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Будь ласка прочитайте цю Інструкцію користувача перед тим як встановлювати прилад.
Рекомендовано зберігати для подальшого користування. Зображення в цій інструкції
наведено для ознайомлення, вони можуть відрізнятися від придбаного продукту.
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Технічні характеристики, а також дизайн корпусу (зовнішній вигляд)
телевізора, наведені в цьому посібнику, можуть бути змінені
підприємством-виробником без попереднього повідомлення.

Допомога

Розділ "Допомога" дозволить вам отримати велику кількість інформації про
користування телевізором. Для доступу в цей розділ натисніть кнопку Home / Додому,
стрілками на пульті виберіть розділ Допомога та натисніть кнопку ОК. Ви можете
дізнатися, як усунути неполадки, зі списку або пошуку за ключовими словами. Якщо ви
відновите APK, функція довідки та інформація будуть оновлені.

Комплектація:

Телевізор, шт. - 1
Стійка, комплект - 1
Пульт дистанційного керування (ПДК), шт. - 1
Елемент живлення ПДК, шт - 2
Експлуатаційна документація, комплект - 1
Комплект гвинтів - 1
Індивідуальна пакувальна тара, комплект - 1
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Застереження
Шановний покупець:

Будь ласка, перед початком експлуатації, прочитайте це керівництво повністю, а
потім збережіть його для використання в майбутньому. Завжди дотримуйтесь
наступних запобіжних заходів, щоб уникнути небезпечних ситуацій і забезпечити
максимальну продуктивність вашого телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ
КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ КРИШКУ). ВСЕРЕДИНІ ВІДСУТНІ ЧАСТИ НИ, ДО ЯКИХ
КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН МАТИ ДОСТУП. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФIКОВАНОГО
ПЕРСОНАЛУ.
Символ з блискавкою у рiвносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявнiсть
неiзольованої «небезпечної напруги» всерединi корпусу виробу, яка може створити ризик
ураження електричним струмом.
Знак оклику в рiвносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявнiсть важливих
iнструкцiй з експлуатацiї та технiчного обслуговування пристрою.
НОРМАТИВНА IНФОРМАЦIЯ
Дане обладнання генерує, використовує та може випромiнювати радiочастотну енергiю, а також, якщо
воно встановлене неправильно або не використовується вiдповiдно до iнструкцiй, може створювати
завади для радiозв'язку. Однак, немає гарантii, що завади будуть вiдсутнi у конкретних умовах
встановлення. Якщо дане обладнання створює завади для радiо або телевiзiйного сигналу, що можливо
з легкiстю визначити, увiмкнувши та вимкнувши обладнання, користувач може спробувати усунути завади
одним або декiлькома з наведених нижче способiв:
1. Перемiстiть приймальну антену.
2. Збiльште вiдстань мiж обладнанням та приймачем.
3. Пiдключiть обладнання до розетки електромережi, вiдмiнної вiд тiєї, до яко їпiдключений приймач.
4. Звернiться за допомогою до дилера або досвiдченого радiо/телевiзiйного майстра.
УВАГА!
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ МОДИФІКУВА ТИ ДАНИЙ ВИРІБ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ БЕЗ ПИСЬМОВОГО
ПОГОДЖЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА. НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВНЕСЕННЯ ЗМІН МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО
ПОЗБАВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ДАНИМ ПРИСТРОЄМ.
- ЦИФРИ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ У ДАНОМУ ПОСІБНИКУ НАВЕДЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ДОВІДКИ І МОЖУТЬ
ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБУ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА
БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.
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ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Електрична енергія виконує багато корисних функцій, але вона також може привести
до травм і пошкодження майна при неналежному зверненні. Цей продукт був
спроектований і виготовлений з найвищим пріоритетом з безпеки. АЛЕ
НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ СТРУМОМ
АБО ВИНИКНЕННЮ ПОЖЕЖІ. Для того, щоб запобігти потенційній небезпеці, будь
ласка, дотримуйтеся таких вказівок при установці, експлуатації та чищенні виробу.
1. Доповнення - Використовуйте тільки пристосування / аксесуари, зазначені
виробником. Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником.
Використання неправильних пристосувань може привести до травм.
2. Вода - Щоб зменшити ризик виникнення пожежі або ураження електричним
струмом, не піддавайте даний виріб впливу дощової води або вологи. Апарат
не може бути піддано впливу крапель або бризок; і посуд, наповнений
рідинами, (чашки, вази) не повинен бути встановлений на пристрої.
3. Пожежа або вибух - Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або
горючі матеріали поблизу пристрою. Це може привести до вибуху або пожежі.
Не кладіть предмети з відкритим полум'ям, такі як запалені свічки, сигарети
або ароматичні палички на верхній частині телевізора.
Попередження: Для запобігання поширенню вогню, завжди тримайте свічки та
інші джерела відкритого полум'я далеко від пристрою.
4. Вентиляція - При установці телевізора, потрібно витримувати відстань не
менше 4 см між телевізором та іншими об'єктами (стіни, шафи, боковини
меблів і т.д.) для забезпечення належної вентиляції. Відсутність вентиляції
може призвести до пожежі або проблем з пристроєм через його надмірного
нагріву.
5.

Це обладнання класу захисту ІІ з подвійною ізоляцією. Воно було
розроблено таким чином, що не вимагає заземлення.

6. Джерело живлення - Цей продукт призначений для експлуатації ТІЛЬКИ (!) з
типом електроживлення, зазначеному на етикетці. Якщо Ви не впевнені в типі
електроживлення у вашому будинку, зверніться в місцеву енергетичну
компанію.
7. Перевантаження - Не перевантажуйте розетки, подовжувачі на різне
устаткування, так як це може привести до ризику пожежі або ураження
електричним струмом.
8. Напруга - Перед установкою телевізора, переконайтеся, що напруга у вашій
мережі відповідає значенню, надрукованому на табличці приладу.
9. Розетка - З метою безпеки більшість приладів рекомендують підключати
окремо в розетку без використання різних трійників і розгалужувачів.
10.Вилка апарату служить для відключення пристрою від мережі, вона
повинна бути легкодоступною.
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11. Настінний монтаж - При монтажі пристрою на стіну, встановлюйте його відповідно з
методикою, рекомендованою виробниками кронштейна /телевізора.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пошкоджень надійно закріпіть апарат на стіні
відповідно до вимог інструкції по установці.
12. Установка - Не ставте телевізор на нестійкому візку, підставці, тринозі або
столі. Установка виробу на нестійку поверхню може призвести до його падіння, серйозних
травм, а також до його пошкодження. Завжди ставте телевізор на меблі, які можуть
безпечно утримувати його. Переконайтеся, що кінці телевізора не виступають за краї
меблів, на яких він стоїть.
13. Попадання предметів та рідин - Ніколи не засовуйте предмети в телевізор через отвори
або прорізи. В апараті висока напруга, і вставка предмета може привести до ураження
електричним струмом та/або до короткого замикання внутрішніх частин. З цієї ж причини
не допускайте попадання води або іншої рідини на виріб.
14. Пошкодження, що вимагають ремонту - цей пристрій має обслуговуватися тільки
авторизованим і правильно навченим фахівцем. Відкриття кришки або інші спроби
користувача відремонтувати пристрій можуть призвести до серйозних травм або смерті від
ураження електричним струмом, а також до виникнення пожежі.
15. Заміна частин - У випадку, якщо продукт потребує заміни на запасні частини,
переконайтеся, що обслуговуючий фахівець використовує запасні частини, вказані
виробником, або запчастини, які мають ті ж характеристики і продуктивність як оригінальні
запчастини. Використання сторонніх деталей може призвести до пожежі, ураження
електричним струмом та/або іншим небезпекам.
16. Перевірка безпеки --- Після завершення обслуговування або ремонту, попросіть
спеціаліста виконати перевірку безпеки, щоб переконатися, що телевізор знаходиться в
належному робочому стані.
17. Діти - Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовим пакетом, в якому був упакований
телевізор. Невиконання цієї вимоги може призвести до удушення.
18. Батарейки - Батареки (акумулятори або встановлені батарейки) не повинні
піддаватися впливу надлишкового тепла, наприклад сонячного світла, вогню і т.п.
УВАГА! В разі неправильного встановлення літієвих батарей вони можуть
вибухнути. Батареї замінювати батареями того ж або аналогічного типу.
19. Антена - Встановіть антену далеко від високовольтних ліній електропередач і
комунікаційних кабелів і переконайтеся, що вона встановлена надійно. Якщо антена
торкнеться лінії електропередач, дотик до антени може призвести до пожежі,
ураження електричним струмом або серйозної травми.
20. Захист панелі - В апараті встановлена панель зі скла. Вона може розбитися, якщо апарат
впустили або відкривали гострим предметом. Будьте обережні, щоб не поранитися
уламками скла, якщо панель розіб'ється.
21. Умови експлуатації:
- температура повітря від 15 до 35 °С
- відносна вологість повітря від 45 до 75%
- атмосферний тиск від 86 до 106 до Па (від 650 до 800 мм рт.ст.)
22. Транспортування:
Запаковані телевізори допускається транспортувати усіма видами транспорту при
температурі навколишнього повітря від +50 до - 40 °С і відносній вологості повітря від 75
до 100%.

23.

Вказує змінний струм.
: Вказує постійний струм.
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Інструкція з техніки безпеки
1. Прочитайте данi iнструкцiї.
2. Збережiть данi iнструкцii.
3. Врахуйте всi попередження.
4. Дотримуйтесь ycix iнструкцiй.

7. Не перекривайте вентиляцiйних
отворiв. Не слiд перешкоджати
вентиляцiї, перекриваючи вентиляцiйнi
отвори такими предметами, як газети,
скатертини, штори i т.д.

5. Не використовуйте вирiб бiля води.

8. Не встановлюйте вирiб поблизу
джерел тепла, таких як радiатори,
обiгрiвачi, печi або iншi прилади
(включаючи пiдсилювачi), якi
випромiнють тепло.

6. Чищення виконуйте лише сухою
тканиною. Перед чищенням
вiдключайте вирiб з розетки. Не
використовуйте рiдких або
аерозольних засобiв для чищення.

9. Не порушуйте функцiонування
поляризованої або заземлюючої вилки.
Поляризована вилка має два контакти,
один з яких є ширшим, нiж iнший.
Заземлююча вилка має два контакти, а
також третiй, заземлюючий контакт.
Широкий контакт або третiй штир
використовується для створення
безпеки. Якщо вилка не пiдходить до
розетки, звернiться до електрика для
замiни застарiлої розетки.
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10. Слiдкуйте, щоб на шнур електроживлення не
ставали, не затискали, особливо поблизу вилки,
розетки, а також поблизу мiсця, де вiн виходить
з виробу.

13. Для додаткового захисту даного виробу пiд
час грози або коли вiн залишений без догляду та
не використовується тривалий час, вiдключiть
його вiд розетки та вiд'єднайте силовий кабель.

Інструкція з техніки безпеки
10. Слiдкуйте, щоб на шнур електроживлення не
ставали, не затискали, особливо поблизу вилки,
розетки, а також поблизу мiсця, де вiн виходить
з виробу.

13. Для додаткового захисту даного виробу
пiд час грози або коли вiн залишений без
догляду та не використовується тривалий
час, вiдключiть його вiд розетки та
вiд'єднайте силовий кабель.

11. Розкажiть дiтям про небезпеку пiднiматися
на меблi для керування телевiзором.

14. Пiд час обслуговування звертайтеся до
квалiфiкованого обслуговуючого персоналу.
Коли вирiб пошкоджений будь-яким чином,
наприклад, пошкоджений шнур
електроживлення або вилка, разлита
рiдина або у пристрiй потрапили предмети,
попав дощ або волога, спостерiгається
ненормальна робота виробу або вiдбулося
падiння, необхiдно провести
обслуговування.

12. Коли використовується вiзок, будьте
обережними пiд час перемiщення вiзка/виробу,
щоб уникнути травми вiд перекидання. Раптовi
зупинки, надмiрне зусилля та нерiвна пiдлога
можуть викликати падiння виробу з вiзка.

ПРИМІТКА:

*
*
*
*

Утилiзацiя даного виробу повинна здiйснюватися вiдповiдно до мiсцевого
законодавства. Не викидайте даний вирiб разом iз загальними побутовими
вiдходами.
Інколи на екранi можуть з'являтися декiлька неактивних пiкселiв, як нерухомi
цятки синього, зеленого або червоного кольору. Звернiть увагу, що це не вплине
на продуктивнiсть Вашого виробу.
Уникайте торкання до екрану або утримання Вашого пальця (пальцiв) навпроти
нього тривалий перiод часу. Це може створити ефект тимчасових спотворень
екрану.
Не рекомендується тримати нерухоме зображення на екранi, а також
надзвичайно яскраве зображення протягом тривалого перiоду часу. Необхiдно
зменшити «яскравiсть» та «контраст» пiд час вiдтворення.
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Перед початком використання
Установка підставки
Перед використанням пристрою необхідно приєднати підставку або закріпити пристрій
на стіні. Для цих операцій вам знадобиться хрестова викрутка.

Установка телевізора
Встановіть пристрій на рівну, тверду поверхню. Переконайтеся, що всі кабелі укладені
рівно і безпечно для виключення пошкодження електричним струмом. Роз'єми
підключень повинні бути легко доступні для аварійних ситуацій.

Установка батарейок в пульт дистанційного керування
1. Переверніть пульт дистанційного керування і, злегка натискаючи, посуньте кришку відсіку
у напрямку, зазначеному стрілкою на малюнку нижче.

2. Вставте батарейки в пульт дистанційного керування. Переконайтеся, що
полярність дотримана відповідно до малюнку на відсіку.
3. Закрийте кришку відсіку в зворотному напрямку.
УВАГА: Якщо ви плануєте не використовувати пристрій протягом
тривалого часу, виймайте батарейки з пульта дистанційного керування. В
іншому випадку пульт може бути пошкоджений несправними
батарейками.
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Підключення та управління
УВАГА: Перед підключенням або відключенням будь-яких кабелів
необхідно відключати від живлення телевізор, що буде підключатися. В
іншому випадку можливе пошкодження пристроїв.

COMMON
INTERFACE

Задня частина пристрою

AV

8

9

LAN

ANT1
HDMI2

ANT2
(SATELLITE)

HDMI1
13/18V

1

2

3

3

4

(5V

DIGITAL AUDIO
OUT

USB2.0
500mA)

7

400mA

5

1. Цифровий аудіо вихід
2. LAN (Local Area Network) - роз'єм для підключення кабелю LAN
3. Роз'єми HDMI (HDMI1 підтримує функцію ARC - Audio Return Channel)
4. ANT1 - роз'єм для підключення антени
5. ANT2 - роз'єм для підключення супутникової антени
6. USB - роз'єм для підключення USB приладів
7. Роз'єм для підключення навушників
8. CI роз'єм - для підключення CI карти
9. AV IN - роз'єм для підключення аудіо / відео сигналу
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Пульт дистанційного управління
Опис клавіш пульта дистанційного керування
приводиться в таблиці нижче:
Кнопка

Опис

1 Живлення Ввiмкнення / вимикання ТВ
2 Mute

Вимкнення звуку

3 Медіа

Управлiння вiдтворенням в
режимi Медiа-програвача)

4 0:9

Цифровi клавiшi

5 Інфо

Вiдображення iнформацiї про
програму

6
7

EPG

Вiдображення программ
передач в режимi ЦТВ

Налаштування

Вiдображення меню налаштувань

8 Джерело

9

Стрiлки/
OK

Вибiр джерела сигналу
Використовуйте стрiлки
джойстика для перемiщення по
меню або налаштуваннях.
Натиснiть ОК для вибору або
пiдтвердження

10 Меню

Вiдображення екранного меню

11 Повернення

Повернення до
попередньої програми

12 Voice

Натиснiть для активацiї
функцiї голосового управлiння

13 Гучнiсть

Регулювання гучностi

14 Програма

Перемикання каналiв

15 Home

Вiдкриття стартової сторiнки

16 NETFLIX

Вiдкриття программ NETFLIX

17 YouTube

Вiдкриття программ YouTube

18

Кольоровi Використовуйте вiдповiдно за
клавiшi
пiдказками на екранi

19 Аудіо

Вибiр мови аудiо

20 Субтитри

Вибiр субтитрiв

21 Телетекст

Показ або приховування
телетексту
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Підключення пристроїв
Підключення цифрової аудіо системи
Ви можете підключити телевізор до аудіо системі (підсилювача, домашнього
кінотеатру, ін.)
З цифровим входом.
Підключіть роз'єм
коаксіального кабелю
(Не постачається в
комплекті) до цифрового
коаксіального виходу
вашого ТВ.

Пiдключення навушникiв
Ви можете пiдключити навушники або
пристрiй з аналоговим аудiо входом до
гнiзда,
позначеного
значком
«Навушники». Використовуйте аудiокабель з 3.5 мм роз'ємом.

Роз'єм CI
Якщо ви використовуєте платне
телебачення з зашифрованими
каналами, то підключіть в даний
роз'єм CI карту, надану вашим
оператором. Для отримання
додаткової інформації
зверніться до документації, що
поставляється разом з CI
картою.
УВАГА: Завжди вимикайте телевізор перед підключенням або
відключенням CI карти. В іншому випадку можливе пошкодження
телевізора або CI модуля.

Підключення CI карти
Вставте модуль з CI або CI + картою в роз'єм, переконавшись, що ви позиціонували
його вірно.
Відключення CI карти
Для відключення модуля, акуратно дістаньте його з роз'єму.
Після включення телевізора CI / CI + модель ініціалізується. Це може зайняти деякий
час. Після ініціалізації вам будуть доступні зашифровані канали. Якщо цього не
відбулося, зв'яжіться з вашим провайдером, щоб переконатися, що зашифровані
канали вам доступні.
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Пiдключення пристроїв USB
Використовуйте USB 2.0 порт телевiзора для
пiдключення сумiсного пристрою зберiгання даних.

Пiдключення пристрою з аудiо / вiдео виходом
Пiдключiть зовнiшнiй
пристрiй з аудiо / вiдео
виходом, використовуючи
перехiдник Mini-AV (не
постачається в комплектi) i
виберiть джерело
сигналу AV зi списку
представлених кнопкою
Джерело пульта ДУ.

Пiдключення пристрою з HDMI виходом
Пiдключення за допомогою кабелю
HDMI дозволяє передавати по одному
кабелю одночасно i аудiо i вiдео сигнал.
Пiдключiть пристрiй за допомогою
кабелю до гнiзда i виберiть вiдповiдне
джерело в меню ТВ.

Пiдключення
антенного кабелю
Ви можете пiдключити
зовнiшню антену
використовуючи вiдповiдний
роз'єм для пiдключення.
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Пiдключення кабелю LAN
Пiдключiть кабель вiд вашого роутера в роз'єм LAN на
телевiзорi.
Ви також можете
використовувати
пiдключення по
WiFi.

Початок роботи
Ввімкнення та вимкнення пристрою
Ввімкнення
При знаходженні пристрою в режимі очікування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення
на пристрої або відповідну
кнопку на пульті ДУ.
Вимкнення
Для того, щоб встановити режим очікування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення
на приладі або відповідну
кнопку на пульті ДУ.
З більш детальним описом роботи пристрою ви можете ознайомитися в режимі
Допомога в меню.

Після використання
Очистка
УВАГА: Перед чищенням вимкніть пристрій від електричної розетки, щоб
уникнути небезпеки ураження електричному струмом.
Не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для чищення. Використовуйте суху
м'яку тканину.
УВАГА: при очищенні екрану міцно тримайте пристрій, для уникнення
його падіння і можливих пошкоджень.

Транспортування і зберігання

Упаковані телевізори допускається транспортувати усіма видами транспорту при
температурі навколишнього повітря від +50 до - 40°С і відносній вологості повітря від
75 до 100%.
Зберігання телевізорів має здійснюватися при температурі навколишнього повітря
від + 5 до + 40 ° С і відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних
домішок.
Час витримки телевізора при кімнатній температурі до включення живлення після
транспортування або зберігання при низькій температурі навколишнього
середовища має бути не менше 5 годин.
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Правила перевезення описані на упаковці товару.
Переміщення:
∙ Перед переміщенням телевізора від'єднайте від нього всі кабелі.
∙ Для перенесення телевізора великих розмірів потрібні дві або три людини.
∙ При перенесенні телевізора вручну не застосовуйте зусиль до РК-панелі і рамки
екрану.
∙ При перевезенні бережіть телевізор від ударів і сильної вібрації.
∙ Якщо необхідно доставити телевізор в ремонтну майстерню або перевезти в інше
місце, упакуйте його в картонну коробку і пакувальний матеріал, в яких він поставлявся
спочатку.

Утилізація виробу
Після закінчення терміну служби цей виріб належить здати до
відповідного пункту прийому електричного і електронного обладнання для
подальшої переробки та утилізації.
Забезпечивши належну утилізацію, ви допомагаєте зберегти природні
ресурси і запобігати негативному впливу на навколишнє середовище і
здоров'я людей, який можливий в разі неналежного поводження.
Більш детальну інформацію про пункти прийому і переробки цього виду
апаратури можна отримати в місцевих муніципальних органах або на
підприємстві з вивезення побутового сміття.

Усунення несправностей
Ви можете вирішити більшість проблем, використовуючи наступну інформацію.
Якщо це не допомогло - зверніться в технічну підтримку або в сервісний центр.

Загальні проблеми
Телевізор не вмикається.
• Підключіть кабель живлення в працюючу розетку.
• Замініть батареї в пульті ДУ.
• Вимкніть телевізор від електромережі на декілька хвилин і включіть знову.
Пульт дистанційного керування не працює
• Переконайтеся, що між пультом дистанційного керування і телевізором немає
перешкод.
• Замініть батарейки живлення.
• Переконайтеся, що на приймач пульту керування не потрапляє пряме сонячне
світло.
Немає зображення
• Переконайтеся, що зовнішні джерела сигналу підключені коректно.
• Переконайтеся, що кабель, що включає зовнішній пристрій, не пошкоджений.
• Переконайтеся, що правильно вибране джерело сигналу.
Пікселі (точки), завжди темні, білі або кольорові
Ваш телевізор виготовлений з використанням високотехнологічних світлодіодів.
Однак іноді проявляється несправність пікселів. Для цього типу пристрою це
нормально і не вважається дефектом.
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Проблеми з ТВ сигналом
Немає зображення
• Перевірте, чи антену підключено коректно і кабель не пошкоджений.
• Переконайтеся, що роз'єм антени щільно підключений до телевізора.
• Переконайтеся, що обрано правильне джерело сигналу.
• Налаштуйте канали заново, якщо поради вище не допомогли.
Слабке зображення
• Перевірте, чи антену підключено і спробуйте налаштувати положення антени.
• Спробуйте провести повторне налаштування каналу.
• Змініть налаштування зображення: яскравість, контраст і ін.
Немає звуку
• Перевірте, чи звук не вимкнений кнопкою
• Перевірте, чи звук не на мінімальних налаштуваннях, натисніть
+
Немає кольору
• Змініть налаштування кольору в меню.
• Переконайтеся, що програма транслюється в кольорі.
• Переконайтеся в правильному налаштуванні каналу.

Проблеми з відтворенням медіа-файлів.
Файл не відтворюється
• Переконайтеся, що на носії даних містяться файли, які підтримуються телевізором.

Проблеми з відтворенням з зовнішніх джерел
Немає звуку
• Переконайтеся, що аудіо-кабель підключений коректно і не пошкоджений.
• Переконайтеся в правильності вибору джерела на вашому ТВ.

Проблеми з онлайн-сервісами (Smart TV)
При використанні провідного з'єднання (LAN)
• Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений і підключений коректно.
• Перевірте, чи можете ви отримати доступ з іншого пристрою.
• Можливо, сервіс зараз недоступний для всіх користувачів.
• Перевірте налаштування мережі на вашому ТВ.
При використанні бездротового з'єднання
• Перевірте, чи можете ви отримати доступ з іншого пристрою.
• Можливо, сервіс зараз недоступний для всіх користувачів.
• Перевірте налаштування мережі на вашому ТВ.
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Технічні характеристики
Частотний діапазон

Потужність передачі (max)

2.4G:
IEEE 802.11 b\g\n (HT20):13

<20dBm

IEEE 802.11 n (HT40): 9

Bluetooth
Частотний діапазон

Потужність передачі (max)

2.402GHz-2.480GHz

<20dBm
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Технічні характеристики
Модель

24HB5000

Розмір екрану

24” (61см)

Розширення екрану

1366 x768

Яскравість, кд/м2

200
3000:1

Контраст

16:9

Співвідношення сторін
Кут огляду, град

170/170
~100-240В 50/60Гц

Живлення
VESA
Габаритні разміри
телевізора, мм
Масса нетто, кг

200x100 мм
Без підставки

552.9×332.6×86.3

З підставкою

552.9×369.7×144.1

З підставкою

2.5

Примітка - Технічні характеристики, а також дизайн корпусу (зовнішній вигляд)
телевізора можуть бути змінені підприємством-виробником без попереднього
повідомлення.
Зображення, представлені в цьому посібнику, приведені виключно в ілюстративних
цілях, для підтвердженої інформації ознайомтеся з наявним приладом.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЇ, СЕРВІСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ І
СЕРТИФІКАЦІЇ
Термін служби вироби 5 років. Після завершення терміну служби зверніться в
сервісний центр у випадку необхідності.
Продукція має відповідну сертифікацію, що не містить шкідливих речовин
відповідно до норм і технічних регламентів.
Інформація про центри сервісного обслуговування, виробнику,
сертифікатах і декларації відповідності вказана в гарантійному талоні,
іншій супровідній документації (або на онлайн ресурсах постачальника чи
виробника)
Додаткову інформацію про продукт, сертифікати і декларації
можна дізнатися на онлайн ресурсі за веб-адресою

https://blaupunkt-tv-cis.com/files-uk/

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ГАРАНТІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА
ПОСИЛАННЯМ:

www.service.uniondistribution.eu

17

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
телевизор цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном
24HB5000

Union Distribution s.r.o. address: Na Strži
1702/65, 140 00 Prague 4, Czech Republic

© Все права защищены

Пожалуйста прочитайте эту Инструкцию пользователя перед тем как устанавливать. Рекомендуется
хранить для дальнейшего использования. Изображение в этой инструкции приведены для ознакомления
и они могут отличаться от приобретенного продукта.
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Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид)
телевизора, приведенные в настоящем руководстве, могут быть
изменены
предприятием-изготовителем
без
предварительного
уведомления.

Помощь
Раздел "Помощь" позволит вам получить большое количество информации о
пользовании вашим телевизором. Для доступа в этот раздел нажмите кнопку Home/
Домой, стрелками на пульте выберите раздел Помощь и нажмите кнопку ОК. Вы
можете узнать, как устранить неполадки, из списка или поиска по ключевым словам.
Если вы обновите APK, функция справки и информация будут обновлены.
Комплектация:
Телевизор, шт. - 1
Стойка, комплект - 1
Пульт Дистанционного Управления (ПДУ), шт. - 1
Элемент питания ПДУ, шт - 2
Эксплуатационная документация, кмплект - 1
Комплект винтов - 1
Индивидуальная упаковочная тара, комплект - 1

1
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3

23.

Указывает переменный ток.

: Указывает постоянный ток.
4

5
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Перед началом использования
Установка подставки
Перед использованием устройства необходимо подсоединить подставку или
закрепить устройство на стене. Для этих операций вам понадобится крестовая
отвертка.

Установка телевизора
Установите устройство на ровную, твердую поверхность. Убедитесь, что все кабели
уложены ровно и безопасно для исключения повреждения электрическим током.
Разъемы подключений должны быть легко доступны для аварийных ситуаций.

Установка батарей в пульт дистанционного управления
1. Переверните пульт ДУ и, слегка надавливая, сдвиньте крышку батарейного отсека
по направлению, указанному на стрелке на рисунке ниже.

2. Вставьте батарейки в пульт ДУ. Убедитесь, что полярность соблюдена в
соответствии с рисунком на отсеке.
3. Закройте крышку батарейного отсека в обратном направлении.
ВНИМАНИЕ: Если вы планируете не использовать устройство в течение
продолжительного времени, вынимайте батарейки из пульта ДУ. В
противном случае пульт может быть поврежден неисправными
батареями.
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Подключение и управление
ВНИМАНИЕ: Перед подключением или отключением любых кабелей
необходимо отключать от питания телевизор и подключаемое
устройство. В противном случае возможно повреждение устройств.

COMMON
INTERFACE

Задняя часть устройства

AV

8

9

LAN

ANT2
(SATELLITE)

ANT1
HDMI2

HDMI1
13/18V

1

1.

2

3

3

4

(5V

DIGITAL AUDIO
OUT

USB2.0
500mA)

7

400mA

5

Цифровой аудио выход

2.

LAN (Local Area Network) – разъем для подключения кабеля LAN

3.

Разъемы HDMI (HDMI1 поддерживает функцию ARC – Audio Return Channel)

4.

ANT1 – разъем для подключения антенны

5.

ANT2 – разъем для подключения спутниковой антенны

6.

USB – разъем для подключения USBустройств

7.
8.
9.

Разъем для подключения наушников
CI разъем – для подключения CI карты
AV IN – разъем для подключения аудио/видео сигнала
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Пульт дистанционного управления
Описание клавиш пульта ДУ приводится в таблице ниже:
Кнопка

Описание

1 Питание

Включение/выключение ТВ

2 Mute

Выключение звука

3

Управление
воспроизведением в режиме
Медиа-проигрывателя

Медиа

4 0:9

Цифровые клавиши

5

Инфо

Отображение информации о
программе

EPG

Отображение программы
передач в режиме ЦТВ

6

7 Настройки Отображение меню настроек
8 Источник

Выбор источника сигнала

9
OK

Используйтестрелки джойстика
для перемещения по меню или
настройкам. Нажмите ОК для
выбора или подтверждения.

10 Меню

Отображение экранного меню

11

Возврат

Возврат к предыдущей
просмотренной программе

Voice

Нажмите для активации
функции голосового
управления

Стрелки/

12

13 Громкость Регулировка громкости
14 Программа Переключение каналов
15 Home

Открытие стартовой страницы

16 NETFLIX

Открыть приложение NETFLIX

17 YouTube

Открыть приложение YouTube

18 Цветовые
клавиши

Используйте в соответствии с
подсказками на экране

19 Аудио

Выбор языка аудио

20 Субтитры

Выбор субтитров

21

Отображение
телетекста

Телетекст

и

скрытие
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Подключение устройств
Подключение цифровой аудио системы
Вы можете подключить телевизор к аудио системе (усилителю, домашнему
кинотеатру,
проч.)
с
цифровым входом.
Подключите
разъем
коаксиального
кабеля
в
(не
поставляется
комплекте) к цифровому
коаксиальному выходу
вашего ТВ.

Подключение наушников
Вы можете подключить наушники или
устройство с аналоговым аудиовходом
к разъему, обозначенному значком
«Наушники».
Используйте
аудиокабель с 3.5мм разъемом.

Разъем CI
Если
вы
используете
платное
телевидение
с
зашифрованными каналами, то
подключите в данный разъем
CI карту, предоставляемую
вашим
оператором.
Для
получения
дополнительной
информации
обратитесь
к
документации, поставляемой
совместно с CI картой.
ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте телевизор перед подключением или
отключением CI карты. В противном случае возможно повреждение
телевизора или CI модуля.
Подключение CI карты
Вставьте модуль с CI или CI+ картой в разъем, убедившись, что вы
позиционировали его верно.
Отключение CI карты
Для отключения модуля, аккуратно достаньте его из разъема.
После включения телевизора CI/CI+ модель инициализируется. Это может занять
некоторое время. После инициализации вам будут доступны зашифрованные
каналы. Если этого не произошло, свяжитесь с вашим провайдером, чтобы
убедиться, что зашифрованные каналы вам доступны.
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Подключение устройств USB
ИспользуйтеUSB 2.0 порт телевизора для
подключения совместимого устройства хранения
данных.

Подключение устройства с аудио/видео выходом
Подключите
внешнее
устройство с аудио/видео
выходом,
используя
переходник
Mini-AV(не
поставляется в комплекте)
и
выберите
источник
сигнала AV в списке
доступных
кнопкой
Источник пульта ДУ.

Подключение устройства с HDMI выходом
Подключение с помощью кабеля HDMI
позволяет передавать поодному кабелю
одновременно и аудио и видео сигнал.
Подключите устройство с помощью
кабеля
к
разъему
и
выберите
соответствующий источник в меню ТВ.

Подключение
антенного кабеля
Вы можете подключить
внешнюю
антенну
используя
соответствующий разъем
для подключения. Для
подключения
спутниковой
антенны
используйте разъем ANT2.
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Подключение кабеля LAN
Подключите кабель от вашего роутера в разъем LAN на телевизоре.
Вы также можете
использовать
подключение по WiFi.

Начало работы
Включение и выключение устройства
Включение
При
нахождении
устройства
в
режиме
ожидания,
нажмите
кнопку
включения/выключение на устройстве или соответствующую
кнопку напульте ДУ.
Выключение
Для того, чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите кнопку
включения/выключение на устройстве или соответствующую
кнопку напульте ДУ.
С более подробным описанием работы устройства вы можете ознакомиться в
режиме Помощь в меню.

После использования
Очистка
ВНИМАНИЕ: Перед чисткой отключите устройство от электрической
розетки во избежание опасности поражения электрическом током.
Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте
сухую мягкую ткань.
ВНИМАНИЕ: при очистке экрана крепко держите устройство, для
избежания его падения и возможных повреждений.

Транспортирование и хранение
Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в
условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего
воздуха от + 50 до – 40 оС и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.
Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69
при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 оС и отсутствии в воздухе
кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после
транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды
должно быть не менее 5 часов.
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Правила перевозки отражены на упаковке товара.
Перемещение:
∙ Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
∙ Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
∙ При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке
экрана.
∙ При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
∙ Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в
другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых
он поставлялся изначально.

Утилизация изделия
После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в
соответствующий пункт приема электрического и электронного
оборудования для последующей переработки и утилизации.
Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные
ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья
людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного
вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или
на предприятии по вывозу бытового мусора.

Устранение неисправностей
Вы можете решить большинство встречающихся проблем, используя следующую
информацию. Если проблема не решена – обратитесь в техническую поддержку или в
сервисный центр.

Общие проблемы
Телевизор не включается.
•
•
•

Подключите кабель питания в работающую розетку.
Замените батареи в пульте ДУ.
Отключите телевизор от питания на несколько минут и включите снова.

Пульт ДУ не работает
•
•
•

Убедитесь, что между пультом ДУ и телевизором нет препятствий.
Замените батареи питания.
Убедитесь, что на приемник культа ДУ не попадает прямой солнечный свет.

Нет изображения
•
•
•

Убедитесь, что внешние источники сигнала подключены корректно.
Убедитесь, что кабель, подключающий внешнее устройство, не поврежден.
Убедитесь, что правильно выбран источник сигнала.

Пиксели (точки), всегда темные, белые или цветные.
Ваш телевизор озготовлен с использованием высокотехнологичных светодиодов.
Однако иногда проявляется неисправность пикселей. Для этого типа устройств это
допустимо и не считается дефектом.
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Проблемы с ТВ сигналом
Нет изображения
•
Убедитесь, что антенна подключена корректно и кабель не поврежден.
•
Убедитесь, что разъем антенны плотно подключен к телевизору.
•
Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала.
•
Настройте каналы заново, если советы выше не помогли.
Слабое изображение
•
Убедитесь, что антенна подключена и попробуйте настроить положение антенны.
•
Попробуйте произвести повторную настройку канала.
•
Измените настройки изображения: яркость, контраст и проч.
Нет звука
•
Проверьте, что звук не выключен кнопкой
•
Проверьте, что звук не на минимальной настройке, нажмите
Нет цвета
•
•
•

+

Измените цветовые настройки в меню.
Убедитесь, что программа передается в цвете.
Убедитесь в правильной настройке канала.

Проблемы с воспроизведением медиа-файлов.
Файл не проигрывается
•

Убедитесь, что на носителе
поддерживаются телевизором.

данных

содержатся

файлы,

которые

Проблемы с воспроизведением с внешних источников
Нет звука
•
•

Убедитесь, что аудио-кабель подключен корректно и не поврежден.
Убедитесь в правильности выбора источника на вашем ТВ.

Проблемы с онлайн-сервисами (Smart TV)
При использовании проводного соединения (LAN)
•
•
•
•

Убедитесь, что сетевой кабель не поврежден и подключен корректно.
Проверьте, можете ли вы получить доступ с другого устройства.
Возможно, что сервис в настоящий момент не доступен для всех пользователей.
Проверьте настройки сети на вашем ТВ.

При использовании беспроводного соединения
•
•
•

Проверьте, можете ли вы получить доступ с другого устройства.
Возможно, что сервис в настоящий момент не доступен для всех пользователей.
Проверьте настройки сети на вашем ТВ.
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Технические характеристики
Частотный диапазон

Мощность передачи (max)

2.4G:
<20dBm

IEEE 802.11 b\g\n (HT20):13
IEEE 802.11 n (HT40): 9

Bluetooth
Частотный диапазон

Мощность передачи (max)

2.402GHz-2.480GHz

<20dBm
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Технические характеристики

Модель

24HB5000

Размер экрана

24” (61см)

Разрешение экрана

1366 x768

Яркость, кд/м2

200

Контраст

3000:1

Соотношение сторон

16:9

Угол обзора, град

170/170

Питание

~100-240В 50/60Гц

VESA

200x100 мм

Габаритные размеры
телевизора, мм
Масса нетто, кг

Без подставки

552.9×332.6×86.3

С подставкой

552.9×369.7×144.1

С подставкой

2.5

Примечание – Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид)
телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного
уведомления.
Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в
иллюстративных целях, для подтвержденной информации ознакомьтесь с
непосредственным продуктом.
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https://blaupunkt-tv-cis.com/files-uk/
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО
ССЫЛКЕ:

www.service.uniondistribution.eu
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Figures and illustrations in this Operation Manual are provided for reference
only and may differ from actual product appearance. Product design and
specifications may be changed without notice.

Help
The Help feature offers a lot of information about your TV operation. To use the Help featur
e, press the Home button, and then use the arrow and OK buttons to access to the Help
menu. You can find how to troubleshoot from the list or keyword search. If you update APK,
the Help feature and information will be updated.

Package contents
1.Led TV

1

2.Remote Control

1

3.Stand (one pair)

1

4.User Manual

1

5.Screw (1 set)

1

1

2

3

Operating conditions: air temperature from 15 to 35 ° C; humidity from 45 to 75%;
atmospheric pressure from 86 to 106 to Pa (from 650 to 800 mm of mercury).
Transportation: Packed TVs are allowed to be transported by all modes of transport
air temperature from +50 to - 40 ° C and humidity from 75 to 100%.

23.

4

5
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Getting started
Fitting the stand
Before you can install your TV set, you need to fit the stand. Alternatively, you can mount it
on the wall. A Phillips screwdriver is needed to perform the installation.

Setting up the TV set
Place your TV set on a flat, stable surface (e.g. a table or a specially designed TV stand).
Make sure that all cables are laid simply and safely and do not represent a trip hazard. The
device must be connected to a mains socket using the mains cable. This mains socket must
be easily accessible so that the mains plug can be removed immediately in the event of an
emergency.

Fitting the batteries into the remote control
1. Turn the remote control over with its underside facing upwards, insert a finger into the
recess, and push the battery compartment cover in the direction of the arrow. Remove
the battery compartment cover.

2. Insert the batteries supplied into the remote control. Make sure that you insert the
batteries correctly with the polarity as shown inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and push in the opposite direction to the arrow
until it clicks into place.
Caution: Remove the batteries from the remote control if you are not going to
use the device for an extended period of time. Otherwise, the remote control
can be damaged by leaking battery acid.
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Controls and connections
Caution: Before connecting or disconnecting any cables, switch off all related
devices (also the TV). Otherwise you could damage the devices.

COMMON
INTERFACE

Back

AV

8

9

LAN

ANT1
HDMI2

ANT2
(SATELLITE)

HDMI1
13/18V

1

2

3

3

4

6

(5V

DIGITAL AUDIO
OUT

USB2.0
500mA)

7

400mA

5

1、DIGITAL AUDIO OUT: Connect to an external digital audio device.
2、LAN: Local area network (LAN) port. Connect a LAN cable to this port to connect to the
Network.
3、HDMI: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) input.
(HDMI1 supports ARC function)
4、ANT1:For connection of the external antenna.
5、ANT2:Connection for satellite antenna (ANT 2) (SATELLITE)
6、USB2.0: USB port. Connector a USB Storage device for multimedia file playback.
7、Headphone out

: Earphones/headphones jack.

8、Common Interface slot.
9、AV IN: AV audio/video signal input.

8

Remote control
Definition of the buttons on remote control:
Buttons

escription

1

Power

Turn on/off TV

2

Mute

Mute or restore sound

Media

Control media playback in Media
mode

4

Number

Number buttons

5

Info

Display program information

6

EPG

Launch Electronic Program Guide

7

Settings

Display System Settings Menu

8

Source

Select signal source

9

Press the direction buttons to
Direction/ select menu options or settings.
Press OK to select or confirm
OK
menu item.

10

Menu

Display main menu

11

Back

Return to last viewed program

12

Voice

Activate Voice command function

13

Volume

Adjust the volume

Program

Select programs in ascending
descending order

15

Home

Open Android TV Homepage

16

NETFLIX Open Netflix App

17

YouTube Open YouTube App

3

14

18

or

Color

Use in accordance with the
Operation interface instructions

Audio

Select audio languages
Audio channels

20

Subtitle

Select subtitle

21

TTX

Show or hide Teletext

19
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and

Connecting antennae, Internet and external devices
Connecting a digital audio system
You can connect your TV set to a digital audio system (e.g. amplifier, home cinema).
Connect the plug at the
end of a coaxial audio
cable (not supplied) to the
Digital
Audio
Out
connection on your TV set.

Connecting headphones
You can connect headphones or an
analogue playback device to the socket
marked with a headphones symbol. Use
an audio cable with a 3.5 mm jack-type
plug.

CI card slot
If you have purchased a subscription for
watching scrambled programmes with a Pay TV provider, you can insert the module with
the CI or CI+ card into this slot. For more information, please read the documentation
supplied with your CI card.
Caution! Switch your TV set off before inserting or removing the CI module.
Otherwise you could damage the module or the TV set.
Inserting the CI card
Insert the module with the CI
or CI+ card into the CI card
slot. Make sure it is the right
way around.
Removing the CI card
To remove the CI card,
carefully pull it out of the CI card slot.
The CI/CI+ module is initialised after you switch the TV set on. This may take a little while.
You should then be able to view the scrambled
channels. If this is not the case, consult your Pay TV
provider to check that the signal has been enabled for
you.

Connecting USB device
The TV has USB 2.0 ports for connection with
appropriate mass storage devices.
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Connecting an external device with AV output
Connect external devices
via the AV IN jack directly to
TV by using a Mini AV
cable.
In order to play the audio and
video signal fed in from the
external device on the TV,
select the signal source “AV”.

Connecting external equipment with HDMI interface
HDMI is the abbreviation for "High D efinition Multimedia" and allows the digital
transmission of both audio video signals over the same cable.

In order to play the audio and video
signal fed in from the external device
on the TV, select the signal source
as appropriate.

Connecting the TV
antenna or cable TV
You can connect the cable
from your indoor or outdoor
antenna or cable TV to the
antenna socket.

Connecting the satellite antenna
You can connect the cable from your satellite antenna to the ANT 2 SATELLITE socket.

To switch to satellite reception, select signal source “DTV”.
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Connecting the network cable (LAN connection)
You can also establish
an internet connection
via WiFi.

Getting started
Powering the TV set on and off
Powering on
Check that the TV is in standby mode. This means the mains cable must be connected to a
working mains socket.Then press the power button on the device or the
button on the
remote to turn on the TV.
Powering off
To power the TV off, either press the Power button on the device or press the
the remote control.

button on

After use
Cleaning
Warning: Make sure the device is unplugged from the mains power before
cleaning. Otherwise, there is a risk of electrocution!
Never spill or spray any type of liquid into the unit. Only use a clean, dry cloth for cleaning
the casing. Never use aggressive liquids. When very dirty, use a slightly dampened cloth.
Clean the screen with a special cleaning cloth for screens.
Caution: when you clean the screen, hold the device steady with one hand
and carefully clean the screen with the other. Otherwise, the device could tip
over and get damaged or cause injuries.

Storage when not in use
If you do not plan to use the device for an extended period of time, unplug the power cord from
the socket and remove the batteries from the remote control. Make sure that the storage
temperature is between 15 °C and 45 °C and the relative humidity does not exceed 90%.

Transport
If you wish to move the device a short distance, proceed as follows to transport the device:
1. Disconnect the device from the mains.
2. Remove all cables connected to the device.

12

3. If you wish to move the device outside your building, demount the base and the optional
side supports or the mounted wall bracket by reversing the procedure.
4. Pack the TV set up carefully. Take special care to ensure the corners of the casing and
the screen are well protected.
5. Take the TV set and its accessories to its new location and recommission it.

Disposal of old electrical appliances
The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not
be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances
must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of
the materials they contain, and reduce the impact on human health and the
environment.
The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your
obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately
collected.
Consumers should contact their local authority or retailer for information
concerning the correct disposal of their old appliance.

Trouble-shooting
You can solve most common problems yourself using the solutions below. If the problem
persists after checking the suggested solutions, please contact your reseller.

General problems
The TV set will not switch on.
•
•
•

Plug the power cable of the TV set into a working mains socket.
Replace the batteries in the remote control.
Unplug the plug of the power cable from the mains socket, wait approx. 30 seconds and
plug the power cable back in. The device should then work normally.
The remote control does not work
• Is there an obstruction between the remote control and the sensor on the TV?
• Replace the batteries.
• Make sure that the remote control sensor is not exposed to direct sunlight.
No picture
•
•
•

Are all the connection cables to external signal sources properly connected?
Is the connection cable to the external signal source damaged?
Have you selected the correct signal source on the TV set?

TV reception problems
No picture
• Is the antenna plugged in properly? Is the antenna cable damaged?
• Is the antenna cable plug firmly connected?
• Have you selected the correct signal source on the TV set?
• Have you already executed a channel search at your present location?
Poor picture
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• Is the antenna plugged in? Adjust the antenna.
• Check that the channel is tuned properly.
• Adjust the picture settings, such as brightness, colour, sharpness.
No sound
• Is the sound muted? Press the
button .
• Is the volume turned down? Press the
+ button .
No colour
•
•
•

Adjust the colour setting.
Check the programme is broadcast in colour.
Check that the channel is tuned properly.

Multimedia playback problems
File is not played back
•

Check that the USB mass storage device contains compatible files.

Problems with playback from external devices
No sound
• Check that the audio cable is properly connected or damaged.
• Make sure that you have selected the correct signal source on your TV set.
Sound is distorted or humming
•
•

Clean the connector plugs.
Replace the connection cable to the external device.

Problems with online services (Smart TV)
If you are using a cable network connection (LAN)
• Check that the network cable is properly connected.
• Check whether the network cable is damaged.
• Check whether you can access the internet from another device on the network .
• It is possible that the server for the selected service is temporarily down.
• Check the network settings on the TV set.
If you are using a wireless network
•
•
•

Check whether you can access the internet from another device on the wireless network.
It is possible that the server for the selected service is temporarily down.
Check the network settings on the TV set.
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Specifications
Model

24HB5000

Screen Size

24"(61cm)

Resolution

1366 x768

Brightness (cd/㎡)

200

Contrast ratio

3000:1

Aspect Ratio

16:9

Viewing angle

170/170

Power Input

~100-240V 50/60Hz

VESA

200x100 mm

Dimensions
(mm)
Weight (kg)

Without stand

552.9×332.6×86.3

With stand

552.9×369.7×144.1

With stand

2.5

Note:
The technical data and design may be changed without prior notice.
All the pictures in this user manual are for illustrative purposes only and may be used for
reference. Depending on the model, the actual product shall prevail.
INFORMATION ABOUT DISPOSAL, SERVICE AND
CERTIFICATIONS
The service life of the product is 5 years. At the end of its service life, contact
service center if necessary.
The products have the appropriate certification that does not contain harmful substances
in accordance with the rules and technical regulations.
Information about service centers, manufacturer,
certificates and declarations of conformity indicated in the warranty card,
other supporting documentation (either on the supplier 's online resources or
manufacturer)
Additional product information, certificates and declarations
can be found on the online resource at the web address
https://blaupunkt-tv-cis.com/files-uk/

INFORMATION ABOUT WARRANTY
CONDITIONS AND SERVICE BY LINK:
www.service.uniondistribution.eu

15

