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Запобіжні заходи при використанні 
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ЗМІСТ

Справжнім, Джіньпін Електрікал Кампані Лімітед 
Чжухай С.Е.З. заявляє, що тип радіо-обладнання - 
LED телевізор ERGO 32DH3004A, відповідає 
Технічному регламенту радіообладнання. Повний 
текст декларації про відповідність доступний на веб-
сайті за такою адресою: 
https://certificates.yugcontract.ua
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Дякуємо Вам за покупку телевізора. Він може використовуватися, як 
звичайний кольоровий телевізор, так і, як монітор ПК. Щоб правильно 
використовувати пристрій, з самого початку, уважно прочитайте цю 
інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

• Уважно прочитайте інструкцію.
• Збережіть цю інструкцію.
• Візьміть до уваги всі запобіжні заходи.
• Виконуйте всі відповідні інструкції.
• Ніколи не використовуйте цей пристрій біля води.
• Протирайте тільки сухою ганчіркою.
• Не закривайте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до

інструкцій виробника.
• Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як

радіатори, обігрівачі, печі або іншої апаратури (наприклад, біля
підсилювачів), яка виділяє тепло.

• Під'єднуйте вилку шнура електроживлення до відповідної
електричної розетки. Якщо вона не підходить до вашої розетки,
зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

• Захищайте шнур живлення від затиснення або перегинів, особливо 
біля штекерів та в місцях виходу з виробу.

• Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, визначені
виробником.

• Не забувайте вимикати пристрій від мережі живлення під час
грози і якщо ви не збираєтеся експлуатувати пристрій протягом
тривалого періоду часу.

• Щодо технічного обслуговування звертайтеся тільки до
кваліфікованих фахівців. Пристрій підлягає ремонту в разі
пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так і вилка),
попадання рідини і сторонніх предметів усередину пристрою,
впливу на пристрій дощу або підвищеної вологості, несправностей
при експлуатації і в разі падіння пристрою.

• Мережева вилка або приладовий з’єднувач повинні залишатися
готовими до роботи.

• Не закривайте вентиляційні отвори будь-якими предметами,
наприклад, газетою, покривалом, скатертиною тощо.

• Не розміщуйте джерела відкритого вогню, такі, як свічки поблизу
пристрою.

• Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації акумуляторних
батарей.

• Використовуйте телевізор у помірному кліматі.
• При встановленні телевізора за допомогою настінного кріплення,
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дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з настінного 
монтажу, яка поставляється разом з кріпленням.

• Макс. температура навколишнього середовища: 45 оC.

УВАГА!

Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не
піддавайте пристрій впливу дощу або вологи.

УВАГА!

Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, 
впливу сонячного світла, вогню тощо.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Це позначення попереджає користувача про наявність 
небезпечної напруги в корпусі пристрою, що може 
становити небезпеку ураження електричним струмом.

Це позначення попереджає користувача про необхідність 
дотримання інструкцій з експлуатації та технічного 
обслуговування, згідно з інструкціями, що поставляються 
в комплекті з виробом.

Телевізор є електричний приладом класу 2 або з 
подвійною ізоляцією. Він був спроектований таким чином, 
що не вимагає під'єднання до електричного заземлення.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При роботі цього телевізора використовується висока 

напруга. Не відкривайте корпус телевізора. Для сервіс-

ного обслуговування звертайтеся до кваліфікованого 

сервісного персоналу.

Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електрич-

ним струмом, не піддавайте телевізійний приймач впливу 

дощу або вологи.
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Не впускайте і не вставляйте предмети в гнізда або отво-

ри корпусу телевізора. Ніколи не розливайте рідину на 

телевізор.

Не закривайте вентиляційні отвори на задній кришці. Для 

запобігання збою в роботі електричних компонентів необ-

хідна достатня вентиляція.

Щоб запобігти поширенню вогню, ніколи не розміщуйте 

свічки чи інші джерела відкритого вогню поблизу цього 

продукту.

Ніколи не ставте телевізор на шнур електроживлення.

Ніколи не прикладайте надмірний тиск і не спирайтеся на 

телевізор або його підставку. Слідкуйте за дітьми. Неакурат-

ні дії можуть призвести до пошкодження телевізора або от-

римання травм.

Щоб уникнути пошкодження телевізора або отримання 

серйозних травм не ставте телевізор на нестійкому візку, 

підставці, полиці або столі.

У разі, якщо телевізор не використовується протягом три-

валого періоду часу, рекомендується від’єднати шнур елек-

троживлення з електричної розетки.

Якщо Ви плануєте встановити телевізор у вбудовані меблі, 

забезпечте мінімальну відстань для підтримки достатньої 

вентиляції щоб уникнути перегрівання компонентів, яке 

може призвести до скорочення терміну служби телевізора 

та інших небезпечних ситуацій.
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УВАГА!

Ніколи не розміщуйте телевізор на нестійкій поверхні. Телевізор 
може впасти, що може призвести до серйозних травм або смерті. 
Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, прийнявши 
прості запобіжні заходи, такі як:
• Використання шаф або стійок, рекомендованих виробником

телевізора.
• Використання тільки таких меблів, які зможуть забезпечити надійне 

встановлення телевізора.
• Габарити телевізора не виступають за край підставки або меблів,

на яких встановлено телевізор.
• Не розміщуйте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або

книжкові полиці), без надійного кріплення меблів та телевізору до 
відповідної основи.

• Не розміщуйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які
можуть бути розташовані між телевізором і меблями, на яких 
встановлено телевізор.

• Поясніть дітям небезпеку при спробі сходження на меблі, щоб
дістатися до телевізора або його органів керування.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. Встановіть телевізор у приміщенні таким чином, щоб пряме
світло не попадало на екран. Повна темрява або віддзеркалення
на екрані зображення можуть викликати зорове напруження.
Для комфортного перегляду рекомендується м’яке і непряме
освітлення.

2. Залиште достатньо вільного простору між задньою стінкою
телевізора і стіною для належної вентиляції.

3. При встановленні уникайте надмірно теплих місць для запобігання
можливому пошкодженню корпусу або передчасної відмови
компонентів.

4. Цей телевізор має бути під’єднано до електричної мережі з
напругою змінного струму ~ 100-240 В, 50/60 Гц.

5. Не встановлюйте телевізор у місцях поблизу джерел тепла,
таких, як радіатори, підсилювачі тощо, у місцях падіння прямого
сонячного світла або на полицях закритих шаф і в погано
вентильованих приміщеннях. Не закривайте вентиляційні отвори
при використанні телевізора.

6. Світлодіодний індикатор напруги горить приблизно 30 секунд
після вимкнення живлення. Зачекайте, поки індикатор не згасне,
перш ніж переміщати телевізор.



8

ОПИС ТЕЛЕВІЗОРА

Функції кнопок панелі керування

VOL + Збільшення гучності.

VOL- Зменшення гучності.

CH + Перемикання наступного каналу.

CH- Перемикання попереднього каналу.

MENU Кнопка вибору меню.

SOURCE Вибір джерела вхідного сигналу.

POWER Увімкнення/вимкнення телевізора.

Під'єднання зовнішніх пристроїв

1. Вхід VGA для під'єднання зовнішніх пристроїв.
2. Аудіовхід PC для під'єднання зовнішніх пристроїв.
3. SCART для під'єднання зовнішніх пристроїв.
4. Вхід RF для під'єднання кабелю антени ТБ.

6.
Порт HDMI 1 для під'єднання зовнішніх пристроїв.

7.
Порт HDMI 2 для під'єднання зовнішніх пристроїв.

8.
Порт HDMI 3 для під'єднання зовнішніх пристроїв.

9.
Коаксіальний вихід для цифрового аудіо.

10.
Вхід Mini AV & AUDIO для під'єднання зовнішніх пристроїв.

11.
Вхід Mini YPBPR для під'єднання зовнішніх пристроїв.

12.
Вхід для під'єднання пристроїв USB 1/ USB 2.
Вихід для під'єднання навушників.

5.
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Додаткове налаштування:
Під'єднайте USB до роз’єму USB на пристрої.

ПРИМІТКА

• Максимальний вихідний струм роз’єму USB - 500 мА
• Щоб гарантувати, що HD приставка працює добре, вам слід

використовувати інше джерело живлення для HD приставки.
• Не використовуйте одночасно USB роз’єм.
• Підтримує функцію HD приставки за допомогою під'єднання до

роз’єму USB (понад 2 ГБ). Кількість розділів HD приставки не може
перевищувати 4. Максимальний розмір розділу - 2 Тб. Підтримуються 
документи файлової системи FAT / FAT32. Максимальний розмір
FAT документу становить 4 ГБ, а максимальний розмір документу
FAT32 - 2 ТБ.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Встановлення елементів живлення
1. Зніміть кришку відсіку, відтягнувши її та піднявши за опуклість на

кришці.
2. Вставте батарейки у відсік для батарей відповідно до маркування

(+) і (-).
3. Встановіть кришку назад.

УВАГА

• Використовуйте тільки батарейки типу ААА.
• Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Це може

призвести до витоку речовин, що може стати причиною пожежі
або травм.

• Вставляйте батарейки так, щоб позитивні (+) і негативні (-) полюси
розташовувалися правильно.

• Утилізуйте батареї відповідно до місцевих законів і правил.
• Зберігайте батарейки подалі від дітей і домашніх тварин.
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• Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися
протягом тривалого часу, вийміть батареї. Сенсор ДК

Користування пультом ДК

1. При використанні направляйте пульт дистанційного керування
прямо на датчик дистанційного керування.

2. Діапазон дії пульта дистанційного керування приблизно 4.8 м, під
кутом ЗО градусів.

3. Перевірте, чи немає перешкод між пультом дистанційного
керування і датчиком пристрою.

УВАГА

• Якщо ви не будете користуватися пультом дистанційного керування 
протягом тривалого часу, вийміть батареї.

• Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином
або його робочий діапазон скорочується, замініть обидві батарейки 
на нові.

30 30
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ ПУЛЬТА ДК

1. POWER ON/OFF: Вмикання/вимикання
телевізора.

2. TV: Натисніть, щоб перейти до джерела
телевізійного сигналу.

3. ASPECT: Зміна співвідношення сторін.
4. SOURCE: Натисніть, щоб змінити

джерело сигналу.
5. SLEEP: Встановлення таймера сну.
6. ЦИФРОВІ КНОПКИ (0-9): Вибір каналу

ТБ.
7. MOUSE: указівник у вигляді курсору

мишки у режимі Smart TV.
8. SETTINGS: Відкриває налаштування

телевізора.
9. MUTE: Вимикання звуку.
10. VOL: Збільшення і зменшення гучності.
11. CH: Перемикання каналів вперед і назад.
12. MEGOGO: Кнопка до прямого доступу

до додатку “Megogo”. Працює тільки з
встановленим додатком “Megogo” від
розробника.

13. INFO: Показує інформацію про поточну
програму ТБ.

14. HOME: Натисніть для доступу до
Домашнього меню.

15. КНОПКИ НАВІГАЦІЇ (Вгору, вниз,
вліво, вправо и ОК): Для вибору
і підтвердження опцій меню або
налаштувань.

16. MENU: Доступ до головного меню або повернення до верхнього
рівня меню.

17. BACK: Натисніть для виходу із меню або повернення на один
крок назад.

18. REC: Натисніть для входу у меню налаштувань PVR; у режимі
DTV, натисніть кнопку REC, щоб розпочати запис, натисніть
кнопку  , щоб зупинити запис.

19. : Відтворення/Пауза.
20. EPG: Вхід або вихід з EPG (ТБ-гід).
21.  : Зупиняє відтворення.
22.  : Вибір попереднього медіафайлу або глави тексту.
23.  :  Вибір наступного медіафайлу або глави тексту.
24.  : Прискорене перемотування вперед.
25.  : Прискорене перемотування назад.
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ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Увімкнення/вимкнення
Натисніть кнопку POWER на пульті ДК. Також, 
можна використовувати кнопку Power на 
бічній панелі телевізора.

*У разі відсутності вхідного сигналу протягом
15 хвилин, телевізор автоматично вимкнеться.

Вибір мови
При першому ввімкненні телевізора виберіть мову меню Телевізора
та дотримуйтесь підказок для завершення налаштувань.
Мовне налаштування
1. Натисніть ⲷ на пульті ДК для

відображення головного меню.
2. Натисніть  або  для вибору

ОПЦІЇ.
3. Натисніть , щоб вибрати

пункт Екранне меню. Натисніть
, щоб увійти у підпункт
Екранного меню.

4. Натисніть  або  щоб
вибрати мову екранного меню.

5. Натисніть ⲷ, щоб повернутися до попереднього меню.

Автоматичне налаштування телеканалів
1. Натисніть кнопку ⲷ на пульті

дистанційного керування, щоб 
відобразити Головне меню.

2. Натисніть  або  доб
вибрати налаштування 
каналів.

3. Натисніть , щоб вибрати
автосканування.

4. Натисніть , щоб увійти у
подменю Автопошук.

5. Натисніть , щоб повернутися до попереднього меню.

Прокрутка каналів
1. Використання кнопки Channel
Натисніть кнопку + СН- для перемикання каналів 
і телевізор буде послідовно прокручувати канали. 
Ви побачите усі канали, які були збережені. 
Канали, які були видалені або не збережені, не 
відображатимуться. OK
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0
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ASPECT
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Налаштування гучності звучання
Натисніть кнопку VOL +🕪- для регулювання
гучності.
Щоб вимкнути звук натисніть кнопку MUTE.
Для відновлення звучання натисніть кнопку 
MUTE ще раз. 

Вибір джерела сигналу
Для того, щоб вибрати сигнал ТБ або інші сигнали 
під'єднання до ТБ:
1. Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК.
2. Натисніть  або  для вибору потрібного

джерела сигналу Супутникового, DTV, ATV, AV, ПК,
Компонентного, HDMI або Media.

3. Для підтвердження вибору натисніть кнопку ОК.

Доступ до екранного меню
1. Натисніть кнопку ⲷ на пульті ДКдля відображення

екранного меню. Символи у верхній частині екрана позначають 
наступні налаштування: Каналів, Зображення, Звуку, Часу, 
Блокування, Встановлення

2. Натисніть  або  щоб
вибрати необхідну опцію 
налаштування.

3. Натисніть  або  для вибору
необхідного пункту.

4. Натисніть  або  для
налаштування або ОК, щоб 
увійти у підменю.

5. Натисніть MENU щоб
повернутися до попереднього меню.

НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ

Меню каналів
1. Натисніть кнопку ⲷ на пульті ДК,

щоб увійти в головне меню.
2. Натисніть кнопку / для

вибору КАНАЛ у головному 
меню і натисніть OK/ щоб 
увійти.

3. Натисніть кнопку / для
вибору пункту, який ви б хотіли 
налаштувати у меню каналів.

OK

7 8 9

0

CH

OK
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0
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4. За допомогою кнопок ОК/ для налаштування.
5. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU для

повернення до попереднього меню.

1. Автоматичне налаштування
Натисніть кнопку / для вибору меню автоматичного 
налаштування, потім натисніть кнопку ОК/ щоб увійти у меню.
2. Ручне налаштування ATV
Натисніть кнопку / для вибору меню ручного налаштування ATV, 
потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти у підменю.
Натисніть кнопку / для вибору каналу, потім натисніть кнопку ОК 
для здійснення пошуку програми.
3. Ручне налаштування DTV
Натисніть / для вибору меню ручного налаштування DTV 
натисніть ОК, щоб увійти у підменю.
Натисніть / для вибору каналу, потім натисніть кнопку ОК для 
пошуку програми.
4. Програма редагування
Натисніть / для вибору меню Програми редагування, потім 
натисніть кнопку ОК щоб увійти в підменю.
5. Розклад
Натисніть / для вибору меню Розклад, потім натисніть кнопку ОК 
щоб увійти у підменю.
6. Інформація про сигнал
Натисніть / для вибору меню Інформація про сигнал, натисніть 
кнопку ОК щоб отримати детальну інформацію про сигнал. Доступно 
при наявності сигналу в режимі DTV.
7. Інформація про інтерфейс карти СІ
Натисніть / для вибору меню інформації про інтерфейс СІ, 
натисніть ОК щоб отримати інформацію про сигнал інтерфейсу СІ.

НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

Меню зображення
1. Натисніть кнопку ⲷ на пульті ДК,

щоб увійти у головне меню.
2. Натисніть  або  для вибору

ЗОБРАЖЕННЯ.
3. Натисніть  або  щоб виділити 

пункт, натисніть кнопку ОК, 
щоб увійти у підменю.

4. Натисніть / , щоб вибрати
пункт, який ви хочете налаштувати в меню ЗОБРАЖЕННЯ.

5. Натисніть ОК// для налаштування.



15

6. Після завершення налаштувань, натисніть кнопку MENU, щоб
повернутися до попереднього меню.

1. Режим зображення
Натисніть кнопку / для вибору Режиму зображення, потім 
натисніть кнопку ОК щоб увійти в підменю. Ви можете змінювати 
контрастність, яскравість, колір, різкість і відтінок, коли зображення 
знаходиться в Індивідуальному режимі.
2. Контраст/ Яскравість / Колір / Відтінок / Різкість
Натисніть кнопку / для вибору потрібної опції, а потім натисніть 
кнопку /, щоб здійснити налаштування
Контраст. Налаштовуйте інтенсивність освітлення фону зображення, 
у той час як тіньовий фон зображення залишається незмінним.
Яскравість. Налаштовуйте вихід оптичного волокна всього 
зображення, це вплине на темну область зображення.
Колір. Регулюйте насиченість кольору на свій смак.
Відтінок. Регулюйте відтінки зображення в режимі NTSC.
Різкість. Регулюйте різкість деталей зображення.
3. Температура кольору
Натисніть кнопку / для вибору температури кольору, потім 
натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору. (Можна налаштувати режим: 
Холодний, Нормальний, Теплий).
У режимі Користувача ви можете змінити значення червоного, 
зеленого і синього кольорів.
4. Шумозаглушування
Для фільтрування і зниження шумів зображення і поліпшення якості 
зображення.
Натисніть кнопку / для вибору Шумозаглушування, потім 
натисніть кнопку ОК щоб увійти в підменю.
5. HDMI Mode
Натисніть кнопку / для вибору HDMI, потім натисніть кнопку ОК 
щоб увійти в підменю.

НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

Звукове меню
1. Натисніть кнопку ⲷ на пульті ДК,

щоб відобразилося головне 
меню.

2. Натисніть  або  щоб вибрати
ЗВУК.

3. Натисніть  або  щоб виділити
необхідний пункт, потім натисніть 
ОК, щоб увійти в підменю.
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1. Звуковий режим
Натисніть кнопку / для вибору Звукового режиму, потім натисніть 
ОК, щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору.
Порада: Для зміни Звукового режиму, ви можете скористатися також 
кнопкою MODE на пульті дистанційного керування.
Стандартний. Відтворення збалансованого звучання в будь-якій 
обстановці.
Музика. Збереження оригінального звучання. Ідеальний для 
музичних програм.
Кіно. Покращує високі і низькі частоти для насиченого звучання.
Спорт. Розширення звуку для спортивних програм.
Режим користувача. Виберіть для налаштування параметрів 
зображення.
2. Високі / низькі частоти
Натисніть кнопку / щоб вибрати, натисніть кнопку / для 
регулювання.
Примітка: регулювання високих і низьких частот доступне тільки в 
режимі Користувача, ви можете налаштувати їх за власним смаком.
3. Баланс
Натисніть кнопку / щоб вибрати, натисніть кнопку / для 
регулювання.
4. Рiвень автоматичного регулювання гучності
Натисніть кнопку / щоб вибрати Auto Volume Level, потім натисніть 
кнопку ОК для вибору On / Off
5. Режім SPDIF
Натисніть кнопку / для вибору режиму SPDIF та натисніть кнопку 
ОК для вибору Викл/РСМ/Авто.
6. Допомога в перегляді для слабочуючих (AD Switch)
Натисніть кнопку / щоб вибрати AD Switch, потім натисніть кнопку 
ОК для Вкл/Викл режиму для людей з вадами слуху. Для підтримки 
потрібен кодовий потік. 

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Меню часу
1. Натисніть кнопку ⲷ на пульті ДК

для відображення головного 
меню.

2. Натисніть кнопку  або  для
вибору ЧАС

3. Натисніть  або  щоб
виділити необхідний пункт, 
натисніть кнопку ОК щоб 
увійти в підменю.
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1. Годинник
Натисніть кнопку / для вибору Годинник, потім натисніть кнопку 
ОК, щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку /// для налаштування.
2. Часовий пояс
Натисніть кнопку / для вибору Часовий пояс, потім натисніть 
кнопку ОК, щоб увійти в підменю.
3. Таймер нічного режиму
Натисніть кнопку / для вибору Нічний режим, потім натисніть 
кнопку ОК, щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору. (У наявності є такі опції: вимк 
через 15 хв, 30 хв, 45 хв, 6О хв, 90 хв, 120 хв, 240 хв).
4. Автоматичний режим очікування
Натисніть кнопку / для вибору Автоматичний режим очікування, 
а потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору.
Увага: Якщо від пульта дистанційного керування протягом певного 
часу не буде надходити сигнал, меню закриється автоматично і 
налаштування часу буде скинуто.
5. Таймер Екранного меню
Натисніть кнопку / для вибору Екранне меню, потім натисніть 
кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

МЕНЮ БЛОКУВАННЯ

Меню блокування
1. Натисніть кнопку ⲷ для

відображення головного меню.
2. Натисніть кнопку / 

для вибору Блокування 
в головному меню, потім 
натисніть OK/ щоб увійти.

1. Система блокування
Натисніть кнопку / для вибору Система блокування, а потім 
натисніть кнопку ОК, і у вас буде З спроби для розблокування. 
Пароль за замовчуванням встановлений 0000, у разі, якщо 
ви забули пароль, який встановили, зверніться, будь ласка, до 
сервісного центру.
2. Встановлення пароля
Натисніть кнопку / для вибору Встановлення пароля, а потім 
натисніть ОК, щоб увійти в підменю і встановити новий пароль.
3. Блокування каналу
Натисніть кнопку / для вибору Блокування каналу, натисніть 
кнопку ОК щоб увійти в підменю і вибрати.
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Натисніть Зелену кнопку щоб заблокувати або розблокувати канал.
4. Батьківський контроль
Натисніть кнопку / для вибору Батьківський контроль, після чого 
натисніть ОК, щоб увійти в підменю і встановіть рівень батьківського 
контролю (допустимий вік дітей).
5. Блокування клавіатури
Натисніть кнопку / для вибору Блокування клавіатури, а потім 
натисніть кнопку / для увімкненняя або вимкнення блокування.
Коли на екрані відображається символ замку, клавіатура 
заблокована.
6. Режим готельного блокування
Натисніть кнопку / для вибору Режим готельного блокування, 
потім натисніть ОК, щоб увімкнути або вимкнути режим.

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Меню налаштувань
1. Натисніть кнопку ⲷ для

відображення головного меню.
2. Натисніть кнопку / для

вибору НАЛАШТУВАННЯ 
у головному меню, потім 
натисніть OK/ щоб увійти.

3. Натисніть кнопку /  
виберіть пункт, який ви хочете 
налаштувати.

4. Використовуйте кнопки ОК// для налаштування.
5. По завершенню налаштувань, натисніть кнопку МЕНЮ для

збереження налаштувань і повернення до попереднього меню.

1. Мова
Вибір мови екранного меню відображається на екрані. За 
замовчуванням встановлено англійську мову.
Використовуйте кнопки /// для вибору Мова меню.
2. Мова телетексту
Натисніть кнопку / для вибору Мова телетексту і натисніть кнопку 
ОК щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку /// для вибору потрібної мови телетексту.
3. Мова аудіо
Натисніть кнопку / для вибору Мова аудіо, потім натисніть кнопку 
ОК щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору списку мов.
Натисніть кнопку /// для вибору мови аудіо.
4. Мова субтитрів
Натисніть кнопку / для вибору Мова субтитрів і натисніть кнопку 
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ОК щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору списку мов для субтитрів.
Натисніть кнопку /// для вибору мови субтитрів.
5. Режим для слабочуючих
Натисніть кнопку / для вибору Режим для слабочуючих, а потім 
натисніть кнопку / для того, щоб увімкнути або вимкнути.
Коли на екрані відображається символ замку, клавіатура 
заблокована.
6. Меню налаштувань відеозапису
Натисніть кнопку / для вибору Файловий менеджер PVR, потім 
натисніть кнопку ОК щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору Перевірка файлового менеджера 
PVR, потім натисніть кнопку ОК щоб увійти в меню.
Розпочнеться перевірка USB.
7. Співвідношення сторін
Натисніть кнопку / для вибору Співвідношення сторін, потім 
натисніть кнопку ОК щоб увійти в підменю.
Натисніть кнопку / для вибору співвідношення. (Доступні опції: 
Авто, 4:3,16:9, Zoom1,Zoom2).
8. Синій екран
Натисніть кнопку / для вибору Синій екран, потім натисніть 
кнопку ОК, щоб дозволити або заборонити.
9. Початкове налаштування
Натисніть кнопку / для вибору Початкове налаштування, потім 
натисніть ОК для входу в меню.
10. Скидання
Натисніть кнопку / для вибору Скидання, після чого натисніть ОК 
щоб увійти в підменю.
11. Оновлення ПО (USB)
Натисніть кнопку / для вибору Оновлення ПЗ (USB), під'єднайте 
пристрій USB у вхід USB, потім натисніть кнопку ОК, щоб запустити 
оновлення програмного забезпечення.
12. HDMI СЕС
Натисніть кнопку / для вибору HDMI СЕС, потім натисніть кнопку 
ОК щоб увійти в підменю.

МУЛЬТИМЕДІА

Функціональність USB
Спочатку натисніть SOURCE, 
потім USB медіапристрій. У 
разі, якщо телевізор розпізнає 
пристрій, значок пристрою 
підсвітится синім. Якщо 



20

телевізор не розпізнає пристрій, значок підсвітиться сірим.
Після того, як телевізор розпізнає під'єднаний пристрій, натисніть 
кнопки  або  для вибору категорій ФОТО / МУЗИКА / КІНО / 
ТЕКСТ і натисніть кнопку ОК, щоб увійти до обраної категорії.

1. Натисніть  або , щоб вибрати підпапку, а потім натисніть кнопку
ОК, щоб увійти в папку. Натисніть кнопку ОК для відтворення,
натисніть кнопку виходу, щоб повернутися назад. Натисніть кнопку 
ОК, щоб повернутися у меню попереднього рівня, натисніть  або
, щоб гортати сторінки.

2. Натисніть кнопку  щоб почати або призупинити відтворення.
Натисніть кнопку  щоб призупинити відтворення.

3. Натисніть кнопку  щоб повернутися до попереднього файлу.
Натисніть кнопку  щоб перейти до наступного файлу.

Запобіжні заходи при використанні USB пристроїв
• МТР (протокол передачі медіа) не підтримується.
• Макс. обсяг жорсткого диска: 500ГБ.
• Цей пристрій підтримує лише USB флеш-накопичувачі формату

FAT32. Цей телевізор не гарантує підтримку USB флеш-
накопичувачів інших форматів (таких як FAT16 або NTFS).

• Деякі типи USB-цифрових камер та аудіопристроїв можуть бути
несумісними із цим телевізором.

• Телевізор гарантує тільки підтримку USB флеш-накопичувачів.
Інші пристрої, такі як флеш-кардрідери, USB HDD, USB цифрові
камери і звукові пристрої можуть бути несумісними із цим
телевізором. Якщо пристрій USB потребує великої потужності
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(більше 500 мА або 5 В), то такий USB-пристрій не буде 
підтримуватися цим телевізором

• Цей телевізор не підтримує USB пристрої з декількома розділами.
• Під'єднуйте ваші пристрої безпосередньо до USB-порту вашого

телевізора. Якщо ви використовуєте окремий кабель для
під'єднання або під'єднаєте за допомогою USB концентратора,
можуть виникнути проблеми сумісності USB.

• Перед під'єднанням пристрою до телевізора, створіть резервну
копію файлів, щоб захистити їх від пошкодження та уникнути
втрати даних. Будь-яке пошкодження файлів або втрата даних у
такому разі, лягає на вашу відповідальність.

• Чим вище роздільна здатність зображення, тим більше часу
потрібно для його відображення на екрані.

• Швидкість виявлення USB пристроїв може бути різною для різних
пристроїв

• Для файлів, які не підтримуються або є пошкодженими,
відображається повідомлення "файл не підтримується".

• МРЗ-файли з DRM, які були завантажені з платного сайту не можуть
бути відтворені. Система управління цифровими правами при
копіюванні (DRM) - це технологія, яка підтримує створення контенту, 
його поширення та управління ним на комплексній та всеосяжній
основі, у тому числі захист прав та інтересів постачальників
контенту, запобігання незаконному копіюванню, а також контроль
за виставленням рахунків та здійсненням платежів.

• При виборі фото завантаження може зайняти кілька секунд. У
цьому разі на екрані з'являється значок завантаження.

• Якщо під'єднаний кардрідер USB, обсяг карти може не
розпізнаватися.

• Якщо USB-пристрій не працює належним чином, будь ласка,
вимкніть його і під'єднайте знову.

• Переконайтеся, що пристрій USB нормально працює з вашим ПК.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема Можливе вирішення

Немає живлення • Переконайтеся, що шнур живлення надійно під'єднаний до

виходу вашого телевізора.

• Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму надійно

під'єднаний до розетки.

• Переконайтеся, що кнопка живлення ввімкнена (світиться

синій світлодіодний індикатор)

• Під'єднайте інший електроприлад (наприклад, радіо) до ро-

зетки, щоб переконатися у наявності належної напруги
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Проблема Можливе вирішення

Відсутнє зображення • Можуть бути проблеми із телеканалом. Спробуй інший ка-

нал.

• Сигнал кабельного телебачення може бути спотворено або

закодовано. Будь ласка, зверніться до місцевого оператора

кабельного телебачення.

• Переконайтеся, що всі під'єднанання виконані належним чи-

ном, згідно з інструкцією з експлуатації.

• Переконайтеся, що всі налаштування виконані правильно.

• Переконайтеся, що обрано правильне джерело сигналу та

вхідний сигнал є сумісним.

Неприродний колір, 

світлі кольори або 

невідповідність 

кольорів

• Переконайтеся, що відеокабель надійно під'єднаний.

• Зображення може здаватися темним у яскраво освітленій

кімнаті.

• Регулюйте яскравість, контрастність, насиченість (кольору)

та відтінки згідно з інструкцією з експлуатації.

• Перевірте налаштування вхідного сигналу

Відсутність звуку • Перевірте правильність під'єднанань, аудіоз'єднань згідно з

інструкцією з експлуатації.

• Можливо натиснута кнопка вимкнення звуку (MUTE), спро-

буйте натиснути цю кнопку ще раз.

• Перевірте налаштування аудіо, можливо, аудіосистема теле-

візора виставлена на мінімальний режим.

• Натисніть кнопку Гучність + на пульті дистанційного керуван-

ня.

Пульт дистанційного 

керування не працює

• Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно.

• Батареї можуть потекти або сісти. Замініть батарейки.

• Чи підсвічується сенсор пульту керування?

• Переконайтеся, що інші предмети не перешкоджають про-

ходженню інфрачервоного сигналу і пульт спрямовано без-

посередньо на сенсор вашого телевізора.

• Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керуван-

ня, щоб переконатися, чи вмикається телевізор.

• Натисніть кнопку MENU на пульті дистанційного керування,

щоб перевірити, чи відображається головне меню на екрані.

• Натискайте необхідну для операції кнопку тільки один раз.

Пристрій не працює • Такі зовнішні чинники, як блискавка або статична електрика

можуть стати причиною збоїв у роботі пристрою.

• У цьому разі використовуйте пристрій із системою автома-

тичного регулювання напруги AVC або від'єднайте кабель

змінного струму на 1 - 2 хвилини, а потім під'єднайте його

знову.
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Проблема Можливе вирішення

Раптове від'єднання 

живлення

• Перевірте, чи не встановлений заздалегідь таймер сну?

• Чи є сигнал у режимі ПК або HDMI?

• Пристрій нагрівся. Усуньте будь-які об'єкти, що блокують

вентиляцію або, якщо є необхідність, почистіть її.

Немає прийому ТБ 

(чи немає прийому 

вище 13 каналу)

• Чи правильно встановлені параметри AIR / CABLE?

• Налаштуйте ці параметри згідно з інструкцією з експлуа-

тації.

• Кабель антени під'єднаний неправильно або не під'єдна-

ний; будь ласка, перевірте усі під'єднання CATV.

• Кабельне телебачення працює із перебоями; будь ласка,

зв'яжіться з вашим оператором кабельного телебачення.

Зображення обрізане 

/ смуги з боків 

екрана

• Чи правильна конфігурація зображення? Чи правильно на-

лаштовано режим зображення екрана?

• Натисніть кнопку WIDE на пульті ДК і спробуйте відрегулю-

вати розмір зображення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діагональ екрану: 32" (16:9)
Роздільна здатність: HD Ready 1366 x 768
Яскравість: 180 cd/m2 (кд/м2)
Контрастність: 3000:1
Частота оновлення: 60 Hz (Гц)
Роз’єми : VGA х1, SCART х1, RF (T/C/T2) х1, COAX х1, HDMI х3, USB х2, 
CVBS/AV(Mini) х1, YPbPr(Mini) х1, 3.5 мм  вихід для навушників х 1, PC 
AUDIO IN х1
Системи ТБ прийому:
Аналогове ТБ: PAL / SECAM
Цифрове ТБ: DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Вбудований USB медіа плеєр:
Відео: AVI / MKV / H264/MPEG-4 AVC / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / 
WMV9/VC1 / HEVC (H.265)
Аудіо: MP3/ AАC/ AC-3  
Зображення: JPEG / BMP / PNG 
Параметри:
Динаміки: 8 W (Вт) + 8 W (Вт)
Напруга: ~ 100 - 240 V (В)
Частота мережі: 50 - 60 Hz (Гц)
Максимальна споживана потужність телевізора: 60 W (Вт) 
Споживана потужність телевізора в режимі “увімкнено”: 35 W (Вт) 
Максимальна споживана потужність в режимі очікування <0.5 W (Вт) 
Клас енергоефективності: A
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Клас захисту від ураження електричним струмом: ІІ 
Ступінь захисту оболонки: IP20
Розмір з підставкою (ШВГ): 731 x 474 x 209 mm (мм) 
Розмір без підставки (ШВГ): 731 x 431 x 78 mm (мм) 
Розмір упаковки (ШВГ): 786 х 506 х 110 mm (мм) 
Вага (нетто/ брутто): 3.82/ 5,29 kg (кг)
Розмір настінного кріплення: 100 х 100 mm (мм) 
Колір: чорний.
Матеріал корпусу: пластик.

Комплектація: телевізор, підставка, пульт ДК з батарейками,  
гарантійний талон, інструкція.  

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА.

Після закінчення терміну експлуатації цей продукт не можна 
утилізувати разом з побутовими відходами. Замість цього 
він повинен бути доставлений в пункт збору для утилізації 
електричного та електронного устаткування. На це вказує 
позначення на продукті, в інструкції з експлуатації або на упаковці. 
Матеріали, що використані при виготовленні цього продукту, 
підлягають вторинній переробці, залежно від їх маркування. 
Утилізуючи це обладнання, переробляючи його компоненти 
або використовуючи інші процедури повторного використання 
застарілого обладнання, ви вносите важливий внесок у захист 
нашого навколишнього середовища. Будь ласка, зверніться до 
місцевої муніципальної адміністрації для отримання інформації 
про місцезнаходження відповідного пункту утилізації.

УТИЛІЗАЦІЯ

З метою забезпечення екологічно безпечної утилізації 
акумуляторних  батарей, не утилізуйте використані батареї 
сумісно з побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до 
спеціального пункту прийому батарей. Батареї слід утилізувати, 
якщо пристрій не вмикається, автоматично вимикається, на екрані 
відображається попередження «Батарея розряджена», пристрій 
та/або акумулятор не працюють належним чином.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Джіньпін Електрікал Кампані Лімітед Чжухай С.Е.З. 
Адреса: №1, Шуаньглінь Іст Роуд, Даліньшань Ліаньганг Індастріал 
Парк, Район Чжіньван, Чжухай Гуандун, Китай.
Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «Інвестком». 
Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.
Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати 
попадання прямого сонячного проміння. Основні характеристики 
та властивості вказані в інструкції з експлуатації. Не містить 
шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов 
зберігання. Правила та умови ефективного і безпечного 
використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Якість 
товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених 
законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови 
гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. 
Строк служби - 3 роки.
З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за 
телефоном гарячої лінії ERGO в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки 
зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні цілодобово).

www.ergo-ua.com

МІКРОФІША
МОДЕЛЬ Телевізор ERGO

ХАРАКТЕРИСТИКА 32DH3004A

клас енергоефективності телевізора A

зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів 32" / 81 см

споживча потужність телевізора в режимі «увімкнено» 35 Вт

споживча потужність телевізора в режимах «очікування» 0.5 Вт

споживча потужність телевізора в режимах «вимкнено» вимикач відсутній

Енергоспоживання XYZ кВт•г на рік з урахуванням споживчої 

потужності телевізора за чотири години роботи на день 

протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від 

використання телевізора)

88 кВт•год/рік

роздільна здатність екрана телевізора:

• фактичні горизонтальні пікселі

• фактичні вертикальні пікселі

1366

768

Технічні характеристики приймача цифрового телебачення DVB-Т:
- діапазони частот приймання, МГц - 470,0 ... 822,0, 846,0 ... 862,0.
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ÒÅËÅÂÈÇÎÐ LED  
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32DH3004A
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Благодарим Вас за покупку телевизора. Он может использоваться как 
обычный цветной телевизор, так и, как монитор ПК. Чтобы правильно 
использовать устройство, с самого начала, внимательно прочитайте 
это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочитайте инструкцию.
• Сохраните эту инструкцию.
• Примите во внимание все меры предосторожности.
• Следуйте всем инструкциям.
• Не пользуйтесь устройством возле воды.
• Протирайте только сухой тканью.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте в

соответствии с инструкциями изготовителя.
• Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как

радиаторы, обогреватели, печи или другой аппаратуры (например,
возле усилителей), которая выделяет тепло.

• Подключайте вилку шнура электропитания к соответствующей
электрической розетке. Если вилка не подходит к вашей розетке,
обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

• Предохраняйте сетевой шнур от зажатия или перегибов, особенно
возле вилки, розетки и в месте выхода из устройства.

• Используйте только приспособления / принадлежности, указанные 
производителем.

• Отключайте устройство от сети питания во время грозы и если вы не 
собираетесь эксплуатировать устройство в течение длительного
периода времени.

• Относительно технического обслуживания обращайтесь только к
квалифицированным специалистам. Устройство подлежит ремонту 
в случае повреждения кабеля питания (как сам кабель, так и вилка),
попадания жидкости и инородных предметов внутрь устройства,
воздействия на устройство дождя или повышенной влажности,
неполадок при эксплуатации и в случае падения устройства.

• Сетевая штепсельная вилка или приборный соединитель должны
оставаться готовыми к работе.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия какими-либо
предметами, например, газетой, покрывалом, скатертью и т.д.

• Не размещайте источники открытого огня, такие, как свечи вблизи
устройства.

• Соблюдайте местные правила относительно утилизации
аккумуляторных батарей.

• Используйте телевизор в умеренном климате.
• При установке телевизора при помощи настенного крепления,
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следуйте указаниям, приведенным в инструкции по настенному 
монтажу, которая поставляется вместе с креплением.

• Макс. температура окружающей среды: 45 оC.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, 
не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ!

Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, 
воздействию солнечного света, огня и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Это обозначение предупреждает пользователя о 
наличии опасного напряжения в корпусе устройства, 
которое может представлять опасность поражения 
электрическим током.

Это обозначение предупреждает пользователя о 
необходимости соблюдения инструкций по эксплуатации 
и техническому обслуживанию, согласно руководствам, 
поставляемым в комплекте с изделием.

Телевизор представляет собой электрический прибор 
класса 2 или с двойной изоляцией. Он был спроектирован 
таким образом, что не требует подключения к 
электрическому заземлению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе этого телевизора используется высокое на-

пряжение. Не открывайте корпус телевизора. Для сер-

висного обслуживания обращайтесь к квалифицирован-

ному сервисному персоналу.

Во избежание возникновения пожара или поражения элек-

трическим током не подвергайте телевизионный приемник 

воздействию дождя или влаги.
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Не роняйте и не вставляйте предметы в гнезда или 

отверстия корпуса телевизора. Никогда не проливайте 

жидкость на телевизор.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней 

крышке. Для предотвращения сбоя в работе электрических 

компонентов необходима достаточная вентиляция.

Чтобы предотвратить распространение огня, никогда не 

размещайте свечи или другой источник открытого огня 

вблизи этого продукта.

Никогда не ставте телевизор на шнур электропитания.

Никогда не прилагайте чрезмерное давление и не опирай-

тесь на телевизор или его подставку. Следите за детьми. 

Неаккуратные действия могут привести к повреждению те-

левизора или получению травм.

Во избежание повреждения телевизора или получению 

серьёзных травм не размещайте телевизор на неустойчи-

вой тележке, подставке, полке или столе.

В случае, если телевизор не используется в течение дли-

тельного периода времени, рекомендуется отсоединить 

шнур электропитания из электрической розетки.

Если Вы планируете установить телевизор во встроенную 

мебель, обеспечьте минимальное расстояние для поддер-

жания достаточной вентиляции во избежание перегрева 

компонентов, которое может привести к сокращению сро-

ка службы телевизора и другим опасным ситуациям.
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ВНИМАНИЕ!

Никогда не размещайте телевизор на неустойчивой поверхности. 
Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам 
или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, 
приняв простые меры предосторожности, такие как:
• Использование шкафов или стоек, рекомендованных 

производителем телевизора.
• Использование только такой мебели, которая может обеспечивает

надёжную установку телевизора.
• Габариты телевизора не выступают за край подставки или мебели,

на которой установлен телевизор.
• Не размещайте телевизор на высокой мебели (например,

шкафы или книжные полки), без надежного крепления мебели и 
телевизора к подходящей основе.

• Не помещайте телевизор на ткань или другие материалы, которые
могут быть расположены между телевизором и мебелью, на 
которой установлен телевизор.

• Объясните детям опасность при попытке восхождения на мебель,
чтобы добраться к телевизору или его органам управления.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите телевизор в помещении таким образом, чтобы
прямой свет не попадал на экран. Полная темнота или
отражение на экране изображения могут вызвать зрительное
напряжение. Для комфортного просмотра рекомендуется
мягкое и непрямое освещение.

2. Достаточное пространство между задней стенкой телевизора 
и стеной для вентиляции.

3. При установке избегайте излишне теплых мест для
предотвращения возможного повреждения корпуса или
преждевременного отказа компонентов.

4. Этот телевизор должен быть подключен к электрической
сети с напряжением переменного тока ~ 100-240 В, 50/60 Гц.

5. Не устанавливайте телевизор в местах вблизи источников
тепла, таких, как радиаторы, усилители и т.д., в местах
падения прямого солнечного света или на полках закрытых
шкафов и в плохо вентилируемых помещениях. Не закрывайте 
вентиляционные отверстия при использовании телевизора.

6. Светодиодный индикатор напряжения горит примерно
30 секунд после выключения питания. Подождите, пока
индикатор не погаснет, прежде чем перемещать телевизор.
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ОПИСАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Функции кнопок панели управления

VOL + Увеличение громкости.

VOL- Уменьшение громкости.

CH + Переключение следующего канала.

CH- Переключение предыдущего канала.

MENU Кнопка выбора меню.

SOURCE Выбор источника входного сигнала.

POWER Включение/выключение телевизора.

Подключение внешних устройств

1. Вход VGA для подключения внешних устройств.
2. Аудио вход PC для подключения внешних устройств.
3. SCART для подключения внешних устройств.
4. Вход RF для подключения кабеля антенны ТВ.

6.
Порт HDMI 1 для подключения внешних устройств.

7.
Порт HDMI 2 для подключения внешних устройств.

8.
Порт HDMI 3 для подключения внешних устройств.

9.
Коаксиальный выход для цифрового аудио.

10.
Вход Mini AV&AUDIO для подключения внешних устройств.

11.
Вход Mini YPBPR для подключения внешних устройств.

12.
Вход для подключения устройств USB 1/ USB 2.
Выход для подключения наушников.

5.
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Опционная конфигурация:
Подключите USB к разъему USB на телевизоре.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Максимальный выходной ток разъема USB - 500 мА
• Чтобы гарантировать, что HD приставка работает хорошо, вам

следует использовать другой источник питания для HD приставки.
• Не используйте одновременно USB разъем.
• Поддерживает функцию HD приставки с помощью подключения

к разъему USB (более 2 ГБ). Количество разделов HD приставки
не может превышать 4. Максимальный размер раздела - 2 Тб.
Поддерживаются документы файловой системы FAT / FAT32.
Максимальный размер FAT документа составляет 4 ГБ, а
максимальный размер документа FAT32 - 2 ТБ.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Установка элементов питания
1. Снимите крышку батарейного отсека, оттянув ее и подняв за

выпуклость на крышке.
2. Вставьте батарейки в отсек для батарей в соответствии с

маркировкой (+) и (-).
3. Установите крышку обратно.

ВНИМАНИЕ

• Используйте только батарейки типа ААА.
• Не используйте одновременно старьіе и новьіе батарейки. Это

может привести к утечке веществ, что может стать причиной
пожара или травм.

• Вставляйте батарейки так, чтобьі положительньїе (+) и
отрицательньїе (-) полюсьі располагались правильно.

• Утилизируйте батарейки в соответствии с местными законами и
правилами.
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• Храните батарейки подальше от детей и домашних животных.
• Если пульт дистанционного управлення не будет использоваться в

течение длительного времени, извлеките батарейки.

Использование пульта ДУ
1. При использовании направляйте пульт дистанционного

управлення прямо на датчик ДУ.
2. Диапазон работы пульта дистанционного управления около 4.8 м,

под углом ЗО градусов.
3. Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом

дистанционного управлення и датчиком устройства.

ВНИМАНИЕ

• Если вы не будете использовать пульт ДУ в течение длительного
времени, извлеките батарейки.

• Если пульт дистанционного управлення не работает должным
образом или его рабочий диапазон сокращается, замените обе
батарейки на новые.
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КНОПКИ ПУЛЬТА ДУ

1. POWER ON/OFF: Включение/выключение
телевизора.

2. TV: Нажмите для переключения на
источник телевизионного сигнала.

3. ASPECT: Изменить соотношение сторон.
4. SOURCE: Нажмите, чтобы изменить

источник сигнала.
5. SLEEP: установка таймера сна.
6. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ (0-9): Выбор канала

ТВ.
7. MOUSE: указатель в виде курсора мышки в

режиме Smart TV.
8. SETTINGS: Открывает настройки

телевизора.
9. MUTE: Отключение звука.
10. VOL: Увеличение и уменьшение громкости.
11. CH: Переключение каналов вперёд и назад
12. MEGOGO: Кнопка прямого доступа к

приложению "Megogo". Работает только с
установленным приложением "Megogo" от
разработчика.

13. INFO: Показывает информацию о текущей
ТВ

14. HOME: Нажмите для доступа к Домашнему
меню.

15. КНОПКИ НАВИГАЦИИ (Вверх, вниз,
влево, вправо и ОК): Для выбора и
подтверждения опций меню или настроек.

16. MENU: Доступ к главному меню или
возврат к верхнему уровню меню.

17. BACK: Нажмите для выхода из меню или возврата на один шаг
назад

18. REC: Нажмите для входа в меню настроек PVR; в режиме DTV,
нажмите кнопку REC для начала записи, нажмите кнопку  для
остановки записи.

19. : Воспроизведение/Пауза.
20. EPG: Вход или выход из EPG (ТВ-гид).
21.  : Останавливает воспроизведение.
22.  : Выбор предыдущего медиафайла или главы текста.
23.  :  Выбор следующего медиафайла или главы текста.
24.  : Ускоренная перемотка вперёд.
25.  : Ускоренная перемотка назад.
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение
Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ.
Также, можно использовать кнопку Power на 
боковой панели телевизора.

*При отсутствии входного сигнала в течение 15 
минут, телевизор выключится автоматически.

Выбор языка
При включении телевизора в первый раз выберите язык меню
телевизора и следуйте подсказкам для завершения настроек.
Языковая настройка
1. Нажмите ⲷ на пульте ДУ для

отображения главного меню.
2. Нажмите  или  для выбора

ОПЦИИ
3. Нажмите , чтобы выбрать

пункт Экранное меню.
Нажмите , чтобы войти в
подпункт Экранного меню.

4. Нажмите  или  чтобы
выбрать язык экранного меню.

5. Нажмите ⲷ, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Автоматическая настройка телеканалов
1. Нажмите кнопку ⲷ на пульте

дистанционного управления, 
чтобы отобразить Главное 
меню.

2. Нажмите  или  чтобы
выбрать настройки каналов.

3. Нажмите , чтобы выбрать
автосканирование.

4. Нажмите , чтобы войти в
подменю Автопоиск.

5. Нажмите ⲷ, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Прокрутка каналов
1. Использование кнопки Channel
Нажмите кнопку +CH- для переключения каналов 
и телевизор будет последовательно прокручивать 
каналы. Вы увидите все каналы, которые были 
сохранены. Каналы, которые были удалены или не 
сохранены, отображаться не будут. OK
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Настройка громкости звучания
Нажмите кнопку VOL +🕪- для регулирования
громкости.
Для выключения звука нажмите кнопку MUTE.
Для возобновления звука нажмите кнопку 
MUTE еще раз.

Выбор источника сигнала
Для того, чтобы выбрать сигнал ТВ или другие сигналы 
подключения к ТВ:
1. Нажмите кнопку SOURCE  на пульте ДУ.
2. Нажмите  или  для выбора нужного источника

сигнала DTV, ATV, AV, ПК, Компонентного , HDMI
или Media.

3. Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK.

Доступ к экранному меню
1. Нажмите кнопку ⲷ меню.

Символы в верхней части экрана обозначают следующие настройки: 
Каналов, Изображения, Звука, Времени, Блокировки, Установок

2. Нажмите  или  чтобы
выбрать необходимую опцию 
настройки.

3. Нажмите  или  для выбора
необходимого пункта.

4. Нажмите  или  для
настройки или OK, чтобы 
войти в субменю.

5. Нажмите MENU чтобы
вернуться в предыдущее меню.

НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ

Меню каналов
1. Нажмите кнопку ⲷ на пульте ДУ,

чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите кнопку / для

выбора КАНАЛ в главном меню 
и нажмите OK/ чтобы войти.

3. Нажмите кнопку / для
выбора опции которую вы 
бы хотели настроить в меню 
каналов.

4. Используйте кнопки OK/ для настройки.

OK
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5. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для возврата
в предыдущее меню.

1. Автоматическая настройка
Нажмите кнопку / для выбора меню автоматической настройки, 
затем нажмите кнопку OK/ чтобы войти в меню.
2. Ручная настройка ATV
Нажмите кнопку / для выбора меню ручной настройки ATV, затем 
нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора канала, затем нажмите кнопку OK 
для осуществления поиска программы.
3. Ручная настройка DTV
Нажмите / для выбора меню ручной настройки DTV, затем 
нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.
Нажмите / для выбора канала, затем нажмите кнопку OK для 
поиска программы.
4. Программа редактирования
Нажмите / для выбора меню Программы редактирования, затем 
нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.
5. Расписание
Нажмите / для выбора меню Расписания, затем нажмите кнопку 
OK чтобы войти в подменю.
6. Информация о сигнале
Нажмите / для выбора меню Информация о сигнале, нажмите 
кнопку OK чтобы получить подробную информацию о сигнале. 
Доступно при наличии сигнала в режиме DTV.
7. Информация об интерфейсе карты CI
Нажмите / для выбора меню информации об интерфейсе CI, 
нажмите OK чтобы получить информацию о сигнале интерфейса CI.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Меню изображения
1. Нажмите кнопку ⲷ на пульте ДУ,

чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите  или  для выбора

ИЗОБРАЖЕНИЕ.
3. Нажмите  или  чтобы

выделить пункт, нажмите 
кнопку ОК, чтобы войти в 
подменю.

4. Нажмите / , чтобы выбрать
пункт, который вы хотите настроить в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.

5. Нажмите ОК// для настройки.
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6. После завершения настроек, нажмите кнопку MENU, чтобы
вернуться в предыдущее меню

1. Режим изображения
Нажмите кнопку / для выбора Режима изображения, затем 
нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю. Вы можете менять 
контрастность, яркость, цвет, резкость и оттенок, когда изображение 
находится в Индивидуальном режиме.
2. Контраст / Яркость / Цвет / Оттенок / Резкость
Нажмите кнопку / для выбора нужной опции, затем нажмите 
кнопку /, чтобы осуществить настройку:
Контраст. Настраивайте интенсивность освещения фона 
изображения, в то время как теневой фон изображения остается 
неизменным.
Яркость. Настройте выход оптического волокна всего 
изображения, это повлияет на темную область изображения.
Цвет. Регулируйте насыщенность цвета на свой вкус.
Оттенок. Регулируйте оттенки изображения в режиме NTSC.
Резкость. Регулируйте резкость деталей изображения.
3. Температура цвета
Нажмите кнопку / для выбора температуры цвета, затем нажмите 
кнопку OК, чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора. (Доступны следующие режимы: 
Холодный, Нормальный, Теплый).
В режиме Пользователя вы можете изменить значение красного, 
зеленого и синего цветов.
4. Шумоподавление
Для фильтрования и снижения шумов изображения и улучшения 
качества изображения нажмите кнопку / для выбора 
Шумоподавления, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.
5. HDMI Mode
Нажмите кнопку / для выбора HDMI, затем нажмите кнопку OK 
чтобы войти в подменю.

НАСТРОЙКИ ЗВУКА

Звуковое меню
1. Нажмите кнопку ⲷ на пульте ДУ,

чтобы отобразилось главное 
меню.

2. Нажмите  или  чтобы выбрать
ЗВУК.

3. Нажмите  или  чтобы выделить
необходимый пункт, затем нажмите 
ОК, чтобы войти в подменю.
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1. Звуковой режим
Нажмите кнопку / для выбора Звукового режима, затем нажмите 
ОК, чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора.
Совет: Для изменения Звукового режима, вы можете воспользоваться 
также кнопкой MODE на пульте дистанционного управления.
Стандартный. Воспроизведение сбалансированного звучания в 
любой обстановке.
Музыка. Сохраняет оригинальное звучание. Идеален для музыкальных 
программ.
Кино. Улучшает высокие и низкие частоты для богатого звучания.
Спорт. Расширение звука для спортивных программ.
Пользовательский. Выберите для настройки параметров изображения.
2. Высокие/низкие частоты
Нажмите кнопку / чтобы выбрать, нажмите кнопку / для 
регулировки.
Примечание: регулировка высоких и низких частот доступна только в 
режиме Пользователя, вы можете настроить их на свой вкус.
3. Балланс
Нажмите кнопку / чтобы выбрать, нажмите кнопку / для 
регулировки.
4. Уровень автоматической регулировки громкости
Нажмите кнопку / чтобы выбрать Auto Volume Level, затем 
нажмите кнопку OK для выбора On / Off.
5. Режым SPDIF
Нажмите кнопку / для выбора режима SPDIF, затем нажмите 
кнопку OK для выбора Выкл / PCM / Авто.
6. Помощь в просмотре для слабослышащих (AD Switch)
Нажмите кнопку / чтобы выбрать AD Switch, затем нажмите кнопку 
OK для вкл/выкл режима для слабослышащих. Для поддержки 
нужен кодовый поток.

НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

Меню времени
1. Нажмите кнопку ⲷ на пульте ДУ для отображения главного меню.
2. Нажмите кнопку  или  для

вибору ЧАС
3. Нажмите  или  чтобы

выделить необходимый пункт,
нажмите кнопку OK чтобы
войти в подменю.

1. Часы
Нажмите кнопку / для выбора 
Часы, затем нажмите кнопку OK, 
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чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку /// для настройки.
2. Часовой пояс
Нажмите кнопку / для выбора Часового пояса, затем нажмите 
кнопку OK, чтобы войти в подменю.
3. Таймер ночного режима
Нажмите кнопку / для выбора Ночного режима, затем нажмите 
кнопку OK, чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора. (Доступны следующие опции: 
выкл через 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин).
4. Автоматический режим ожидания
Нажмите кнопку / для выбора Автоматического режима 
ожидания, затем нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора.
Внимание: Если от пульта ДУ в течение определенного времени не 
будет поступать сигнал, меню закроется автоматически и настройки 
времени сбросятся.
5. Таймер Экранного меню
Нажмите кнопку / для выбора Экранное меню, затем нажмите 
кнопку OK, чтобы войти в подменю.

МЕНЮ БЛОКИРОВКИ

Меню блокування
1. Нажмите кнопку ⲷ для 

отображения главного меню.
2. Нажмите кнопку / для

выбора БЛОКИРОВКА в 
главном меню, затем нажмите 
OK /  чтобы войти.

1. Система блокировки
Нажмите кнопку / для выбора Системы блокировки, затем 
нажмите кнопку OK, и вас будет 3 попытки для разблокировки. 
Пароль по умолчанию установлен 0000, в случае, если вы забыли 
пароль, который установили, обратитесь, пожалуйста, в сервисный 
центр.
2. Установка пароля
Нажмите кнопку / для выбора Установка пароля, затем нажмите 
ОК, чтобы войти в подменю и установить новый пароль.
3. Блокировка канала
Нажмите кнопку / для выбора Блокировка канала, нажмите 
кнопку OK чтобы войти в подменю и выбирать.
Нажмите Зеленую кнопку чтобы заблокировать или разблокировать 
канал.
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4. Родительский контроль
Нажмите кнопку / для выбора Родительский контроль, затем 
нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю и установите уровень 
родительского контроля ( допустимый возраст детей).
5. Блокировка клавиатуры
Нажмите кнопку / для выбора Блокировка клавиатуры, затем 
нажмите кнопку / для включения или выключения блокировки.
Когда на экране отображается символ замка, клавиатура 
заблокирована.
6. Режим гостиничной блокировки
Нажмите кнопку / для выбора Режим гостиничной блокировки, 
затем нажмите ОК, чтобы включить или выключить режим.

МЕНЮ НАСТРОЕК

Меню настроек
1. Нажмите кнопку ⲷ для отображения главного меню.
2. Нажмите кнопку / для

выбора НАСТРОЙКИ в главном
меню, затем нажмите OK/
чтобы войти.

3. Нажмите кнопку / для
выбора опции которую вы
хотите настроить.

4. Нажмите кнопки ОК// для
настройки.

5. По завершении настроек, нажмите кнопку МЕНЮ для сохранения
настроек и возврата в предыдущее меню.

1. Язык
Выбор языка экранного меню отображается на экране. По умолчанию 
установлен английский язык.
Нажмите кнопки /// для выбора Язык меню.
2. Язык телетекста
Нажмите кнопку / для выбора Язык телетекста, затем нажмите 
кнопку OK чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку /// для выбора нужного языка телетекста.
3. Язык аудио
Нажмите кнопку / для выбора Язык аудио, затем нажмите кнопку 
OK чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора списка языков.
Нажмите кнопку /// для выбора языка аудио.
4. Язык субтитров
Нажмите кнопку / для выбора Язык субтитров, затем нажмите 
кнопку OK чтобы войти в подменю.
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Нажмите кнопку / для выбора списка языков для субтитров.
Нажмите кнопку /// для выбора языка субтитров.
5. Режим для слабослышащих
Нажмите кнопку / для выбора Режим для слабослышащих, затем 
нажмите кнопку / для того, чтобы включить или выключить.
Когда на экране отображается символ замка, клавиатура 
заблокирована.
6. Меню настроек видеозаписи
Нажмите кнопку / для выбора Файловый менеджер PVR, затем 
нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора Проверка файлового менеджера 
PVR, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в меню.
Начнется проверка USB.
7. Соотношение сторон
Нажмите кнопку / для выбора Соотношение сторон, затем 
нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку / для выбора соотношения. (доступные опции: 
Авто, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).
8. Синий экран
Нажмите кнопку / для выбора Синий экран, затем нажмите 
кнопку OK, чтобы включить или выключить функцию.
9. Первоначальная настройка
Нажмите кнопку / для выбора Первоначальная настройка, затем 
нажмите кнопку ОК для входа в меню.
10. Сброс
Нажмите кнопку / для выбора Сброс, затем нажмите кнопку OK 
чтобы войти в подменю.
11. Обновление ПО (USB)
Нажмите кнопку / для выбора Обновление ПО (USB), подключите 
устройство USB в гнездо USB, затем нажмите кнопку ОК, чтобы 
запустить обновление программного обеспечения.
12. HDMI СЕС
Нажмите кнопку / для выбора HDMI CEC затем нажмите кнопку 
OK чтобы войти в подменю.

МУЛЬТИМЕДИА

Функциональность USB
Сначала нажмите SOURCE, затем 
подключите USB медиаустройство. 
В случае, если телевизор 
распознает устройство, значок 
устройства подсветится синим. 
Если телевизор не распознает 
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устройство, значок подсветится серым.
После того, как телевизор распознал подключенное устройство, нажмите 
кнопки  или  для выбора категорий ФОТО / МУЗЫКА / КИНО / ТЕКСТ 
и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в выбранную категорию.

1. Нажмите  или , чтобы выбрать подпапку, а затем нажмите кнопку 
ОК, чтобы войти в папку. Нажмите кнопку ОК для воспроизведения,
нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться назад. Нажмите кнопку
ОК, чтобы вернуться в меню предыдущего уровня, нажмите  или
, чтобы листать страницы.

2. Нажмите кнопку  , чтобы начать или приостановить
воспроизведение. Нажмите кнопку , чтобы остановить
воспроизведение.

3. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему файлу.
Нажмите кнопку  , чтобы перейти к следующему файлу.

Меры предосторожности при использовании USB устройств
• МТР (протокол передачи медиа) не поддерживается.
• Макс, объем жесткого диска: 500ГБ.
• Это устройство поддерживает только USB флэш-накопители в

формате FAT32. Этот телевизор не гарантирует поддержку USB
флэш-накопителей других форматов (таких как FAT16 или NTFS).

• Некоторые типы USB-цифровых камер и аудио устройств могут
быть не совместимы с данным телевизором. Телевизор гарантирует 
только поддержку USB флэш-накопителей. Другие устройства,
такие как флэш-картридеры, USB HDD, USB цифровые камеры
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и звуковые устройства могут быть не совместимы с данным 
телевизором. Если устройство USB требует большую мощность 
(более 500 мА или 5 В), то такое USB-устройство может не 
поддерживаться данным телевизором

• Этот телевизор не поддерживает USB устройства с несколькими
разделами.

• Подключайте ваши устройства непосредственно к USB-порту
вашего телевизора. Если вы используете отдельный кабель для 
подключения или подключаете посредством USB концентратора, 
могут возникнуть проблемы совместимости USB.

• Перед подключением устройства к телевизору создайте резервные 
копии файлов, чтобы защитить их от повреждения и избежать 
потери данных. Любое повреждение файлов или потеря данных в 
таком случае ложится на вашу ответственность.

• Чем выше разрешение изображения, тем больше времени
требуется для его отображения на экране.

• Скорость обнаружения USB устройств может быть разной для
различных устройств

• Для неподдерживаемых или поврежденных файлов, отображается 
сообщение "файл не поддерживается".

• МРЗ-файлы с DRM, которые были загружены с платного сайта
не могут быть воспроизведены. Ситема управления цифровыми 
правами при копировании (DRM) - это технология, которая 
поддерживает создание контента, его распространение и 
управление им на комплексной и всеобъемлющей основе, включая 
защиту прав и интересов поставщиков контента, предотвращение 
незаконного копирования, а также контроль за выставлением 
счетов и осуществлением платежей.

• При выборе фото загрузка может занять несколько секунд. В этом
случае на экране отобразится значок загрузки.

• Если подключен картридер USB, объем карты может не
распознаваться.

• Если USB-устройство не работает должным образом, пожалуйста,
отключите его и подключите снова.

• Убедитесь, что устройство USB нормально работает вашим с ПК.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема Возможное решение

Нет питания • Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к входу

вашего телевизора.

• Убедитесь, что шнур питания переменного тока правильно

подключен к розетке.

• Убедитесь, что кнопка питания включена (светится синий

светодиодный индикатор)

• Подключите другой электрический прибор (например, ра-

дио) к розетке, чтобы убедиться в наличии надлежащего

напряжения.

Нет изображения • Могут быть проблемы с телеканалом. Попробуй другой ка-

нал.

• Сигнал кабельного телевидения может быть искажен или за-

кодирован. Пожалуйста, обратитесь к местному оператору

кабельного телевидения.

• Убедитесь, что все подключения выполнены правильно, со-

гласно руководству пользователя.

• Убедитесь, что все настройки выполнены правильно.

• Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала и вход-

ной сигнал с ним совместим.

Неестественный 

цвет, слишком 

светлый цвет или 

несоответствие 

цветов

• Убедитесь, что видеокабель надежно подключен.

• Изображение может казаться тусклым в ярко освещенной

комнате.

• Регулируйте яркость, контрастность, насыщенность (цвета),

и оттенки с согласно руководству пользователя.

Нет звука • Проверьте правильность подключений аудио соединений

согласно руководству пользователя.

• Возможно нажата кнопка отключения звука (MUTE), попро-

буйте нажать эту кнопку еще раз.

• Проверьте настройки аудио, аудиосистема телевизора мо-

жет быть выставлена на минимальный режим.

• Нажмите кнопку Громкость + на пульте дистанционного

управления.
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Проблема Возможное решение

Пульт 

дистанционного 

управления не 

работает

• Убедитесь, что батарейки правильно установлены.

• Батарейки могли потечь или сесть. Замените батарейки.

• Подсвечивается ли сенсор пульта управления?

• Убедитесь, что другие объекты не препятствуют прохожде-

нию инфракрасного сигнала и пульт направлен непосред-

ственно на сенсор вашего телевизора.

• Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управ-

ления, чтобы убедиться, включается ли телевизор.

• Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управ-

ления, чтобы проверить, отображается ли главное меню на

экране.

• Нажимайте необходимую для операции кнопку только один

раз.

Устройство не 

работает

• Такие внешние факторы, как молния или статическое элек-

тричество могут стать причиной сбоев в работе устройства.

В этом случае используйте устройство с системой автома-

тического регулирования напряжения AVC или отключите

кабель питания переменного тока на 1 - 2 минуты, а затем

подключите снова.

Внезапное 

отключение питания

• Проверьте, не установлен ли заранее таймер сна?

• Есть ли сигнал в режиме ПК или HDMI?

• Устройство нагрелось. Удалить любые объекты, блокирую-

щие вентиляцию или, если есть необходимость, прочистите

ее.

Нет приема ТВ (или 

нет приема выше 13 

канала)

• Правильно ли установлены параметры AIR / CABLE? Уста-

новите эти параметры согласно руководству пользователя..

• Кабель антенны подключен неправильно или не подключен;

пожалуйста проверьте все подключения CATV.

• Кабельное телевидение работает с перебоями; пожалуйста,

свяжитесь с вашим оператором кабельного телевидения.

Изображение 

обрезано / полосы 

по бокам экрана

• Правильная ли конфигурация изображения? Правильно ли

настроен режим изображения экрана?

• Нажмите кнопку WIDE на пульте ДУ и попробуйте отрегули-

ровать размер изображения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана: 32" (16: 9)
Разрешение: HD Ready 1366 x 768
Яркость: 180 cd / m2 (кд / м2)
Контрастность: 3000: 1
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Частота обновления: 60 Hz (Гц)
Разъемы: VGA x 1, SCART х1, RF (T / C / T2), COAX х1, HDMI х3, USB х2, 
CVBS / AV (Mini) х1, YPbPr (Mini) х1, 3.5 мм выход для наушников х 1, PC 
AUDIO IN х1
Системы ТВ приема:
Аналоговое: ТВ: PAL / SECAM
Цифровое: DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Встроенный USB медиа плеер:
Видео: AVI / MKV / H264/MPEG-4 AVC / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / 
WMV9/VC1 / HEVC (H.265)
Аудио: MP3 / AАC/ AC-3  
Изображения: JPEG / BMP / PNG
Параметры:
Динамики: 8 W (Вт) + 8 W (Вт)
Напряжение: ~ 100 - 240 V (В)
Частота сети: 50 - 60 Hz (Гц)
Максимальная потребляемая мощность телевизора: 60 W (Вт) 
Потребляемая мощность телевизора в режиме "включен" 35 W (Вт) 
Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания <0.5 W (Вт) 
Класс энергоэффективности: A
Класс защиты от поражения электрическим током: : ІІ
Степень защиты оболочки: IP20
Размер с подставкой (ШВГ): 731 x 474 x  209 mm (мм)
Размер без подставки (ШВГ): 731 x 431 x 78 mm (мм)
Размер упаковки (ШВГ): 786 х 506  х 110 mm (мм)
Вес (нетто / брутто): 3.82/  5,29  kg (кг)
Размер настенного  крепления: 100 х 100 mm (мм)
Цвет: чёрный
Материал корпуса: пластик
Комплектация: телевизор, подставка, пульт ДУ с батарейками, 
гарантийный талон, инструкция 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

По истечении срока эксплуатации этот продукт нельзя утилизировать 
совместно с бытовыми отходами. Вместо этого он должен быть 
доставлен в пункт сбора для утилизации электрического и 
электронного оборудования. На это указывает обозначение на 
продукте, в инструкции по эксплуатации или на упаковке. 
Материалы, используемые при изготовлении этого продукта, 
подлежат вторичной переработке, в зависимости от их маркировки. 
Утилизируя это оборудование, перерабатывая его компоненты 
или используя другие процедуры повторного использования 
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устаревшего оборудования, вы вносите важный вклад в защиту 
нашей окружающей среды. Пожалуйста, обратитесь в местную 
муниципальную администрацию для получения информации о 
местонахождении соответствующего пункта утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ

С целью обеспечения экологически безопасной утилизации батарей, 
не утилизируйте использованные батареи совместно с обычными 
бытовыми отходами. Пожалуйста, обратитесь в специальный пункт 
по утилизации батарей. Батареи следует утилизировать, если 
устройство не включается, автоматически отключается, на экране 
отображается предупреждение «Батарея разряжена», устройство 
и/или аккумулятор не работают должным образом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: Джиньпин Електрикал Кампани Лимитед Чжухай 
С.Е.З. Адрес: №1, Шуаньглинь Ист Роуд, Далиньшань Лианьганг 
Индастриал Парк Район Чжиньван, Чжухай Гуандун, Китай.
Импортер (принимает претензии от потребителя): ООО «Инвестком». 
Адрес: г. Киев, ул. Дорогожицкая, 1.
Рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Основные характеристики и 
свойства указаны в инструкции по эксплуатации. Не содержит 
вредных для здоровья веществ. Не требует специальных условий 
хранения. Правила и условия эффективного и безопасного 
использования товара указаны в инструкции по эксплуатации. 
Качество товара соответствует требованиям Технических 
регламентов, установленных законодательством Украины. 
Декларацию спрашивайте у продавца. Условия гарантии и 
гарантийный срок смотрите в гарантийном талоне. Срок службы - 3 
года. 
По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь по телефону 
горячей линии ERGO в Украине 0 (800) 501 643 (все звонки со 
стационарных телефонов в Украине бесплатные круглосуточно).

www.ergo-ua.com
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Thank you very much for purchasing your LED TV. It serves as a normal 
colour TV and a PC monitor. To enjoy your set fully from the very begin-
ning, read this manual carefully and keep it handy for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Read these instructions.
• Keep these instructions.
• Heed all warnings.
• Follow all instructions.
• Do not use this apparatus near water.
• Clean only with dry cloth.
• Do not block any ventilation openings, install in accordance with the

instructions.
• Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers,

stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
• Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided

plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement
of the obsolete outlet.

• Protected the power cord from being walked on or pinched particularly
at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from
the apparatus.

• Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
• Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long

periods of time.
• Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required

when the apparatus has been damaged in any way, such as power-sup-
ply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have
fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
moisture, does not operate normally, or has been dropped.

• Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall
remain readily operable.

• The ventilation should not be impeded by covering the ventilation open-
ings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.

• No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on
the apparatus.

• Attention should be drawn to the environmental aspects of battery dis-
posal.

• The use of apparatus in moderate climate.
• .The instructions for installation or use provided with non-floor standing

televisions likely to be used in the home and weighing over 7 kg shall
contain the following information or equivalent.

• Max. ambient temperature: 45 0C tropical climates.
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WARNING!

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus 
to rain or moisture.

WARNING!

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as the like.

CAUTION

The symbol indicates that dangerous voltages constituting 
a risk of electric shock are present within this unit.

The symbol indicates that there are important operating 
and maintenance instructions in the literature accompany-
ing this unit.

This equipment is a Class 2 or double insulated electrical 
appliance. It has been designed in such a way that it does 
not require a safety connection to electrical earth.

SAFETY PRECAUTIONS INSTRUCTION

High voltages are used in the operation of this television 

receiver. Do not remove the cabinet back from your set.

Refer servicing to qualified service personnel.

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the 

television receiver to rain or moisture

Do not drop or push objects into the television cabinet slots 

or openings.

Never spill any kind of liquid on the television receiver.
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Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate

ventilation is essential to prevent failure of electrical 

components.

Warning: To prevent the spread of fire, keep candles or other 

open flames away from this product at all times.

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its

stand. You should pay special attention to children. Serious 

injury may result if it should fall.

Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or

table. Serious injury to an individual, and damage to the 

television, may result if it should fall.

When the television receiver is not used for an extended period 

of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from 

the AC outlet.

If the television is to be built into a compartment or similar 

enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat 

build-up can reduce the service life of your television, and can 

also bedangerous.

WARNING!

Never place a television set in an unstable location. A television set may 
fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to 
children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the

television set.
• Only using furniture that can safely support the television set.
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• Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting
furniture.

• Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards
or bookcases) without anchoring both the furniture and the television
set to a suitable support.

• Not placing the television set on cloth or other materials that may be
located between the television set and supporting furniture.

• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach
the television set or its controls.

FIRST USE

1. Locate the receiver in the room where direct light does not strike the
screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause
eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable
viewing.

2. Allow enough space between the receiver and the wall to permit ven-
tilation.

3. Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the
cabinet or premature component failure.

4. This TV can be connected to AC 100-240V~ 50/60Hz.
5. Do not install the TV in a location near heat sources such as radiators,

air ducts, direct sunlight, or in closed compartments and closed areas.
Do not cover the ventilation openings when using the TV.

6. The indicator light will last for about 30 seconds after the power has
been turned off. Wait until the indicator light goes out before repower-
ing the TV.

MAIN UNIT DESCRIPTION

Control Panel Button Function

VOL + Volume up.

VOL- Volume down.

CH + TV channel up.

CH- TV channel down.

MENU Press to select the main menu.

SOURCE Select the input signal.

POWER Switch on when in standby mode or to enter the standby mode.
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TV Terminal Connections

1. VGA input terminal.
2. PC audio input terminal.
3. SCART input terminal.
4. RF TV antenna.

6.
HDMI 1 input terminal.

7.
HDMI 2 input terminal.

8.
HDMI 3 input terminal.

9.
COAXIAL output terminal.

10.
Mini A V & AUDIO input terminal.

11.
Mini YPBPR input terminal.

12.
USB 1/ USB 2 input terminal.
EARPHONE output terminal.

Optional Configuration as below:
Connect the USB to the USB jack on the set.

NOTE

• It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with
USB jack

• To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply
for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

• It supports Mobile HD by connecting with USB jack (must more than 2
GB). The partitions of the Mobile HD can’t be more than 4 partitions. The
max partition is 2TB. It supports FAT/FAT32 document. The max FAT
document is 4GB and the max FAT32 document is 2TB.

USING THE REMOTE CONTROL

Inserting Remote Control Batteries
1. Remove the battery cover by pulling then lifting the knob on the cover.
2. Insert the batteries, corresponding to the (+) and (-) markings on the

battery compartment.
3. Reattach the battery cover.

5.
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CAUTION

• Only use the specified AAA batteries.
• Do not mix new and old batteries. This may result in creaking or leakage,

which may pose a risk of fire or lead to personal injury.
• Insert batteries according to (+) and (-) markings. Inserting the batteries

incorrectly may result in leakage, which may pose a risk of fire or lead to
personal injury.

• Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations.
• Keep the batteries away from children or pets.
• When the remote control will not to be used for an extended period,

remove the batteries.

Operating the Remote Control
1. Aim Remote Control directly at the Remote Control Sensor on the left

down corner of the TV set.
2. Remote Control range is at approx.16 feet with angles of approx.30

degree.
3. Avoid obstructions between the Remote Control and the sensor.

IR Receiver

30 30

1 2 3
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7 8 9

0

CH

OK

REC EPG

ASPECT

TV

SOURCE SLEEP
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WARNING

• If you do not intent to use the remote control for a long time, remove
the batteries.

• If the remote control does not operate correctly, or if the operating
range reduced,replace both batteries with new ones

REMOTE CONTROL FUNCTION BUTTONS

1. POWER ON/OFF: Turn on the TV/
Standby.

2. TV: Press to switch to TV signal
source directly.

3. ASPECT: Change aspect ratio.
4. SOURCE: Press to change signal

source.
5. SLEEP: Set the sleep timer.
6. NUMBER KEYS: Change the

channel directly.
7. MOUSE: Smart TV mouse mode.
8. SETTINGS: Open settings.
9. MUTE: Mute or restore the sound.
10. VOL: Increase and decrease volume.
11. CH: Next and Previous channel.
12. MEGOGO: Direct access button

for "MEGOGO" application. Works
only on models with MEGOGO pre-
installed by developer.

13. INFO: Show information about the
current program.

14. HOME: Press to open the Home
Page.

15. NAVIGATION KEYS (Up, Down,
Left, Right and OK): To move in the
menus and confirm settings.

16. MENU: Display menu page.
17. BACK: Press to exit or return one

step back.
18. REC: Press to open PVR Settings

Menu; in DTVmode, press REC
button to start recording, press 
button to stop recording.

19. : Play/Pause.
20. EPG: Show the Electronic Program

Guide.
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21.  : Stop playback.
22.  : Previous file or chapter.
23.  :  Fast rewind playback.
24.  : Next file or chapter.
25.  : Fast forward playback.

BASIC OPERATION OF THE TV

Turning the TV On and Off
Press the POWER button on the remote control.
You can also use the Power button on the side of 
the panel.

*lf there is no input signal within 15 minutes, TV
will be
turned off automatically.

Select Language
The first time you switch on the TV,please select the language for the TV
menu and follow the On Screen Display prompt to complete the TV setup.
Language Setting
1. Press ⲷ on the Remote Control to

display the main Menu.
2. Press  or  to locate the

OPTION.
3. Press  to highlight OSD

Language item, press  to enter
OSD Language submenu.

4. Press  or  to select one of
OSD languages.

5. Press ⲷ to return.

Install TV Channels Automatically
1. Press ⲷ on the Remote Control to

display the main Menu.
2. Press  or  to locate the

CHANNEL Setting.
3. Press  to highlight Auto Scan

item.
4. press  to enter Auto Tuning

submenu.
5. Press ⲷ to return.
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Changing Channels
1. Using Channel Buttons
Press +CH- button to change channels, 
and the TV changes channels in sequence. 
You will see all channels that have been 
memorized. Channels erased or not 
memorized will not be shown.

Adjusting the Volume
Press VOL + 🕪 - to adjust volume.
To turn off the volume, press MUTE.
To restore volume, press MUTE again. 

Selecting the Input Source
To select the TV or other external input sources connected 
to the TV:
1. Press the SOURCE button on the remote control.
2. Press  or  Tto select the required input source

between DTV, ATV, AV, PC, Component, HDMI or
Media.

3. To confirm the selection, press OK button to enter.

Access to the On Screen Display Menu
1. Press ⲷ on the remote control to display the main Menu. The icons on

the top of main menu stand for the following five settings: CHANNEL/
PICTURE/SOUND/TIME/LOCK/SETUP.

2. Press  or  to locate your desired setting.
3. Press  or  to highlight an item need to adjust.
4. Press  or  to adjust the setting or Press OK to enter submenu.
5. Press ⲷ to return.

CHANNEL SETTING

Channel menu
1. Press ⲷ on the remote control to

display the main Menu.
2. Press / button select

CHANNEL in the main menu,then 
press OK /  to enter.

3. Press / button to select the
option that you want to adjust in 
the CHANNEL menu.

OK

7 8 9

0

CH

OK

4 5 6

7 8 9

0

CH
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4. Press OK// button to adjust.
5. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to

the previous menu.

1. Auto Tuning
Press / button to select Auto Tuning, then press ОК/ button to enter.
2. ATV Manual Tuning
Press / button to select ATV Manual Tuning, then press OK button to 
enter sub-menu.
Press / button to select channel, then press OK button to search 
program.
3. DTV Manual Tuning
Press / button to select DTV Manual Tuning, then press OK button to 
enter sub-menu.
Press / button to select channel, then press OK button to search 
program.
4. Program Edit
Press / button to select Program Edit, then press OK button to enter 
sub-menu.
5. Schedule List
Press / button to select Schedule List, then press OK button to enter 
sub-menu. It is available in source.
6. Signal Information
Press / button to select Signal Information, press the OK button to see 
the detail information about the signal. Only available when there is signal 
in DTV.
7. CI Information
Press / button to select CI Information, press the OK button to see the 
CI information about the signal.

PICTURE SETTING

Picture menu
1. Press ⲷ on the remote control to

display the main Menu.
2. Press / to select PICTURE.
3. Press / to highlight an 

item, press OK button to enter 
submenu.

4. Press / button to select the
option that you want to adjust in 
the PICTURE menu.

5. Press OK// button to adjust.
6. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to

the previous menu.
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1. Picture Mode
Press / button to select Picture Mode, then press OK button to 
enter sub-menu. You can change the value of contrast, brightness, color, 
sharpness and tint when the picture is in Personal mode.
2. Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness
Press / button to select option, then press / button to adjust.
Contrast. Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of 
the picture is invariable.
Brightness. Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect 
the dark region of the picture.
Color. Adjust the saturation of the color based on your own like.
Tint. Use in compensating color changed with the transmission in the 
NTSC code. Sharpness Aadjust the peaking in the detail of the picture.
Sharpness. Aadjust the peaking in the detail of the picture.
3. Color Temp
Press / button to select Color Temperature , then press OK button to 
enter sub-menu.
Press / button to select. (Available Picture mode: Cold, Normal, Warm).
You can change the value of red,green and blue when the color temperature 
is in User mode.
4. Noise Reduction
To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.
Press / button to select Noise Reduction, then press OK button to 
enter sub-menu.
5. HDMI Mode
Press / button to select HDMI Mode , then press OK button to enter 
sub-menu.

SOUND SETTING

Sound menu
1. Press ⲷ on the remote control to

display the main Menu.
2. Press  or  to select SOUND.
3. Press  or  to highlight an item,

press OK button to enter submenu.

1. Sound Mode
Press / button to select Sound 
Mode, then press OK button to enter sub-menu.
Press / button to select.
TIPS: You can press SMODE button on the remote control to change the 
Sound Mode directly.
Standard. Produces a balanced sound in all environments.
Music. Preserves the original sound. Good for musical programs.
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Movie. Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports. Enhances vocals for sports.
Personal. Select to customize picture settings.
2. Treble/Bass
Press / button to select option, Press / button to adjust.
Note:The treble and bass are only available in User mode,you can adjust 
them as you like.
3. Balance
Press / button to select option, Press / button to adjust.
4. Auto Volume level
Press / button to select Auto Volume Level, then press OK button to 
select On or Off.
5. SPDIF Mode
Press / button to select SPDIF Mode, then press OK button to select 
Off / PCM / Auto.
6. AD Switch
Press / button to select AD Switch, then press OK button to select On 
or Off.Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe 
the current screen . It need codestream to support.

TIME SETTING

Time menu
1. Press ⲷ on the remote control to

display the main Menu.
2. Press  or  to select TIME.
3. Press  or  to highlight an

item, press OK button to enter
submenu.

1. Clock
Press / button to Clock, then 
press OK button to enter sub-menu.
Press /// button to select.
2. Time Zone
Press / button to select Time Zone, then press OK button to enter 
sub-menu.
3. Sleep Timer
Press / button to select Sleep Timer, then press OK button to enter 
sub-menu.
Press / button to select. (Available options are: Off,15Min,30Min,45Min
,60Min,90Min, 120Min,240Min).
4. Auto Standby
Press / button to select Auto Standby, then press OK button to enter 
sub-menu.
Press / button to select.
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Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis 
time, it will close down
automatically. If you do any operation, it will reset the time.
5. OSD Timer
Press / button to select OSD Timer, then press OK button to enter 
sub-menu.

LOCK MENU

Lock Menu
1. Press ⲷ button to display the main

menu.
2. Press / button select LOCK in

the main menu,then press OK/ 
to enter.

1. Lock System
Press / button to select Lock 
System, then press OK button 
to make the following 3 options valid. Default password is 0000, and if 
forget what you set, please call the service center.
2. Set Password
Press / button to select Set Password, then press OK button to enter 
sub-menu to set new password.
3. Channel Lock
Press / button to select Channel Lockthen press OK button to enter 
sub-menu to select.
Press Green button to lock or unlock the channel.
4. Parental Guidance
Press / button to select Parental Guidance, then press OK button to 
enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your 
children.
5. Key Lock
Press / button to select Key Lock, then press / button to select Off 
or On. When Key Lock’s statue is on, you can’t use the Key panel button.
6. Hotel Mode
Press / button to select Hotel Mode, then press OK button to select 
on or off.

SETUP MENU

Setup Menu
1. Press ⲷ button to display the main menu.
2. Press / button select SETUP in the main menu,then press OK/ to
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enter.
3. Press / button to select the

option that you want to adjust in 
the SETUP menu.

4. Press OK// button to adjust.
5. After finishing your adjustment,

Press MENU button to save and
return back to the previous menu.

1. Language
Select an OSD menu language can be displayed.Default English is selected 
as menu language.
Press /// button to select Menu Language.
2. TT Language
Press / button to select TT Language, then press OK button to enter 
sub-menu.
Press /// button to select TT language.
3. Audio Languages
Press / button to select Audio Languages, then press OK button to 
enter sub-menu.
Press / button to select the primary of Audio Languages.
Press /// button to select the Audio Languages.
4. Subtitle Language
Press / button to select Subtitle Language, then press OK button to 
enter sub-menu.
Press / button to select the primary of Subtitle Language.
Press /// button to select the Subtitle Language.
5. Hearing Impaired
Press / button to select Key Lock, then press / button to select Off 
or On. When Key Lock’s statue is on, you can’t use the Key panel button.
6. PVR File System
Press / button to select PVR File System, then press OK button to 
enter sub-menu.
Press / button to select Check PVR File System , Then press OK button 
to enter. Then it will check the USB speed.
7. Aspect Ratio
Press / button to select Aspect Ratio, then press OK button to enter 
sub-menu.
Press / button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 
4:3,16:9, Zoom1,Zoom2).
8. Blue Screen
Press / button to select Blue Screen, then press OK button to select 
On or Off.
9. First Time Installation
Press / button to select First time installation, then press OK button 
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to enter.
10. Reset
Press / button to select Reset, then press OK button to enter sub-
menu.
11. Software Update(USB)
Press / button to select Software Update (USB), plug your USB device 
in the USB slot, then press OK button to update the right software.
12. HDMI CEC
Press / button to select HDMI CEC, then press OK button to enter the 
sub-menu.

MULTIMEDIA

Media Play - USB Device
First press SOURCE into 
multimedia channel, plug in Media 
storage device, the following 
picture mark color, if blue say 
television has to recognize 
the Media, gray has said no to 
recognize.
After confirmed television to 
recognize Media storage devices, 
press  or  button to select PHOTO/MUSIC/MOVIE/TEXT, and press 
OK button to enter PHOTO/MUSIC/MOVIE/TEXT operation basic same.
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1. Press  or  to choose the sub-folder if necessary, then press OK to
enter the folder. Press OK button to play, press the exit button to return
back. Press OK button to select the up folder, and return to the previous
level menu, press  or  buttons to turn pages.

2. Press  button to start playback or pause. Press  button to stop
playback.

3. Press  button to play to the last item. Press  button to play to the
next item.

Precautions when using a USB device
• MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
• Max HDD capacity:500G.
• This unit supports only USB Flash Drive with FAT32 format.ThisTV is not

guaranteed the USB Flash Drive with other formats (such as FAT16 or
NTFS).

• Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be
compatible with this TV. Media only guarantees to support USB Flash
Drive. Other devices such as flash card reader, USB HDD, USB Digital
Camera and audio devices may not be compatible with this TV.

• If a USB device requires high power (more than 500mA or 5V), the USB
device may not be supported.

• ThisTV is not supported the USB device with multiple partitions.
• Please connect directly to the USB port of yourTV. If you are using a

separate cable connection or through a USB hub, there may be a USB
compatibility problem.

• Before connecting your device to the TV, please back up your files to
prevent them from damage or loss of data. Any data file damage or
data loss is at your own risk.

• The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on
the screen.

• How fast a USB device is detected differs from device to device.
• For unsupported or corrupted files, the "unsupported File" message is

displayed.
• MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site

cannot be played. Digital Rights Management (DRM) is a technology
that supports the creation of content, the distribution and management
of the content in an integrated and comprehensive way, including the
protection of the rights and interests of the content providers, the
prevention of the illegal copying of contents, as well as managing billings
and settlements.

• When moving to a photo, loading may take a few seconds. At this point,
the loading icon will appear at the screen.

• If USB card reader is connected, its volume may not be detected.
• If USB device does not function properly, please unplug and reconnect

it.
• If verify whether the USB device is functioned properly with your PC.
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TROUBLESHOOTING

Problem Possible Solution

No power • Make sure the power cord is properly connected to the LED TV

AC power socket.

• Make sure the AC power cord is properly connected to the wall

outlet.

• Make sure the DC power button is ON (Blue LED).

• Plug another electrical device (like a radio) to the power outlet

to verify that the outlet is supplying the proper voltage.

No picture • The TV station may be experiencing problems. Try another

channel.

• The Cable TV signal may be scrambled or encoded. Please

contact your local cable operator.

• Make sure that connection to other components are correct

referring to the user guide.

• Make sure that setup has been done correctly after connections.

• Make sure the correct input is selected and the input signal is

compatible.

Strange color, 

light color, or color 

misalignment

• Ensure that the video cable is securely connected.

• The picture may appear dim in a brightly lit room.

• Adjust brightness, contrast, saturation (color), and tint referring

to the user guide.

• Check the input signal setting.

No sound • Check your audio connections are properly connected referring

to the user guide.

• The MUTE button may have been pressed, try pressing this

button again.

• Check your audio settings, your TV audio may be set to

minimum.

• Press the Volume + (Up) button on the remote control.

No CATV reception 

(or no reception 

above CH13)

• Is the AIR/CABLE option set correctly? Please set the AIR?

CABLE option to CABLE referring to the user guide.

• CATV is connected improperly or not connected; please check

all the CATV connections.

• The cable TV service is interrupted; please contact your cable

operator.

Picture is cut off/with 

sidebar screen

• Is the image positioned correctly?

• Are screen mode adjustments such as picture size set correctly?

• Press WIDE button repeatedly on the remote control to see if

you can get the picture you prefer.
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Problem Possible Solution

Remote control unit 

does not operate

• Make sure the directions of batteries are inserted correctly

referring to the user guide.

• Batteries could be weak or dead. Replace with new batteries.

• Is a fluorescent light illuminated near the remote control sensor?

• The path of the remote control beam may be blocked. Make

sure the path is clear and that the remote control is aimed at the 

remote control sensor on the TV.

• Press the POWER button on the remote control to see if you

can turn on the TV.

• Press MENU button on the remote control to see if there is a

MENU shown on the screen.

• Press only one button at a time and it is the correct one for the

operation you want to perform.

Unit cannot be 

operated

• External influences such as lightning or static electricity may

cause improper operation. In this case, operate the unit after

first turning on the power of the LED TV and the A VC

• System, or unplug the AC cord for 1 to 2 minutes, then replug

again.

Power is cut off 

suddenly

• Is the sleep timer set in advance?

• Is there no signal in PC mode or HDMI mode?

• The internal temperature of the unit has increased. Remove any

objects blocking the vent or clean as necessary.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Panel size: 32" (16:9)
Native panel resolution: HD Ready 1366 x 768
Brightness: 180 cd / m2 
Contrast ratio: 3000: 1
Refresh panel rate: 60 Hz
VGA x 1, SCART х1, RF (T / C / T2), COAX х1, HDMI х3,  USB х2, CVBS / AV 
(Mini) х1, YPbPr (Mini) х1, AV inputs: 3.5 mm (Headphones) х 1, PC AUDIO IN х1
Broadcast System:
Analog: PAL / SECAM
Digital: DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
USB media compatibility:
Video: AVI / MKV / H264/MPEG-4 AVC / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / 
WMV9/VC1 / HEVC (H.265)
Audio: MP3/ AАC/ AC-3  
Image: JPEG / BMP / PNG
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Features:
Speakers: 8 W + 8 W
Voltage: ~100 - 240 V 
Mains frequency: 50 - 60 Hz
Max power consumption of the TV: 60 W
TV power consumption in "on" mode: 35 W
Max current: 1,8 A
Class of protection against electric shock: II
Degree of protection shell: IP20
Energy efficiency class: A
Dimensions without stand (WHD): 731 x 431 x 78  mm
Dimensions with stand (WHD): 731 x 474 x 209 mm
Packing dimensions (WHD): 786 х 506 х 110mm
Weight (net/gross): 3.82/ 5,29 kg
Wall mount (VESA): 100 х 100 mm
Color: black
Material: plastic
Complete set: TV, stand, remote control with batteries, warranty card, 
manual 

ENVIRONMENTAL SECURITY

At the end of its operating life, this product may not be disposed of by 
way of your normal household waste. Instead it must be delivered to a 
collection point for recycling electrical and electronic equipment. The icon 
on the product, in the operating instructions or on the packaging, indicates 
this. The materials used in manufacturing this product are recyclable, 
depending on their identifying markings. By recycling this equipment, by 
recycling its components, or through other procedures of re-using outdated 
equipment, you are making an important contribution to protection our 
environment. Please ask you local municipal administration for the location 
of the corresponding recycling point.

RECYCLING

In order to ensure the environmentally friendly disposal of batteries, please 
do NOT dispose of used batteries through normal household waste. Please 
take the batteries to your local retail or community collection point for 
recycling. The following may be an indication of a discharged battery: The 
device cannot be switched on. The device switches off automatically and 
"Battery Empty" is shown in the display. The device and or battery do not 
function properly.
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INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER

Manufacturer: Jinpin Electrical Company Ltd. Zhuhai. S.E.Z. Address: No 
1, Shuanglin East Road, Dalinshan Liangang Industrial Park, Jinwan 
District, Zhuhai Guangdong, China.
Importer (accepts claims from the consumer): Investcom LLC. Address: 
Kyiv, str. Dorohozhytska, 1.
It is recommended to keep in a cool cool place, to avoid direct sunlight. 
The main characteristics and properties are stated in the operating 
instructions. Does not contain harmful substances. No special storage 
conditions required. The terms and conditions for the efficient and safe 
use of the product are specified in the operating instructions. The quality 
of the goods meets the requirements of the Technical Regulations 
established by the legislation of Ukraine. Ask the seller for a declaration. 
See warranty card and warranty terms. Service life - 3 years.
 For service questions, please call the ERGO hotline in Ukraine 0 (800) 
501 643 (all calls from landline phones in Ukraine are free of charge 
24/7). 

www.ergo-ua.com






