?¾
������	���� 
?������Ë�À� ¿�8��8¿���¼��Á��
À���	¿�8���8��)���
���8½ ?À�À�z	½��	
) ������ ����	������8�8½�����À ���,	¼�
�8 �Ë��À�, 
�	�8��� ?À�����Ë�����?¾
8½¼8� ������ ��½�À� ?	
��8. /¾
 ,�¼������¿�8��8¿��Ð¯Ñ���,8���¿8�8��¾��8¿¿���8¼8�����
��
8�¼��8��� ���À
�À �Ë��À���� ¡¢���,8���¿8����8���	�8���  ¿�����¾��8¿¿���?��À�  �À�À��À���À  ¿�,��������Ày�Â�����À  
�Ë�À����Â��À��À�����À½���	½¼8  ��

�����À����	�8���
��8. È�����y��� ¡¢��¿���� �
����� ?Â
À�À��Â����,�¿8�  ?	
�8  ��������
�À��À  ��
���������	����8  ��������	�8½  ¿¾������8���,�����8 ��À��
� ¡¢����?�
����À  ¿	�8
¼������¿�8��8¿������ ¡¢���?�
����À ��
������ ������ ?��¿���¿¾�8
¼8  ¿	�8
8�  �¾�¼������
¿	�8
�8��� ��8����8 �Ë��À����!�
�������8 ��y�	¼��  ¿	�8
��8�  ¿¾�������8  ����8
¼�  Â�À�À½À���1����"À���,8���¿8������
���  ¾��8¿����8 ��������½À�, ��
�������8 Â�À�À½À� ,Á���	¼�� ¿¾�8
¼8�8 ¿	�8½8�y�	��� ���À��	
���8 ¿�����¿	�8½8�.

������������7�3(%A����~����9. ,9&9�� �~.  
1������	���X��� ������  �	��?�� ��
������¼����G¯�zv{���8��
8  �u£�� ���,8���¿8�8�����¿8
8  ¿	�8
8�  �¾���y���8?8���
?	
����8��!�
���������� �	���X��� ��������	��?�� ����8��� ,��������	 ��?�
��À �����
���������.
.
������ �!�����7���  ����!

0�
¼��  ���� ���½����À ���  ?��¿�  �Ë����� �À��À ,�½����� ���¿	
���¼�� ,�¼�������������¼8  ?À���¿�8��8¿�8 �8¼���8
�Ë��À�. /¾
  ?Â
���,�¼���8������
�À�À
��À�  ��
������
8¿  ����À��À  ��½������Á��,��À���  ��8�����8. $���À� �Á�À�À����
����À� ��,��À� ��?�¼�  ��,��������8��8�8�  ¿�8��8¿�8  ,	�8½8�.  É
���  �Á
�À������Ë��Ày���,8���8��8
8¿�8  ,Á����
��8¿�8¿�8  ����À� �Á�À�À����¿	
��� ��½����,	
8��� ,������?	
��8.
	~�|��&�������
)���������� �8�������8½ ����
��8�����¿ ��½?��
���Á��������
�������8½���8¿�8¼8�Â���,	¼��8 ?	
¼���� �������
��
�������� ��½?��
���À ?Â
������À½ ?�
�À
À ����	
	����8 �����
��8
¼���� ��8�����8. $���À� �Á�À�À����À�À�, 
��8¿�8¿�8���¿ �	��������������Â�����À½À���1������½?��
���À ?Â
������¿	
���8
��y�	¼�� ������À� �Á�À�����8�8� 
��
8½8�.
�'��*�! W�G!�

$���� ?���� Ë�À
À� �Â����À
�À �Ë��À�. /¾
  ,�¼�����  �����
  ¿���8�  ���������  ?	
��8.  "����
 �Ë��À  ?	
��y  ¿�8��8¿  
��?�
��À� ��
����� �	�������8����?	
��8��1���������
 Á
�À� ?	
��y��Ë�����À��À �����
��8½8�.

���7�! v7��!�9 ����9�3�G�9
#$ ������ �	��?���8 ��
������¼��¿	�¿����, ����À� ������8 �	
8¿��	
�8����8 �Ë��À�. $	���X����� ������ �	��?����¼8 ����� 
��½��
À����À� ������À½À� (Windows> Ã	��> /��¿��� ����
À> &Á�À���� ��� ���?������À��> #���
�� ��½��
À����À) ,Á�� �½ ,�¿�8 
�,8���8��8
8¿�8 ��½��½8�. !�
������ �����8���:!�> 9	�	> ��½��
À���� �Á�À�À� ��½��½8�, �	�������À�  ,�¿�8��Â����� Ë�À� 
¯U�O, Zoom1 ������ Zoom2 �Â�À½À�. 

���~��9�9�9 
�����¿	�8
8�8  *.jpg (=	�	�� ,Á����Ò�Óp3 (���8�����=��
���8��� ,¾�8���À�����À��!�
���������
�������8½������
�,8���¿8�8�� ¿	�8
¼����¯��le =�����8�8½  iPhone  ��������iPod  ���8����8��!�
�������?��¿��=��
����8  	�����8  
�Ë��À�,  ?À��¿  �Â� =��
�8¿ �À�À����À����	�8 =��
�8¿ �À�À�����,¾�8��À�����À�À������À
�À� ?��À
����À.
-27
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6�������8�

\�3�!��!93
55" UHD ����8¿�,��8¿��	��8 "$-��
������

����+�'�#�9~�7��7�!�
��(��9:

DTV��A!���,�7����

����:�

,9&9����(��9:�

������ �3�!���v!��*�#�
���9!�

]�1��9~�
1�!74�#���:�

���93|�
1�!74�#���:�

UHD
$À�À��À���

 
��=�
8¿

'���� Â
���À: 139.7 ��
),8���8��8
8¼8 3840x2160 �����
�y�50�J�.

DVB-Ty�DVB-Cy DVB-T2
16/32/64/128/256 QAM �	��
����
MPEG2y MPEG4y H.265
3 HDMI �,8���¿8�8
$	��	�����À��?���� �,8���¿8�./
AV. 3 USB-�	���

1 LAN �	��.
1 	�����
8¿ �	��.
1 ¿¾
�¿¿�� �	��8.
Ã	
���8
��8� ,Ë��
��: PAL + SECAM
"�¿��� �����8�8½ �Â�À�À: 1000 (DTV)y 100
(ATV) TV (RF): 75º !���-��½�À��À�
AV Video-�À�À�: 75ºy�1V-Py RCA 
AV Audio-�À�À�: 20Kºy500mV RMS
YPbPr / HDMI /�����À�À�: 480iy 480py 576iy 576py 720py 1080iy 1080p

NICAM �����	 �8?8� ,Ë���À.
2 � 10 �� RMS �8¼8� ¿���8.

hÔ�{0 ��

*�=�
8¿ �����?�
����À. *�=�
8¿ �Á�À�.
*�=�
8¿ ��
�����
8¿ ������ (DVB) ��?����
��À 
¿	
���8
��8. )�	����8 �Ë��� ��½���. 0�½� ����
���8 
��	����8 �Ë��� À����. )¼8���¼8 ,Á�� ?	
���¿ 
?�¼���
���
�� ?	�8��� ��
����.
7 �Ë��À� �
����	��8¿ ��
�?�¼���
��� (EPG). )
�8� �
� 
�Â
����À� ��
�������� Ë�
��À��À.
�+-�
	�:
)���	 ����������� Ë�
��À��À.

UHF / VHF-�X���y¾�¿8 ������À; )��-����?�¿8
��8; $���À� ��� 
�Á�À��À Ã��8¿��� ?��¿������
��À – ?������������ 2���))) 
(,���¿���?��).
VESA ��	������À Ê
���À: 400x200 ��
���� Â
���À (1�/�!): 1365x204x845mmm
!¾¼8�8��� Â
���À (1�/�!): 1235x777x252 ��
!¾¼8��8� Â
���À (1�/�!): 1235x716x111 ��
���� ��
��¼8: 22y1��
!¾¼8�8��� ��
��¼8: 16.1��
!¾¼8��8����
��¼8: 15y9��

* /¾
 ��
�������8½ ?À� ?Â
�� ��������8����8 ��� ��8¿���� Ë�À� �Â����À
���. Ê����À���� ���À�À
�À �Ë��À�y 
Â�����À Â��À�À� ����	
	����8 Ë���À ,�½���8
���.
Ã¾�8
8�8 ��� ���������
��8 �
�8� �
� ������À
����Â�����À
�À �Ë��À�.
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Попередження з безпеки

Ласкаво просимо!

Дякуємо за покупку 55 "LED РК-телевізора. Це керівництво допоможе вам налаштувати і почати 
використовувати ваш телевізор.
Перевірте вміст упаковки по нижчеподаному списку

цифровий світлодіодний РК-телевізор
Дистанційне керування
AAA батареї x2
кабель YPbPr
кабель AV
Посібник з експлуатації
Керівництво для швидкого старту
стійка

Тепер ви можете приступати!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ ДЛЯ 
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УДАРУ СТРУМОМ НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (ЧИ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).ВСЕРЕДИНІ 
НЕМАЄ ЧАСТИН, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ПРИ ВИНИКНЕННІ 
ПРОБЛЕМ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЛУЖБИ КЛІЄНТСЬКОЇ ДОПОМОГИ. БЛИСКАВКА В ТРИКУТНИКУ: ЦЕЙ 
СИМВОЛ ВКАЗУЄ НА ВИСОКУ НАПРУГУ ВСЕРЕДИНІ. НЕБЕЗПЕЧНО ТОРКАТИСЯ БУДЬ-ЯКИХ 
ВНУТРІШНІХ ЧАСТИН ПРИСТРОЮ.
ЗНАК ОКЛИКУ В ТРИКУТНИКУ: ЦЕЙ СИМВОЛ ПОПЕРЕДЖАЄ ПРО НАЯВНІСТЬ ВАЖЛИВИХ ВКАЗІВОК
ЩОДО РОБОТИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ.

УВАГА: ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ СТРУМОМ І ПОЖЕЖІ, НЕ 
ВСТАНОВЛЮЙТЕ ТЕЛЕВІЗОР БІЛЯ
ДЖЕРЕЛ ВОЛОГОСТІ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АБРАЗИВНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ, ЯКІ 
МОЖУТЬ ПОДРЯПАТИ АБО ПОШКОДИТИ
РК-ЕКРАН. УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОДРЯПАТИ РК-ЕКРАН.

ПРИМІТКА: САМОСТІЙНЕ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ Є НЕСАНКЦІОНОВАНИМ І 
МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТРАВМУВАННЯ АБО ПСУВАННЯ
ПРИСТРОЮ. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ В СЛУЖБУ КЛІЄНТСЬКОЇ 
ДОПОМОГИ.

 55"  
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БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

УВАГА
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УДАРУ СТРУМОМ НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (В 
Т. Ч. ЗАДНЮ). ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ ВІДСУТНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ВИМАГАТИ ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА. ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПОВИННО ПРОВОДИТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ПЕРСОНАЛОМ.

Символ вказує на те, що в цьому пристрої 
присутня небезпечна напруга, що створює 
ризик ураження електричним струмом.

Символ вказує на те, що в літературі, що 
супроводжує цей пристрій, існують важливі 
інструкції з експлуатації і технічного 
обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Для зниження ризику виникнення пожежі або 
ураження електричним струмом, не піддавайте 
пристрій впливу дощу або вологи.

1) Прочитайте дані вказівки.
2) Збережіть ці інструкції.
3) Виконайте всі запобіжні заходи.
4) Виконуйте всі інструкції.
5) Не використовуйте цей пристрій поблизу води.
6) Чистіть пристрій тільки сухою тканиною.
7) Не блокуйте вентиляційні отвори, встановлюйте
пристрій відповідно до інструкцій.
8) Не встановлюйте пристрій біля джерел тепла,
таких як випромінювачі, обігрівачі, печі або інші 
апарати (в тому числі підсилювачі), які виробляють
тепло.
9) З міркувань безпеки не нехтуйте поляризованим
роз'ємом. Якщо вилка не підходить до вашої розетки, 
зверніться до електрика для її заміни.
10) Захистіть шнур живлення від защемлення.
11) Використовуйте лише аксесуари, зазначені 
виробником.
12) Вимкніть цей апарат під час грози або при 
невикористані протягом тривалих періодів часу.
13)  Обслуговування має здійснювати тільки
кваліфікований обслуговуючий персонал, якщо 
пристрій був пошкоджений, наприклад, 
пошкоджений шнур живлення або роз'єм, пролита 
рідина або сторонні об'єкти потрапили пристрій, 
пристрій попав під дощ або вологу, не працює або 
упав.
14)  Вилка використовується як пристрій
відключення і має завжди бути у робочому стані.
15)  Вентиляція повинна здійснюватись без 
перешкод, таких як газети, скатертини, штори тощо, 
що блокують отвори.
16)  Заборонено ставити на пристрій джерела 
відкритого полум'я, такі як запалені свічки.
17)  Слід приділити увагу екологічним аспектам
утилізації акумуляторів.
18)  Використовуйте пристрій в помірних 
кліматичних умовах.
19)  Не піддавайте пристрій дії води (що капає або 
розбризкується). Не ставте на виріб предмети, в 
яких може міститися вода.
20)  Увага: для того, щоб уникнути будь-яких 
пошкоджень, викликаних нахилом пристрою,
завжди перевіряйте, щоб пристрій був розміщений 
на поверхні столу в горизонтальному положенні.

Цей символ вказує на те, що цей продукт 
має подвійною ізоляцію між мережевою 
напругою та небезпечними деталями, які 
доступні користувачам. При 
обслуговуванні використовуйте тільки 
ідентичні запасні частини.

Дане маркування вказує на те, що даний виріб не 
повинен утилізуватися разом з іншими 
побутовими відходами на території 
Європейського Союзу. Щоб не допустити 
можливе нанесення збитку через безконтрольне 
усунення відходів, утилізуйте даний продукт 
відповідально, з метою сприяння екологічно 
раціональному повторному використанню 
матеріальних ресурсів. Щоб  повернути Ваш 
використаний пристрій використовуйте системи 
повторного використання і збору або зв'яжіться з 
роздрібним торговцем, у якого продукт був 
придбаний. Вони можуть прийняти виріб з метою 
екологічно безпечної утилізації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Батареї не повинні піддаватися впливу 
високих температур, таких як сонячне 
світло, вогонь і т.п.

НЕ ВІДЧИНЯТИ

УВАГА
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При роботі даного телевізійного приймача 
використовуються високі напруги. Не знімайте 
задню частину корпусу з телевізора. Зверніться за 
обслуговуванням до кваліфікованого персоналу.

Щоб уникнути небезпеки пожежі або шоку, не 
піддавати цього продукту, щоб дощу або вологи.

Не кидайте і не вставляйте предмети в прорізи або 
отвори в корпусі телевізора. Ніколи не лийте 
рідини на телевізійний приймач.

Не блокуйте вентиляційні отвори на задній 
кришці. Наявність необхідної вентиляції вкрай 
істотна для запобігання відмов електричних 
частин.

Не перетискуйте шнур живлення телевізійним приймачем.

Ніколи не ставайте, не спирайтеся на телевізор і не 
піддавайте його різким поштовхам. Пам'ятайте про 
безпеку дітей. Падіння телевізора може призвести до 
серйозних травм.

Не ставте виріб на нестійкий візок, стійку або стіл. 
Падіння телевізора може призвести до серйозної 
травми або пошкодження телевізора.

Коли телевізійний приймач не використовується 
протягом тривалого періоду часу, відключіть шнур 
живлення від мережі змінного струму.

Не піддавайте телеприймач дії прямого сонячного 
світла або інших джерел тепла. Не розміщуйте 
телевізор безпосередньо з іншими продуктами, що 
виділяють тепло, такі як касетні плеєри і звукові 
підсилювачі. Не розміщуйте джерела відкритого вогню, 
такі як запалені свічки, на телевізорі.

Dim:515*320mm(不包括底座）

Якщо телевізор вбудовується в відсік або подібне 
відділення, необхідно витримувати мінімальну 
відстань. Накопичення тепла скоротить термін служби 
вашого телевізора і може бути небезпечним.

БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Вступ
ВСТАНОВЛЕННЯ

Знайдіть місце в кімнаті, де світло не 
потраплятиме на екран безпосередньо.

Повна темрява або блікування екрану може 
викликати втому очей. Для комфортного 
перегляду рекомендується м'яке непряме 
освітлення.

Залиште достатньо місця між телевізором і 
стіною, щоб забезпечити вентиляцію.

Уникайте надмірно теплих місць, щоб 
уникнути можливого пошкодження корпусу 
або передчасного виходу з ладу компонентів.

Не закривайте вентиляційні отвори при 
використанні телевізора.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

Ніколи не порушуйте цілісність компонентів 
всередині телевізора, або будь-яких інших 
елементів регулювання, які не описані в цьому 
посібнику. Все LED-телевізори є 
високовольтним електричним обладнанням.

При очищенні від пилу або крапель води екрану 
або корпусу, або при чищенні навколо будь-
яких кнопок або роз'ємів, кабель живлення 
повинен бути витягнутий з розетки. Витирайте 
екран м'якою, сухою, непильною тканиною.

Під час грози відключіть кабель живлення та 
кабель зовнішньої / домашньої антени для 
запобігання пошкодження телевізора і будь-
яких інших пристроїв, підключених до нього. Всі 
ремонтні роботи повинні виконуватися тільки 
кваліфікованими телемайстрами.

Основні функції

1   Використання в якості телевізора, дисплей;

2   Висока яскравість, широкий кут огляду;
4 NICAM;

5  Зрушення мовлення за часом;

УКР-5

3   РЕЖИМ ПІДТРИМКИ Інтерфейс 

Основні параметри

����
� 55"
������� !� PAL-B/G ,I , D/K

SECAM-B/G , D/K , L ,
DVB-T, DVB-C,DVB-T2

Система відеосигналу
Номер каналу із запам'ятовуванням 
Вхідна напруга

PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.265
1000 (DTV), 100 (ATV)
AC 100 -240 V 50/60 J�

Споживана ел. потужність 150 ��
Енергоспоживання в режимі 
очікування

h0.50 ��

Вихідна потужність аудіо (THD≤7%) 2x10 ��
вхідний сигнал

Вихідний сигнал

Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) х 3 AV 
вхід х 1
LAN вхід х 1
YPbPr вхід x 1
CI х 1
USB х 3
RF Co-Ax х 1
2�в������ � 1 
Оптичний вихід х 1

горизонтальна розгортка (ТВ лінія) $	��	����8� ���	 �	���> = 350
YPbPr > = 400



Вступ

РЕЖИМ ПІДТРИМКИ

УКР-6

HDMI

1 800x600 60 37.88

2 1024x768 60 48.36

3 1360x768 60 47.7

4 1280x768 60 47,3

5 1920x1080 60 67,5

6 3840x2160 30 67,5

7 3840x2160 50 112.5

8 3840x2160 60 135

РОЗПОДІЛЕННЯ Част.верт.розг. 
(Гц)

Част. гориз. розг. 
(КГц)



Вступ

Інструкція з монтажу підставки
2. Закріпіть гвинти на нижній частині
задньої кришки, по одній
на кожну сторону, завершивши
складання.

1. Встановіть бічну панель телевізора на
платформу і вставте дві стійки в телевізор,
щоб отвори для гвинтів на стійках відповідали
правильним отворам.

M4x18MM

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

Знайдіть місце в кімнаті, де світло не потраплятиме на екран безпосередньо. 
Повна темрява або блікування екрану може викликати втому очей. Для 
комфортного перегляду рекомендується м'яке непряме освітлення.

Залиште достатньо місця між телевізором і стіною, щоб забезпечити вентиляцію.
Будь ласка, не намагайтеся обертати телевізор на підставці.

Уникайте надмірно теплих місць, щоб уникнути можливого пошкодження корпусу 
або передчасного виходу з ладу компонентів.

УКР-7



Вступ

Інструкції з кріплення на стіну
Цей телевізор можна закріпити на стіні в такий спосіб:

1. Помістіть світлодіодний РК-телевізор на тверду поверхню. Накиньте м'який
матеріал на передню частину екрану, щоб захистити її від будь-яких пошкоджень.

2. Використовуйте чотири гвинти, передбачені для кріплення телевізора на
настінний кронштейн (не входить в комплект), і чотири стандартних VESA-
отвори на задній панелі телевізора.

200��

M6xvw�� M6xvw��
200��

M6xvw�� M6xvw��

УКР-8
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Вступ

Передня панель управління

1

k8�

1: Датчик дистанційного керування.
2: Світлодіодний індикатор: ЧЕРВОНИЙ      Очікування.
3: Клавіатура

2��
навігаційне меню

Стан ТВ Середня кнопка

Відкрийте меню навігації

Натисніть, щоб відкрити меню навігації, натисніть 
ще раз, щоб закрити меню. Якщо не буде ніяких 
дій, меню автоматично зникне через 5 секунд.

Коротке натискання для підтвердження, 
еквівалентно клавіші підтвердження на пульті 

дистанційного керування.
Тривале натискання для повернення еквівалентно 

клавіші повернення на пульті дистанційного 
керування.

Натисніть, щоб увімкнути живлення

Коротке натискання для підтвердження, 
еквівалентно клавіші підтвердження на пульті 

дистанційного керування. Може включати і 
зупиняти відтворення медіаплеєра спливаючому 

меню налаштувань.

Вверх / вниз Вліво / вправо
відсутнє зображення Включення і вимикання каналу аналогового і 

цифрового ТБ.
При відсутності відтворення аудіо, натисніть гучність 

управління / вниз.
Натисніть для входу на домашню сторінку, режим 

очікування, натисніть відповідну кнопку, буде 
підсвічений значок, сигналізуючи про успішну роботу 

функції

Натисніть, щоб увійти в меню, джерело вхідного сигналу, 
натисніть відповідну кнопку, буде підсвічений значок 
виділений, сигналізуючи про успішну роботу функції

Статус меню навігації (Якщо 
ця модель не має відповідних 
функцій, значок буде сірим) "

Меню, Додому, або Стан 
програми на ТБ

Функції кнопок еквівалентні клавіші вгору / вниз на 
пульті дистанційного керування.

Функції кнопок еквівалентні клавіші Вправо / Вліво на 
пульті дистанційного керування.

в режимі очікування

інші стани Функції кнопок еквівалентні клавіші вгору / вниз на 
пульті дистанційного керування.

Функції кнопок еквівалентні клавіші Вправо / Вліво на пульті 
дистанційного керування. При роботі медіа відеоплеєра, 

функція швидкого перемотування вперед і функція 
швидкого перемотування назад.

Задні / бічні роз'єми

УКР-9

HDMI1 HDMI2(ARC)LAN PC AUDIO VGA SCART

RF HDMI3    YPbPr   AV IN HEADPHONE  

COMMON INTERFACE(CI)

USB USB OPTICAL

8 9 10 11 1513 1412

1 3 74 5 62

1 Джерело живлення перемінного струму      �і� 7 ЗАГАЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС (;І) �і� 

2 HDMI3 �і� 8 LAN: �і� 
3 ANT �і� 9 HDMI1 �і� 
4 USB �і� 10 HDMI2 (ARC) �і� 
{ AV IN �і� 11 M	В��M��� ���
	�	и� ���і	 

и�і� 
6 YPbPr �і� 12 ;"��`НИЙ �и�і� 



Вступ

Підключення до телевізора Haier

G Зелений (Y)
B Синій (Pb/Cb)
W Білий (AUDIO-L)
R Червоний (AUDIO-R, Pr/Cr)
Y Жовтий (VIDEO)

WAN 1
2 

3 4

Аудіоресівер

LAN HDMI1 HDMI2(ARC)  НАВУШНИКИ   ОПТИЧНИЙ

Аудіо / відео 
пристрій з 

інтерфейсами HDMI

ЗАГАЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС (ОІ)
USB

HDMI3 RF USB
USB

AV IN       YPbPr

CVBS, DVD-плеєр або інший
пристрій з CVBS / S-Video.

CVBS, DVD-плеєр або 
інший 
пристрій з YPbPr / 
YCbCr.

Y W R G B  R 
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Вступ

Підключення до 
телевізора Haier

Підключення DVD-плеєра / супутникового / 
кабельного абонентського приймача / 
ігрової приставки / портативного 
комп'ютера
Є кілька варіантів підключення DVD-плеєра / 
супутникового або кабельного абонентського 
приймача / ігрової приставки / ноутбука до 
телевізора.

ОПЦІЯ 1 HDMI

Якщо пристрій, який потрібно підключити 
до ТВ включено, вимкніть пристрій в першу 
чергу.

 Підключіть кабель HDMI (не входить в 
комплект) з гнізда HDMI на телевізорі до DVD-
плеєра, кабельного ресивера або ігрової 
консолі.

Увімкніть пристрій, який Ви тільки що 
підключили до телевізора.

Для вибору пристрою, підключеного за 
допомогою кабелю HDMI натисніть кнопку 
SOURCE на пульті дистанційного керування і 
за допомогою клавіш ▼ ▲ для вибору HDMI , 
Потім натисніть ОК .

Варіант 2 AV Аудіо Відео 
(Жовтий / білий / червоний)

Переконайтеся, що телевізор і пристрій 
вимкнені перед підключенням.

 Підключіть кабелі AV (не входить в 
комплект) з Відео (жовтий) і Аудіо (білий, 
червоний) роз'ємів на телевізорі до DVD-
плеєра або ігрової консолі і т.д.

  Для вибору пристрою, підключеного за 
допомогою кабелю HDMI натисніть кнопку 
SOURCE на пульті дистанційного 
керування і за допомогою клавіш ▼ ▲ для 
вибору HDMI, Потім натисніть ОК.

варіант 3 КОМПОНЕНТ
(Зелений / Синій / Червоний) + (Білий / Червоний)

Переконайтеся, що телевізор і пристрій 
вимкнені перед підключенням.

  Підключіть кабелі (не входять в комплект) з 
роз'ємів COMPONENT IN Y, Pb, Pr (зелений,

синій, червоний) і L-Audio-R (білий, 
червоний) на телевізорі до DVD-плеєра або 
ігрової консолі і т.д.

Для вибору пристрою, підключеного за 
допомогою кабелю HDMI натисніть кнопку 
SOURCE на пульті дистанційного керування і за 
допомогою клавіш ▼ ▲ для вибору HDMI , 
Потім натисніть ОК .

ВАРІАНТ 4 USB

До телевізору можна підключити більшість 
USB-накопичувачів; деякі цифрові камери також 
можуть працювати.

Підключіть USB-накопичувач (не входить в 
комплект) або кабель USB (не входить в 
комплект) до телевізора.

 Щоб вибрати пристрій USB, підключений до 
телевізора, натисніть кнопку SOURCE на пульті 
дистанційного управління і

використовуйте клавіші ▼ ▲ для вибору 
USB, потім натисніть ОК .

Прим. 1: Сумісно тільки з файлами * .jpg та 
* .mp3, робота інших типів файлів не
гарантується. Прим. 2. Apple iPhone і iPad не 
сумісні з вашим телевізором.

Прим. 3. При підключенні пристрою до гнізда 
USB, намагайтеся, щоб USB-кабель був 
якомога коротше.

ВАРІАНТ 5 ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ

Вставте штекер навушників в гніздо для 
навушників на телевізорі. Динаміки телевізора 
будуть приглушені. В якості альтернативи можна 
також підключити зовнішні динаміки, якщо 
потрібно.

ВАРІАНТ 6 LAN-ВХІД

Підключення телевізора до Інтернет-
маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet. 
Це потрібно для таких послуг, як червона кнопка, 
і телевізійні послуги на вимогу / продовженого 
доступу.

ВАРІАНТ 7 ОПТИЧНИЙ ВИХІД

Використовуйте оптичний кабель для 
підключення оптичного роз'єму телевізора до 
аудіо коаксиального входу зовнішнього аудіо 
приймача. Увімкніть пристрої в розетку перед 
тим як використовувати телевізор.

УКР-11



Вступ

Натисніть кнопку MENU та натисніть кнопки 
◀ ▶ для вибору каналу, потім натисніть ▼ 
щоб увійти в підменю Channel. натисніть ◀ ▶
для вибору ALL, а потім натисніть кнопку OK,
щоб вибрати інформацію ОІ.

УКР-12

СІ-модулі були видалені

Загальний 
інтерфейс

Роз'єм загального інтерфейсу (ОІ) призначений 
для модуля санкціонованого доступу (СД) і смарт-
карти для перегляду платних телевізійних програм 
оплати і додаткових послуг.

     Зверніться до постачальника послуг ОІ, щоб 
отримати більш детальну інформацію про модулях 
і глобально.

    Будь ласка, зверніть увагу, що модулі СД і 
смарт-карти не постачаються в комплекті і не є 
додатковими аксесуарами Haier.
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Річних акумулятори у пульт дистанційного керування

Запис телевізійної програми, що переглядається 
в цифровому режимі

Вибрати наступний або попередній файл.

Включення / Виключення функції телетексту і 
зміна режиму TTX

Відтворення/пауза в мультимедійних режимі.

Відкриття списку джерела входу

Змінити канал

Інформація про канал. У текстовому режимі 
показує приховану інформацію

Ці моделі не підтримують 3D функцій.

Переміщення по екранному меню

Виклик екранного меню. У текстовому режимі, 
відкриття сторінки змісту (INDEX)

Завдання формату зображення

Включення / Виключення звуку
Вибір моно, Nicam стерео для каналу 
Виберіть мову Audio для каналу 
цифрового телебачення
Включення / Виключення субтитрів

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

(Живлення)

С. РЕЖИМ Вибір режиму звуку

П.РЕЖИМ Вибір режиму зображення

0-9 Введення номеру каналу або пароля

Q.ПОДАННЯ Перемикання на останній канал, 
що проглядався

СОН Налаштування таймера нічного режиму

VOL  +/- Налаштування рівня гучності

(Вимкнути)

АУДІО(Я/П)

СУБТИТРІВ
Відкриття списку бажаних каналів. 
У текстовому режимі утримує 
сторінку.

ЕКРАН

Підтвердження виборуOK

В режиме телетекста нажмите для входа в 

(зворотний)
(вперед)

Натисніть, щоб повернутися до попереднього 
вікна. У режимі Телетекст натисніть ввести 
режим накладання.

ДЖЕРЕЛО

Р

Клацніть, щоб відкрити список каналів. В режимі Телетекст 
натисніть кнопку, щоб вмикати зображення у верхній, 
нижній або повному режимі.

3D СВІТУ

Закриває екранне меню. 
У текстовому режимі приховує текст

16

17

18

19
20
21

22

23

24

25
26

(попередніх)
(наступна)

КЕРІВНИ-
ЦТВО

Виклик електронного гіда по програмам в режимі 
телевізора. У текстовому режимі - вхід на вторинну 
сторінку

(REC)
Припинення відтворення мультимедіа.

(відтворення/
пауза)

1. Зніміть кришку
2. Вставити ААА батареї 1.5V, переконавшись, що згідно
полярність (+ або -).
3. Поверніть кришку. Замінюйте батареї, коли робота
телевізора нестабільна або при частій появі помилок - а також, 
тоді, коли телевізор не працює з пультом

Примітка:
1) Рекомендується використовувати алкалінові батареї.

ОБРАНОГО/

MEНЮ/

НАЗАД/

ІНФОР-
МАЦІЯ/

Ч. Список 

EXIT/

(стоп)1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26
  №  №     Кно

Включення / Вимкнення телевізора

Немає функції



TELETEXT 

INDEX

SUB PAGE

REVEAL

EXIT

TEXT

УКР-14

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Телетекст являє собою інформаційну систему, передану по деяким каналам, яку 
можна читати як газету. Він також пропонує доступ до субтитрів для глядачів з 
вадами слуху або для тих, хто не знайомий з мовою передачі (кабельні мережі, 
супутникові канали і т.д.)

Це використовується для виклику або виходу з режиму 
телетексту. З'являється список елементів, які можуть бути 
доступні. Кожен елемент має відповідний 3-значний код 
сторінки номер. Якщо обраний канал не транслює телетекст, 
буде відображатися індикатор 100, і екран залишиться 
порожнім (в цьому випадку вийдіть з режиму телетексту і 
виберіть інший канал).

натисніть Ви отримаєте:

Введіть номер потрібної сторінки за допомогою 0-9 вгору / вниз. 
Приклад: сторінка 120, введіть 120. Номер відображається в лівому 
верхньому кутку, показання лічильника змінюються і потім 
відображається сторінка. Повторіть цю операцію для перегляду іншої 
сторінки. Якщо лічильник продовжує пошук, це означає, що сторінка 
не передається. Виберіть інший номер.

Кольорові області відображаються в нижній частині екрана. 4 
кольорові кнопки використовуються для доступу до елементів 
або відповідних сторінок. Кольорові зони блимають, якщо 
елемент або сторінка ще не доступна.

Повернення на сторінку змісту (як правило, сторінка 100).

Деякі сторінки містять підсторінки, які автоматично виводяться 
на екран в послідовному порядку. Ця кнопка використовується 
для зупинки або відновлення відображення суб-сторінки.
Індикація з'являється в лівому верхньому кутку.

Відображення або приховування такої прихованої інформації (для ігор).

Вихід з телетексту.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Початкова установка
� Відповідно до текстової підказки перейдіть в 
режим установки в перший раз. 

HOME

Встановіть початковий пароль для вашого телевізора. 
Якщо обрана Франція, пароль не може бути 
встановлений як 0000.

УКР-15

Натисніть【HOME】д ля входу в меню HOME. 
Натисніть【▼ 】/ 【 ▲】/ 【 ◀】/ 【 ▶】д ля 
вибору джерел і області застосування. Натисніть 
OK для вибору.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



НАЛАШТУВАННЯ ТВ

Натисніть кнопку MENU для відображення головного 
меню.
натисніть 【▼ 】/【▲】/【 ◀】/【 ▶】щоб вибрати 
те, що ви хочете встановити.
натисніть ОК для входу в налаштування.
ЗОБРАЖЕННЯ
натисніть【МЕНЮ】щоб увійти в головне 
меню,натисніть 【 ◀】/【 ▶】для вибору меню 
зображення 

1. натисніть【▼ 】/【▲】щоб вибрати: / Контраст /
Яскравість / Колір / Відтінок / Різкість / Колірна
температура / Формат зображення / Зменшення шуму.
2. натисніть【◀】/【 ▶】для регулювання або вибору.
режим зображення
натисніть 【▼ 】/【▲】для вибору режиму зображення,
потім натисніть【◀】/【▶】Для вибору.
(Опції: Стандартний / М'який /Користувач/ Економний /
Яскравий).
Примітка: Натисніть P.MODE для швидкого вибору
режиму зображення.
Стандартний: Для високої якості зображення при
нормальному освітленні.
М'який: Кольори зображення більш м'які, щоб захистити
очі. Користувач: Визначені користувачем настройки
зображення
Економний: Зменшення яскравості екрану, поліпшена
контрастність для економії енергії.

Яскравий: Це режим підвищеної контрастності і різкості, 
щоб зробити зображення більш яскравим.
Контраст / Яскравість / Колір / Чіткість

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Контраст: Регулювання контрастності зображення.
Яскравість: регулювання яскравості зображення.
Колір: регулювання насиченості кольору зображення.
Чіткість: Регулювання різкості зображення.
кольорова температура
Налаштуйте загальний колір зображення.
натисніть【▼ 】/【▲】 для вибору Кольорової 
температури. натисніть【 ◀】/【 ▶】, щоб обрати.
(Опції: Холодний, Нормальний, Теплий).
Холодний: Дає зображення блакитного відтінку.
Нормальний: Дає яскраве зображення.
Теплий: Дає зображення червонуватого відтінку.
Співвідношення сторін
натисніть【▼ 】/【▲】 для вибору співвідношення сторін, 
натисніть【 ◀】/【 ▶】, щоб обрати. (Опції: Авто, 16: 9, 4: 
3, Zoom1, Zoom2).
шумозаглушення
Опція для усунення інтенсивності шуму зображення. 
натисніть【▼ 】/【▲】щоб вибрати функцію придушення 
шуму, і натисніть【◀】/【▶】щоб вибрати викл / 
Високий / середній / низький.

Звук
Натисніть кнопку MENU для відображення головного меню. 
натисніть【 ◀】/【 ▶】 Для вибору SOUND в головному меню.
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору: Режим звуку / ВЧ / Бас / 
Баланс / Автоматичне регулювання гучності / Цифровий вихід /
Опис аудіо / Рівень AD
натисніть ОК/【◄】/【►】для вибору або регулювання.
режим звучання
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору звукового режиму, а потім 
натисніть【◄】/【►】Для вибору.
(Опції: Стандарт / Музика / Кіно / Ніч / Користувач).
Примітка: Натисніть S.MODE для швидкого вибору режиму звуку.
Стандарт: Дає збалансований звук у всіх середовищах. Музика: 
Збереження оригінального звучання. Підходить для музичних 
програм. Фільм: Підсилює низькі і високі частоти для отримання 
насиченого звуку.
Ніч: Нічний режим.
Користувач: Тільки в цьому режимі користувач може перемикатися 
на інші режими звуку, режим прямого перемикання автоматично 
перемикається в призначений для користувача режим

УКР-16



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Баланс

Налаштуйте баланс лівого і правого вихідного каналів. 
натисніть 【▼ 】/【▲】 для вибору балансу, а потім 
натисніть【◄】/【►】 для регулювання.

Рівень автоматичного регулювання гучності Натисніть 
【▼ 】/【▲】для вибору автоматичного рівня гучності, а 
потім натисніть【◄】/【►】 для вибору ON / OFF. При 
виборі "ON", гучність буде намагатися залишитися 
незмінною.

цифровий вихід

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати цифровий вихід, а 
потім натисніть【◄】/【►】 , щоб обрати. (Опції: PCM, 
Авто)

Аудіо посилення

натисніть 【 ▼ 】/【 ▲】для вибору аудіо посилення, 
Потім натисніть【◄】/【►】 для вибору викл / DBX-TV / 
surround. Коли ви вибираєте стандартний режим звуку, 
режим DBX-TV буде обраний автоматично.

Аудіо опис

натисніть 【 ▼ 】/【 ▲】для вибору Аудіодескриптор, а 
потім натисніть【◄】/【►】 для вибору ON / OFF.

гучність AD

натисніть 【 ▼ 】/【 ▲】для вибору Гучність AD, а потім 
натисніть【◄】/【►】 для регулювання.

Мережа
натисніть【◄】/【►】 Для вибору мережі в головному 
меню.
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору: Конфігурація 
мережі / IP Config / Інформація мережі / Перевірка 
мережі

конфігурація мережі
Виберіть Wi-Fi або кабельну мережу.
Натисніть ▼ / ▲ /【◄】/【►】 для вибору 
конфігурації мережі, а потім натисніть кнопку 
Enter для підтвердження.

Налаштування IP / Wi-Fi Інформація мережі

Перевірка мережі

Автоматичний пошук Wi-Fi

НАЛАШТУВАННЯ
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору: Мова / Мова 
звукового супроводу / мову субтитрів / с 
порушеннями слуху / Синій екран / Файлова 
система PVR / Перша Установка / Оновлення 
програмного забезпечення (USB) / Оновлення 
програмного забезпечення (Мережа) /
Скидання TV / HDMI CEC / Налаштування порту 
HDMI / HbbTV / 
Режим використання.
натисніть 【◄】/ 【►】,  щоб зробити 
налаштування.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Порушення слуху

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору режиму для осіб з 
порушенням слуху. натисніть
【◄】/ 【►】 щоб включити або вимкнути цей режим.

Синій екран

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Синій екран. 
натисніть 【◄】/ 【►】 щоб включити або вимкнути 
цей режим.

Файлова система PVR
Запис обраної програми.
Для PVR натисніть ▼ / ▲, потім натисніть ОК для 
підтвердження.

Початкова установка
Натисніть ▼ / ▲ для вибору Установки в перший раз,
потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.
Оновлення програмного забезпечення (USB)

Скидання ТВ

Мова
Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати мову. 
натисніть 【◄ 】/ 【►】 для вибору мови 
дисплея.
Мова аудіо
Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати мову. 
натисніть【◄ 】/ 【►】 для вибору мови 
аудіо. 
Мова субтитрів
Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати мову. 
натисніть 【◄】/ 【►】 для вибору мови 
субтитрів.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

HDMI CEC

Налаштування HDMI-порту 

Примітка: при виборі HDMI 2.0 Full, цей HDMI 
може приймати 2160P @ 60Гц 4: 4: 4; коли ви 
вибираєте HDMI 2.0 Light, цей HDMI може 
приймати 2160P @ 60Гц 4: 2: 0 і нижче.
HbbTV
Ви можете вибрати ON / OFF для HbbTV.

Режим використання
Ви можете вибрати домашній режим або режим 
магазину.

У режимі магазину, буде відображатися наступна 
мітка. Будь ласка, зверніться до зображення 
реального ТБ.

�	M	K
Натисніть【▼ 】/ 【▲】д ля вибору: DVB 
Антена /Автоматична настройка / Аналогове 
Сканування вручну / Цифрове
Сканування вручну / Редагування каналу / 
Інформація Сигналу / Інформація ОІ /
Список записів / Розклад / OAD. натисніть ОК/
【◄】/【►】, щоб увійти.

Автоналаштування
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Аналогова настройка вручну Розклад

Список каналів

Ручне цифрове налаштування

Редагування каналу
ЧАС
Натисніть【▼ 】/ 【▲】д ля вибору: Час викл. / 
Час вкл. / Таймер сну / OSD Таймер / Автосон / 
Часовий пояс. натисніть 【◄】/【►】, Щоб 
зробити налаштування.

Інформація сигналу

час відключення
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Час включення

Таймер сну
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору функції Таймер 
сну, Натисніть 【◄】/【►】, щоб обрати.
(Опції: вимкнено, 10хв, 20хв, 30хв, 60хв, 90хв,
120мин, 180min, 240min).
OSD Таймер
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору функції Таймер 
сну, Натисніть 【◄】/【►】, щоб обрати.
(Опції: Завжди, 5с, 10с, 15с, 30с, 60с).
Автоматичний режим очікування
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору автоматичного 
режиму очікування, Натисніть 【◄】/【►】, щоб 
обрати.
(Опції: Вимкнути., 3 год, 4ч, 5ч).
Часовий пояс
натисніть【▼ 】/【▲】щоб вибрати часовий пояс, 
Натисніть【◄】/【►】, щоб обрати.

БЛОКУВАННЯ
натисніть【▼ 】/【▲】для вибору: Система / 
Готельні блокування / Встановити пароль / 
Блокування каналу / Батьківські налаштування 
Натисніть【◄】/【►】, Щоб зробити налаштування. 
Встановлення паролю

За замовчуванням пароль 0000
універсальний пароль 9443.

Блокування каналу

Батьківський контроль
Деякі програми можуть бути не придатні для дітей. 
За допомогою Батьківського контролю, батьки 
можуть автоматично захистити дітей від 
невідповідних шоу.
Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Батьківський 
контроль. Натисніть ▼ / ▲ для вибору Вимкнути., 
4, 5, 6, 7 ... 18. (Вік дітей)

SMART MEDIA

Кіно

EN-21
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Музика

Z���

Вказівки щодо програм
натисніть【КЕРІВНИЦТВО】для входу в меню 
КЕРІВНИЦТВО ПО ПРОГРАМ.

Мова субтитрів
натисніть【СУБТИТРИ】для 
входу в меню мови 
субтитрів.

список обраного
натисніть【FAV】для входу

в Список обраного.

Мова аудіо
натисніть【AUDIO】для 
входу в меню Мова аудіо.

【ГОЛОВНА】 Натисніть тут, щоб увійти в домашню 
сторінку.
【МЕНЮ】 Натисніть тут, щоб увійти в меню.
【НАЗАД】 Натисніть тут, щоб повернутися до 
попереднього меню.
【ДЖЕРЕЛО】 Натисніть тут, щоб увійти до списку 
джерел.
【ЖИВЛЕННЯ】 Натисніть цю кнопку, щоб включити / 
вимкнути телевізор 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Готельний режим

Щоб увійти в меню готельного режиму
Натисніть меню, потім послідовно натисніть 1,0,0,1

Готельний режим 

Ми можемо активувати готельний режим в даному розділі. Виберіть "Готельний режим" і натисніть ◀/▶щоб 
включити або відключити його. Інші опції можуть бути встановлені тільки тоді, коли готельний режим 
включений.

Блокування джерела
Ми можемо встановити статус кожного джерела в даному розділі. Виберіть "Source Lock" і натисніть "OK".

Джерело по замовчуванню
Ми можемо встановити джерело за замовчуванням в цьому розділі. Виберіть "Джерело за замовчуванням" і 
натисніть кнопку ◀/▶, Щоб вибрати інше джерело.

DTV-канал
Якщо DTV є Джерелом за замовчуванням, цей запис дійсний, ви можете вибрати DTV / RADIO / DATA.

Програма за замовчуванням
Якщо DTV або ATV є Джерелом за замовчуванням, і має канали, цей запис дійсний, і можна встановити канал 
за замовчуванням.

Гучність за замовчуванням
Ми можемо поставити це параметр, щоб визначити гучність за замовчуванням в режимі готелю.

Макс. гучність
Ми можемо встановити цей параметр, щоб визначити максимальну гучність в режимі готелю.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Імпорт таблиці каналів

Ми можемо відновити параметри каналу з USB диска. Вставте USB-диск,виберіть "Імпорт таблиці каналів" і 
натисніть кнопку ОК , Щоб відновити параметри. Файл MS6488_HOTELMODE_TABLE.json в USB.
Експорт таблиці каналів

Ми можемо клонувати параметри каналу на USB-диск. Вставте USB-диск,виберіть "Експорт таблиці каналів" і 
натисніть ОК , Щоб клонувати таблицю. Файл MS6488_HOTELMODE_TABLE.json в USB.

Блокування клавіш панелі
Для блокування клавіш панелі.

Блокування живлення
Блокування кнопки живлення на пульті дистанційного керування,

Блокування OSD
Блокування меню, блокування головного меню, для розблокування необхідно натиснути menu+1001 для входу в 
готельний режим, після чого відбудеться розблокування.

LED в режимі очікування
Використовується для управління роботою світлодіодних вогнів, при переході в режим очікування, індикатор 
режиму очікування світиться червоним світлом, при включенні, індикатор режиму очікування гасне,

Режим включення живлення
Цей параметр використовується для установки режиму включення живлення.

Клонування з USB на ТБ
Цей параметр використовується для імпорту конфігурації Готельного режиму з USB на ТБ.

Клонування з ТВ на USB

Цей параметр використовується для імпорту конфігурації Готельного режиму з ТВ на USB.

Логотип готелю
Заміна логотипу, Необхідна наявність зображення під назвою hotel_logo.jpg на USB.

очищення Блокування
Налаштування готельного режиму можна скинути. Виберіть "Clear Lock" і натисніть ОК, параметр буде скинуто за 
замовчуванням.
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Пошук і усунення неполадок

Пошук і усунення неполадок

EN-25
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Зображення Аудіо

Сніг Шум
Стан антени, напрямок або 
з'єднання.

Перевірка

Поміхи Шум
Електронне обладнання, 
автомобіль / мотоцикл, 
флуоресцентне світло.

Звичайне
зображення Немає звуку

Перевірити гучність 
(відключення звуку або 
неправильне з'єднання 
аудіосистеми).

відсутність
зображення

Немає звуку

Шнур живлення не 
вставлений. Вимикач не 
включений. Налаштування 
контрасту, яскравості і 
гучності. Натиснути кнопку 
режиму очікування на пульті.

Без кольору Нормальный 
звук

Перевірте настройки 
керування кольором

Спліт
Зображення

Нормальный 
або слабий 

звук

Перенастроїти
канал

Без кольору
Шум Система

телебачення

Нормальний 
звук

Стан антени, напрямок або 
з'єднання.

Ознаки несправності

Повторюється
Зображення

Нормальный 
звук

Змінити форматне 
співвідношення на масштабі.

Чорні смуги 
вгорі і внизу



Пошук і усунення неполадок

Пошук і усунення неполадок
Мій телевізор не 
відображає картинку
на моєму ноутбуці / ПК 
при підключенні.

Я підключив свій 
комп'ютер / ноутбук до
телевізору і отримав 
зображення, але немає
звуку. Чому?

Зображення не змінює 
розмір автоматично при 
перемиканні каналів.

Переконайтеся, що для вирішення встановлено значення "Авто" на всіх 
входах: ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 і т.д.
Для того, щоб встановити співвідношення сторін, (Авто, 4: 3 або 16: 9). 
Натисніть кнопку Source почніть з ATV і повторіть послідовність нижче для 
всіх вхідних джерел ATV, DTV, SCART, HDMI 1 і 2, оскільки кожне вхідне 
джерело контролюється окремо.
Натисніть кнопку "МЕНЮ".
Натисніть стрілку вправо, щоб отримати доступ до підменю Зображення
Натисніть стрілку вниз для вибору дозволу Виберіть Авто
натисніть Вихід
Повторіть ці дії для всіх вхідних джерел.

Я тільки що підключив 
DVD-плеєр або інше 
обладнання до мого 
телевізору, і воно не 
працює.
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Більшість ПК і ноутбуків при підключенні до VGA-роз'єму (синій 15-
контактний роз'єм на вашому ПК або ноутбуці) вимагають натискання 
деяких кнопок на клавіатурі, щоб отримати зображення на екрані 
телевізора або іншому зовнішньому дисплеї. Це, як правило, F7 (Dell) або 
F4 (HP /

Samsung) або F5 (Toshiba). На ноутбуках ви повинні натиснути клавішу "Fn" 
разом із клавішею "F". Кабель VGA передає тільки інформацію відео або 
зображення. Вам необхідно підключити окремий кабель, підключений до 
гнізда навушників (3,5 мм роз'єм) на вашому ПК / ноутбуку до 3.5мм (PC 
Audio IN) гнізда на телевізорі. Вам потрібно буде вибрати "ПК" за 
допомогою кнопки Source на пульті дистанційного керування.
В якості альтернативи підключіть ваш ПК / ноутбук за допомогою кабелю 
HDMI, якщо ваш ПК / ноутбук має роз'єм HDMI. HDMI є одночасно аудіо і 
відео інтерфейсом.

Це може бути застосовано до будь-якого елементу обладнання, 
підключеного до телевізора
1. Вимкніть телевізор і DVD-програвач (витягніть вилки з розеток
електромережі, але не в режимі очікування).
2. Вимкніть все обладнання, підключене до роз'єму SCART.
3. Вимкніть SCART-штекер з телевізора.
4. Вставте вилку і увімкніть телевізор
5. Підключіть і увімкніть DVD-програвач на
6. Виберіть HDMI з меню джерел
7. Натисніть відтворення на DVD-плеєрі і переконайтеся, що фільм
відтворюється нормально
ПРИМІТКА: Гніздо SCART має пріоритет над HDMI, і це важливо, щоб
обладнання, підключене до роз'єму SCART на телевізорі, було вимкнено
(не в режимі очікування). Будь ласка, дотримуйтесь цієї інформації. Якщо
порада працює і DVD-плеєр працює, це означає, що телевізор в порядку.
Можливо HDMI роз'єми були видалені і підключені назад, коли телевізор
був включений. Ніколи не видаляйте і не підключайте кабелі HDMI або
будь-яке цифрове обладнання, коли обладнання включено.
Завжди вимикайте всі обладнання при відключенні або підключенні будь-
якого цифрового обладнання.



Пошук і усунення неполадок
Усунення несправностей цифрового телевізора: 

Проблеми і можливі шляхи їх вирішення.

Зображення розбивається на пікселі

Типовим прикладом проблеми з прийомом сигналу є поділ на пікселі (Пикселізация) або заморожування, Іноді бувають клацання або 
скрипи або звук зникає або немає прийому взагалі.
Ваша картинка може перетворитися в пікселі через цифрове скидання відеосигналу. Скидання сигналу може виникати через проблеми 
зі слабким сигналом (див телевізійні антени), або, якщо ви з'єднані кабелем, зі слабким сигнальним кабелем. Якщо проблема зі слабким 
сигналом, необхідно використовувати підсилювач сигналу. Кабельний технік може допомогти вам встановити вбудований підсилювач 
або передпідсилювач. Це дозволить підвищити рівень сигналу і усунути проблему з пікселізацією.

Якщо телевізійний сигнал надходить із супутника, перевірте вашу супутникову антену: не зрушила вона від сильного вітру, і не 
блокується чи сигнал деревами. Дерева можуть бути проблемою, оскільки якість телевізійного сигналу може змінюватися, якщо дерево 
перекриває супутникову антену і супутник знаходиться за гілками або листям.

відсутні канали

Ви можете виявити відсутні канали, Або отримувати канали з неправильного регіону. іноді інтерактивні послуги (червона кнопка) не 
працюють. Це, як правило, викликано слабким сигналом, див телевізійні антени

ТВ Антени

Цифрове наземне телебачення (Freeview) надходить до телевізора через антену, стара антена, яка підходила для аналогового 
телебачення, не може добре працювати з цифровими пристроями, тому, можливо, потребує оновлення. Якщо ви приймаєте деякі, але 
не всі, цифрові канали на DTV (Freeview), наприклад, ви приймаєте BBC1, BBC2, Channel 4, але не ITV або 5-й канал, це, як правило, 
викликано тим, що ваша антена є вузькосмуговою , і повинна бути замінена на широкосмугову.

Дефектні Провід й кабелі

Перевірте Ваш телевізор. Чи правильно підключені виходи в задній частині телевізора - до мережі електроживлення, антени, 
телевізійної приставки, відео або DVD-плеєра або рекордеру? Кабелі SCART, як відомо, слабшають з плином часу і можуть стати 
причиною проблем з аудіо і відео (зображенням). Аудіо відсутнє зліва, справа або повністю, кольори бляклі або замутнені. Сильно 
притисніть SCART-штекери, це повинно вирішити проблему.

HDMI роз'єми повинні бути вставлені щільно; контакт здійснюється тільки за допомогою самого краю штекера. Як правило, чорна 
пластикова частина штекера HDMI повинна бути дуже близько або торкатися до корпусу телевізора або компонента.

При підключенні будь-яких кабелів HDMI можуть виникнути проблеми, якщо кабелі HDMI підключені, коли телевізор або інший 
компонент включені. Завжди спершу вимикайте як телевізор, так і компонент, який ви підключаєте. Якщо ви перевірили вилки і розетки, 
вимкніть телевізор і все, що ви включили, а потім увімкніть їх знову.

Я підключив свій комп'ютер до телевізора. Немає звуку

Якщо підключити комп'ютер або ноутбук до телевізора за допомогою кабелю VGA (15-контактний роз'єм Sub D), звуку не буде, вам 
потрібно підключити окремий аудіокабель до телевізора за персонального комп'ютера або ноутбука.

Неприродні Кольори і Відтінки

Неприродні тілесні відтінки і інші кольори можуть уявити ще одну проблему, навіть в новому HDTV. Це пов'язано з налаштуваннями ТВ-
зображення, які оптимізовані для середовища магазину. Усунути це можна, змінивши режим зображення на природний в меню 
настройки зображення. Для більшої точності, спробуйте відрегулювати вручну настройки кольору, контрастності і яскравості в меню 
настройки зображення.

білі контури

Білі контури навколо об'єктів і людей, як правило, з'являються, якщо встановлена занадто велика різкість, або якщо ваш телевізор 
використовує деякі технології поліпшення обробки країв. Перейдіть в меню настройки зображення і регулюйте різкість, поки білий контур 
не зникне. Якщо Ви увімкнули поліпшення країв, спробуйте відключити його за допомогою сервісного меню.

переривчасте Відео

Іноді відео може стати переривчастим. Коли це станеться, перевірте, чи достатньо сильний сигнал. Якщо сигнал сильний, проблема з 
оператором кабельного телебачення. Якщо рівень сигналу слабкий, можна підвищити рівень сигналу за допомогою підсилювача.

Зображення не заповнює екран

При підключенні ПК або ноутбука до телевізора, зображення може заповнити екран не повністю. Перевірте настройки екрану на вашому 
комп'ютері або ноутбуці (Windows> Пуск> Панель управління> Оформлення та персоналізація> Налаштування дисплея) і виберіть 
найкраще розподілення. На екрані телевізора виберіть: Меню ТВ> Фото> Налаштування, а потім спробуйте AUTO, Zoom1 або Zoom2 
для кращого відображення.

Підключення по USB

З'єднання USB буде працювати з * .jpg (фото) і * .mp3 (музика) файлами. Зверніть увагу, що телевізор не розпізнає Apple IPhone або 
IPod, підключені до гнізда USB на телевізорі. Телевізор може відтворювати інші файли, але через безліч різних форматів файлів, немає 
ніякої гарантії, що ці інші формати файлів працюватимуть.
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Специфікація

 Специфікація
55" UHD цифровий світлодіодний РК-телевізор

Якість телевізійного 
зображення:

DTV Тюнер Декодер

"і�7�AB�!ня:

Якість '+�7у:

Енергоспоживання в 
режимі очікування

Цифрові функції:

Додаткові функції:

UHD
Вбудована цифрова.

Розмір екрану: 139.7 см
Розподілення 3840x2160 пікселів, 50 Гц.

DVB-T, DVB-C,�DVB-T2
16/32/64/128/256 QAM модуляція 
MPEG2,�MPEG4, H.265

3 роз'єми HDMI
Компонентний відео роз'єм./ AV. 
3 USB-порти.

1 LAN порт.
1 оптичний порт.

1 порт для навушників.
Підтримувані системи: PAL+SECAM
Номер каналу запам'ятовування: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 
75Ω Дисбаланс
AV Video-вхід: 75Ω, 1V-P, RCA
AV Audio-вхід: 20KΩ,500mV RMS
Відеовхід YPbPr / HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

NICAM стерео звукова система.
2 х 10 Вт RMS вихідна потужність.

k0.50 ��

Цифровий інтерактивний. Цифровий текст
Підтримуються субтитри цифрового телевізійного мовлення (DVB). 
Автоматична настройка
Автоматичний пошук нових каналів. Телегід по поточних і майбутніх 
програмах.
Електронна телепрограма на 7 днів (EPG). Сумісно з предоплатних 
телебаченням.
ОІ-слот: Сумісно з аудіо описом.

UHF / VHF-тюнер, таймер сну;Батьківський контроль; Зображення і тексту 
Пульт дистанційного керування - потрібні батарейки 2 х ААА (в комплекті). 
Кронштейн VESA Розмір: 400x200 мм
Розмір упаковки (ШхВхГ): 1365x204x845мм
Розмір (ШхВхГ) з підставкою: 1235x777x252 мм 
Розмір (ШхВхГ) без підставки: 1238x714x54 мм 
Вага упаковки: 22,1кг
Вага з підставкою: 16.1кг
Вага без підставки: 15,9 кг

* Частина специфікацій цього телевізора наведені тільки для довідки. Можуть вноситися зміни, так як технологія
виробництва постійно оновлюється.
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

