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ВСТУП 1

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Символ небезпеки
Нагадування користувачеві про високу напругу.

Символ попередження
Нагадування користувачеві про здійснення всіх 
дій відповідно до інструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
• Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся  
із даним посібником. Збережіть його для використання  
в майбутньому.

• Ніколи самостійно не розкривайте пристрій і зовнішній блок 
живлення, це може стати причиною ураження електричним 
струмом, призвести до виходу пристрою з ладу й анулює 
гарантійні зобов’язання виробника. 
Для ремонту і технічного обслуговування звертайтеся 
тільки до кваліфікованих фахівців.

• Для електроживлення пристрою використовуйте 
електромережу з належними характеристиками.

• Підключайте пристрій тільки до призначених для цього 
аудіовідеокомпонентів і призначеними для цього 
сполучними кабелями.

• Не піддавайте пристрій впливу прямого сонячного 
проміння, низьких і високих температур, підвищеної 
вологості. Уникайте різких перепадів температури  
і вологості. При переміщенні пристрою із прохолодного 
приміщення в тепле і навпаки розпакуйте пристрій   
перед початком експлуатації й почекайте 1-2 години,  
не включаючи його.

• Не встановлюйте на пристрій сторонні предмети. 
Оберігайте пристрій від ударів, падінь, вібрації та інших 
механічних впливів. Пам’ятайте – екран пристрою можна 
пошкодити навіть незначним зусиллям.

• Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі 
пристрою і не встановлюйте його в місцях, де нормальне 
охолодження пристрою під час роботи є неможливим. 
Рекомендуємо залишати не менше 10 см вільного простору 
навколо пристрою для кращої вентиляції.

• Установлюйте пристрій тільки на твердій рівній поверхні, 
використовуйте підставку і набір кріпильних елементів, 
що входять до комплекту поставки. При встановленні 
на обертовій основі або кронштейні стежте, щоб кабель 
живлення не натягався і залишався вільним для доступу 
на випадок необхідності швидкого відключення кабелю 
живлення від мережі електроживлення. Штепсельна вилка 
має залишатися легкодоступною на випадок необхідності 
швидкого відключення від мережі електроживлення.

• При монтажі пристрою на стіну використовуйте тільки 
спеціальні кріплення і кронштейни, враховуючи вагу 
та розмір пристрою, щоб уникнути одержання травм  
і пошкодження пристрою. У разі необхідності зверніться  
до кваліфікованих фахівців.

• Не використовуйте при чищенні пристрою абразивні 
матеріали та органічні сполуки (алкоголь, бензин 
тощо). Для чищення корпуса пристрою допускається 
використання невеликої кількості нейтрального мийного 
засобу, для чищення екрана використовуйте суху м’яку 
тканину або спеціальні серветки, призначені для   
LCD-моніторів.

• Відключайте пристрій від мережі електроживлення 
і від кабелю телевізійної антени, якщо не збираєтеся 
користуватися ним тривалий час, або перед грозою.  
Не доторкайтеся під час грози до пристрою, мережевого 
шнура або кабелю антени!

• Виймайте батарейки з пульта дистанційного керування, 
якщо не збираєтеся користуватися ним тривалий час.

• Перегляд телепередач рекомендується проводити при 
положенні регулятора гучності телевізора не більше 1/2 від 
максимального рівня. Тривале прослуховування на вищому 
рівні гучності може призвести до погіршення слуху,  
а на максимальному – до виходу з ладу гучномовця.

• Якщо протягом тривалого часу зображення на екрані 
телевізора залишається незмінним, то на матриці можуть 
виникнути залишкові зображення, т.зв. «ефект статичних 
зображень».

• Використання телевізора передбачає перегляд 
зображення, що постійно змінюється і займає всю площу 
екрана.

УВАГА:
ЩОБ УНИКНУТИ ПОШКОДЖЕННЯ, ЗАЙМАННЯ 
ПРИСТРОЮ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ПРИСТРОЮ ПІД ДОЩ 
АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЙОГО В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ 
ВОЛОГОСТІ.

Всі ілюстрації, наведені в даній інструкції, є схематичними 
зображеннями об’єктів і можуть відрізнятися від їхнього 
реального зовнішнього вигляду.
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LED РК-телевізор із вбудованим HD-медіаплеєром —  
це електронний пристрій для приймання та відображення 
зображення й звуку, що передаються бездротовими 
каналами, і сигналів від пристроїв відтворення відеосигналу, 
із вбудованим мультиформатним медіаплеєром. Пристрій 
призначений для особистих, сімейних, домашніх і інших 
потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької 
діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ

Оснащення
• Високоякісна кольорова TFT-матриця зі світлодіодним 
підсвічуванням

• Власна роздільна здатність матриці 1366x7681, 1920х10802

• USB2.0-порт для відтворення HD-відео, аудіофайлів і 
фотографій із зовнішніх USB-сумісних пристроїв

• HDMI-відеоінтерфейс
• Компонентний YPbPr відеовхід
• Аудіовихід для підключення навушників
• Аудіовхід PC AUDIO
• Цифровий коаксіальний аудіовихід
• Рознім VGA
• Композитний відеовхід
• Стереофонічний аудіовхід
• Відеовхід SCART
• Сумісність із настінними кріпленнями стандарту VESA
• Налаштування колірної температури
• Регулювання тембру, балансу акустичної системи
• Наперед встановлені налаштування звуку 

Режим телевізора
• Чутливий тюнер, що забезпечує впевнене приймання 
аналогових каналів

• Функція автоматичного і ручного пошуку каналів
• Підтримка NICAM стерео
• Функція телетексту
• Регулювання яскравості та контрастності, наперед 
встановлені налаштування зображення

• Сучасні методи шумозаглушення 

Режим монітора персонального комп’ютера
• Широкий діапазон підтримуваних розділів
• Регулювання частоти та фази

КОМПЛЕКТАЦІЯ

РК-телевізор .................................................................................... 1 шт.
Пульт дистанційного керування ............................................... 1 шт.
Батарейка ААА ................................................................................ 2 шт.
Підставка для телевізора ........................................................... 1 шт.
Комплект кріпильних елементів ............................................... 1 шт.
USB-кабель ...................................................................................... 1шт.
Посібник з експлуатації з гарантійним талоном  ................ 1 шт.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Для настільного розміщення скористайтеся настільною 
підставкою. Сполучіть підставку з телевізором і зафіксуйте 
гвинтами.
Розмістіть телевізор на підлозі або на стійкій основі 
(наприклад, на столі) таким чином, щоб уникнути прямого 
падіння світла на екран.
Забезпечте пристойний зазор між задньою панеллю 
телевізора і стіною для нормальної вентиляції. 
Недостатня вентиляція може призвести до перегріву і виходу 
телевізора з ладу.

ПРИМІТКА
• ТВ можна розмістити на стіні за допомогою 
кронштейнів стандарту VESA.

1 Тільки для моделі LEM1938.
2 Тільки для моделей LEM2238F, LEM2438F.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПАНЕЛЕЙ КЕРУВАННЯ

Передня панель телевізора

1

2

Задня панель телевізора

VOL+

CH

SOURCE MENU 

VOL-

CH

4

3

5 6

Нiжняя панель телевізора

7 8 9 1110 12 13

COAXSCARTPC AUDIOVGAHDMI1USB

Бiчна панель телевізора

15 16 1714

Y Pb Pr VIDEO R L ANT

1   Індикатор робочого режиму/режиму очікування.
2   ІЧ-датчик системи дистанційного керування.
3   Клавіші VOL+ и VOL-

Клавіші регулювання гучності.
4   Клавіша SOURCE/MENU

Вибір режиму роботи/джерела сигналу. 
5   Клавіша STANDBY

Робочий режим/режим очікування. 
6   Клавіші CH+ и CH-

Перемикання налаштованих телевізійних каналів/ 
переміщення пунктами меню.

7   USB2.0-порт для підключення зовнішніх пристроїв 
8   Рознім HDMI 

Інтерфейс для передання сигналу високої чіткості.
9   Рознім VGA

10   Рознім PC AUDIO 
Рознім для підключення зовнішнього джерела 
аудіосигналу. 

11   Рознім SCART
12   Рознім для підключення навушників  
13   Рознім COAX

Цифровий коаксіальний аудіовихід. 
14   Рознім YPbPr 

Компонентний відеовхід. 
15   Рознім VIDEO 

Композитний відеовхід. 
16   Рознім AUDIO L R 

Стереофонічний аудіовхід.  
17   Рознім RF 

Рознім для підключення антенного кабелю (сигнал 
ефірної антени або кабельного телебачення). 
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 

1  Клавіша POWER  
Робочий режим/режим очікування.

2  Клавіша ASPECT
Вибір формату зображення. 

3  Клавіша NICAM/A2
4  Цифрові клавіші
5  Клавіша CH.LIST

Відображення списку каналів.
6  Клавіша DISPLAY

Відображення інформації про канал/джерело сигналу.
7  Клавіші RED/GREEN/YELLOW/BLUE

Дія відповідно до інформації на екрані.
8  Клавіша SLEEP 

Встановлення таймера сну. 
9  Клавіші напрямку (  / /  / )

10  Клавіша MENU 
Виклик меню налаштування телевізора.

11  Клавіша SUBTITLE 
Зміна мови субтитрів у режимі USB.

12  Клавіша CH +/- 
Перемикання каналів.

13  Клавіша S.PAGE 
Вибір підсторінки в режимі телетексту.

14  Клавіша 
Відтворення/пауза.

15  Клавіша  
Зупинення відтворення. 

16  Клавіша  
Відтворення з попереднього треку. 

17  Клавіша TEXT 
Вмикання/вимикання режиму телетексту.

18  Клавіша AUDIO 
Вибір доступної мови аудіо в режимі USB.

19  Клавіша SIZE
Керування форматом введення даних у режимі телетексту. 

20 Клавіша TV/USB 
Перемикання джерела сигналу ТВ/USB.

21 Клавіша INDEX
Відображення основної сторінки телетексту.

22 Клавіша HOLD
Затримання сторінок у режимі телетексту.

23 Клавіша 
Відтворення з наступного треку.

24 Клавіша 
Прискорене відтворення вперед.

25 Клавіша REVEAL/   
Відображення «прихованих» сторінок телетексту/ 
прискорене відтворення назад. 

26 Клавіша VOL +/- 
Збільшення/зменшення рівня гучності. 

27 Клавіша EXIT 
Вихід або перехід на попередній рівень меню.

28 Клавіша ENTER
Вибір і підтвердження в режимі відображення меню. 

29 Клавіша SOURCE 
Вибір джерела сигналу.

30 Клавіша FREEZE 
Фіксування картинки.

31  Клавіша FAV
Список вибраних каналів у режимі TV.

32 Клавіша    
Перемикання на попередній відтворюваний канал.

33 Клавіша S.MODE 
Вибір наперед установлених налаштувань звуку. 

34 Клавіша P.MODE 
Вибір наперед установлених налаштувань зображення.

35 Клавіша MUTE  
Вмикання/вимикання звуку.
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ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК У ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Відкрийте кришку на задній поверхні пульта дистанційного 
керування.

2. Встановіть батарейки, дотримуючись полярності.
3. Закрийте кришку.

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

При використанні пульта дистанційного керування 
переконайтеся, що кут відхилення пульта від уявлюваного 
перпендикуляра до датчика інфрачервоних променів  
на передній панелі не перевищує 30 градусів і відстань  
до пристрою не перевищує 5 метрів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
• Уникайте потрапляння прямого сонячного проміння 
на датчик інфрачервоних променів на передній панелі 
пристрою.

• Вчасно заміняйте батарейки в пульті дистанційного 
керування.

• Не роняйте пульт дистанційного керування   
і намагайтеся оберігати його від впливу вологи.

Загальний вигляд передньої панелі телевізора

не бiльше 5 м
30° 30°
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ТВАНТЕНИ   
І ПРИСТРОЇВ ЧЕРЕЗ YPBPR, HDMI   
І VGAІНТЕРФЕЙСИ*

УВАГА!
•  Перед підключенням переконайтеся, що все компоненти 
вимкнено.

HDMI

Задня панель DVD-плеєра

Персональний комп’ютер

ТВ-антена

Панель телевiзора

Панель телевiзора

Pb     Pr

COAXSCARTPC AUDIOVGAHDMI1USB

Y Pb Pr VIDEO R L ANT

* На малюнках зображення панелей телевізора, DVD- і VHS-плеєра і комп’ютера наведені схематично.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО DVDПЛЕЄРА/ 
ВІДЕОМАГНІТОФОНА*

УВАГА!
•  Перед підключенням переконайтеся, що всі пристрої 
вимкнено.

Задня панель
DVD-плеєра

Задня панель VHS-плеєра

SCART OUT

Панель телевiзора

Панель телевiзора

COAXSCARTPC AUDIOVGAHDMI1USB

Y Pb Pr VIDEO R L ANT

Панель телевiзора

Y Pb Pr VIDEO R L ANT
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* На малюнках зображення панелей телевізора, супутникового ресивера/ цифрового телевізійного тюнера наведені схематично.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СУПУТНИКОВИХ 
РЕСИВЕРІВ І ЦИФРОВИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ 
ТЮНЕРІВ*

Уважно прочитайте інструкцію з підключення. 

Панель телевiзора

Панель телевiзора

Спутниковий ресивер/
Цифровий телевiзiйний 
тюнер

Метод А

Метод В

Метод С

COAXSCARTPC AUDIOVGAHDMI1USB

Y Pb Pr VIDEO R L ANT

Метод А
Для підключення композитного відеосигналу   
та аудіосигналу використовуйте аудіовідеокабель   
(до комплектації не входить). 

Метод В
Для підключення до аудіовідеорозніму SCART скористайтеся 
спеціальним SCART-кабелем (до комплектації не входить). 

Метод С
Для перегляду каналів високого розділу із зовнішнього 
супутникового ресивера використовуйте рознім HDMI 
для підключення до телевізора. Якщо ваш ресивер 
обладнаний цифровим відеовиходом DVI, скористайтеся 
спеціальним перехідником HDMI-DVI для підключення  
до телевізора за допомогою кабелю HDMI до комплектації  
не входить).



ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ 8

Даний пристрій забезпечує приймання цифрових і 
аналогових телеканалів, запам’ятовування до 400 
телевізійних каналів і дозволяє здійснювати автоматичний, 
ручний і точний пошук телевізійних каналів. Вбудований 
тюнер підтримує відтворення стереозвуку, що передається  
в системі NICAM.

ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ

1. Вставте штепсельну вилку кабелю живлення телевізора 
в розетку.

2. Переведіть вимикач живлення на задній панелі телевізора 
в положення ON*.

3. Направте пульт ДК на лицьову панель телевізора  
і натисніть клавішу Power. Телевізор перейде в робочий 
режим, і на лицьовій панелі загориться синій індикатор.

4. Повторне натискання клавіші Power переведе телевізор  
у режим очікування, і індикатор згасне.

5. Щоб вимкнути телевізор, переведіть вимикач живлення 
на задній панелі телевізора в положення OFF* і вийміть 
штепсельну вилку з розетки.

ПРИМІТКА 
• Завжди вимикайте телевізор, коли залишаєте його без 
спостереження на невизначений час.

ВИБІР ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ

МЕТОД А
1. Натисніть клавішу SOURCE – на екрані відобразиться меню 
вибору джерела сигналу.

2. Клавішами ВГОРУ або ВНИЗ виберіть бажане джерело 
сигналу.

3. Натисніть клавішу OK для підтвердження. Можливі 
значення: TB, AV, SCART, YPbPr, HDMI1, PC, Media.

МЕТОД Б
Використовуйте клавішу TV/USB для вибору джерела 
сигналу.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

1. Натисніть клавішу VOL- для зменшення гучності.
2. Натисніть клавішу VOL+ для збільшення гучності.

УВАГА! 
• Перегляд телепередач рекомендується проводити при 
положенні регулятора гучності телевізора не більше 1/2 від 
максимального рівня. Тривале прослуховування на вищому 
рівні гучності може призвести до погіршення слуху.

ТИМЧАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ГУЧНОСТІ

1. Натисніть клавішу MUTE для тимчасового відключення 
гучності.

2. Натисніть клавішу MUTE знову або VOL-/+ для вмикання 
звуку.

ПЕРЕМИКАННЯ НАЛАШТОВАНИХ 
КАНАЛІВ

1. Для послідовного перемикання попередньо налаштованих 
каналів використовуйте клавіші CH-/+ на пульті ДК  
або клавіші CH на телевізорі.

2. Для прямого введення номера каналу використовуйте 
цифрові клавіші на пульті ДК.

ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОТОЧНЕ 
ДЖЕРЕЛО СИГНАЛУ

Натисніть клавішу DISPLAY на ПДК; на екрані відобразиться 
інформація про поточне джерело сигналу. 
Вона зникне через 3 секунди, або можна ще раз нажати 
клавішу DISPLAY, щоб прибрати її з екрана.

ТАЙМЕР СНУ

Натисніть клавішу SLEEP на пульті ДК, щоб задати час, через 
який телевізор автоматично перейде в режим очікування. 
Натискайте клавішу SLEEP необхідну кількість разів, щоб 
задати час у хвилинах, або до значення OFF, щоб вимкнути 
ТАЙМЕР СНУ.

ТЕЛЕТЕКСТ

Функція телетексту залежить від обраного каналу   
і є доступною, коли на даному каналі передається телетекст. 
Функція Телетекст дає можливість одержувати різну 
інформацію за допомогою звичайного телевізійного сигналу. 
Сюди належать: новини, спорт, пропозиції туристичних 
компаній, погода, кіно, театральні афіші тощо.

1. Натисніть клавішу , щоб увімкнути ваш РК-телевізор.
2. У режимі ТЕЛЕТЕКСТ у верхній частині екрана 
розташовано 4 кольорових заголовка. Щоб одержати 
доступ до інформації з одного з них, натисніть клавішу 
відповідного кольору.

3. Натисніть один раз на клавішу REVEAL, щоб побачити 
приховану інформацію, натисніть повторно, щоб сховати 
її знову.

4. Натисніть клавішу HOLD для втримання сторінки 
телетексту при перегляді великого обсягу інформації, 
натисніть ще раз для повернення до режиму 
автоматичного оновлення сторінок.

5. Натисніть клавішу S.PAGE, щоб зупинити або відновити 
відкриття підсторінок телетексту.

6. Натисніть один раз на клавішу SIZE, щоб верхня половина 
тексту зайняла весь екран, натисніть ще раз, щоб нижня 
половина тексту зайняла весь екран, натисніть знову,  
щоб уся сторінка тексту відобразилася на екрані.

7. Натисніть клавіші CH для переміщення між сторінками  
або використовуйте клавіші 0-9 для введення номера 
сторінки.

8. Натисніть клавішу INDEX для повернення до основної 
сторінки. Завантаження сторінки телетексту може забрати 
тривалий час. Коли сторінку буде знайдено, номер 
сторінки з’явиться на екрані телевізора.

9. Натисніть один раз на клавішу ТEХТ, щоб перейти   
до режиму ТЕЛЕТЕКСТ.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ

1. Натисніть клавішу TV MENU для входу в головне 
меню. Основне меню містить наступні розділи: КАНАЛ, 
ЗОБРАЖЕННЯ, ЗВУК, ЧАС, НАЛАШТУВАННЯ, ЕКРАН.

2. Використовуйте клавіші  /  для вибору одного  
з розділів головного меню і потім натисніть клавішу OK  
для входу в нього.

3. Використовуйте клавіші  /  для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте клавіші  /  для зміни значень 
обраного пункту меню.

5. Натисніть клавішу TV MENU для виходу з підменю   
або з головного меню.

КАНАЛ

У розділі КАНАЛ (доступний тільки в режимі ТВ-джерела) 
ви можете вибрати параметри: Автоналаштування, Ручне 
налаштування ATV, Редактор каналів. 

Автоналаштування
Ручне налаштування ATV
Редактор каналів

КАНАЛ

• Параметр Автоналаштування дозволяє зробити 
автоматичне сканування всього телевізійного діапазону  
із запам’ятовуванням усіх знайдених телевізійних станцій.

• Параметр Ручне налаштування ATV дозволяє вручну 
налаштувати частоту окремого каналу, його звукову 
систему, а також зробити точне підлаштування частоти.  

Ручне налаштування ATV

Поточн. канал 1

Система кольору PAL

Система звуку DK

Тонке налаштування 41,25 МГц 

АПЧ Вимк.

Пошук

 Меню

• Параметр Редактор каналів дозволяє викликати меню 
сортування і видалення каналів. Ви можете вилучити, 
перейменувати, перемістити або пропустити будь-який 
канал за допомогою клавіш телетексту, а також створити 
список вибраних програм. 

Редактор каналів

Видалити Перейм. Переміщ. Проп.

 OK Улюб. МЕНЮ

Видалити  Виберіть канал, який хочете видалити, і натисніть 
червону клавішу. 

Перейм.
 Виберіть канал, який хочете перейменувати, і натисніть 
зелену клавішу. Можна перейменувати тільки канали 
ATV.

Переміщ.
 Виберіть канал, який хочете перемістити на нове місце, 
і натисніть жовту клавішу. Перемістіться на потрібний 
номер каналу за допомогою клавішів напрямку  
і натисніть OK. Завершіть операцію, натиснувши жовту 
клавішу.

Проп.

 
Натисніть синю клавішу для встановлення і скасування 
пропущення каналу.

• У режимі «Редактор каналів» виберіть програму і натисніть 
клавішу FAV на ПДК для додавання програми в список 
вибраних, повторне натискання клавіші FAV приведе  
до видалення програми зі списку вибраних.

Автоналаштування
Гориз.полож.  50
Верт.полож.  50
Частота  50
Фаза  50

ЕКРАН

Розділ ЕКРАН доступний тільки при виборі джерела сигналу 
PC. Ви можете налаштувати горизонтальне/ вертикальне 
положення і відрегулювати частоту та фазу.
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ЗОБРАЖЕННЯ

У розділі ЗОБРАЖЕННЯ ви можете налаштувати яскравість, 
контрастність, колір, різкість і відтінок, колірну температуру, 
а також увімкнути режим шумозаглушення на свій розсуд. 

Режим зображення Стандартний
Контраст 50
Яскравість 50
Колір 50
Відтінок 50

ЗОБРАЖЕННЯ

1. Натисканням клавішів  /  і OK виберіть один з пунктів 
меню.

2. Відрегулюйте цей параметр за допомогою клавішів  / . 
При цьому наперед установлений режим зміниться   
на «Користувач» і налаштування буде збережено в ньому.

3. Нові налаштування буде збережено автоматично.
4. Натисніть клавішу TV MENU, щоб повернутися до меню.

Налаштування параметра «Відтінок» є доступним тільки  
в системі NTSC.
Параметр «Режим зображення» дозволяє налаштувати 
зображення для різних умов освітлення кімнати. 
Може бути: Динамічний – при яскравому освітленні, 
Стандартний – при нормальному освітленні, М’який –  
при слабкому освітленні та Користувач – для налаштування 
вручну.
Параметр Колірна температура дозволяє вибрати одне  
з можливих наперед установлених налаштувань: Середня, 
Тепла, Холодна.
Параметр Шумозаглушення дозволяє встановити бажаний 
рівень шумозаглушення.

ЗВУК

У розділі ЗВУК ви можете вибрати наперед установлені 
налаштування, налаштувати низькочастотну   
та високочастотну складову звуку і баланс.

Режим звуку Стандартний
ВЧ 50
НЧ 50
Баланс -36
Автогучність Вимк.

ЗВУК

• Параметр Режим звуку дозволяє вибрати одне з можливих 
наперед установлених налаштувань: Стандартний, Музика, 
Кіно, Спорт, Користувач.

• Параметр Баланс дозволяє налаштувати баланс звуку.
• Параметр Автогучність дозволяє встановити автоматичний 
вибір гучності.

• Параметр SPDIF задає формат сигналу на цифровому 
аудіовиході. Значення: PCM, Вимкн або Авто.

ПРИМІТКА
• Використовуйте параметр Автогучність, тільки коли 
вхідний сигнал викривлений або його гучність є занадто 
великою.

ЧАС

У розділі ЧАС ви можете налаштувати автовимикання.

Таймер сну Вимк.
Автовимикання Вимк.
Час меню 10 с.

ЧАС

• Параметр Таймер сну дозволяє задати час, через який 
телевізор перейде в режим очікування.

• Параметр Автовимикання дозволяє задати час, через який 
телевізор, що перебуває без спостереження, перейде в 
режим очікування.

• Параметр Час меню дозволяє задати час відображення 
меню на екрані.

НАЛАШТУВАННЯ

У розділі НАЛАШТУВАННЯ ви можете встановити мову 
меню, мову телетексту, формат, синій екран, захист від 
випадкового доступу, обновити ПЗ або зробити відновлення 
стандартних налаштувань.

Мова меню Російська
Мова телетексту Російська
Формат 16:9
Синій екран Вимк.
Блокування Вимк.

НАЛАШТУВАННЯ

• Параметр Мова меню дозволяє вибрати мову відображення 
екранного меню.

• Параметр Скидання налаштувань дозволяє повернутися до 
заводських налаштувань телевізора.

• Параметр Синій екран дозволяє встановити режим синього 
екрана.

• Параметр Мова телетексту дозволяє вибрати мову 
відображення телетексту.

• Параметр Формат дозволяє вибрати формат зображення.
• Параметр Блокування дозволяє заблокувати клавіші 
телевізора на задній панелі.

ПРИМІТКА
• Параметр Скидання налаштувань виконує очищення 
всіх збережених каналів і встановлює системні 
налаштування в значення без переналаду.
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РК-телевізор оснащений вбудованим HD-медіаплеєром, 
здатним відтворювати відеофайли високого розділу   
до 1080р. У списку підтримуваних форматів – розповсюджені 
в мережі контейнери та кодеки: MKV (Matroska),   
MOV (H.264), WMV тощо. Відтворення файлів здійснюється 
з носіїв, підключених через вбудований високошвидкісний 
USB2.0-порт телевізора. 

Крок 1: 
Скачайте файли, у тому числі високого розділу, з Інтернету, 
домашньої мережі або комп’ютера на USB-носій, зовнішній 
жорсткий диск або будь-який інший USB-сумісний пристрій.

Крок 2: 
Приєднайте пристрій із записаними файлами до USB-порту 
РК-телевізора, натисніть клавішу MENU, клавішами  /  
виберіть розділ Додаток і дивіться HD-контент на великому 
екрані!

ДОДАТОК

Нiжняя панель*

COAXSCARTPC AUDIOVGAHDMI1USB

Переконайтеся, що USB-пристрій підключений. 
За допомогою клавішів  /  виберіть тип відтворюваного 
вмісту із чотирьох можливих: ФОТО, МУЗИКА, ВІДЕО, ТЕКСТ. 

Немає диску

ВIДЕО ТЕКСТ
ФОТО

МУЗИКА

Натисніть OK, щоб увійти в меню вибору пристрою. Виберіть 
пристрій клавішами  /  і натисніть OK. Буде відображений 
список файлів і папок. Для повернення до вибору типу 
мультимедіа натисніть Назад. 

*   На малюнку бічна панель телевізора наведена схематично.
** Підключений жорсткий диск може працювати некоректно при відсутності зовнішнього живлення.

За допомогою клавішів   /  i   /  виберіть файл,  
на екрані з’явиться вікно попереднього перегляду. Натисніть 
клавішу  для відтворення цього файлу в повноекранному 
режимі. 

ФОТО

Видалити

Розп.здатн.
Розмір
Дата
Час

Використовуйте клавіші OK або INFO під час відтворення для 
виклику панелі керування. Виберіть іконку необхідної функції 
клавішами  / , підтвердьте вибір натисканням OK. 
Натисніть клавішу  або EXIT для того, щоб закрити панель 
керування.

ПРИМІТКИ
• Для виведення меню інформації виберіть іконку ІНФО  
і натисніть OK.

• Ви можете вибирати трек, субтитри або звукову доріжку 
в меню інформації під час відтворення відео.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВБУДОВАНОГО HDМЕДІАПЛЕЄРА

• Підтримувані відеокодеки та контейнери: AVI, MP4, MPG, 
DAT, VOB, RM, TS, M2TS, MKV (Matroska) 

• Підтримувані аудіокодеки та контейнери: MP3, AAC, MPEG 
Audio, АС-3 

• Розмір контейнера: до 30 ГБ 
• Бітрейт відео: до 35 Мбіт/с 
• Бітрейт аудіо: MP3, AAC – 320 кбіт/с, WMA – 192 кбіт/с 
• Текст: TXT
• Фото: JPEG, BMF; PNG 
• Субтитри: SRT
• Файлові системи носіїв: FAT, FAT32, NTFS 
• Обсяг носіїв: до 16 ГБ для USB флеш-накопичувачів,  
до 1 ТБ для жорстких дисків**
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HDMI

• Універсальний мультимедіаінтерфейс HDMI і цифровий 
відеоінтерфейс DVI.

• Підтримка HDCP (Протокол захисту цифрового контенту).

• При підключенні через інтерфейси HDMI/DVI розділ РК-
телевізора встановлюється автоматично.

• Пристрої, оснащені DVI-відеовиходом, не передають 
аудіосигнал через інтерфейс DVI.

HDMI-кабель
(не поставляється в комплекті)

Аналоговий аудіокабель 
(не поставляється в комплекті)

HDMI-DVI кабель
(не поставляється в комплекті)

Зразки кабелів

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ 
РКМАТРИЦІ ТЕЛЕВІЗОРА

Компанія BBK докладає всі зусилля для створення 
високоякісних виробів, використовуючи найкращі 
комплектуючі частини і піддаючи вироби суворому вихідному 
контролю якості. Через особливості використовуваних  
у РК-телевізорах технологій матриця телевізора,   
що складається з декількох мільйонів окремих елементів,  
які створюють зображення, іноді може мати окремі дефекти 
на рівні таких елементів. Телевізор, РК-матриця якого  
є несправною, буде відремонтований або замінений протягом 
гарантійного терміну, встановленого на виріб відповідно  
до гарантійних зобов’язань Виготовлювача, при цьому, послу 
ремонту або заміни, РК-матриця телевізора буде відповідати 
нижченаведеним критеріям.
При прийнятті рішення про несправність РК-матриці 
телевізора компанія BBK керується наступним:
• Дефектна точка – це непрацююча точка на екрані одного 
з кольорів (червоного, зеленого або синього),   
що становлять піксель зображення;

• Дефект точки може проявлятися у вигляді яркої (такої, 
що постійно світиться) або темної (такої, що постійно  
не світиться) точки;

• Суміжна пара дефектних точок – це дві однакові   
(дві яскраві або дві темні) дефектні точки, відстань між 
якими є меншою або дорівнює 15 мм;

Несправною вважається РК-матриця телевізора, якщо:
• має понад 5 яскравих або понад 5 темних точок;
• має понад 2 пари суміжних дефектних точок;
• має дефектні рядки або смуги.
Телевізор, РК-матриця якого не виходить за межі 
вищевказаних критеріїв, уважається справним. Для точної 
діагностики несправності РК-матриці необхідні спеціальні 
умови, тестові сигнали і спеціальне устаткування, тому 
перевірку якості РК-матриці телевізора може зробити тільки 
вповноважений сервісний центр.

КОРИСНІ ПРИМІТКИ

Для коректного відображення інформації з USB-пристроїв 
або інших носіїв дотримуйтеся обмежень при записі файлів:

Тип файлів Обмеження

Фотографії Обсяг не більше 3 МБ

Аудіофайли Бітрейт MP3, AAC не більше 320 кбіт/с, 
WMA – 192 кбіт/с

Відеофайли Бітрейт відео до 35 Мбіт/сек
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей Модель LEM1938 LEM2238F   LEM2438F

Діагональ (см) 47 55 60

Тип LED

Клас II (ISO 13406-2)

Співвідношення сторін 16:9

Кут огляду по горизонталі/ 
вертикалі (°)

170/160 170/160 140/130

Максимальний розділ 1366x768 1920x1020

Час відгуку (мс) 5 6,5 5

Яскравість (Кд/м2) 250 250 220

Контрастність 1000:1

Число кольорів (млн) 16,7

Входи Вiдео Композитний 1

Компонентний 1

HDMI  1

VGA/PC 1

SCART (CVBS/RGB) 1

Аудiо Стереофонический 1

РС Audio 1

Інші RF (75 Ом тип IEC) 1

USB2.0-порт 1

Виходи Аудiо Для підключення 
навушників

1

COAXIAL 1

Системи колірності ТВ-тюнер PAL, SECAM

Відеовходи PAL, SECAM

Системы звука ТВ-тюнер DK, I, BG, L

Підтримувані 
розділи

Відеовходи Компонентний  
Y Pb Pr

480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 
720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/50 Гц 
1080p/50 Гц 1080p/60 Гц

VGA 1366x768 1920x1080

HDMI DVI-HDMI: RGB/60 Гц 640х480 800х600 1024х768
HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i 1080p
YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p

Енергоспоживання Вхідна напруга (В, Гц) ~ 100-240 В, 50/60 Гц

Споживана потужність (Вт) 30 36 43

Клас захисту від ураження електричним струмом II

Температурні 
вимоги

Експлуатація (°, С) +5...+40

Зберігання і транспортування  (°, С) -20...+60

Вимоги до вологості Експлуатація (%) 20...85 (немає конденсату)

Зберігання і транспортування (%) 10...90 (немає конденсату)

Розміри (мм) Без підставки 452x281x48 516x318x48 566x348x48

З підставкою 452x329x149 516x366x149 566x395x150

Вага (кг) З підставкою 3,1 3,5 3,8

Розмір для настінного кріплення VESA (мм) 100x100

• Ми постійно поліпшуємо якість нашої продукції, тому 
дизайн, функціональне оснащення, комплектація та 
технічні характеристики виробу можуть бути змінені  
без попереднього повідомлення.

• Деякі файли, записані в будь-якому з підтримуваних 
форматів на будь-якому із сумісних типів носіїв, можуть 
не відтворюватися або відтворюватися некоректно через 
особливості їхнього запису.
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ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

Будь ласка, перевірте можливі причини несправності, перш ніж звертатися в сервіс-центр.

Ознака несправності Дії з усунення несправності

РК-телевізор не вмикається, індикатор 
живлення не світиться.

• Перевірте надійність підключення кабелю електроживлення.

Зображення мерехтить, нестабільне 
або присутні перешкоди.

• Перевірте правильність підключення відеокабелю до відповідного розніму.
• Перевірте, чи відповідає вхідний сигнал вимогам даного пристрою.
• Перевірте правильність підключення антени.

Немає звуку. • Перевірте правильність підключення аудіокабелю до відповідного розніму.
• Перевірте поточний рівень гучності.
• Натисніть клавішу MUTE на пульті ДК. Можливо, дана функція була активована раніше.

Звукові перешкоди. • Приберіть від РК-телевізора всі близько розташовані джерела радіочастотного 
випромінювання.

Пульт дистанційного керування 
не працює.

• Направляйте пульт ДК точно на ІЧ-датчик системи дистанційного керування РК-телевізора 
з відстані не більше 5 метрів.

• Перевірте працездатність батарейок, при необхідності замініть їх.
• Перевірте, чи не забруднений передавач пульта керування або сенсор РК-телевізора 
і чи не розташовані між ними які-небудь перешкоди.

Викривлення звуку. • Високий рівень гучності. Зменште гучність.
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія BBK Electronics LTD. виражає вам величезну 
вдячність за ваш вибір.
Ми зробили все можливе, щоб даний виріб задовольняв 
вашим запитам, а якість відповідала найкращим світовим 
зразкам. У разі якщо ваш виріб марки BBK потребуватиме 
технічного обслуговування, просимо вас звертатися до 
одного з Уповноважених Сервісних Центрів (далі – УСЦ). 
Із повним списком УСЦ і їхніми точними адресами ви 
можете ознайомитися на сайті www.bbk.ru, а також 
зателефонувавши за номером безкоштовного телефону 
Єдиного інформаційного центру BBK Electronics LTD. (номери 
телефонів відповідних країн надруковано на обкладинці 
гарантійного талона). 
У разі виникнення запитань або проблем, пов’язаних  
із продукцією BBK Electronics LTD., просимо вас звертатися  
в письмовій формі за адресою: Росія, 125315, м. Москва, а/с 33, 
або за електронною поштою service@bbk.ru.

Умови Гарантійних зобов’язань    
BBK ELECTRONICS LTD.
1. Гарантійні зобов’язання BBK Electronics LTD., що надаються 
УСЦ BBK Electronics LTD., поширюються тільки на моделі, 
призначені BBK Electronics LTD. для виробництва або 
поставок і реалізації на території України, де надається 
гарантійне обслуговування, придбані в Україні, такі, 
що пройшли сертифікацію на відповідність стандартам 
України, а також маркіровані офіційними знаками 
відповідності.

2. Гарантійні зобов’язання BBK Electronics LTD. діють у рамках 
законодавства про захист прав споживачів і регулюються 
законодавством країни, на території якої їх надано, і тільки 
за умови використання виробу винятково для особистих, 
сімейних або домашніх потреб. Гарантійні зобов’язання 
BBK Electronics LTD. не поширюються на випадки 
використання товарів з метою здійснення підприємницької 
діяльності або у зв’язку із придбанням товарів з метою 
задоволення потреб підприємств, установ, організацій.

3. BBK Electronics LTD. установлює на свої вироби наступні 
терміни служби та гарантійні строки:

Назва продукту Термін служби, 
місяців від дня 
випуску

Гарантійний 
строк, місяців 
від дня покупки

РК-телевізор, 
у т.ч. із вбудованим 
DVD-плеєром, і з 
вбудованим медіаплеєром

48 12

4. Гарантійні зобов’язання BBK Electronics LTD. не 
поширюються на перераховані нижче приналежності 
виробу, якщо їхня заміна передбачена конструкцією і не 
пов’язана з розбиранням виробу. Для всіх видів виробів:
• Сполучні кабелі, антени і перехідники для них, носії 
інформації різних типів (аудіо-, відеодиски, диски із 
програмним забезпеченням і драйверами, карти пам’яті), 
елементи живлення.

• Чохли, ремені, шнури для перенесення, монтажні 
пристосування, інструмент, документацію, прикладену 
до виробу.

5. Гарантія не поширюється на недоліки, що виникли у виробі 
внаслідок порушення споживачем правил використання, 
зберігання або транспортування товару, дій третіх осіб 
або непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись 
наступними випадками:

• Якщо недолік товару став наслідком недбалого 
поводження, застосування товару не за призначенням, 
порушення умов і правил експлуатації, викладених в 
інструкції для експлуатації, у тому числі внаслідок впливу 
високих або низьких температур, високої вологості або 
запиленості, невідповідності Державним стандартам 
параметрів живильних, телекомунікаційних і кабельних 
мереж, потрапляння всередину корпуса рідини, комах  
і інших сторонніх предметів, речовин, а також тривалого 
використання виробу в граничних режимах його роботи.

• Якщо недолік товару став наслідком несанкціонованого 
тестування товару або спроб внесення будь-яких змін 
у його конструкцію або його програмне забезпечення, 
у тому числі ремонту або технічного обслуговування 
в неуповноваженій BBK Electronics LTD. ремонтній 
організації.

• Якщо недолік товару став наслідком використання 
нестандартних (нетипових) і (або) неякісних 
приналежностей, аксесуарів, запасних частин, 
елементів живлення, носіїв інформації різних типів або 
нестандартних (нетипових) форматів інформації.

• Якщо недолік товару пов’язаний з його застосуванням 
разом із додатковим устаткуванням (аксесуарами), 
відмінним від додаткового встаткування, 
рекомендованого BBK Electronics LTD. до застосування 
з даним товаром. BBK Electronics LTD. не відповідає 
за якість додаткового встаткування (аксесуарів), 
виробленого третіми особами, за якість роботи своїх 
виробів разом із таким устаткуванням, а також за якість 
роботи додаткового встаткування виробництва компанії 
BBK Electronics LTD. разом із виробами інших виробників.

• Якщо недолік товару проявляється у разі незадовільної 
роботи мереж зв’язку, теле- або радіомовлення, 
внаслідок недостатньої ємності або пропускної здатності 
мережі, потужності радіосигналу, експлуатації товару  
в зоні зі складною перешкодовою ситуацією, на межі або 
поза зоною стійкого приймання радіосигналу мережі 
зв’язку, теле- або радіомовлення, у тому числі через 
особливості ландшафту місцевості та її забудови.

6. Недоліки товару, виявлені в період терміну служби, 
усуваються уповноваженими на це ремонтними 
організаціями (УСЦ). Протягом гарантійного строку 
усунення недоліків проводиться безкоштовно при 
пред’явленні оригіналу заповненого гарантійного талона 
і документів, що підтверджують факт і дату укладання 
договору роздрібної купівлі-продажу (товарний, касовий 
чек тощо). У разі відсутності зазначених документів 
гарантійний строк обчислюється від дня виготовлення 
товару. При цьому слід ураховувати:
• Налаштування й установка (складання, підключення 
тощо) виробу, описана в документації, прикладеній 
до нього, не входить в обсяг гарантійних зобов’язань 
BBK Electronics LTD. і може виконуватися як самим 
користувачем, так і фахівцями більшості вповноважених 
сервісних центрів відповідного профілю на платній основі.

• Роботи з технічного обслуговування виробів (чищення  
і змащення приводів для зчитування інформації з носіїв 
різних типів, чищення і змащення рухомих частин, 
заміна витратних матеріалів і приналежностей тощо) 
проводяться на платній основі.

7. BBK Electronics LTD. не несе відповідальності за можливу 
шкоду, прямо або побічно нанесену своєю продукцією 
людям, свійським тваринам, майну у випадку, якщо 
це відбулося в результаті недотримання правил і 
умов експлуатації, зберігання, транспортування або 
встановлення виробу; навмисних або необережних дій 
споживача або третіх осіб.
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8. За жодних умов BBK Electronics LTD. не несе 
відповідальності за який-небудь особливий, випадковий, 
прямій або непрямий збиток або збитки, включаючи, але 
не обмежуючись перерахованим, упущену вигоду, втрату 
або неможливість використання інформації або даних, 
витрати з відновлення інформації або даних, збитки, 
викликані перервами в комерційній, виробничій або іншій 
діяльності, що виникають у зв’язку з використанням 
або неможливістю використання виробу або інформації, 
що зберігається в ньому або на змінному носії, 
використовуваному разом із даним виробом.

9. BBK Electronics LTD. гарантує коректну роботу виробу 
тільки з тими форматами (версіями) носіїв і даних, які 
прямо зазначені в інструкції користувача для даного 
виробу. BBK Electronics LTD. не гарантує можливість 
роботи виробу з форматами (версіями) носіїв і даних, які 
можуть з’явитися в майбутньому. BBK Electronics LTD.  
не гарантує можливість повноцінної роботи виробу  
з носіями інформації, запис або виготовлення яких було 
здійснено не в заводських умовах, або з порушеннями 
технології, або на пристроях інших виробників аудіо-, 
відеотехніки, або з порушенням чинного законодавства 
в галузі охорони авторських і суміжних прав, захисту 
інформації та інших законних прав власників, включаючи, 
але не обмежуючись наступними випадками:
• використання носіїв поганої якості може приводити  
до неможливості виконання запису або відтворення,  
до втрати записаних або відредагованих матеріалів  
або до пошкодження виробу;

• при використанні багатошарових носіїв інформації може 
спостерігатися короткочасне викривлення зображення  
і звуку при перемиканні між шарами;

• відтворення записуваних і перезаписуваних носіїв  
у деяких випадках може виявитися неможливим через 
умови виконання їхнього запису.

• диск, записаний на іншому пристрої, сесія запису 
якого не була закрита, не може відтворюватися або 
використовуватися для запису або редагування   
за допомогою даного виробу.

• диск, записаний за допомогою даного виробу (якщо він 
має таку функцію), може не відтворюватися на іншому 
пристрої.

Використання виробу після закінчення терміну служби
1. Термін служби, установлений BBK Electronics LTD.  
для даного виробу, діє тільки за умови використання 
виробу винятково для особистих, сімейних або домашніх 
потреб, а також дотримання споживачем правил 
експлуатації, зберігання і транспортування виробу.  
За умови акуратного поводження з виробом і дотримання 
правил експлуатації фактичний термін служби може 
перевищувати термін служби, установлений   
BBK Electronics LTD.

2. Після закінчення терміну служби виробу вам необхідно 
звернутися до Уповноваженого сервісного центра  
для проведення профілактичного обслуговування виробу 
і визначення його придатності до подальшої експлуатації. 
Роботи із профілактичного обслуговування виробів і їхній 
діагностиці виконуються сервісними центрами на платній 
основі.

3. BBK Electronics LTD. не рекомендує продовжувати 
експлуатацію виробу після закінчення терміну служби 
без проведення його профілактичного обслуговування 
в Уповноваженому сервісному центрі, тому що в цьому 
випадку виріб може становити небезпеку для життя, 
здоров’я або майна споживача.

Утилiзацiя виробу
Після закінчення терміну служби виробу його  
не можна викидати разом зі звичайним 
побутовим сміттям. Замість цього він підлягає 
здачі на утилізацію у відповідний пункт приймання 
електричного та електронного встаткування  
для наступної переробки й утилізації відповідно  
до федерального або місцевого законодавства. 
Забезпечуючи правильну утилізацію даного продукту,  
ви допомагаєте зберегти природні ресурси і запобігаєте 
збитку для навколишнього середовища та здоров’я людей, 
який можливий у разі неналежного обігу. Докладнішу 
інформацію про пункти приймання й утилізації даного 
продукту можна одержати в місцевих муніципальних органах 
або на підприємстві з вивозу побутового сміття. 

Дата виробництва
Кожному виробу надається унікальний серійний номер  
у вигляді літерно-цифрового ряду і дублюється штрих-кодом, 
який містить наступну інформацію: назва товарної групи, 
дата виробництва, порядковий номер виробу. Серійний 
номер розташовується на задній панелі продукту,   
на впакуванні й у гарантійному талоні.

1   Перші дві літери – відповідність товарній групі  
(РК-телевізори з вбудованим ТВ-тюнером – LE)

2   Перші дві цифри – рік виробництва 
3   Другі дві цифри – тиждень виробництва
4   Останні цифри – порядковий номер виробу

УВАГА! Щоб уникнути непорозумінь, переконливо 
просимо вас уважно вивчити Посібник з експлуатації 
виробу та умови гарантійних зобов’язань, перевірити 
правильність заповнення гарантійного талона. 
Гарантійний талон дійсний тільки при наявності 
правильно і чітко зазначених: моделі, серійного номера 
виробу, дати покупки, чітких печаток фірми-продавця, 
підпису покупця. Серійний номер і модель виробу 
мають відповідати зазначеним у гарантійному талоні. 
При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, 
зазначені в гарантійному талоні, змінено або стерто, 
талон визнається недійсним.
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Єдиний інформаційний центр BBK Electronics забезпечує повну інформаційну підтримку діяльності компанії в Росії, країнах 
СНД і Балтії. Професійні оператори швидко дадуть відповідь на будь-яке запитання, що вас цікавить. Ви можете звертатися  
до єдиного центра щодо сервісного супроводу, для рекомендацій фахівців з налаштування  і підключення, для інформування 
про місця продажів, із запитаннями про рекламні акції та розіграші, що проводить компанія, а також з будь-якими іншими 
запитаннями про діяльність компанії на території Росії, країн СНД і Балтії. Є запитання? Телефонуйте – ми допоможемо! 

Єдиний інформаційний центр BBK Electronics (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів): 
Білорусь – 8 (820) 007-311-11 (безкоштовні дзвінки з Білорусі)
Казахстан – 8 (800) 080-45-67 (безкоштовні дзвінки з Казахстану)
Молдова – 0 (800)61-007 (безкоштовні дзвінки з Молдови)
Росія – 8 (800) 200-400-8 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів)
Україна – 0 (800)304-222-0 (безкоштовні дзвінки з України)

Час роботи єдиного інформаційного центру:
Пн-Пт з 9:00 до 20:00 ( за московським часом). 
Сб, Нд та дні державних свят – вихідні.

Дана інструкція є об’єктом охорони відповідно до міжнародного і російського законодавства про авторське право. Будь-яке 
несанкціоноване використання інструкції, включаючи копіювання, тиражування і поширення, але не обмежуючись цим, тягне 
застосування до винної особи цивільно-правової відповідальності, а також кримінальної відповідальності у відповідності  
зі сттатями Карного та адміністративного кодексу України.

Контактна інформація:
1. Виробник товару – BBK ELECTRONICS LTD. (БІ-БІ-КЕЙ ЕЛЕКТРОНІКС ЛІМІТЕД), Китай, Гонконг, Коулун, вул. Чхан Ю, 11, 
Стерлінг центр, 11, 8-й поверх.

БІ-БІ-КЕЙ ЕЛЕКТРОНІКС ЛІМІТЕД 
ВИРОБЛЕНО У КИТАЇ v1.0
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ВНИМАНИЕ!
УВАГА! 

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, включая отрывные корешки внутри.
Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон, включаючи відривні корінці всередині.
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