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рідкокристалічний (LED) 
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LE32K6000S 
LE40K6000SF 
LE43K6000SF 
LE50K6000SF 

 

 
Перед использованием устройства 
внимательно прочтите это руководство по 

эксплуатации и сохраните его для 
дальнейшего использования. 
 

Құрылғыны пайдаланар алдын осы 
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып 
шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін 

сақтап қойыңыз. 
 
Перед використанням пристрою уважно 

прочитайте цей посібник з експлуатації та 
збережіть його для подальшого 
використання. 



 



 

ВНИМАНИЕ 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.  

НЕ ОТКРЫВАТЬ! 
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ҚОШ КЕЛДІҢІЗ!  
Диагоналы 24"/32"/40"/43"/50" сұйықкристал теледидарды сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз. Бұл нұсқаулық 
теледидарды баптап, оны пайдалануды бастап кетуге септігін тигізеді.  

Бастау үшін жабдықтың төмендегі тізбеге сәйкес жиынтықтылығын тексеріп алыңыз: 

Астынан диодты жарық түсірілетін сандық  
СК-теледидар 24", 32" HD Ready 

Астынан диодты жарық түсірілетін сандық  
СК-теледидар 40", 43" FULL HD 1080P 

Қашықтан басқару пульты Қашықтан басқару пульты 

AAA батареялары, 2 дана AAA батареялары, 2 дана 
Пайдалану нұсқаулығы Пайдалану нұсқаулығы 
Жұмысты бастауға қатысты қысқа нұсқаулық Жұмысты бастауға қатысты қысқа нұсқаулық 
Тіреуіш Тіреуіш 
YPbPr қосатын кабелі  YPbPr қосатын кабелі 
AV кабелі AV кабелі 
 

 
Астынан диодты жарық түсірілетін сандық СК-теледидар 50" FULL HD 1080P 
Қашықтан басқару пульты 
AAA батареялары, 2 дана 
Пайдалану нұсқаулығы 
Жұмысты бастауға қатысты қысқа нұсқаулық 
Тіреуіш  

YPbPr қосатын кабелі  
 
 
 
Енді сіз жұмысқа кірісе аласыз! 

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ 
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАМАС БҰРЫН НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТҮГЕЛ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ДА ОНЫ 
АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ  

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ  

 

 ЭЛЕКТР ТОҒЫНАН  
ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІ.  

АШПАҢЫЗ! 

 

ЭЛЕКТР ТОҒЫНАН ЗАҚЫМДАНБАС ҮШІН ТЕЛЕДИДАР ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШУҒА 
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ҚИЫНДЫҚ ТУҒАН 

ЖАҒДАЙДА КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ЖЕЛІСІНІҢ НӨМІРІНЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ. ІШІНДЕ НАЙЗАҒАЙЫ БАР 
ҮШБҰРЫШТЫ НЫШАН ҚҰРЫЛҒЫ ІШІНДЕ ЖОҒАРЫ КЕРНЕУДІҢ БАРЫНА НҰСҚАЙДЫ. ҚҰРЫЛҒЫ ІШІНДЕГІ 
КЕЗ-КЕЛГЕН БӨЛШЕККЕ ТИІСУ ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ. 

ҚҰРЫЛҒЫ КОРПУСЫНДА ҮШБҰРЫШТАҒЫ ЛЕП БЕЛГІСІ НЫШАНЫ ДА БАР: БҰЛ НЫШАН ОСЫ БҰЙЫМНЫҢ 
ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҚТАМАСЫНА ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕРІ БАР 
МАҢЫЗДЫ ӘДЕБИЕТ ТЕ КІРЕТІНІН ЕСКЕРТЕДІ. 

 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОҒЫНАН ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІН ЖӘНЕ ӨРТ ШЫҒУ 
ЫҚТИМАЛДЫҒЫН ТӨМЕНДЕТУ ҮШІН ТЕЛЕДИДАРДЫ ЫЛҒАЛ КӨЗДЕРІНЕ ЖАҚЫН ОРНАТПАҢЫЗ. 
СК-ЭКРАНҒА СЫЗАТ ТҮСІРУІ НЕМЕСЕ ОНЫ ЗАҚЫМДАУЫ МҮМКІН ҚАНДАЙ ДА БІР ЖЕМІР 
ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. СК-ЭКРАННЫҢ ОҒАН СЫЗАТ ТҮСІРУІ МҮМКІН 
ЗАТТАРМЕН ЖАНАСУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. 

   

 

 ЕСКЕРТПЕ: ҚҰРЫЛҒЫҒА ӨЗ БЕТІНШЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ ӘРІ БҰЛ 

ДЕНСАУЛЫҚҚА ҮЛКЕН ЗИЯН ТИГІЗУІ НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАҚЫМДАУЫ МҮМКІН. СЕРВИСТІК 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ЖЕЛІСІНІҢ НӨМІРІНЕ 
ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ. 

 01 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтандырулар 



Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтандырулар 

 
Қауіпсіздік нұсқаулары 
 Абайлаңыз: Электр тоғынан зақымданбас үшін 
теледидар қақпағын (немесе артқы панелін) ашуға 
тыйым салынады. Ішінде пайдаланушы қызмет 
көрсететін бөлшектер жоқ. Техникалық қызмет 

көрсету мәселелері бойынша білікті мамандарға 
жүгініңіз. 

 Абайлаңыз: Өрт шықпас немесе электр тоғынан 
зақымданбас үшін құрылғы ішіне ылғал тиюіне жол 
бермеңіз. 

 Құрылғыға су шашыратпаңыз немесе 

тамшылатпаңыз. Құрылғыға су құйылған ыдыс 
қоймаңыз, мәселен, құмыра. 

 Құрылғыны тікелей күн сәулесі мен жылу көздерінің 
(радиаторлар, пештер) әсерінен сақтаңыз. 

 Желдету тесіктерін жаппаңыз. Корпустағы ойықтар 
мен тесіктер оны желдетуге арналған. Теледидарды 
жастыққа, диванға немесе соған ұқсас зат бетіне 
қойып, желдету тесіктерін жаппаған жөн. 

 Құрылғыны тұрақсыз арбаға, тіреуішке, тағанға, 
кронштейнге немесе үстелшеге орнатпаңыз. Бұл 
теледидардың құлап, зақымдалуына немесе 
денсаулыққа зиян тиюіне әкелуі мүмкін. 

 Құрылғы панеліне немесе корпусына ауыр 
заттарды қоймаңыз. 

 Құрылғыны пайдаланбаған кезде қорек 
баусымының ашасын желіден ажыратып қойған жөн. 

 Батареяларды жоюды қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі талаптарды ескеріп орындаған жөн. 

 Абайлаңыз: Батареялар қатты қызбауы тиіс, 
мәселен, күн сәулесінің, оттың немесе т.с.с. әсерінен. 

 Абайлаңыз: Құлаққаптан болатын артық дыбыс 
қысымы кереңдікке әкелуі мүмкін. 

 Абайлаңыз: Еңкейтілген кезде құрылғының құлауы 
нәтижесінде денсаулыққа зиян тиюіне жол бермес 
үшін құрылғы мен оның барлық құрамбөліктері 
әрдайым үстіне құрылғы орнатылатын көлденең бет 
шегінде болуы тиіс. 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Егер құрылғыға 
электростатика әсері тиген болса, ол дұрыс жұмыс 

істемеуі мүмкін, нәтижесінде пайдаланушыға оны 
өшіріп қосуы қажет болады. 

Бұл белгі құрылғының басқа тұрмыстық қалдықтармен 
берге ЕС аймағында жойылуға жатпайтынын 
білдіреді. Дұрыс жоймау салдарынан қоршаған ортаға 
немесе адамдардың денсаулығына зиян тимес және 
өңделген материалдың қайта пайдаланылуын 
қамтамасыз ету үшін құрылғының өңдеуден дұрыс 
өткізілуін қадағалаңыз. Жойылатын құрылғыны 
қайтару үшін қайтару және жинау орталықтарына 
жүгініңіз немесе құрылғыны сатушыға қоңырау 
шалыңыз. Бұл жағдайда құрылғы экологиялық қауіпсіз 

өңдеуге жөнелтілуі мүмкін  



Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтандырулар 

 
ЕСКЕРТУЛЕР ЖӘНЕ САҚТЫҚ 
ШАРАЛАРЫ 

Бұл теледидарда жоғары кернеу пайдаланылады.  

Теледидардың артқы панелін ашпаңыз. Техникалық 
қызмет көрсету мәселелері бойынша білікті сервистік 
мамандарға жүгініңіз. 

 
Өрт шықпас немесе электр тоғынан зақымданбас 
үшін құрылғы ішіне ылғал тиюіне жол бермеңіз. 

 
Теледидарды құлатпаңыз және оның саңылауларына 
немесе тесіктеріне бөгде заттарды салмаңыз. 
Теледидарға кез-келген сұйықтықтың тиюіне жол 
бермеңіз. 

 
Теледидардың артқы қақпағындағы желдету 
тесіктерін жаппаңыз. Дұрыс желдету электрлік 

құрамбөліктерінің бұзылуына жол бермейді. 

 
Теледидарды қорек баусымына қоймаңыз. 

 
Теледидарды немесе теледидар тіреуішін баспаңыз, 
оған сүйенбеңіз немесе оны итермеңіз. Балалардың 
тәртібін қадағалаңыз. Теледидар құлап кеткен 
жағдайда денсаулыққа қатты зиян тиюі мүмкін. 

 
Теледидарды тұрақсыз арбаға, тіреуішке, сөреге 
немесе үстелшеге орнатпаңыз. Теледидар құлап 
кеткен жағдайда оған қатты зақым келуі немесе 

денсаулыққа қатты зиян тиюі мүмкін. 

 
Егер теледидарды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын 
болсаңыз, қорек баусымының ашасын айнымалы тоқ 
электржелісі розеткасынан ажыратып қойыңыз. 

 
Егер сіз теледидарды жиһазға немесе соған ұқсас 

затқа орнатпақ болсаңыз, қажетті минималды 
саңылауларды сақтаңыз. Жылу бөліну 
теледидарыңыздың қызмет мерзімін қысқартып, қауіп 
төндіруі мүмкін

Абайлаңыз 

Абайлаңыз 

Абайлаңыз 

Назар аударыңыз 

Назар аударыңыз 

Назар аударыңыз 

Назар аударыңыз 

Назар аударыңыз 

Минималды саңылаулар 

Назар аударыңыз 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 

Теледидар ішіндегі қандай да бір құрамбөліктердің, 
сондай-ақ осы нұсқаулықта сипатталмаған кез-келген 

баптауды басқару жүйесінің құрылысына араласуға үзілді-
кесілді тыйым салынады. Барлық СК-теледидарлар 
жоғары вольты электрлік жабдық болып есептеледі. 
Құрылғы ЭКРАНЫНАН немесе КОРПУСЫНАН, сондай-ақ 
оның қандай да бір батырмаларынан немесе 
жалғағыштарынан шаңды сүрткенде немесе сұйықтық 
тамшыларын кетіргенде қорек баусымының ашасын 

розеткадан суырып қою қажет. Теледидарды қылшық 
қалдырмайтын жұмсақ таза құрғақ матамен сүртіңіз. Күн 
күркіреген уақытта теледидарға не оған қосылған кез-
келген құрылғыларға зақым келмес үшін қорек баусымын 
немесе антенна кабелін суырып қойыңыз. Осы 
теледидарға кез-келген жөндеуді білікті қызмет көрсетуші 
қызметкерлер ғана жүргізуі тиіс. 

ОРНАТУ  

*Бөлмеден жарық экранға тура түспейтін орынды 
табыңыз. 

Толық қараңғылық немесе экранның жарқырауы көзді 
шаршатып жіберуі мүмкін. Қарау ыңғайлы болуы үшін 
жұмсақ тікелей емес жарықтандыру ұсынылады. 
* Теледидар мен қабырға арасында желдету қамтамасыз 
етілетіндей орын қалдырыңыз. 
* Корпусты зақымдап алмас немесе құрамбөліктері 
уақытынан бұрын істен шықпас үшін құрылғыны ыстық 

жерлерден сақтаңыз. 
* Теледидарды пайдаланғанда желдету тесіктерін 

жаппаңыз

Негізгі функциялары 
① Теледидар, дисплейлі терминал, ДК мониторы 

ретінде пайдалану; 

② Жоғары жарықтық, кең шолу бұрышы; 

③ HDMI және SCART интерфейстері; 

④  NICAM; 

⑤  Уақыт бойынша жылжыту функциясы

Негізгі параметрлері 

Панель 24" 32" 40" 43" 50" 

ТВ жүйесі PAL-B/G, I, D/K  
SECAM-B/G, D/K, L, 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 

Бейнесигнал жүйесі PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.265 

Сақталатын арналар саны 2000(DVB-S2); 500(DTV); 100(ATV) 

Қорек кернеуі 100-240 В айн. тоқ, 50/60 Гц 

Энергия тұтынымы 33 Вт 48 Вт 76 Вт 78 Вт 116 Вт 

Күту режиміндегі энергия тұтынымы ≤ 0,50 Вт 

Аудиожүйенің шығыс қуаты  
(THD ≤7%) 

2x3 Вт 2x8 Вт   2 x10 Вт 

Кіріс сигналы Жоғары айқындылықтағы мультимедиялық интерфейс (HDMI) x 2 (24", 32", 40", 43") 
Жоғары айқындылықтағы мультимедиялық интерфейс (HDMI) x 3 (тек қана 50" үшін) 
Композитті кіріс x 1 
YPbPr x 1 
SCART кірісі x 1 
VGA x 1 

CI x 1 
USB x 1; LNB IN x 1  
RF Co-Ax x 1 

Шығыс сигналы Құлаққап x 1  
SCART шығысы x 1  
COAXIAL шығысы x 1 

Көлденеңінен айыру қабілеті 
(жолдық ТВ-жайма) 

Композитті бейнекірісі  >=350  
YPbPr  >=400 

 02 Кіріспе 

2x8 Вт 2x8 Вт 
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ДК 

ҰСТАЙТЫН РЕЖИМДЕРІ 

АЙЫРУ ҚАБІЛЕТІ 
Тік жайма жиілігі 

(Гц) 
Көлденең жайма 

жиілігі (кГц) 

1 640x480 60 31,47 

2 800x600 60 37,88 

3 1024x768 60 48,36 

4 1366x768 60 47,7 

5 1280x1024 60 63,98 

6 
1920x1080  

(40", 43", 50" үшін) 
60 66,64 
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Тіреуішті орнату нұсқаулығы 
Әр тіреуіштің ұзартылған аяғын тауып, тіреуіштің 

тікбұрышты бөлігін теледидарға ұзартылған аяқ оның 

беткі жағында орналасатындай етіп кигізіңіз

Ұзын бұрандаларды теледидардың артқы панеліндегі 

метал тіреуіштердегі тесіктерге сәйкес келетін тесіктерге 
салыңыз, кейін бұрандаларды мықтап тартыңыз. 
Бұрандалардың дұрыс отыруын қамтамасыз ету үшін 
тартып бұрар алдын метал тіреуіштерді сәл жылжытуға 

болады

ОРНАТУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТПЕЛЕР 
Бөлмеден жарық экранға тура түспейтін орынды табыңыз. Тас қараңғылық немесе экранның жарқырауы көзді шаршатып 
жіберуі мүмкін. Қарау ыңғайлы болуы үшін жұмсақ тікелей емес жарық түсіріп қою ұсынылады. 

Желдетуді қамтамасыз ету үшін теледидар мен қабырға арасында жеткілікті орын қалдырыңыз. 

Өтініш, тіреуіште теледидарды бұрушы болмаңыз

Корпусты зақымдап алмас немесе құрамбөліктері уақытынан бұрын істен шықпас үшін құрылғыны ыстық жерлерден 

сақтаңыз

4x14PM 4x14PM 

4x14PM 4x14PM 

4x20PM 4x20PM
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ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ 
Теледидарды қабырғаға келесідей жолмен орнатуға болады

СК-теледидарды қатты бетке орнатыңыз. Экранның алдыңғы жағын зақым келмес үшін жұмсақ материалмен жауып қою 

қажет.

Жеткізілім жиынтықтамасына кіретін төрт бұранданың көмегімен теледидарды қабырғаға бекітуге арналған кронштейнге 

(жеткізілім жиынтықтамасына кірмейді) теледидардың артқы жағындағы төрт тесікке бұрандаларды VESA стандарты 

бойынша бұрап, бекітіңіз
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Алдыңғы басқару панелі (24"/32") 

Алдыңғы панель 

1 Қашықтан басқару датчигі. 

2 Жарықдиодты индикатор: 

 ҚЫЗЫЛ: КҮТУ РЕЖИМІ. 

3 Басқару батырмалары. 

 

БАСҚАРУ БАТЫРМАЛАРЫ  

Басқару батырмалары астыңғы бөлігінде сигнал 

индикаторының оң жағында орналасады
Джойстик 

1. Орталық батырма: ұзақ басу – қоректі қосу/өшіру; бір 
рет басу – сигнал көзін таңдау 
2. Үстіге/астыға: арналарды ауыстыру 

3. Солға/оңға: дауыс қаттылығын реттеу 

Артқы/бүйірлік жалғағыштары (24"/32") 

кіріс кіріс 

кіріс/шығыс кіріс 

кіріс кіріс 

кіріс кіріс 

кіріс/шығыс аналогтық аудиошығыс 

сандық аудиошығыс  

кіріс  

Астынан қарағандағы көрініс 

USB HDMI2(ARC) VGAHDMI1 COAXIALSCART

COMMON INTERFACE (CI)

HEADPHONEYPbPr
LNB IN

(SATELLITE) AV IN

1 5

7 8 9

32 4

1210 11

6

ANT IN 
(AIR/CABLE)
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Алдыңғы басқару панелі (40"/43") 

Алдыңғы панель 

1 Қашықтан басқару датчигі. 

2 Жарықдиодты индикатор: 

 ҚЫЗЫЛ: КҮТУ РЕЖИМІ. 

3 Басқару батырмалары. 

 

БАСҚАРУ БАТЫРМАЛАРЫ 

Басқару батырмалары астыңғы бөлігінде сигнал 

индикаторының оң жағында орналасады

 

1. Орталық батырма: ұзақ басу – қоректі қосу/өшіру; бір 
рет басу – сигнал көзін таңдау 
2. Үстіге/астыға: арналарды ауыстыру 
3. Солға/оңға: дауыс қаттылығын реттеу

Артқы/бүйірлік жалғағыштары (40"/43") 

кіріс/шығыс кіріс 

кіріс/шығыс кіріс 

кіріс кіріс 

кіріс кіріс 

кіріс аналогтық аудиошығыс 

сандық аудиошығыс 

кіріс 

Джойстик 

Астынан қарағандағы көрініс 

USBHDMI2(ARC) VGAHDMI1 COAXIALSCART

1 532 4 6

COMMON INTERFACE (CI)

HEADPHONEYPbPr
LNB IN

(SATELLITE) AV IN

7 8 9 1210 11

ANT IN 
(AIR/CABLE)
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Алдыңғы басқару панелі (50") 

Алдыңғы панель 

1 Қашықтан басқару датчигі. 

2 Жарықдиодты индикатор: 

 ҚЫЗЫЛ: КҮТУ РЕЖИМІ. 

3 Басқару батырмалары. 

БАСҚАРУ БАТЫРМАЛАРЫ 

Басқару батырмалары астыңғы бөлігінде сигнал 

индикаторының оң жағында орналасады
Джойстик 

 
1. Орталық батырма: ұзақ басу – қоректі қосу/өшіру; бір 

рет басу – сигнал көзін таңдау 
2. Үстіге/астыға: арналарды ауыстыру 
3. Солға/оңға: дауыс қаттылығын реттеу

Артқы/бүйірлік жалғағыштары (50") 

сандық аудиошығыс кіріс 

кіріс кіріс 

кіріс кіріс 

кіріс аналогтық аудиошығыс 

кіріс/шығыс кіріс 

кіріс кіріс 

кіріс/шығыс кіріс 

Астынан қарағандағы көрініс 

HDMI3COAXIAL SCARTL RVIDEO

USB HDMI2(ARC) VGA
HDMI1 HEADPHONE YPbPr

COMMON INTERFACE (CI)

1 532 4

6 7 8 9 1210 11 13 14

LNB IN
(SATELLITE)

ANT IN 
(AIR/CABLE)
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Haier теледидарына сыртқы құрылғыларды қосу (24"/32") 

G  Жасыл (Y) 

B  Көк (Pb/Cb) 

W  Ақ (сол аудиоарна) 

R  Қызыл (оң аудиоарна, Pr/Cr)  

Y  Сары (бейне)

HDMI интерфейстері бар 

аудио-/ бейнеойнатқыш  

Күшейткіш 

CVBS, DVD-ойнатқыш немесе  
YPbPr/YCbCr интерфейстері бар 

өзге құрылғы. 

CVBS, DVD- ойнатқыш немесе 
CVBS/S-Video интерфейстері 

бар өзге құрылғы. 
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Haier теледидарына сыртқы құрылғыларды қосу (40"/43") 

G  Жасыл (Y) 

B  Көк (Pb/Cb) 

W  Ақ (сол аудиоарна) 

R  Қызыл (оң аудиоарна, Pr/Cr)  

Y  Сары (бейне)

HDMI интерфейстері бар 

аудио-/ бейнеойнатқыш 

Күшейткіш 

CVBS, DVD-ойнатқыш немесе  
YPbPr/YCbCr интерфейстері бар 

өзге құрылғы. 

CVBS, DVD- ойнатқыш немесе 
CVBS/S-Video интерфейстері 

бар өзге құрылғы. 
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Haier теледидарына сыртқы құрылғыларды қосу (50") 

G  Жасыл (Y) 

B  Көк (Pb/Cb) 

W  Ақ (сол аудиоарна) 

R  Қызыл (оң аудиоарна, Pr/Cr)  

Y  Сары (бейне)

CVBS, DVD-проигрыватель 
или иное устройство с 

интерфейсами CVBS/S-Video. 

Күшейткіш 

HDMI интерфейстері бар 
аудио-/ бейнеойнатқыш 

CVBS, DVD- ойнатқыш немесе 
CVBS/S-Video интерфейстері 

бар өзге құрылғы. 
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Haier теледидарына сыртқы 
құрылғыларды қосу
DVD-ойнатқышты/жерсеріктік, кабелдік телевидение 

жиынтықтамасы қабылдағышын/ойын 
приставкасы/көшпелі немесе тұрақты компьютерді 
қосу 

DVD-ойнатқышты/жерсеріктік, кабелдік телевидение 
жиынтықтамасы қабылдағышын/ойын 
приставкасы/көшпелі немесе тұрақты компьютерді 

қосудың бірнеше нұсқалары қарастырылған

1-нұсқа SCART стандарты бойынша қосу 

 SCART типіндегі кабелмен (жеткізілім 
жиынтықтамасына кірмейді) теледидардың SCART 
жалғағышы мен DVD-ойнатқышты/кабелдік телевидение 
жиынтықтамасының қабылдағышын немесе ойын 
приставкасын қосыңыз. 

 SCART типіндегі кабелмен қосылған құрылғыны таңдау 
үшін қашықтан басқару пультындағы SOURCE 
батырмасын басыңыз, ▼▲ батырмаларын басып, SCART 
таңдаңыз да OK басыңыз. 

Ескертпе: Үнсіздік бойынша теледидар қосылған кезінде 
SCART типіндегі қосылуды пайдаланады. 

2-нұсқа HDMI стандарты бойынша қосу 

 Теледидарға қосылатын құрылғыны алдын ала өшіріп 
қойған жөн (егер ол қосулы күйде болған болса). 

 HDMI типіндегі кабелмен (жеткізілім жиынтықтамасына 
кірмейді) теледидардың HDMI жалғағышы мен DVD-

ойнатқышты/кабелдік телевидение жиынтықтамасының 
қабылдағышын немесе ойын приставкасын қосыңыз. 

 Теледидарға қосылған құрылғыны қосыңыз. 
 HDMI типіндегі кабелмен қосылған құрылғыны таңдау 

үшін қашықтан басқару пультындағы SOURCE 
батырмасын басыңыз, ▼▲ батырмаларын басып, HDMI 
таңдаңыз да OK батырмасын басыңыз. 

3-нұсқа AV (аудио-бейне) стандарты бойынша қосу 

(сары/ақ/қызыл) 

 Қосар алдын теледидар мен қосылатын құрылғы 
өшірілуі тиіс.  

 AV типіндегі кабелдермен (жеткізілім жиынтықтамасына 

кірмейді) теледидардың бейне (сары) және аудио (қызыл, 
ақ) жалғағыштары мен DVD-ойнатқышты, ойын 
приставкасын және т.с.с. қосыңыз. 

 AV типіндегі кабелдермен қосылған құрылғыны таңдау 
үшін қашықтан басқару пультындағы SOURCE 
батырмасын басыңыз, ▼▲батырмаларын басып, AV 
таңдаңыз да OK батырмасын басыңыз. 

4-нұсқа COMPONENT стандарты бойынша қосу 

(жасыл/көк/қызыл)+(ақ/қызыл) 

 Қосар алдын теледидар мен қосылатын құрылғы 
өшірілуі тиіс. 

 COMPONENT типіндегі кабелдермен (жеткізілім 

жиынтықтамасына кірмейді) теледидардың Y, Pb, Pr 
(жасыл, көк, қызыл) және L-Audio-R (ақ, қызыл) 
жалғағыштары мен DVD-ойнатқышты, ойын приставкасын 
және т.с.с. қосыңыз. 

 COMPONENT типіндегі кабелдермен қосылған 

құрылғыны таңдау үшін қашықтан басқару пультындағы 

SOURCE батырмасын басыңыз, ▼▲батырмаларын 
басып, YPbPr таңдаңыз да OK батырмасын басыңыз.  

5-нұсқа VGA стандарты бойынша қосу  

(15 түйіспелі Sub-D жалғағышы) 

 VGA типіндегі кабелмен (жеткізілім жиынтықтамасына 
кірмейді) теледидардың VGA жалғағышы мен ДК/ 
ноутбукті қосыңыз. 

 VGA типіндегі кабелмен қосылған ДК/ноутбукті таңдау 
үшін қашықтан басқару пультындағы SOURCE 

батырмасын басыңыз, ▼▲ батырмаларын басып, РС 
таңдаңыз да OK басыңыз. 

Ескертпе: VGA жалғағышы бейнесигналды ғана беруге 
арналған. ДК/ноутбуктен аудиосигналды беру үшін 
қосымша кабелмен теледидардың PC Audio (3,5 мм) 
аудиошығысын ДК/ноутбуктің құлаққапқа арналған 
жалғағышымен (3,5 мм) қосқан жөн. 

6-нұсқа USB стандарты бойынша қосу 

 Теледидар көптеген USB-құрылғылардың және бірқатар 
сандық камера моделдерінің жұмысын қолдайды. 

 USB-құрылғыны (жеткізілім жиынтықтамасына кірмейді) 
немесе USB-кабелді (жеткізілім жиынтықтамасына 

кірмейді) теледидарға қосыңыз. 
 USB типіндегі кабелмен қосылған құрылғыны таңдау 

үшін қашықтан басқару пультындағы SOURCE 
батырмасын басыңыз, ▼▲ батырмаларын басып, USB 
таңдаңыз да OK батырмасын басыңыз. 

1-ескертпе: *.jpg және *.mp3 пішіміндегі файлдар ғана 
оқылады, басқа пішімдегі файлдар оқылмауы мүмкін. 

2-ескертпе. Apple iPhone смартфондары мен Apple iPod 
ойнатқыштары теледидардың осы моделімен үйлеспейді. 
3-ескертпе. Кез-келген құрылғыны USB-жалғағышқа 
қосқан кезде USB-кабелдің ұзындығы минималды болуы 
тиіс. 

7-нұсқа Құлаққапқа арналған шығыс 

Құлаққап штекерін теледидардағы құлаққапқа арналған 
ұяға сұғыңыз. Теледидар динамиктері ажыратылады. 
Қажет жағдайда сыртқы динамиктерді қосуға да болады. 

8-нұсқа САНДЫҚ АУДИОШЫҒЫС (COAXIAL) 

COAXIAL – бұл сандық аудиосигналды аудиотехникаға 
беруге арналған интерфейс, мәселен, үй кинотеатры 

және теледидарға жақын орналасқан басқа сандық HiFi-
жабдығы. Сигнал RCA жалғағыштары бар коаксиалды 
кабель арқылы беріледі. 

 Қосар алдын теледидар мен қосылатын құрылғы 
өшірілуі тиіс. 

 AV кабелдермен (жеткізілім жиынтықтамасына кірмейді) 
теледидардың COAXIAL жалғағышы мен үй 

кинотеатрының аудиожүйесін немесе басқа сандық HiFi-
жүйесін және т.с.с. қосыңыз 

9-нұсқа LNB КІРІСІ 

Жерсеріктік кабелді артқы панелдегі LNB жалғағышына 
қосыңыз. 
Осыдан кейін қозғалтқышты қосуға болады. DVB-S2 

режиміне ауысып, арналарды іздеуді бастау үшін "Source" 
басыңыз. 



Кіріспе 

ЖАЛПЫ ИНТЕРФЕЙС 

Жалпы интерфейс (CI) жалғағышы шартты қолжетімділік 
(СА) модулін және телехабарларды ақылы көру және 
қосымша қызметтерді пайдалану үшін Smart-картаны 
орнатуға арналған. 

Осы модульдер және жазылуды ресімдеу тәртібі туралы 
қосымша мәліметтерді алу үшін жалпы интерфейс 
қызметінің провайдеріне жүгініңіз. 
Біздің компанияның СА-модульдері мен Smart-
карталарды жеткізбейтініне, сондай-ақ оларды қосымша 

жабдық ретінде ұсынбайтынына назар аударыңыз

Абайлаңыз 

 Модульді Common Interface жалғағышына салар 
алдын теледидарды өшірген жөн. 

  САM-модульді дұрыс орналастырыңыз, кейін Smart-

картаны теледидардың бүйірлік панеліндегі Cl-

жалғағышқа салыңыз

Теледидарды қосқан соң келесі хабарлама шығады 
(егер CI-модуль табылса). Картаның белсендірілу 

сәтін күтіңіз.

MENU батырмасын басыңыз, кейін ▼▲ 

батырмаларының көмегімен СІ ақпараты тармағын 
таңдаңыз.

Пайдаланылатын СІ-карта туралы толық мәлімет 

шығады

Карта мәзіріне өту үшін ОК батырмасын басыңыз. 

Баптау туралы ақпаратты модульді пайдалану 
нұсқаулығынан қар.

Модульді шығарған соң экранда келесі хабарлама 

шығады

CI-жалғағы ш 

CAM-мод уль  

Smart-карта 



Қашықтан басқару пульты 

 Теледидарды қосу және өшіру. 

 Дыбыс режимін таңдау. 

 Кескін режимін таңдау. 

 Арна нөмірін немесе құпиясөзді енгізу. 

 Өткен арнаны қосу. 

 

Арна туралы ақпаратты шығару.  
Телемәтін режимінде – жасырын 

ақпаратты шығару. 

 
Экранға мәзірді шығару. Телемәтін 

режимінде – ИНДЕКС бетіне өту. 

 Таңдауды растау. 

 Экран мәзірі тармақтары арасында өту. 

 

Өткен экранға оралу.  
Телемәтін режимінде – аралас режимге 
өту. 

 
Функциясы жоқ. 

 Дыбысты қосу, өшіру. 

 Құрал-саймандар мәзірінің мәнмәтінін шығару. 

 Дауыс қаттылығы деңгейін реттеу. 

 Функциясы жоқ. 

 
Таңдаулы арналар тізіміне өту.  

Телемәтін режимінде – бетті ұстап қалу. 

 Мультимедия режимінде кері бағытта ойнату. 

 
Мультимедия режимінде және уақыт бойынша 
жылжыту режимінде ойнату. 

 
Мультимедияны, жазуды және уақыт бойынша 
жылжыту режимін тоқтату. 

 Сигнал көздерінің тізіміне өту. 

 
Функциясы жоқ. 

 
ТВ режимінде электронды хабарлар бағдарламасын 

шығару. Телемәтін суббетін шақыру. 

 
Экран мәзірінен шығу. Телемәтін режимінде – мәтінді 

жасырады. 

 Арналарды ауыстыру. 

 

Арналар тізіміне өту.  

Телемәтін режимінде – үстіңгі, астыңғы және 
толықэкранды кескін арасында ауысу. 

 Мультимедия режимінде алдыға қарай жылдам өткізу. 

 
Сандық ТВ режимінде қаралатын телехабарды жазу. 

 
Мультимедия режимінде және уақыт бойынша 

жылжыту режимінде кідірту. 

Түсті 
батырмалар 

Бағдарламаларды түзету: жою, атын өзгерту, орнын 
ауыстыру, өткізіп жіберу. Электронды хабарлар 
бағдарламасы: жазба, ақпарат, бағдарлама,  

еске салу. 

Қашықтан басқару пультына батареяларды орнату 

1. Батареялар бөлімінің қақпағын ашыңыз. 
2. Батареяларда және бөлім ішінде көрсетілген полярлылықты 
(+/-) сақтай отырып, кернеуі 1,5 В екі ААА батареясын салыңыз. 

3. Батареялар бөлімінің қақпағын орнына жабыңыз. Егер 
теледидар жұмысында және оны басқаруда жаңылыстар орын 
алғаны байқалса, дәлірек айтқанда, егер теледидар пульт 
батырмаларын басқанда жауап қайтармаса, батареяларды жаңа 
батареяларға ауыстырған жөн. 

Ескертпе: 

1) Сілтілі батареяларды пайдалану ұсынылады. 
2) Батареяларды заряды таусылған болса, сондай-ақ қашықтан 
басқару пульты ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, алып 

қойған жөн

 03 Қашықтан басқару пульты  



Қашықтан басқару пульты

ТЕЛЕМӘТІН 

Телемәтін белгілі бір арналар арқылы таратылатын газет сияқты оқуға болатын ақпараттық жүйе. Бұл 
функция құлағы естімейтін (нашар еститін) немесе хабар (кабель желісі, жерсеріктік арналар және т.б.) тілін 
білмейтін көрермендерге субтитрлерді қолдануға мүмкіндік береді.  

Батырма Әрекет 

TEXT  
(мәтін) 

Телемәтін режимдерін шақыру немесе олардан шығу үшін 
пайдаланылады. Қолжетімді тармақтар тізбесі шығарылады. Әр 
тармақтың үш саннан тұратын тиісті бет нөмірі бар. Егер таңдалған арна 
үшін телемәтін функциясы ұстамайтын болса, онда бос экранға 100 мәні 
шығарылады (бұл жағдайда телемәтін режимінен шығып, басқа арнаны 
таңдау қажет). 

SELECTING A PAGE  
(бетті таңдау) 

 

0-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, керек беттің нөмірін енгізіңіз 
(үстіге/астыға көрсеткілермен). Мысал: 120 бетін шақыру үшін 120 санын 
енгізіңіз. Бет нөмірі үстіде сол жақта көрсетіледі, санағыш ауысады да 
тиісті бет көрсетіледі. Басқа бетті қарау үшін жоғарыда аталған 
әрекеттерді қайталаңыз. Егер санағыш іздеуді жалғастырса, бұл беттің 
берілмегенін білдіреді. Басқа нөмір енгізіңіз. 

DIRECT ACCESS TO 
THE ITEMS  

(тармақтарға тікелей 
қолжетімділік) 

 

Экранның астыңғы бөлігінде астынан әртүрлі түстермен жарық 
түсірілетін аймақтар көрсетіледі. Тармақтарға немесе тиісті беттерге қол 
жеткізу үшін төрт түрлі-түсті батырма қарастырылған. Егер қажетті 
тармақ немесе бет қол жетімсіз болса, астынан жарық түсірілетін 
аймақтар жыпылықтайды. 

INDEX  
(мазмұны) 

Мазмұны бетіне оралу (әдетте, 100 беті). 

SUB PAGE  
(суб бет) 

Кейбір беттер үшін автоматты түрде кезекпен көрсетілетін суб беттер 
қарастырылған. Батырма суб беттерді шығару процесін тоқтата тұру 
немесе жаңғырту үшін пайдаланылады. Тиісті индикатор үстіде сол 
жақта көрсетіледі. 

HOLD  
(ұстап тұру) 

Бет экранда ұсталып тұрады. 

REVEAL  
(көрсету) 

Жасырын ақпаратты көрсету немесе жою (ойын шешімдері). 

MIX  
(біріктірілген режим) 

Телемәтін, хабарлар, кескіндер бірге көрсетіледі. 

EXIT  
(шығу) 

Телемәтіннен шығу. 

SIZE  
(өлшем) 

Кескінді үстіңгі бөлікке, астыңғы бөлікке, бүкіл экранға ауыстыру. 



Пайдалану 

Баптау нұсқаулығы 
Баптау нұсқаулықтары теледидарды алғаш қосқанда ғана, 

сондай-ақ зауыттық баптауларды қайтарған соң шығады

1). Мәзір бойынша навигация және баптауларды өзгерту 
▲▼ батырмаларының көмегімен жүзеге асырылады. 
Таңдауды OK батырмасын басумен растаңыз. 
Мәзір тілін таңдаңыз. 

 
"Үй" және "Дүкен" режимдері 

1. Құрылғыны алғаш қосқанда инициализация 
баптауларының мәзірі шығады. Экран мәзірінің тілін 
таңдаған соң пайдаланушы "Дүкен" және "Үй" режимдерінің 
біреуін таңдай алады. Экранда баптау мәзірі пайда болады, 
меңзер "Үй" нұсқасында болады. Басқа нұсқаны ◄► 

батырмасымен таңдауға болады, мәзірге кіру үшін "OK" басу 
қажет. 

 

Егер "Дүкен" режимін таңдайтын болсаңыз, келесі мәзір 
пайда болады. 

 

Келесі сұрау мәзірін шығару үшін "OK" басыңыз. 

 
 
Инициализация баптаулары мәзіріне оралу үшін 
"Болдырмау" дегенді басыңыз – бұл орайда меңзер "Үй" 

нұсқасында қалады

Ескертпе: Үнсіздік бойынша құпиясөз - 0000. 
2). ▲▼ батырмаларының көмегімен DVB-T/DVB-C/DVB-S2 
таңдаңыз да таңдауыңызды OK батырмасын басып 

растаңыз. 

 
a. DVB-T таңдаған жағдайда, келесі қадам – баптау типі мен 
елді таңдау болады. Кейін баптауды бастау үшін OK 
батырмасын басу қажет. 

 
b. DVB-C нұсқасы таңдалған болса, келесі қадам - DVB-C 
жүйесін баптау болады (сканерлеу типі / жиілігі / желі 

идентификациясы / нышаны (KS/S), содан кейін баптау типі 
және елді таңдау мәзіріне өту үшін ОК басу керек. Бұл саты 
DVB-T нұсқасына ұқсас – баптау типін таңдау қажет 
(DTV/ATV). Елді таңдаңыз да баптауды іске қосу үшін ОК 
басыңыз. 

 

c. Егер Сіз DVB-S2 нұсқасын таңдаған болсаңыз, үнсіздік 
бойынша DVB-S2 арналар тізімін жүктеуге немесе 
арналарды жаңадан іздеуді орындауға болады. 

Ескертпе: 
Осы сатыда "Италия" елі нұсқасын таңдаған жағдайда жазу 

және уақыт бойынша жылжыту функциясы қолжетімсіз 

болады

 04 ПАЙДАЛАНУ  
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3) Арналарды баптау басталады. Бұл операцияға 
бірнеше минут кетуі мүмкін. Дисплейде баптау барысы 

мен табылған арналар саны көрсетіледі. 

4) Егер Сіз ATV (аналогтық ТВ) баптауын өткізіп 
жібергіңіз келсе, MENU батырмасын басыңыз – баптау 
үзіледі. Экранда сұрау шығады - ◄ батырмасымен растау 
үшін ИӘ таңдаңыз. Осыдан кейін Сіз тікелей ATV 

баптауына өтіп кетесіз. DTV (цифрлық ТВ) баптауын да 
жоғарыдағыдай өткізіп жіберуге болады. Теледидарды 
келесі жолы қосқанда баптау қажеттілігі туралы еске салу 
шығады. 

5) Баптауды аяқтаған соң арналар белгіленген тәртіппен 
орналасады. Егер Сіз белгілі бір арналарды өткізіп 
жібергіңіз, белгіленген тәртіпті өзгерткіңіз немесе 
арналардың атын өзгерткіңіз келсе, Арналар мәзірінде 

Бағдарламаларды түзету тармағын таңдаңыз

Құттықтаймыз 

АРНАЛАР МӘЗІРІ
1.1) Автобаптау (DVB-T) 

1). MENU мәзірін басыңыз да ▼▲ батырмаларының 
көмегімен АРНАЛАР мәзірін таңдаңыз, кейін ОК 

батырмасын басыңыз. 
2). ▼▲ батырмаларымен Автобаптауды таңдап, ОК 
басыңыз. 

3). ▼▲ батырмаларымен DVB-T/DVB-C/DVB-S2 
таңдаңыз. DVB-T таңдап, растау үшін OK басыңыз.

4). Баптау типі мәзірінде ◄► батырмаларының көмегімен 
ATV / DTV / DTV + ATV таңдаңыз. ▼ батырмасын басыңыз 

да ◄►▼▲ батырмаларының көмегімен теледидар 
пайдаланылып жатырған елді таңдаңыз. Таңдауды ОК 

батырмасын басумен растаңыз

5). Арналарды баптау басталады. Бұл операцияға 
бірнеше минут кетуі мүмкін. Дисплейде баптау барысы 
мен табылған арналар саны көрсетіледі. 
6). Егер Сіз ATV (аналогтық ТВ) баптауын өткізіп жібергіңіз 

келсе, MENU батырмасын басыңыз – баптау үзіледі. 
Экранда сұрау шығады - ◄ батырмасымен растау үшін 
ИӘ таңдаңыз. Осыдан кейін Сіз тікелей ATV баптауына 
өтіп кетесіз. DTV (цифрлық ТВ) баптауын да 
жоғарыдағыдай өткізіп жіберуге болады. 
7). Баптауды аяқтаған соң арналар белгіленген тәртіппен 
орналасады. Егер Сіз белгілі бір арналарды өткізіп 

жібергіңіз, белгіленген тәртіпті өзгерткіңіз немесе 
арналардың атын өзгерткіңіз келсе, Арналар мәзірінде 
Бағдарламаларды түзету тармағын таңдаңыз.
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1.2) Автобаптау (DVB-C) 

1). MENU мәзірін басыңыз да ▼▲ батырмаларының 
көмегімен АРНАЛАР мәзірін таңдаңыз, кейін ОК батырмасын 
басыңыз. 

2). ▼▲ батырмаларымен Автобаптауды таңдап, ОК 
басыңыз.  

3). ▼▲батырмаларымен DVB-T/DVB-C/DVB-S2 таңдаңыз. 
DVB-C таңдап, таңдауды ОК батырмасын басумен 
растаңыз. 

 
4). ▼▲ батырмаларының көмегімен Сканерлеу 
типін/Нышанды (Ks/S) таңдаңыз да таңдауыңызды ОК 
батырмасын басып, растаңыз. 

 
5). Баптау типі мәзірінде ◄► батырмаларының көмегімен 
ATV / DTV / DTV + ATV таңдаңыз. ▼ батырмасын басыңыз 
да ◄►▼▲ батырмаларының көмегімен теледидар 
пайдаланылып жатырған елді таңдаңыз. Таңдауды ОК 
батырмасын басумен растаңыз. 

 

6). Арналарды баптау басталады. Бұл операцияға бірнеше 
минут кетуі мүмкін. Дисплейде баптау барысы мен табылған 
арналар саны көрсетіледі. 

7). Егер Сіз ATV (аналогтық ТВ) баптауын өткізіп жібергіңіз 
келсе, MENU батырмасын басыңыз – баптау үзіледі. 
Экранда сұрау шығады - ◄ батырмасымен растау үшін ИӘ 
таңдаңыз. Осыдан кейін Сіз тікелей ATV баптауына өтіп 
кетесіз. DTV (цифрлық ТВ) баптауын да жоғарыдағыдай 
өткізіп жіберуге болады. 
8). Баптауды аяқтаған соң арналар белгіленген тәртіппен 

орналасады. Егер Сіз белгілі бір арналарды өткізіп 
жібергіңіз, белгіленген тәртіпті өзгерткіңіз немесе 
арналардың атын өзгерткіңіз келсе, Арналар мәзірінде 
Бағдарламаларды түзету тармағын таңдаңыз. 

 

 Ескертпе 

ATV, DTV және Радионы қоса, барлық арналарды  DTV+ATV 
баптау типі таңдау арқылы біржола баптауға болады. 

Автобаптаудан кейін бұрын сақталған арналардың бәрі 

жоғалады. 

1.3) Автобаптау (DVB-S2) 

1). MENU мәзірін басыңыз да ▼▲ батырмаларының 
көмегімен АРНАЛАР мәзірін таңдаңыз, кейін ОК батырмасын 
басыңыз. 
2). ▼▲ батырмаларымен Автобаптауды таңдап, ОК 
басыңыз. 
3). ▼▲батырмаларымен DVB-T/DVB-C/DVB-S2 таңдаңыз. 

DVB-C таңдап, таңдауды ОК батырмасын басумен 
растаңыз. 
4). Арналарды жаңадан іздеуді бастау үшін КӨК батырманы 
басыңыз. Арналарды іздеуді өткізіп жіберіп, үнсіздік 
бойынша арналар тізімін жүктеу үшін Exit батырмасын 

басыңыз. 

2.1) DTV қолмен баптау (DVB-T) 
1). MENU мәзірін басыңыз да ▼▲ батырмаларының 
көмегімен АРНАЛАР мәзірін таңдаңыз, кейін ОК батырмасын 
басыңыз. 
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2). ▼▲ батырмаларының көмегімен DTV қолмен 
баптауды таңдап, ОК батырмасын басыңыз. 

 
3). DTV қолмен баптау экраны пайда болады. ◄► 
батырмаларымен қажет етілетін UHF арнасын таңдап, ОК 
батырмасын басыңыз, содан кейін осы арнаны іздеу 
басталады. Сигнал қабылданған соң экранда кескін мен 
сигнал деңгейі туралы ақпарат пайда болады. 

4). Бас мәзірге оралу үшін MENU батырмасын басыңыз. 

5). Мәзірден шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз. 

 

2.2) DTV қолмен баптау (DVB-C) 
1). MENU мәзірін басыңыз да ▼▲ батырмаларының 
көмегімен АРНАЛАР мәзірін таңдаңыз, кейін ОК 
батырмасын басыңыз. 

2). ▼▲ батырмаларының көмегімен САDTV қолмен 
баптауды таңдап, ОК батырмасын басыңыз. 

 
3). САDTV қолмен баптау экраны пайда болады. 

▼▲ батырмаларымен Жиілікті / Нышанды (ks/s/QAM QAM 
типі) таңдаңыз, OK батырмасын басыңыз - осы арнаны 
іздеу басталады. Сигнал қабылданған соң экранда кескін 

мен сигнал деңгейі туралы ақпарат пайда болады. 
4). Бас мәзірге оралу үшін MENU батырмасын басыңыз. 
5). Мәзірден шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз. 

 

3). DVB-S2 стандарты  
3.1) Бастапқы баптау 

Сигнал алу мәзіріне кіру үшін қорек көзі батырмасын 

басыңыз да бағыт батырмаларының көмегімен DVB-S2 
таңдаңыз, содан кейін таңдауды ОК басып растаңыз. 
ASTRA үшін арналар тізімі орнатылып қойылған. Енді 
теледидар қарау үшін бәрі дайын.  

 Ескертпе 

Егер Сіз басқа жерсеріктерді пайдаланатын болсаңыз, 
тиісті жерсерік үшін жүйені баптау нұсқаулығына еріңіз. 
Егер Сіз бір жерсеріктен көп пайдаланатын болсаңыз, 
өзіңіздің жерсерік баптауларында пайдаланылатын олар 
үшін тиісті DiSEqC-LNB көрсету қажет. 

3.2) Жерсерік баптаулары 

Жерсеріктер үшін келесі баптауларды орындаңыз. 
Жерсеріктер тізімі: ▼/▲ батырмаларымен жерсерікті 

таңдаңыз – оның баптаулары оң жағында көрсетіледі. 
LNB типі: Гетеродин жиіліктері түрінде көрсетілген LNB 
типтерінің тізімін ашу үшін ◄/►/OK басыңыз. Сіз жиілікті 

тізім астындағы Пайдаланушының дара және 
Пайдаланушының қосарлы опциялары арқылы басқара да 
аласыз. 
LNB қуаты: ◄/► батырмаларымен LNB қуатын 

орнатыңыз. 
22K: ◄/► батырмаларының көмегімен, егер LNB типі – 

қосарлы гетеродин болса, автоматты түрде орнатылатын 

22K қосылады және өшіріледі
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Үндестік сигналдар топтамасы: Үндестік сигналдар топтамасы коммутаторын қосу және өшіру. 

DiSEqC1.0: LNB үшін 4-ке дейін тиісті портты таңдаңыз. 

DiSEqC1.1: LNB үшін 16-ға дейін тиісті портты таңдаңыз. 

Қозғалтқыш: СОЛҒА/ОҢҒА батырмаларымен DiSEqC 1.2 немесе DiSEqC 1.3 таңдаңыз. OK басыңыз – 
күйді анықтауға арналған мәзір шығады. 

DiSEqC 1.2: Қозғалтқышты сигналды қағып алу үшін талап етілетін күйге орнатыңыз. 

DiSEqC1.3: Қозғалтқышты жерсерік орны мен күйіне сәйкес орнатыңыз. 

Қозғалтқыш баптаулары: DiSEqC таңдап, OK басыңыз. 

Автотуралау: СОЛҒА/ОҢҒА батырмаларымен батыс/шығыс жаққа қозғалыс жүзеге асырылады. Сигнал 
қағып алынғанда қозғалтқыш автоматты түрде тоқтайды. 

Сатысыз туралау: СОЛҒА/ОҢҒА батырмаларымен батыс/шығыс жаққа қозғалыс жүзеге асырылады. Қозғалыс 
Сіз оны тоқтатпайынша жалғасады. 

Сатылы туралау: СОЛҒА/ОҢҒА батырмаларын басқанда қозғалтқыш бір қадамға жылжиды. 

Күйді сақтау: Қозғалтқыштың ағымдағы күйі сақталады. 

Күйге өту: СОЛҒА/ОҢҒА батырмаларын басқанда қозғалтқыш сақталған күйге жылжиды. 

Байлау бойынша өту: Барлық күйді тоқтату. 

3.2.1) Жерсерік баптаулары 

Жерсеріктерді қосу: Жаңа жерсерікті қосу үшін ҚЫЗЫЛ батырманы басыңыз. Бұл ретте виртуалды пернетақта көмегімен 

жерсеріктің бірегей ұзақтығы мен атауын енгізу қажет. 

Жерсеріктерді түзету: Белгіленген жерсерікті түзету үшін ЖАСЫЛ батырманы басыңыз. 

Жерсерікті жою: Белгіленген жерсерікті жою үшін САРЫ батырманы басыңыз. 

Растау үшін ОК басыңыз. 

3.2.2) Транспондер 

GUIDE батырмасын басқан кезде белгіленген жерсерік үшін транспондерлер тізімі шығады. GUIDE батырмасын қайта басу 

жерсеріктер тізімін қайтарады. 

Транспондерді қосу: 

Жаңа транспондерді қосу үшін ҚЫЗЫЛ батырманы басыңыз. Сол бір жерсерік үшін қолданыстағы ТП сақтауға болмайды. 

Транспондерді түзету: 

Белгіленген транспондерді түзету үшін ЖАСЫЛ батырманы басыңыз. Сол бір жерсерік үшін қолданыстағы ТП сақтауға 

болмайды. 

Транспондерді жою: 

Белгіленген транспондерді жою үшін САРЫ батырманы басыңыз. Растау үшін ОК басыңыз. 

Бір транспондер бойынша сканерлеу: 

Сканерлеу баптаулары мәзірін ашу үшін КӨК батырманы басыңыз. Баптаудан кейін сканерлеуді бастау үшін ОК басыңыз.  

Бірнеше транспондер бойынша сканерлеу: 

"√" белгісін қоя отырып транспондерлерді таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз, кейін КӨК батырманы басып сканерлеу 

баптаулары мәзірін ашыңыз. Баптаудан кейін бірнеше транспондер бойынша сканерлеуді бастау үшін ОК басыңыз. 

3.2.3) Арнаны іздеу  

Бір жерсерік бойынша сканерлеу: 

Сканерлеу баптаулары мәзірін ашу үшін КӨК батырманы басыңыз. 

Сканерлеу режимі: ◄/► батырмаларымен үнсіздік бойынша опцияны, яғни үнсіздік бойынша кіріктірілген 

транспондерлерді сканерлеуді немесе Соқыр іздеу және Желі опциясын, яғни қосулы NIT-мен сканерлеуді таңдаңыз. 

Шифрлау: ◄/► батырмаларымен Барлық арнаны немесе FTA арналарын таңдаңыз; 

Сервис типі: ◄/► батырмаларымен БАРЛЫҒЫ, DTV немесе Радио таңдаңыз. Жоғарыда көрсетілген баптаулармен 

сканерлеуді бастау үшін ОК басыңыз. 

Бірнеше жерсерік бойынша сканерлеу: 

"√" белгісін қоя отырып транспондерлерді таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз, кейін КӨК батырманы басып сканерлеу 

баптаулары мәзірін ашыңыз. Бір жерсерік бойынша сканерлеуге ұқсас баптаудан кейін бірнеше жерсерік бойынша 

сканерлеуді орындау үшін OK басыңыз. 
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3.3) Бағдарламаларды түзету 

Бағдарламаларды түзету үшін (өткізіп жіберу, таңдаулылар, орнын ауыстыру, жою) бағдарламаларды түзету мәзірін ашу 
қажет болады.  
ТВ- немесе радиобағдарламаны жою 
Бағдарламаны таңдап, арнаны жою үшін ҚЫЗЫЛ батырманы басыңыз. 
ТВ- немесе радиобағдарламаның орнын ауыстыру 
Қажет бағдарламаны таңдаңыз да САРЫ батырманы басыңыз. Бағдарламаның ◄/► батырмаларының көмегімен орнын 

ауыстырыңыз. Растау үшін тағы да САРЫ батырманы басыңыз. 
ТВ- немесе радиобағдарламаны өткізіп жіберу 

Өткізіп жібергіңіз келетін бағдарламаны таңдаңыз да КӨК батырманы басыңыз. Өткізіп жіберу нышаны шығады. Бағдарлама 
өткізіп жіберілген ретінде белгіленді. 
Таңдаулы бағдарламаларды орнату 

▼▲ батырмаларымен бағдарламаны таңдаңыз, FAV батырмасын басыңыз – бағдарламаның оңжақ бөлігінде  белгішесі 
шығады. Таңдаулылардан бағдарламаны жою үшін оны қайта таңдап, қайтадан FAV батырмасын басыңыз -  белгішесі 

жоғалып кетеді. Таңдаулы бағдарламалар тобы құрылған соң таңдаулы арнаны FAV батырмасының көмегімен тез қосуға 
болады. 

3.4) Сигнал туралы ақпарат 

Таңдалған арна үшін сигнал сапасы мен кедергілер туралы ақпарат шығарылады. 

3.5) CI бойынша ақпарат 

Теледидарға қосылған СІ картасы туралы ақпарат шығарылады. 

3.6) EPG (электронды хабарлар бағдарламасы) 

EPG – бұл экранға шығарылатын телехабарлар бағдарламасы, яғни бағдарламалар тізімі және әр бапталған арна үшін 
оларды жеті күн алдыға көрсету уақыты. Хабарлар бағдарламасын ашу үшін қашықтан басқару пультындағы GUIDE 

батырмасын басыңыз. Қазіргі уақытта көрсетіліп жатқан бағдарламалар тізімі шығады. 

"Хабарлар бағдарламасын" таңдаңыз. Уақыт / Арна арасында қосылу үшін ◄/►батырмалары пайдаланылады. 

▼/▲ батырмаларының көмегімен қажет бағдарламаны таңдауға болады. 
Уақыт: Таңдалған күн мен уақытқа дейін хабарлар тізімін шығару. 

- Күнді өзгерту үшін "Күн / Уақыт" таңдаңыз да  ◄/►басыңыз. 
Арна: Таңдалған арна үшін келесі күнге арналған хабарлар тізімін шығару. 

- Арнаны өзгерту үшін "бағдарлама" тармағын таңдап,  ◄/► басыңыз. 
Еске салу: Еске салу баптауларын ашу үшін КӨК батырманы басыңыз, баптауларды ашу үшін ОК басыңыз. 

Орындалған баптаулар Сіздің кестеңізде сақталады. 
Жазу: Жазу баптауларын ашу үшін ҚЫЗЫЛ батырманы басыңыз. Баптауларды сақтау үшін ОК басыңыз. 

Орындалған баптаулар Сіздің кестеңізде сақталады. 
Ақпарат: ЖАСЫЛ батырманы басқанда таңдалған көрсетілім туралы ақпарат шығады. 
Кесте: Өзіңіздің жазу және еске салу баптауларына сәйкес кестені ашу үшін САРЫ батырманы басыңыз. 

Таңдалған тармақтарды ҚЫЗЫЛ батырманы басып жоюға болады. 

4). ATV қолмен баптау: 

Сіз аналогтық ТВ арналарын іздеу және оларға дәл баптау 
үшін дыбыс жүйесін өзгерте, кейін таңдалған арналарды 
сақтай аласыз. 

 Ескертпе 

Қолмен баптаудан кейін арналарды сақтау үшін 

телемәтіннің қызыл батырмасын басыңыз. 

 

 
 
5). Бағдарламаларды түзету: 

Кез-келген бағдарламаны жоюға, атын өзгертуге, орнын ауыстыруға, өткізіп жіберуге және таңдаулыларға қосуға болады. 

 Жою 

Меңзермен белгіленген бағдарламаны жою үшін телемәтіннің қызыл батырмасын басыңыз. 

 Атын өзгерту: 

ATV бағдарламаларының ғана атын өзгертуге болады. Бағдарламаның атын өзгерту үшін оған меңзерді апарып, 
телемәтіннің жасыл батырмасын басыңыз. Нышандарды▼▲ батырмаларымен таңдайды. Меңзерді ◄► батырмаларымен 
апарады. Түзету режимінен шығу үшін MENU батырмасын басыңыз, мәзірден шығу үшін EXIT басыңыз. 

Ескертпе: ATV бағдарламаларының атауында көбі 5 нышан болады
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Орнын ауыстыру: 

Көрсеткілі батырмалар көмегімен орнын ауыстырғыңыз 
келген арнаны таңдаңыз. Орнын ауыстыру функциясын 
таңдау үшін сары батырманы басыңыз. Кейін көрсеткілі 
батырмалар көмегімен арнаның орнын ауыстырып, растау 
үшін ОК басыңыз. 

 Өткізіп жіберу: 

Бағдарламаны өткізіп жіберу үшін оны ▼▲ 
батырмаларымен таңдап, телемәтіннің көк батырмасын 

басыңыз. Экранның оңжақ бөлігінде  белгішесі шығады. 

Өткізіп жіберуді болдырмау үшін өткізіп жіберілген 
бағдарламаны таңдаңыз да, көк батырманы тағы 

басыңыз.  белгішесі жоғалып кетеді. 

 Таңдаулылар: 

▼▲ батырмаларымен бағдарламаны таңдаңыз, FAV 
батырмасын басыңыз – бағдарламаның оңжақ бөлігінде 

 белгішесі шығады. Бағдарламаны таңдаулылардан 
жою үшін оны таңдап, тағы да FAV батырмасын басыңыз - 

белгішесі жоғалып кетеді. 

Таңдаулы бағдарламалар тобы құрылған соң FAV 
батырмасының көмегімен таңдаулы арнаны тез қосуға 
болады. 

6). CI бойынша ақпарат: (опция) 

CI картасы туралы ақпаратты шығару. 

2. КЕСКІН МӘЗІРІ 
МӘЗІРДІҢ  екінші тармағы - КЕСКІН. 

Мұнда контраст, жарықтық және т.б. сынды кескін 
параметрлерін реттеуге болады.  
 

 

 Ескертпе 

1). Реңк параметрі NTSC жүйесінде ғана қолжетімді. 
2). Үш түстік температура режимінің бірін таңдауға 
болады - орташа, жылы немесе суық. 
3). Көлденең және тік күйді, өлшем мен фазаны 
реттеуге болатын Экран тармағы PC режимінде ғана 

қолжетімді. 

3. ДЫБЫС МӘЗІРІ 
МӘЗІРДІҢ  үшінші тармағы - ДЫБЫС. Мұнда дыбыс 
параметрлері – жоғары жиіліктері, басы, теңгерімі және 
т.б. реттеледі. 

 

 Ескертпе 

Автоматты дауыс қаттылығы: кіріс сигналының дауысы 
өте қатты немесе ол бұрмаланған кезде ғана 
қолжетімді. 

4. УАҚЫТ МӘЗІРІ 
МӘЗІРДІҢ төртінші тармағы - УАҚЫТ. 
Қоректі қосу/өшіру сағаты, уақыты, ұйқы таймері және т.б. 
орнатылады. 
 

 

 Ескертпе 

Егер ұйқы режиміне автоматты өту функциясы қосулы 
болса, теледидар 15 минут бойы сигнал болмаған 
жағдайда ұйқы режиміне өтеді. Сағат уақыты DTV 
автоматты жүйесінен алынуы мүмкін. 

5. ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ 
МӘЗІРДІҢ  бесінші тармағы - ОПЦИЯЛАР. Мұнда экран 
мәзірінің тілі, аудио тілі, субтитрлер тілі және т.б. 
орнатылады. 

 
 
 



 
Автоматты өшу 

1. Егер қосқаннан кейін 4 сағат бойы теледидар жұмысында 

қандай да бір өзгерістер, мәселен, арналарды ауыстыру 
немесе дауыс қаттылығын реттеу болмаса, автоматты өшу 
реттілігі іске қосылады. 
Экранда қалқыма терезе пайда болады. 

 

150 секундтан кейін теледидар автоматты түрде күту 
режиміне өтеді. Автоматты өшуді болдырмау үшін қашықтан 
басқару пультындағы кез-келген батырманы басу қажет. 
2. Автоматты өшу функциясын өшіру үшін опциялар 
мәзірінде Автоматты өшу (4 с) тармағын таңдау керек. Солға 
не оңға батырмасын басыңыз. «Сіз автоматты өшуге тыйым 
салғыңыз келе ме?» деген хабарлама шығады. 

ИӘ дегенді таңдау үшін солға көрсеткісі бар батырманы 
басыңыз. 
Теледидар экранында Опциялар мәзірі қайта шығады да 
Автоматты өшу (4 с) опциясы көрсетіледі. 
Автоматты өшу (4 с) ӨШ. 
4 сағаттан кейін автоматты өшуге қайтадан рұқсат беру үшін 
жоғарыда көрсетілген әрекеттерді қайталау қажет, бірақ 

оңға көрсеткісі бар батырма көмегімен ЖОҚ дегенді 
таңдайсыз. 
 
PVR файлдық жүйесі мәзірінде PVR үшін USB-дискіні 
баптауға болады. 
 

 

 Ескертпе 

Зауыттық баптауларды қалпына келтірген кезде барлық 
бағдарламалар мен құпиясөздер жойылады. 

6. БҰҒАТТАУ МӘЗІРІ 
МӘЗІРДІҢ  алтыншы тармағы - БҰҒАТТАУ. 
Сіз жүйені бұғаттай, құпиясөз орната, бағдарламаны 
бұғаттай және ата-ана бақылауын орната аласыз. Жүйені 
бұғаттауды қосқан соң Сіз арналарды іздей немесе 
бағдарламаларды өзгерте алмайсыз. 
 

 

Үнсіздік бойынша құпиясөз - 0000. Егер Сіз құпиясөзді 
ұмытып қалған болсаңыз, онда Сіз "супер құпиясөзді" 

пайдалана аласыз - 9443. Бағдарламаны бұғаттау: 
Бағдарламаны бұғаттау үшін оны▼▲ батырмаларымен 
таңдаңыз да телемәтіннің жасыл батырмасын басыңыз. 
Бағдарламаны бұғаттан шығару үшін бас мәзірге кіріңіз, 
құпиясөзді енгізіп, тағы да жасыл батырманы басыңыз. Ата-
ана бақылауы: ◄►батырмаларының көмегімен санатты 
таңдаңыз. 

7. EPG (электронды хабарлар бағдарламасы) 
мәзірі. 

EPG мәзірі күні бойы DTV арнасы немесе Радио бойынша 
қандай хабарлардың көрсетіліп жатырғанын көруге мүмкіндік 
береді. EPG мәзірін ашу үшін GUIDE батырмасын басыңыз – 
келесі мәзір шығады: 

 
1.  АҚПАРАТ 

Бағдарламаны  көмегімен таңдау. INFO батырмасын 

басқанда белгіленген бағдарлама туралы ақпарат 
шығарылады. 

 

2.  Кесте 

Барлық орнатылған еске салулар тізімін қарау үшін 
телемәтіннің сары батырмасын басыңыз. Кестені жою үшін 
▼▲ батырмаларының көмегімен тізімді таңдаңыз да қызыл 

DELETE батырмасын басыңыз. 

 
3.  Жазу 

Бағдарламаны жазуға орнату қызыл батырма көмегімен 
жүзеге асырылады. 

4.  Еске салу 

Көк батырманың көмегімен бір бағдарламаны таңдап, бір 
еске салу уақытын орнатыңыз. Таңдалған бағдарлама 
белгіленген еске салу уақытында теледидарда автоматты 
түрде қосылады. 

 
 

 



8. PVR функциясы 

1. Бағдарламаны жазуға дайындық  

PVR функциясы DTV режимінде ғана жұмыс істейді. 
ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІНЕН PVR файлдық жүйесін ашыңыз. 
"ОПЦИЯЛАР" МӘЗІРІНДЕ "PVR файлдық жүйесін тексеру" 
дегенді таңдаңыз. "OK" басыңыз - "тексеру орындалып 
жатыр" деген хабарламаның орнына "Сәтті" деген 

хабарлама шығуы тиіс. 
Ескертпе: "жылдамдық" параметрін тексеріңіз. Егер "HD 
ұстайды" деген хабарлама шықса, бұл USB-құрылғының 
жылдамдығы уақыт бойынша жылжыту режимі үшін және 
жазу үшін жеткілікті екенін білдіреді. Әйтпесе, құрылғыны 
пішімдеп, оның жұмысқа дайын екеніне көз жеткізу қажет. 
Үнсіздік бойынша "Еркін жазу шегі", егер дискіде орын 

жеткілікті болса, 6 сағатты құрайды. Егер орын жеткіліксіз 
болса, жазу уақытын құрылғының қолжетімді жад көлеміне 
сәйкес қысқартқан жөн. "PVR файлдық жүйесін тексеру" 
кезінде ол аяқталғанша қандай да бір басқа әрекеттерді 
жасамаған жөн. 

Жазу TV PVR жүйесінің көмегімен жүргізілуі тиіс. Жазба 
осы типтегі теледидарда ғана ойнатылады. .TS файлы 
пішімімен үйлеспейтін басқа құрылғы түрлерінде 
(компьютер, DVD және т.б.) ойнатылмайды. 
Теледидардан жазғанда жазбаны сақтау үшін қосылған 

USB-құрылғыны пішімдеу қажет етілетінін есте сақтаған 
жөн.  
 
АБАЙЛАҢЫЗ. СЫРТҚЫ USB-ҚҰРЫЛҒЫНЫ 
ПІШІМДЕГЕНДЕ ОНДАҒЫ САҚТАЛҒАН БАРЛЫҚ ФАЙЛ 
МЕН АҚПАРАТ ЖОЙЫЛАДЫ. 
 

Сақталатын ақпарат көлемі USB файлдық жүйесімен 
шектеледі. 
Файлдық жүйе:  NTFS - 2 Тб-ға дейін 

FAT32 - 192 Гб-ға дейін 
FAT16 - 2 Гб-ға дейін 

ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІНЕН PVR файлдық жүйесіне кіру: 
 

 

 

 

Дискіні таңдау: жазба файлы сақталатын дискіні 
таңдаңыз. 

 

PVR файлдық жүйесін тексеру: PVR файлдық жүйесінің 
USB-құрылғыға бапталған ба екені тексеріледі. 

Пішімдеу: 

 

 
 



 
 
(Құрылғыны жазу процесін жылдамдатуға мүмкіндік 

беретін "Жоғары жылдамдықты Fs..." функциясының 
көмегімен пішімдеу ұсынылады.) 
 

 
 

Пішімдеу аяқталысымен келесі мәзір шығады: 
 

 
 

Егер "Жоғары жылдамдықты FS" пішімдеу режимі 
таңдалған болса, Сіз уақыт бойынша жылжыту шамасын 
өзгерте аласыз: 
 

 

2. Бағдарламаны жазу 

DTV/DVB-S2 көзінен ойнатқан кезде арнаны таңдап,  
" жазу" дегенді басыңыз – жазба жолы шығады. " жазу" 
дегенді тағы бір басыңыз – жазба жолы жоғалып кетеді, 
солжақ үстіңгі бұрыштағы "REC" белгішесі қозғалмай 
тұрады. "Тоқтату" дегенді басқанда ол жоғалып кетеді. 

 
3. Жазбаны ойнату 

USB-құрылғыға жазылған бағдарлама онда "_MSTPVR" 
папкасында сақталады. 

1. USB-құрылғыға жазылған ақпараттың көлемі 128 Мб-
дан 500 Гб-ға дейін құрауы мүмкін, алайда тәжірибе 
тұрғысынан 2 Гб-дан 500 Гб-ға дейінгі көлемді пайдалану 
ұсынылады. 
2. Бейнені беру жылдамдығы жеткіліксіз болғанда 
пикселдік пайда болуы мүмкін. 
Бұл жағдай құрылғыны тікелей теледидарға емес, USB-

кабел арқылы қосқанда орын алуы мүмкін. 
3. USB-құрылғылардың бәрі бірдей үйлесе бермейді. 
Төменде ұсынылатын USB-құрылғылардың тізімі 
келтіріледі. 
Көрсетілмеген моделдер үйлесімді болуы мүмкін, бірақ 
дұрыс жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді. 
Ұстайтын USB-құрылғылардың тізімі де уақыт бойынша 

жылжыту функциясына жатады – келесі беттердегі 
мәліметтерді қар. 

 

 



 

9. Уақыт бойынша жылжыту функциясы 

Бағдарламаны жазуға дайындық  

Бұл теледидар қаралып жатқан сандық бағдарламаны 
кідіріске қойып, оны USB-құрылғыға жазып алып, қарауды 
кідіріске қойылған сәттен бастап жалғастыруға мүмкіндік 

береді. 

 Ескертпе 

 USB 2.0 құрылғысын пішімдеу қажет етіледі. Пішімдер 

алдын құрылғыдағы деректерді сақтаған жөн. Пішімдеу 
барысында бұрын USB-құрылғыға сақталған барлық 
дерек жойылады. 
 

USB-құрылғыны пішімдеу 

USB-құрылғыны пішімдеуді таңдаңыз да уақыт бойынша 
жылжыту функциясы үшін жад көлемін белгілеңіз. 
 

 Ескертпе 

 Пішімдеу процесіне жоқ дегенде екі минут кетеді. 

Пішімдеу жүріп жатқанда қоректі ажыратпаңыз және 
USB-құрылғыны ағытпаңыз. 

 Пішімдеу жүріп жатқанда USB-құрылғының 

жылдамдығы тексеріледі. Егер тексеру нәтижесі теріс 
болса, бұл USB-құрылғы уақыт бойынша жылжыту 
функциясын ұстамайды дегенді білдіреді. 

Кідіріске қойылған DTV бағдарламасын USB-
құрылғыға жазу 

 

1. DTV сигналы көзі режимінде USB-құрылғыны 
теледидардың бүйіржағындағы USB-портқа салыңыз. 
 
2. Уақыт бойынша жылжыту функциясын іске қосу үшін 

Play⑭ (ойнату) басыңыз. Телебағдарлама кідіріске 

қойылады. Уақыт бойынша жылжытудың экран мәзірі 
шығады да жазу басталады. 

 
3. Уақыт бойынша жылжыту функциясын және 

бағдарламаны жазуды тоқтату үшін STOP ⑮ басыңыз. 

 

 
 

 

 Ескертпе 

 Уақыт бойынша жылжыту функциясы қосулы болғанда 

USB-құрылғыны алмаңыз. 

 

 4 Гб жад буферіне жазу көлемі шамамен 140 минутқа 

сәйкес келеді. 

 
 



 
Уақыт бойынша жылжыту функциясының шектеулері: 

 

1. Уақыт бойынша жылжыту функциясы қосулы болғанда 
PLAY/PAUSE/STOP/VOL+/VOL-/MUTE батырмалары, 
сондай-ақ кейбір басқарудың негізгі батырмалары 
(OK/EXIT/ навигация батырмалары) ғана қолжетімді. 
 
2. Егер USB-құрылғыға жазу жылдамдығы минималды 
талаптарға сәйкес келмесе, бейнежазбаны ойнатқан 

кезде кедергілер мен бұрмаланулар пайда болуы мүмкін. 
 
3. Уақыт бойынша жылжыту функциясы қосу тұрғанда 
USB-дискіні шығармаңыз және қоректі ажыратпаңыз. 
Сигнал жоғалғанда функция жұмысы үзіледі. 
 
4. Уақыт бойынша жылжыту функциясы жұмыс істеп 

тұрған уақытта сигнал көзін ажыратпаңыз. 
 
5. PLAY/PAUSE/FWD/REV операциялары арасында жиі 
әрі көп мәрте ауысу ұнамсыз әрекет. 
 
6. Егер бейнені беру жылдамдығы жеткіліксіз болса, 
жазбада пикселдік пайда болуы мүмкін. 

 
7. USB-құрылғылардың бәрі үйлесе бермейді. USB 
интерфейсі бар қатқыл дискі < 500 мА тұтынуы тиіс. 
Төменде ұсынылатын USB-құрылғылардың тізімі 
келтірілген. Көрсетілмеген моделдер үйлесуі мүмкін, бірақ 
дұрыс жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді. 
 

 

 San Disk Extreme® Contour™ USB Flash Drive - 8GB 

SDCZ8 - 8192 - E75 

 San Disk Extreme® Contour™ USB Flash Drive - 16GB 

SDCZ8 - 016 G - A75 

 Kingston Data Traveler 410 USB 2.0 Flash Drive - 8 GB 

DT410/8 GB 

 Kingston Data Traveler 410 USB 2.0 Flash Drive - 16GB 

DT410/16 GB 

 OCZ Technology Rally 2 USB 2.0 Flash Drive - 4GB 

OCZUSBR2DC - 4GB 

 OCZ Technology ATV USB 2.0 Flash Drive - 8GB 

OCZUSBATV - 8GB 

 OCZ Technology Rally 2 USB 2.0 Flash Drive - 8GB 

OCZUSBR2DC - 8GB 

 SAMSUNG - Hm500 JI -500 G 

 

8. Бұл функция сандық арналардың бәріне бірдей 
қолжетімді емес, атап айтқанда, шифрланған арналарға 
немесе "тек қана аудио" арналарға. 

 

 
 



 

10. USB-ойнатқыш 
 
Көз батырмасын басыңыз, көздер тізімінен USB таңдаңыз, 
OK басыңыз – USB мәзірі шығады. 

 

 
 
USB-құрылғы жалғағышқа салынуы тиіс. Медиа-сурет, 
музыка, кино және мәтін деген түрлердің біреуін таңдауға 
болады. ◄► батырмаларының көмегімен медиа түрін 
таңдаңыз, дискіні таңдау мәзірін шығару үшін OK 

басыңыз. 
 

 
 
◄► батырмаларымен тиісті дискіні таңдаңыз да медиа 
файлдарын және папкалар тізімін қарау үшін OK басыңыз, 

немесе медиа түрін таңдау мәзіріне Оралуды таңдаңыз. 
 

 
 

◄► немесе ▼▲ батырмаларының көмегімен медиа-
файлды таңдаңыз – алдын ала қарау жақтауы шығады. 
Медиа-файлды толық экран режимінде ойнату үшін ► 
батырмасын басыңыз. Медиа-файл (сурет, кино немесе 
мәтін түріндегі) ойнатылып тұрған уақытта OK 

батырмасын немесе Info батырмасын басқанда басқару 
панелі шығады. 

 
◄► батырмаларының көмегімен функция белгішесін 
таңдаңыз да таңдауды растау үшін OK басыңыз. 
Басқару панелін алып тастау үшін ▼ немесе EXIT 
батырмасын басыңыз (музыканы ойнату режимінен 
басқа).  

 Ескертпе 

Бейнефайлды ойнату кезінде дыбыс жолағын немесе 

бағдарламаны Info мәзірінде ауыстыруға болады. Info 
мәзірін ашу үшін Info белгішесін таңдап, ОК басыңыз. 

 
Сурет файлдарының келесі пішімдері USB арқылы 
ойнатуға келеді: 

- JPEG (JPEG пішімі, ".jpg" кеңейтімі бар файлдар) 
- BMP (".bmp" кеңейтімі бар файлдар) 
- PNG (".png" кеңейтімі бар файлдар) 
Аудиофайлдардың (музыка) келесі пішімдері USB арқылы 
ойнатуға келеді: 
- MP3 (".mp3" кейтімі бар файлдар) 
Мәтіндік файлдардың келесі пішімдері USB арқылы 

ойнатуға келеді: 
- TXT (".txt" кеңейтімі бар файлдар) 
 
 
Бейнефайлдардың (фильмдердің) келесі пішімдері USB 
арқылы ойнатуға келеді: 
- TS (MPEG2 және H.264) 

 
 



 

11. "Қонақүй" режимі: 

"Қонақүй" режиміне кіру үшін көз батырмасын басыңыз да 
"1001" нөмірін енгізіңіз. 

 

"Қонақүй" режимі: "Қонақүй" режимін қосу/өшіру. 

Макс. дауыс қаттылығы: Максималды дауыс 

қаттылығына шектеу орнатылады. Бұл опция дауыс 
қаттылығы деңгейінің шегін орнатуға мүмкіндік береді. 

Үнсіздік бойынша дауыс қаттылығы: Қорек көзін 

қосқанда үнсіздік бойынша берілген дауыс қаттылығы 
орнатылады. ◄ немесе ►батырмаларының көмегімен 
қажет етілетін дауыс қаттылығын таңдаңыз 

Панель батырмасы: Батырмаларды бұғаттау режимі 
қосылғанда олар қолжетімсіз болып қалады. 

Мәзір батырмасы: Бас мәзірді бұғаттау – егер "Жоқ" 

нұсқасы орнатылған болса, бас мәзір көрсетілмейді. 

Сигнал көзін өзгерту: Сигнал көзін бұғаттау – егер "Жоқ" 

нұсқасы орнатылған болса, сигнал көзін өзгерте 
алмайсыз. 

Сигналды қабылдау режимін қосу: Төменде көрсетілген 

нұсқалардан сигнал көзін таңдаңыз:  
DTV/ATV/SCART/YPBPR/PC/HDMI1/HDMI2/AV/USB(24",32",40",43"), 

DTV/ATV/SCART/YPBPR/PC/HDMI1/HDMI2/HDMI3/AV/USB(50").  

Қажет етілетін сигнал көзі ◄ немесе ► батырмаларының 
көмегімен таңдалады. 
 
Арнаны қосу: ТВ режимінде ТВ-ның ағымдағы арнасы 

ретінде орнатылатын арна нөмірін таңдауға болады. 
Қажет етілетін арна нөмірін ◄ немесе ► 
батырмаларының көмегімен таңдаңыз. 

Сақтық қорға салу: USB-дискіге ТВ баптаулары туралы 

барлық деректің сақтық көшірмесі. (Сақтық көшірме 
файлының аты - DATABASE.bin) 

Қалпына келтіру: USB-дискіден сақталған деректерді 

теледидарға қалпына келтіру. Қалпына келтіргенде 
теледидар қайта жүктеледі. 

 

 
 
Ысыру: "Қонақүй" мәзірі үшін үнсіздік бойынша 

орнатылған баптауларға оралу



Ақауларды іздеу және жою 

Проблеманың бар екенінің белгісі  

Тексеру 

Кескін Дыбыс 

 

Шу 

 

Шу 
Антеннаның күйін, бағытын, 
қосылуын тексеріңіз 

 

Дубликатталған 
кескін 

 

Қалыпты дыбыс 
Антеннаның күйін, бағытын, 
қосылуын тексеріңіз 

 

Интерференция 

 

Шу 

Электронды жабдықтан, 
автомобилдерден/мотоциклдерден, 

флуоресцентті шамдардан кедергі 
бар 

 

Қалыпты кескін 

 

Дыбыс жоқ 

Дауыс қаттылығы ("дыбыссыз" 
функциясының қосылған ба, 
аудиожүйе дұрыс қосылған ба екенін 
тексеріңіз) 

 

Кескіні жоқ 

 

Дыбыс жоқ 

Қорек баусымын жалғаңыз. Қорек 
көзін қосыңыз. Контрастысын және 
жарықтығын/дауыс қаттылығын 
баптаңыз. 

Тексеру үшін басқару пультындағы 
күту батырмасын басыңыз. 

 

Түсі жоқ 

 

Қалыпты дыбыс Түсін баптаңыз 

 

Кескін 
"шашыраңқы" 

 

Қалыпты немесе 
әлсіз дыбыс 

Арнаны қайта баптаңыз 

 

Түсі жоқ 

 

Шу ТВ-жүйе 

 

Астынан және 
үстінен қара жолақ 

 

Қалыпты дыбыс 
Жақтардың арақатынасын  
"zoom"-ға өзгертіңіз 

 05 Ақауларды іздеу және жою 



Ақауларды іздеу және жою 

Ақауларды іздеу және жою 

ДК/ноутбукке қосқанда теледидарда 
ДК/ноутбук экранында көрінетін кескін 
шықпайды. 

ДК және ноутбуктердің көбі VGA-жалғағышқа (ПК немесе 
ноутбугіңіздегі 15 түйіспелі көк жалғағыш) қосқанда теледидар 
экранында немесе басқа сыртқы дисплейде кескін алу үшін 
пернетақтада кейбір батырмаларды басуды қажет етеді. Бұл, 
әдетте, F7 (Dell техникасы үшін), F4 (HP/Samsung үшін) немесе 
F5 (Toshiba үшін). Ноутбуктерде сіз F пернесімен Fn пернесін 
бірге басуыңыз қажет. 

Мен өзімнің компьютерімді/ноутбугімді 
теледидарға қостым, кескіні шықты, 
бірақ дыбысы жоқ Неге? 

VGA кабелі бейнеақпаратты немесе кескінді ғана береді. Сізге 
өзіңіздің ДК/ноутбугіңіздегі құлаққап ұясынан (3,5 мм) 
теледидардағы 3,5 мм ұяға (PC Audio IN) жеке кабель қосу қажет. 
Сонымен қатар Сізге қашықтан басқару пультындағы Source 
батырмасының көмегімен «ДК» тармағын таңдау қажет. 
Балама ретінде, егер ДК/ноутбугіңізде HDMI жалғағышы бар 
болса, ДК/ноутбугіңізді HDMI кабелінің көмегімен қосыңыз. HDMI 
біруақытта аудио- және бейнеинтерфейсті көрсетеді. 

Арналарды ауыстырғанда кескін 
өлшемін автоматты түрде 
өзгертпейді. 

Жақтардың арақатынасы үшін барлық кірістерде «Авто» мәні 
орнатылғанына көз жеткізіңіз: ATV, DTV, SCART, HDMI 1,2  
және т.с.с. 
Жақтардың арақатынасын орнату үшін (Авто, 4:3 немесе 16:9) 
ATV-дан Source батырмасын басыңыз да барлық кіріс көздері 
(ATV, DTV, SCART, HDMI 1 және 2) үшін қайталаңыз, қанша 
дегенмен әр кіріс көзі бөлек бақыланады. 
"Мәзір" батырмасын басыңыз 
"Кескін" ішмәзіріне рұқсат алу үшін оңға көрсеткіні басыңыз. 
Жақтардың арақатынасын таңдау үшін астыға көрсеткіні 
басыңыз. "Авто" таңдаңыз. "Шығу" басыңыз. 
Барлық кіріс көздері үшін осы әрекеттерді қайталаңыз. 

Мен жаңа ғана теледидарыма DVD-
ойнатқышты немесе басқа жабдықты 
қостым, ол болса жұмыс істемейді. 

Бұл теледидарға қосылатын кез-келген жабдыққа тән 
1. Теледидарды және DVD-ойнатқышты өшіріңіз (электр желісі 
розеткаларынан ашаны суырыңыз, оларды күту режиміне 
ауыстырмаңыз). 
2. SCART жалғағышына қосылған барлық жабдықты өшіріңіз. 
3. Теледидардан SCART-штекерін суырыңыз. 
4. Ашаны сұғып, теледидарды қосыңыз. 
5. DVD-ойнатқышын жалғап, қосыңыз. 
6. Көздер мәзірінде HDMI таңдаңыз. 
7. DVD-ойнатқышта ойнатуды басыңыз да фильмнің дұрыс 
ойнатылып жатырғанына көз жеткізіңіз. ЕСКЕРТПЕ: SCART ұясы 
HDMI ұясынан басым. Теледидардағы SCART жалғағышына 
қосылған жабдықтың дәл өшірулі болғаны (күту режимінде 
қалдырылмағаны) маңызды. 
Жоғарыда аталған қадамдарды орындаңыз. Егер оларды 
орындағаннан кейін DVD-ойнатқыш жұмыс істеп тұрса, демек, 
теледидарда проблема жоқ. Мүмкін, HDMI-кабелдер теледидар 
жалғағышына теледидар қосулы тұрғанда сұғылған немесе 
ағытылған болар. 
Жабдық қосулы тұрғанда HDMI кабелдерін немесе кез-келген 
сандық жабдықты ағытпаңыз немесе қоспаңыз. 
Кез-келген сандық жабдықты ағытқанда немесе қосқанда бүкіл 
жабдықты әрдайым толығымен өшіріп отырыңыз. 



Ақауларды іздеу және жою 

Сандық теледидардың ақауларын жою:  
проблемалар және оларды шешудің ықтимал жолдары. 

 
Кескін пикселдерге бөлінеді 

Сигналды қабылдаумен болатын проблемаға тән мысал кескіннің пикселдерге "шашырап кетуі" (пикселдену) немесе 
қатып қалуы (кескін қатып қалады); кейде сыртыл немесе шиқыл пайда болады,дыбыс жоғалып кетеді немесе 
қабылдау жоқ. 
Сурет пикселдерге сандық бейнесигналдың жоғалып кетуі себепті бөлінуі мүмкін. Сигналдың жоғалып кетуі түрлі 
проблемалар себепті орын алады: антеннадан сигналдың әлсіз берілуі себепті (төмендегі телевизиялық антенналар дегенді 
қар.), кабель сигналының әлсіздігі себепті (егер кабелдік ТВ пайдаланылатын болса). Егер проблема сигнал әлсіздігінде 
болса, сигналды күшейткіштерді пайдалану қажет. Сізге кіріктірілген күшейткішті немесе алдын ала күшейткішті орнатуға 
көмектесетін маманға жүгініңіз. Бұл сигнал деңгейін арттырып, пикселдену проблемасын жоюға септігін тигізеді. 

Егер сіз телевизиялық сигналды жерсерік арқылы алатын болсаңыз, қатты жел салдарынан табақшаның орнынан қозғалып 
кетпеген бе екенін, сондай-ақ сигналды ағаштардың бөгеп тұрған жоқ па екенін тексеріңіз. Ағаштар проблема туғызуы 
мүмкін, өйткені телевизиялық сигнал жерсерік табақшасы мен жерсерік арасындағы ағашта жапырақтың бар-жоқтығына 
байланысты өзгеруі мүмкін. 

Арналардың жоқтығы 

Сіз кейбір арналардың жоқтығын байқауыңыз мүмкін, немесе сіз арналарды дұрыс емес өңірден қабылдап жатырсыз. 
Кейде интерактивті қызметтер (қызыл батырма) жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл әдетте әлсіз сигнал салдарынан орын 
алады, «Телевизиялық антенналарды» қар. 
 
Телевизиялық антенналар 
Теледидар телевизиялық антеннадан сандық эфирлік телевидение сигналын алады. Аналогтық телевидениеге жақсы 
тарыған ескі антенналар сандық жабдыққа тарымауы мүмкін, бұл жаңғыртуды қажет етеді. Егер теледидар DTV режимінде 
кейбір арналардың, бірақ барлығының емес, сигналын қабылдайтын болса, мәселен ВВС1, ВВС2, Channel 4, бірақ ITV 
немесе Channel 5 емес, бұған көбінесе антеннаның жұмыс ауқымының тарлығы себеп болады. Сондықтан оны кеңге 
ауқымға өзгерту қажет. 

Сымдар мен кабелдер ақауы 

Теледидарды тексеріңіз. Артқы жағындағы сымдары - қорек, антенна, жерсеріктік телевидение қабылдағышы, бейне- 
немесе DVD-ойнатқыш/рекордер дұрыс жалғанған ба? SCART-кабелдер жалғамасы уақыт өтісімен жиі босап қалуы мүмкін, 
бұл аудиосигналмен де, бейнесигналмен де проблема туғызуы мүмкін. Не сол, не оң аудиоарна болмауы мүмкін, ал түстер 
– бұлыңғыр немесе анық емес болуы ықтимал. SCART штекерлерін тірелгенше салыңыз, бұл проблеманы шешуі тиіс. 
HDMI штекерлерін тірелгенше салу қажет; түйісу соңғы миллиметрінде орын алады. Әдетте, HDMI штекерінің қара пластик 
бөлігі теледидар немесе құрамбөлік корпусына тигенше жақын орналасуы тиіс. 
HDMI кабелдерін қосқан кезде, егер қосу теледидар немесе басқа құрамбөлік жұмыс істеп тұрған уақытта орындалатын 
болса, проблема туындауы мүмкін. Қосқан кезде әрдайым теледидарды да, қосылатын жабдықты да өшіріп отырыңыз. 
Штекерлер мен жалғағыштарды тексерген соң теледидарды және оған қосылған кез-келген жабдықты өшіріңіз, кейін оларды 
қайтадан қосыңыз. 
 
Мен компьютерді теледидарға қостым. Дыбысы жоқ. 
Егер сіз ПК/ноутбукті теледидарға VGA кабелін (15 түйіспелі Sub D) пайдаланып қосқанда аудио-сигнал болмаса; 
теледидарға ПК/ноутбуктен жеке аудио-кабель қосу қажет болады. 

Табиғи емес түстер мен дене түстес реңктер  

Табиғи емес дене түстес реңктер мен басқа түстер тіпті теледидарыңыз анықтылығы жоғары жаңа болғанның өзінде де 
қиындық тудыруы мүмкін. Бұл дүкенде көрсету үшін оңтайландырылған теледидардағы кескін баптаулары салдарынан 
орын алуы мүмкін. Бұны кескін мәзірінде кескін режимін табиғиға өзгертіп түзетуге болады. Дәлдігі жоғары болуы үшін кескін 
мәзірінде түстерді, контрасты мен жарықтықты қолмен баптап көріңіз. 

Ақ бұлдыр кескіндер 

Заттар мен адамдар айналасындағы ақ бұлдыр кескіндер әдетте теледидар жарықтығы өте жоғарыға орнатылғанда яки 
теледидарыңыз кескін ашықтығын жақсарту үшін қандай да бір технологияны пайдаланатын жағдайда пайда болады. 
Кескіндер мәзіріне өтіңіз де ашықтықты ақ бұлдыр кескіндер жоғалып кеткенше баптаңыз.  Егер кескін ашықтығын жақсарту 
қосулы болса, оны сервистік мәзір арқылы өшіріп көріңіз. 

Үзік бейне 

Кейде бейнекескін үзік болуы мүмкін. Бұл жағдайда бейнесигнал қуатының жеткілікті ме екенін тексеру қажет. Егер сигнал 
қуаты жеткілікті болса, кабелдік телевидение операторы тарапынан проблеманың жоқтығын тексеріңіз. Егер сигнал қуаты 
төмен болса, оны күшейткіш көмегімен арттырып көріңіз. 

Кескін өлшемі экранға сәйкес келмейді 

Теледидарға ПК/ ноутбукті қосқан кезде кескін өлшемі экраннан кіші болуы мүмкін. Өзіңіздің компьютеріңіздің немесе 
ноутбугіңіздің баптауларын тексеріңіз (Windows > Бастау > Басқару панелі > Безендіру және дербестендіру > Экран 
ажыратымдылығын баптау), кейін көбірек келетін ажыратымдылықты таңдаңыз. Теледидарда: Теледидар мәзірі > Кескін > 
Баптаулар дегенді таңдаңыз. Кейін жақсырақ кескін нұсқасын таңдау үшін АВТО, ZOOM1 немесе ZOOM2 дегендерді байқап 
көріңіз. 

USB-қосылу 

USB-қосылу *.jpg (сурет) және *.mpЗ (музыка) пішіміндегі файлдарға жұмыс істейді. Теледидардың Apple iPhone 
смартфондарын, сондай-ақ теледидардың USB-жалғағышына қосылған Apple iPod ойнатқыштарын танымайтынын ескеруді 
сұраймыз. Теледидар басқа пішімдегі файлдарды оқи алады, алайда ондай файлдар алуан түрлі болуына байланысты 
оларды ойнату мүмкіндігіне кепілдік берілмейді



Техникалық сипаттамалар 

Астынан диодты жарық түсірілетін сандық СК-теледидар 24" HD Ready 

Телевизиялық кескін 
сапасы: 

HD Ready  

Кескінді өңдеудің біріктірілген сандық технологиясы  
Экран өлшемі: 60 см 
Ажыратымдылығы 1366x768 пиксель, 50 Гц. 

DTV тюнерінің декодері 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2  
OFDM, QAM, QPSK  
MPEG2, MPEG4, H.265 

Қосылу мүмкіндіктері: 

2 HDMI жалғағышы. 
1 SCART жалғағышы. 
ДК кіріс жалғағышы. 
Құрамбөліктік бейнесигнал жалғағышы. 
Композиттік жалғағыш. 
1 USB жалғағышы. 
1 құлаққап жалғағышы. 

1 LNB кірісі  
1 ANT (антенна) кірісі 
Ұстайтын жүйелер: PAL+SECAM 
Сақталатын арналар саны: 2000(DVB-S2), 500(DTV), 100(ATV) 
TV(RF): 75 Ом ассиметриялы  
AV бейнекірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA  
AV аудиокірісі: 20 кОм, 500 мВ орт. квадр. 

YPbPr/HDMI бейнекірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Дыбыс сапасы: 
NICAM стереодыбыстау жүйесі. 
Шығыс қуаты 2 x 3 Вт орт. квадр. 

Күту режиміндегі энергия 
тұтынымы 

≤ 0,50 Вт 

Сандық функциялар: 

Сандық интерактивті өзара әрекеттесу. 
Сандық мәтін. 
Сандық бейнекөрсетілім (DVB) үшін субтитрлерді қосу мүмкіндігі.  
Автоматты баптау. 
Жаңа арналарды автоматты сканерлеу. 
Ағымдағы және келешектегі хабарлар бағдарламасы. 
7 күнге электронды хабарлар бағдарламасы (EPG). 
Жерсеріктік ТВ жиынтықтамаларымен үйлесімділік. 
CI-жалғағыш. 
Аудиосуреттеу функциясымен үйлесімділік. 

Қосымша ақпарат: 

 
 
UHF/VHF-тюнер; күту режиміне өту таймері; ата-ана бақылауы; кескін және 

мәтін  
Қашықтан басқару пультына арналған ААА өлшеміндегі 2 батарея (жеткізілім 
жиынтықтамасына кіреді). 
VESA бекітпесі өлшемі: 100x100 мм 
 
 

Осы теледидардың техникалық сипаттамалары тек қана ақпарат үшін берілген.  

Өндіріс технологиясының жаңғыртылуына қарай техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізілуі мүмкін. 
Дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала мәлім етусіз өзгертілуі мүмкін
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Техникалық сипаттамалар 

Астынан диодты жарық түсірілетін сандық СК-теледидар 32" HD Ready 

Телевизиялық кескін 
сапасы: 

HD Ready  

Кескінді өңдеудің біріктірілген сандық технологиясы 
Экран өлшемі: 80 см 
Ажыратымдылығы 1366x768 пиксель, 50 Гц. 

DTV тюнерінің декодері 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2  
OFDM, QAM, QPSK  
MPEG2, MPEG4, H.265 

Қосылу мүмкіндіктері: 

2 HDMI жалғағышы. 
1 SCART жалғағышы. 
ДК кіріс жалғағышы. 
Құрамбөліктік бейнесигнал жалғағышы. 
Композиттік жалғағыш. 
1 USB жалғағышы. 
1 құлаққап жалғағышы. 
1 LNB кірісі  
1 ANT (антенна) кірісі 
Ұстайтын жүйелер: PAL+SECAM 
Сақталатын арналар саны: 2000(DVB-S2), 500(DTV), 100(ATV) 
TV(RF): 75 Ом ассиметриялы  
AV бейнекірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA  
AV аудиокірісі: 20 кОм, 500 мВ орт. квадр. 
YPbPr/HDMI бейнекірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Дыбыс сапасы: 
NICAM стереодыбыстау жүйесі. 
Шығыс қуаты 2 x 8 Вт орт. квадр. 

Күту режиміндегі энергия 
тұтынымы 

≤ 0,50 Вт 

Сандық функциялар: 

Сандық интерактивті өзара әрекеттесу. 
Сандық мәтін. 
Сандық бейнекөрсетілім (DVB) үшін субтитрлерді қосу мүмкіндігі.  
Автоматты баптау. 
Жаңа арналарды автоматты сканерлеу. 
Ағымдағы және келешектегі хабарлар бағдарламасы. 
7 күнге электронды хабарлар бағдарламасы (EPG). 

Жерсеріктік ТВ жиынтықтамаларымен үйлесімділік. 
CI-жалғағыш. 
Аудиосуреттеу функциясымен үйлесімділік. 

Қосымша ақпарат: 

 
 
UHF/VHF-тюнер; күту режиміне өту таймері; ата-ана бақылауы; кескін және мәтін  
Қашықтан басқару пультына арналған ААА өлшеміндегі 2 батарея (жеткізілім 
жиынтықтамасына кіреді). 
VESA бекітпесі өлшемі: 200x100 мм 
 
 

Осы теледидардың техникалық сипаттамалары тек қана ақпарат үшін берілген.  

Өндіріс технологиясының жаңғыртылуына қарай техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізілуі мүмкін. 

Дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала мәлім етусіз өзгертілуі мүмкін

қ



Техникалық сипаттамалар 

Астынан диодты жарық түсірілетін сандық СК-теледидар 40" FULL HD 1080P 

Телевизиялық кескін 
сапасы: 

FULL HD 

Кескінді өңдеудің біріктірілген сандық технологиясы 
Экран өлшемі: 102 см 
Ажыратымдылығы 1920x1080 пиксель, 50 Гц. 

DTV тюнерінің декодері 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2  
OFDM, QAM, QPSK  
MPEG2, MPEG4, H.265 

Қосылу мүмкіндіктері: 

2 HDMI жалғағышы. 
1 SCART жалғағышы. 
ДК кіріс жалғағышы. 
Құрамбөліктік бейнесигнал жалғағышы. 
Композиттік жалғағыш. 
1 USB жалғағышы. 
1 құлаққап жалғағышы. 
1 LNB кірісі  
1 ANT (антенна) кірісі 
Ұстайтын жүйелер: PAL+SECAM 
Сақталатын арналар саны: 2000(DVB-S2), 500(DTV), 100(ATV) 
TV(RF): 75 Ом ассиметриялы  
AV бейнекірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA  
AV аудиокірісі: 20 кОм, 500 мВ орт. квадр. 
YPbPr/HDMI бейнекірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Дыбыс сапасы: 
NICAM стереодыбыстау жүйесі. 
Шығыс қуаты 2 x 8 Вт орт. квадр. 

Күту режиміндегі энергия 
тұтынымы 

≤ 0,50 Вт 

Сандық функциялар: 

Сандық интерактивті өзара әрекеттесу. 
Сандық мәтін. 
Сандық бейнекөрсетілім (DVB) үшін субтитрлерді қосу мүмкіндігі.  
Автоматты баптау. 
Жаңа арналарды автоматты сканерлеу. 
Ағымдағы және келешектегі хабарлар бағдарламасы. 
7 күнге электронды хабарлар бағдарламасы (EPG). 

Жерсеріктік ТВ жиынтықтамаларымен үйлесімділік. 
CI-жалғағыш. 
Аудиосуреттеу функциясымен үйлесімділік. 

Қосымша ақпарат: 

 
 
UHF/VHF-тюнер; күту режиміне өту таймері; ата-ана бақылауы; кескін және 
мәтін  

Қашықтан басқару пультына арналған ААА өлшеміндегі 2 батарея (жеткізілім 
жиынтықтамасына кіреді). 
VESA бекітпесі өлшемі: 200x200 мм 
 
 

Осы теледидардың техникалық сипаттамалары тек қана ақпарат үшін берілген.  

Өндіріс технологиясының жаңғыртылуына қарай техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізілуі мүмкін. 

Дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала мәлім етусіз өзгертілуі мүмкін

 06 Техникалық сипаттамалар 



Техникалық сипаттамалар 

Астынан диодты жарық түсірілетін сандық СК-теледидар 43" FULL HD 1080P 

Телевизиялық кескін 

сапасы: 

FULL HD 
Кескінді өңдеудің біріктірілген сандық технологиясы 

Экран өлшемі: 109 см 
Ажыратымдылығы 1920x1080 пиксель, 50 Гц. 

DTV тюнерінің декодері 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2  
OFDM, QAM, QPSK  
MPEG2, MPEG4, H.265 

Қосылу мүмкіндіктері: 

2 HDMI жалғағышы. 
1 SCART жалғағышы. 
ДК кіріс жалғағышы. 
Құрамбөліктік бейнесигнал жалғағышы. 
Композиттік жалғағыш. 
1 USB жалғағышы. 
1 құлаққап жалғағышы. 
1 LNB кірісі  

1 ANT (антенна) кірісі 
Ұстайтын жүйелер: PAL+SECAM 
Сақталатын арналар саны: 2000(DVB-S2), 500(DTV), 100(ATV) 
TV(RF): 75 Ом ассиметриялы  
AV бейнекірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA  
AV аудиокірісі: 20 кОм, 500 мВ орт. квадр. 
YPbPr/HDMI бейнекірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Дыбыс сапасы: 
NICAM стереодыбыстау жүйесі. 
Шығыс қуаты 2 x 8 Вт орт. квадр. 

Күту режиміндегі энергия 
тұтынымы 

≤ 0,50 Вт 

Сандық функциялар: 

Сандық интерактивті өзара әрекеттесу. 
Сандық мәтін. 
Сандық бейнекөрсетілім (DVB) үшін субтитрлерді қосу мүмкіндігі.  
Автоматты баптау. 
Жаңа арналарды автоматты сканерлеу. 
Ағымдағы және келешектегі хабарлар бағдарламасы. 
7 күнге электронды хабарлар бағдарламасы (EPG). 
Жерсеріктік ТВ жиынтықтамаларымен үйлесімділік. 
CI-жалғағыш. 
Аудиосуреттеу функциясымен үйлесімділік. 

Қосымша ақпарат: 

 
 
UHF/VHF-тюнер; күту режиміне өту таймері; ата-ана бақылауы; кескін және мәтін  
Қашықтан басқару пультына арналған ААА өлшеміндегі 2 батарея (жеткізілім 

жиынтықтамасына кіреді). 
VESA бекітпесі өлшемі: 200x200 мм 
 
 

Осы теледидардың техникалық сипаттамалары тек қана ақпарат үшін берілген.  
Өндіріс технологиясының жаңғыртылуына қарай техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізілуі мүмкін. 

Дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала мәлім етусіз өзгертілуі мүмкін

 06 Техникалық сипаттамалар 



Техникалық сипаттамалар 

Астынан диодты жарық түсірілетін сандық СК-теледидар 50" FULL HD 1080P 

Телевизиялық кескін 
сапасы: 

FULL HD 

Кескінді өңдеудің біріктірілген сандық технологиясы 
Экран өлшемі: 127 см 
Ажыратымдылығы 1920x1080 пиксель, 50 Гц. 

DTV тюнерінің декодері 
DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2  
OFDM, QAM, QPSK  
MPEG2, MPEG4, H.265 

Қосылу мүмкіндіктері: 

3 HDMI жалғағышы. 
1 SCART жалғағышы. 
ДК кіріс жалғағышы. 
Құрамбөліктік бейнесигнал жалғағышы. 
Композиттік жалғағыш. 
1 USB жалғағышы. 
1 құлаққап жалғағышы. 
1 LNB кірісі  
1 ANT (антенна) кірісі 
Ұстайтын жүйелер: PAL+SECAM 
Сақталатын арналар саны: 2000(DVB-S2), 500(DTV), 100(ATV) 
TV(RF): 75 Ом ассиметриялы  
AV бейнекірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA  
AV аудиокірісі: 20 кОм, 500 мВ орт. квадр. 
YPbPr/HDMI бейнекірісі: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Дыбыс сапасы: 
NICAM стереодыбыстау жүйесі. 
Шығыс қуаты 2 x 10 Вт орт. квадр. 

Күту режиміндегі энергия 
тұтынымы 

≤ 0,50 Вт 

Сандық функциялар: 

Сандық интерактивті өзара әрекеттесу. 
Сандық мәтін. 
Сандық бейнекөрсетілім (DVB) үшін субтитрлерді қосу мүмкіндігі.  
Автоматты баптау. 
Жаңа арналарды автоматты сканерлеу. 
Ағымдағы және келешектегі хабарлар бағдарламасы. 
7 күнге электронды хабарлар бағдарламасы (EPG). 

Жерсеріктік ТВ жиынтықтамаларымен үйлесімділік. 
CI-жалғағыш. 
Аудиосуреттеу функциясымен үйлесімділік. 

Қосымша ақпарат: 

 
 
UHF/VHF-тюнер; күту режиміне өту таймері; ата-ана бақылауы; кескін және мәтін  
Қашықтан басқару пультына арналған ААА өлшеміндегі 2 батарея (жеткізілім 

жиынтықтамасына кіреді). 
VESA бекітпесі өлшемі: 200x200 мм 
 
 

Осы теледидардың техникалық сипаттамалары тек қана ақпарат үшін берілген.  
Өндіріс технологиясының жаңғыртылуына қарай техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізілуі мүмкін. 

Дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала мәлім етусіз өзгертілуі мүмкін

 06 Техникалық сипаттамалар 
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 Передня панель 
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Передня панель 

КНОПКИ КЕРУВАННЯ 
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Изготовитель, страна производства, дата 
производства и гарантийный срок указаны на 
упаковке. 
 
Өндіруші ел, өндіру, өндірілген күні жəне 
кепілдік мерзімі көрсетілген орау. 
 
Виробник, країна виробництва дата 
виробництва і гарантійний термін вказані на 
упаковці. 
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