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Попередження та заходи безпеки 
Дякуе:мо за вибiр високопродуктивних та 
багатофункцiональних iнтелектуальних LED телевiэорiв, 
виготовлених нашою компанiе:ю. Ми впевненi, що цей 
телевiзор принесе вам справжне: аудiовiзуальне задоволення. 
Вiн був розроблений э урахуванням факторiв, що впливають 
на особисту безпеку, а також пройшов вимогливi тести перед 
тим, як потрапити до вас. Однак неправильне використання 
телевiэора може приэвести до ураження електричним 
струмом та пожежi. Щоб убезпечити себе, подовжити термiн 
служби виробу та переконатися, що найкращi функцГi 
телевiэора можна використовувати на повну, уважно 
ознайомтесь з посiбником та маркувальною етикеткою перед 
використанням та дотримуйтесь наступних iнструкцiй з 
технiки беэпеки. Будь ласка, эберiгайте посiбник користувача 
для подальшого використання. 

А Застереження 
Може призвести до нещасних 
випадкiв 

(S) 1 Вкаэуе: на недопустимi дi·1 

• 

У випадку настання наступних умов 

• Вимикання живлення або нестабiльна напруга. 
• Ненормальний звук або запах з пристрою. 
• Пошкодження кабелю живлення. 
• Пошкодження телевiзора внаслiдок падiння, удару або

iншого впливу. 
• Потрапляння у телевiзор будь-яких рiдин або стороннiх 

речовин. 
Негайно вимкнiть телевiзор, 

вiд'еднайте кабель живлення вiд 

розетки та звернiться до спецiалiста з 

технiчного обслуговування. 

• У разi витоку побутового газу або iнших горючих газiв 

не вiд'еднуйте шнур живлення телевiзора або iнших

електричних приладiв; замiсть цього негайно закрийте

клапан газу i вiдкрийте дверi та вiкна. 

А Застереження

Використовуйте лише джерела живлення 
напругою 100-240 В та частотою 50/бОГц. 

• Bci кабелi можна пiд'еднувати або витягти лише 
пiсля вимкнення живлення. 

• Не закрiплюйте телевiзор у нестабiльному
положеннi, iнакше це може спричинити падiння,
пошкодження або навiть пожежу.

• Не розмiщуйте телевiзор: 
1. пiд прямими сонячними променями, в умовах

високо"i вологостi, високо"i та низько"i
температур або у середовищi з високим
вмiстом пилу;

2. поряд з горючими або вибухонебезпечними
речовинами; 

З. поряд з легкозаймистим або корозiйним газом; 
4. у ваннiй кiмнатi, на кухнi та iн. 

• Не використовуйте пошкодженi або зламанi 
розетки та переконайтеся, що вилка та розетка 
пiдключенi належним чином.

• Не допускаеться наявнiсть металевих та пилових 
часток на вилцi та розетцi.

• Не пошкоджуйте кабель живлення: 
1. заборонено самостiйно ремонтувати кабель 

живлення; 
2. не кладiть важкi предмети на кабель 

живлення; 
З. три майте кабель живлення подалi вiд джерел 

тепла; 
4. не тягнiть за кабель живлення пiд час

вiд'еднання.
• Не пiдключайте занадто багато приладiв до

одного подовжувача, це може спричинитм 
пожежу внаслiдок високого енергоспоживання. 
Не допускайте, щоб вiдкрите полум'я (наприклад,
свiчка) наблмжалося до телевiзора, це може 

призвестм до ураження електричним струмом
або пожежi.
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Монтаж та пiдключення 

Комплектацiя 
Телевiзор, шт. - 1 
Стiйка, комплект - 1 
Пулы дистанцiйного керування (ПДК), шт. - 1 
Елемент живлення ПДУ, шт - 2 
Експлуатацiйна документацiя, комплект - 1 
lндивiдуальна пакувальна тара, комплект - 1 
Шнур живлення (окремий або прие:днаний до ТВ) шт. - 1 

Установка телевiзора 

Поради щодо встановлення 

• Телевiзор мае бути встановлений поблизу розетки

змiнного струму для безперешкодного пiд'еднання та 

вiд'еднання. 

• Для Вашо'i безпеки, оберiть вiдповiдний настiнний 

кронштейн або пiдставку. 

• Щоб уникнути пошкоджень, необхiдно встановлювати 

телевiзор на стiйку поверхню або закрiплювати на мiцнiй 

стiнi. 

• Попросiть про допомогу квалiфiкованого спецiалiстiв для 

настiнного монтажу телевiзора. Неправильний монтаж

може бути причиною хитання телевiзора. 

• Не ставте телевiзор у мiсце, чутливе до механiчних 

вiбрацiй. 

• Не ставте телевiзор у мiсце, куди можуть потрапити 

комахи. 

• Не встановлюйте телевiзор навпроти кондицiонера, це 

може спричинити появу конденсату на внутрiшнiй 

поверхнi екрану i стати причиною збою в роботi. 

• Не встановлюйте телевiзор в мiсцях з сильним магнiтним 

полем, це може створювати перешкоди i порушення в 

роботi, викликанi електромагнiтними хвилями. 

10cm 

Встановлення на пiдставку 

30cm 

10cm 

Перешкоджання циркуляцi'i повiтря 

Стiна 

7cm 

3 

Встановлення на стiну 

ЗОсm 
Перешкоджання 

циркуляцi'i повiтря 

10cm 10cm 

Стiна 

10cm 

Вентиляцiя 

• Залиште принаймнi такий простiр навколо телевiзора для

циркуляцi'i повiтря, як показано на малюнку.

• Не закривайте вентиляцiйнi отвори та нiчого не

вставляйте в корпус.

• Не ставте телевiзор в обмежений простiр, наприклад, в 

книжковi або вбудованi шафи, якщо телевiзору не буде 

забезпечена належна вентиляцiя.

Л Застереження -------,

Не розмiщуйте телевiзор на нестiйкiй поверхнi. Падiння 

телевiзора може завдати серйозних травмувань чи навiть 

смертi. Багатьох травм, особливо дитячих, можна 

уникнути, вживши наступних простих запобiжних заходiв: 

• Використовуйте шафи або пiдставки, рекомендованi

виробником телевiзора.

• Використовуйте лише тi меблi, якi можуть безпечно

утримувати телевiзор.

• Переконайтеся, що телевiзор не виступае за край 

меблiв.

• Не розмiщуйте телевiзор на високих меблях

(наприклад, шафах або книжкових полицях) без

закрiплення меблiв i телевiзора для забезпечення

вiдповiдно'i стiйкостi.

• Не ставте телевiзор на скатертину або iнший матерiал

мiж телевiзором та меблями.

• Розкажiть дiтям про небезпеку, яку несуть в собi спроби

залiзти на меблi, щоб дiстатися до телевiзора або

елементiв йога керування.

При зберiганнi чи перевезеннi телевiзора слiд так само 

дотримуватися вищезгаданих вказiвок. 
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Технiчнi характеристики 

Дiагональ 
Максимальна 
роздiльна здатнiсть 

Джерело живлення 

Потужність звуку

Контрастнiсть 
Яскравiсть 
Кvт ОГЛЯДУ 

Габарити (дхВхШ) i вага 

40" (100см) 

192Ох1080     60Гц 

100-240 В ~ 50/60Гц

2х6 Вт
5000:1 
180 кд/м2 

178° 

3 пiдставкою    

Експлуатацiйнi умови: 

Температура: 5°С - 40°С 
Вологiсть повiтря: 10% - 85% 

Атмосферний тиск: 86 кПа - 106 кПа 

Умови зберiгання: 

Температура: -20°С - 55°С 
Вологiсть повiтря: 5% - 95% 
Атмосферний тиск: 86 кПа - 106 кПа 

Технiчнi характеристики телевiзора 

1. Пiдтримуванi стандарти:
АТV: PAL D/K, 1, B/G, SECAM D/K, B/G;
DТV: DVB-T / Т2 / С (опцiя DVB -S / S 2). 

2. Вхiд антени: 75 Q коаксiальний, несиметричний. 
3. AV вiдео вхiд: 75 О, 1±0.1 В р- р, RCA термiнал. 
4. AV аудiо вхiд: 20 КО, 0,2 - 2 Vrms.
5. HDMI вiдео вхiд: 480i, 480Р, 576i, 576Р, 720Р, 1080i,

1080Р. 

Режим вiдображення HDMI 

РежимVЕSА 

No. Режим Роздiльна здатнiсть Частота 
оновлення 

1 VGA 640 х 480 60 Гц 
2 SVGA 800 х 600 60 Гц 
3 XGA 1024 х 768 60 Гц 
4 SXGA 1600 х 900 60 Гц 
5 WXGA 16ООх9ОО 60 Гц 
6 WUXGA 192Ох 1080 60 Гц 

10 

Керування енергоспоживанням 

Режим 
Споживана потvжнiсть 

40" 
Нормальний режим S55 Вт експлуатацi"i 
Режим очiкування S0,5 Вт 

lнструкцi'i зi встановлення пiдставки 

Витягнiть телевiзор, деталi пiдставки та П комплектуючi з 
коробки, поставте телевiзор на стiл. Визначте лiву i праву 
пiдставку i передню i задню П частини, потiм встановiть 
пiдставку в нижнiй частинi задньо"i кришки телевiзора, як 
показано стрiлками на малюнку, вирiвняйте положення 
отворiв у нижнiй частинi задньо"i кришки телевiзора э 
пiдставкою (звернiть увагу, що модуль пiдставки мае бути 
пiдлаштований, як показано на малюнку, iнакше вiн не эможе 
бути встановлений). 

[11,1с11111�11111111111� 
1Г 

tПiдставка-Права 

' 

\+гвинти 

.... ' 

Пщставка-Права� 

Зауваження: Фактичний вигляд підставки та пристрою
може вiдрiэнятися вiд зображень; керуйтеся
фактичним виглядом пристрою. 

Без пiдставки

             904 х 177 х573 (mm) 

904 х 70 х519 (mm)      
Вага нетто: 5,8  кг 
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IНФОРМАЦIЯ ПРО УТИЛIЗАЦIЮ, CEPBICHE ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 

СЕРТИФIКАЦIЮ 
Пiсля закiнчення термiну придатностi цей вирiб потрiбно здати у вiдповiдний пункт утилiзацi·1. 

Детальну iнформацiю про пункти прийому i переробки цього виду апаратури можна дiзнатися в мiсцевих 
мунiципальних органах або на пiдприе:мствi з переробки побутового смiпя. 
Термiн служби 5 рокiв. 
Пiсля завершення термiну служби звернiться в сервiсний центр в разi потреби. 
Продукцiя мае: вiдповiдну сертифiкацiю, що не мiстить шкiдливих речовин вiдповiдно до норм i технiчних 
регламентiв. 
lнформацiя по центрах сервiсного обслуговування, виробнику, сертифiкатах i 
декларацi·1 вiдповiдностi вказана в гарантiйному талонi, iншiй супровiднiй 
документацi·1 (або онлайн ресурсах постачальника або виробника) 
Додаткову iнформацiю про продукт, сертифiкат та декларацiю можна дiзнатися за веб-адресою:
https://blaupunkt-tv-cis.com/ 

Product Fiche (енергофiша) 

BLAUPUNKT 

Модель 40FC965 

Клас енергоефективностi А+ 

Видимий розмiр екрану (по 
40"/100 

дiагоналi, приблизно) (дюйм/см) 

Середня потужнiсть споживання 
в робочому режимi(Ват) 46 

Рiчне енергоспоживання 
67 

(кВт*г/рiк) 

Потужнiсть споживання в режимi 
<0,5 

очiкування (Ват) 

Потужнiсть споживання у 
о 

виключеному режимi (Ват) 

Роздiльна здатнiсть (пiкселiв) х 
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