
LED и LCD-телевизоры Digital DLE-1621: Инструкция
пользователя

https://f.ua/shop/led-i-lcd-televizory/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=led-i-lcd-televizory
https://f.ua/shop/led-i-lcd-televizory/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=led-i-lcd-televizory
https://f.ua/digital/dle-1621.html?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=led-i-lcd-televizory
https://f.ua/shop/led-i-lcd-televizory/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=led-i-lcd-televizory#%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B


МультиМедійний LED телевізор

LED телевізор

DLE-2422 / DLE-2420
DLE-2221 / DLE-2220
DLE-1922 / DLE-1920

DLE-1621 / DLE-1623

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 
Збережіть цю інструкцію.

www.digital.ua

Digital Electronics ltd., USa

ІнструкцІя користувача
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Шановний покупець!
компанія Digital Electronics Ltd., USA дякує вам за придбання даного виробу і 
сподівається, що ви отримаєте задоволення від його експлуатації.
Щоб досягти оптимальної якості роботи виробу, будь-ласка, уважно прочитайте цю 
інструкцію перед установкою, експлуатацією і обслуговуванням.
компанія Digital Electronics Ltd., USA гарантує високу якість виробу при умові 
дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.
цей виріб призначений для використання тільки в домашніх умовах, не пов’язаних зі 
здійсненням підприємницької діяльності.
компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA не несе відповідальності і не розповсюджує 
гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення 
користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, 
непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових 
комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих 
порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи 
нестабільність параметрів електромережі.
компанія Digital Electronics Ltd., USA залишає за собою право на зміну дизайну і 
технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у зв’язку з постійним 
вдосконаленням виробництва продукції.

зАХоди БезПеКи
увАГА! Щоб запобігти ураження електричним струмом, не знімайте задню кришку. в 
середині телевізора немає компонентів, що потребують обслуговування користувачем. 
обслуговування і ремонт телевізора мають виконуватись тільки кваліфікованим 
спеціалістом. 
1. використовуйте рекомендовану напругу. не включайте телевізор, якщо кабель 
живлення має пошкодження. не перетискайте кабель і не розташовуйте його поблизу 
нагрівальних приладів. Щільно вставляйте вилку в розетку. 

2. Щоб швидко виключити телевізор забезпечте до розетки вільний доступ. Не ставте 
на телевізор вази з водою тощо, не проливайте і не бризкайте на телевізор водою.
3. не беріться за мережевий кабель мокрими руками. не доторкуйтесь до антени або 
розетки під час грози. це може привести до ураження електрострумом. 
4. виключайте телевізор при під’єднанні кабеля живлення. в противному разі це може 
привести до пожежі, електричного шоку або поломки.
5. від’єднуйте кабель живлення, тримаючись за вилку. використовуйте кабелі 
живлення, які вказані в інструкції користувача. в противному разі це може привести 
до пожежі або удару електричним струмом.
6. При установці телевізора залишайте проміжок не менше 10 см від стіни. не закривайте 
вентиляційні отвори на корпусі. в противному разі це може привести до пожежі.
7. не установлюйте телевізор поряд з нагрівальними приладами і джерелами вогню.  
8. не установлюйте телевізор поряд з джерелами води (кухня, басейн тощо) і не 
давайте на нього потрапляти волозі. в противному разі це може привести до пожежі, 
електричного шоку або поломки. якщо вода потрапила в середину телевізора, 
виключіть живлення, витягніть вилку з розетки і зверніться до сервісного центру. 
9. не установлюйте телевізор в нестійкому положенні, в місцях можливої вібрації і не 
кладіть важкі предмети на телевізор. телевізор може перевернутись і впасти.
10. не установлюйте телевізор у вологих, пильних місцях і місцях можливого витоку 
газу. це може привести до пожежі і удару електричним струмом.
11. не установлюйте телевізор в місці з сильним магнітним або електричним полем. 
Зображення на екрані телевізора може погіршитись.  
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12. не вставляйте ніякі предмети у роз’єми і отвори  телевізора. це може привести 
до ураження електричним струмом. якщо в середину телевізора потрапив сторонній 
предмет, виключіть його, від’єднайте кабель живлення і зверніться до сервісного 
центру.
13. не ставте вази, горщики з квітами, медичні розчини і інші ємності з водою на 
телевізор. якщо рідина розіллється, це може привести до пожежі, електричного шоку 
або поломки.
14. не допускайте попадання на телевізор прямих променів сонця. це може привести 
до перегріву телевізора, возгорання або ураження електрострумом.
15. не переміщайте телевізор з під’єднаним кабелем живлення.  це може привести до 
пожежі, електричного шоку або поломки.
16. не експлуатуйте телевізор на відкритому повітрі. Пил або дощ може привести до 
пожежі, електричного шоку або поломки.
17. не використовуйте для чищення корпусу і екрану ніякі хімічні  речовини, наприклад, 
бензин, засоби для видалення фарби. це може привести до пошкодження з наступним 
неправильним функціонуванням телевізора.

КоМПлеКт ПоСтАвКи
телевізор з підставкою – 1 шт
Пульт дистанційного управління (Ду) – 1 шт
кабель живлення - 1 шт 
Інструкція користувача – 1 шт 

Попередження!
З метою економії електроенергії після 4-х годин безперервної роботи без натискування 
на кнопки на пульті Ду або корпусі ваш телевізор автоматично переключається в 
режим очікування. це запрограмована функція і вона не є несправністю вашого 
телевізора.
тривале використання телевізійних ігоp або домашніх компьютеpів з будь-
яким телевізоpом може призвести до появи на екpані постійної «тіні». цей тип 
невідновлюваного пошкодження lED панелі ви можете обмежити дотримуючись 
наступних заходів: 

Зменшіть рівні яскравості і контpастності до мінімально пpидатного для перегляду • 
рівня.
не допускайте показу нерухомого зобpаження протягом тривалого часу, тому • 
що це може пpивести до того, що на екpані телевізоpа залишиться постійне 
залишкове зобpаження.

Пpиклади нерухомих зобpажень включають логотипи, відеоігpи, компьютеpні 
зобpаження, телетекст і зобpаження в фоpматі 16:9.
цей тип пошкодження lED панелі не є дефектом виробництва і, таким чином, не 
підлягає гарантійному обслуговуванню.
на lED екрані можуть з’являтись чорні або яскраві кольорові  (червоні, сині або 
зелені) цятки. ця структурна властивість lED екрана не є ознакою несправності.

оПиС телевізорА
телевізор оснащений USB вбудованим мультимедіа плеєром (крім DlE-1621 / DlE-
1623). 

ПереднЯ ПАнель
кнопка INPUT / SOURCE – вибір джерела сигналу (PC / aV / tV / USB )
кнопки VOL+/VOL- – регулювання гучності
кнопки CH+ / CH- – переключення каналів
кнопка MENU – меню настройки
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кнопка POWER – включення/виключення
Індікатор світиться: зеленим якщо сигнал є, червоним якщо телевізор в режимі 
очікування

ниЖнЯ  ПАнель

 

БоКовА ПАнель

Пульт диСтАнЦійноГо уПрАвліннЯ   

кнопка POWER  – включення/виключення

кнопка MUTE  – відключення/включення звуку
кнопки 0-9 – цифрові кнопки переключення каналів
кнопка SLEEP – таймер сну, автоматичне переключення в режим 
очікування через встановлений час 

кнопка    – повернення на попередній канал
кнопка AUTO – автоматична настройка (Пк режим) 
кнопка INFO – відображення інформації (тв режим)
кнопка P.MODE – вибір режима зображення 
кнопка S.MODE – вибів режима звуку 
кнопки Сн+ / Сн- – переключення каналів
кнопки SOUND ,  – регулювання гучності (DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-
2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920) 

кнопки VOL  ,  – регулювання гучності (DlE-1621 / DlE-1623)

кнопки телетексту (червона, зелена, жовта, блакитна) – не 
використовуються
кнопки , , ,  – пересування курсора вгору, вниз, вліво, вправо
кнопка OK – ввод 
кнопка MENU – меню настройки 
кнопка EXIT – вихід
кнопка SOURCE / INPUT – вибір джерела сигналу
кнопка TV - вибір джерела сигналу «тв» 
кнопка AV - вибір джерела сигналу «аудіо-відео» 
кнопка YPBPR - вибір джерела сигналу «компонентний» 
кнопка VGA - вибір джерела сигналу Пк 
кнопка SCART - вибір джерела сигналу «SCaRt» 
кнопка HDMI - вибір джерела сигналу «HDMi» 

Модель 
DLE-2422 / DLE-2420  
DLE-2221 / DLE-2220  
DLE-1922 / DLE-1920
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD №

ВИРІБ  
(потрібне підкреслити)

 LED ТеЛевІзОР

МОДЕЛЬ 
(потрібне підкреслити)

DLE-2422 / DLE-2420
DLE-2221 / DLE-2220
DLE-1922 / DLE-1920
DLE-1621 / DLE-1623

СЕРІЙНИЙ НОМЕР
SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖУ

ТОЧКА ПРОДАЖУ
(адреса, телефон, 
підпис Продавця, печатка)

ДАНІ ПРО УСТАНОВКУ
(організація і дата установки)

Покупець підтверджує згоду з умовами гарантіного обслуговування, повну комплектність і 
нормальну роботу Виробу з дати продажу                                                                                                              

підпис Покупця

Купон ремонта №
до талону №___
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ЖУРНАЛ ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Дата 
початку 
ремонта

Дата 
закінчення 
ремонта

Опис дефекта, ремонтних робіт і 
використаних запасних частин

ПІБ і підпис мастера, 
печатка сервісного центра

Модель

Печатка
СЦ

Серійний номер

Дата продажу

Точка продажу

Модель

Печатка
СЦ

Серійний номер

Дата продажу

Точка продажу

Модель

Печатка
СЦ

Серійний номер

Дата продажу

Точка продажу

Модель

Печатка
СЦ

Серійний номер

Дата продажу

Точка продажу
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ГАРАНТІЙНІ УМОвИ
Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA  надає гарантійне обслуговування протягом 
гарантійного терміну 12 місяців з дати продажу Виробу. Гарантійний термін на зарядні 
пристрої складає 3 місяці.

Гарантійне обслуговування складається з усунення пошкоджень Виробу що виникли з вини 
виробника і визначаються як відхилення від вимог експлуатаційних документів на Виріб. 
Недоліки усуваються заміною або ремонтом комплектуючої і налагодження відповідно вимог 
нормативних документів. Право на гарантійне обслуговування надається тільки на території 
України. 

Дія гарантії не розповсюджується на інструкцію користувача, частини оздоблення та корпуса, 
кабелі з’єднання, захисні екрани, будь-яке програмне забезпечення третіх виробників, а також 
на настройки, дані, включені або завантажені в продукт, добавлені під час установки, зборки, 
придбання та на якомусь іншому етапі доставки або якимось чином придбані користувачем.  

В гарантійному ремонті Виробу може бути відмовлено в наступних випадках:

дані про Виріб записані невірно, неохайно, нерозбірливо, неповно або зроблені з • 
виправленнями

недоліки Виробу призначеного для експлуатації в побуті виникли з причини використання • 
в професійних, виробничих або комерційних цілях

недоліки Виробу виникли з-за невідповідності енергетичних мереж державному • 
стандарту України

недоліки Виробу виникли в результаті механічних ушкоджень • 

недоліки Виробу виникли з причини невиконання вимог інструкції або з-за помилкових • 
дій 

недоліки Виробу виникли з причини стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь тощо), а • 
також з інших причин що перебувають поза контролем Продавца або виробника

дефекти або підозри на дефекти, викликані тим що продукт використовувався сумісно • 
або підключався до якогось продукту, аксесуару, програмного забезпечення або 
сервісу, не створеному або не підтримуваному Digital, або використовувався не за 
призначенням

дефекти, викликані коротким замиканням батареї, порушенням пломб корпусу батареї • 
або акумуляторних елементів, а також наявністю слідів вскриття або використання 
батареї з устаткуванням, яке для цього не передбачено

якщо продукт вскривався, модифікувався або ремонтувався кимось окрім авторизованого • 
сервісного центру, якщо він ремонтувався з використанням неавторизованих запчастин 
або якщо серійний номер продукту знищений, стертий, змінений або не читається, 
причому цей факт визначається на розсуд Digital 

якщо продукт піддавався впливу вологи, мряки або екстремальним температурним або • 
зовнішнім впливам або різкій зміні умов зовнішнього середовища, корозії, окисленню, 
якщо на нього пролили рідину або зронили їжу або впливали хімічними продуктами

Гарантійний ремонт не містить в собі періодичне технічне обслуговування, установку, 
демонтаж і налагождення. З усіх питань по ремонту звертайтесь в сервісні центри вказані 
в гарантійному талоні.

Умови гарантійного обслуговування не порушують прав, що надані Покупцю  
законодавством України
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ПЕРЕЛІК АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З РЕМОНТУ
1 Київ ТЕЛЕЕВРОПА 03087, бул. Чоколовский, 23 (044) 248-98-84, 332-57-88
2 Київ ТЕЛЕВИДЕО 02147, вул. Ентузіастів, 47 (044) 294-08-16

3 Київ КРОК-ТТЦ Довідкова служба, виклик майстра 
(велика побутова техніка)

(044) 227-10-41 
(42,43,44,45,46,47,48,49)

4 Київ КРОК-ТТЦ 02222, пр-т В.Маяковського, 26 (044) 515-85-00, 499-29-49
5 Алчевськ HI-FI 94213, вул. Гагаріна, 36 (06442) 4-89-50
6 Бiла Церква МАЯК-СЕРВIС 09113, бул. 50-рiччя Перемоги, 82 (04463) 6-84-13
7 Бердичев ЕВРОСЕРВІС 13312, вул. Леніна, 57 (04143) 4-06-36
8 Вінниця СКОРМАГ-СЕРВІС 21030, пр. Юності, 16 (0432) 46-43-93, 46-82-13
9 Вінниця СПЕЦІАЛІСТ 21021, вул. Поріка, 1 (0432) 57-91-91, 50-91-91
10 Дніпропетровськ ЧП ЧЕРНЕНКО 49017, пр. Петровського, 49 (056) 377-21-41, 252-20-66
11 Донецьк ВОСТОК-СЕРВІС 83007, вул. Жмури, 1 (062) 302-75-69
12 Дрогобич СЕРВІС-2000 82100, вул. Д. Галицького, 5 (03244) 5-00-62
13 Житомир ЄВРОСЕРВІС 10003, вул. Домбровського, 24 (0412) 47-07-42
14 Житомир ЄВРОСЕРВІС 10000, вул. Київська, 37, офис №8 (0412) 44-64-92
15 Запоріжжя ЧП САЙТКОМ 69002, вул. Червоногвардіська, 40 (0612) 22-09-30
16 Запоріжжя ЧП Електротехніка 69002, вул. Дзержинського, 83 (061) 212-03-03, 212-06-08
17 Івано-Франківськ БРІЗ ЛТД 76008, вул. Нова, 19А (0342) 55-95-25

18 Кам'янець-
Подільський ДТ-СЕРВІС 32300, вул. Красноармійська, 39 (03849) 3-96-79

19 Кировоград ОПТРОН 25012, пр. Комунистичний, 1 (0522) 24-96-47

20 Кировоград ЄВРОБИТТЕХ 25015, вул. Черновола, 1в (вул. 
Луначарського) (0522) 27-28-40

21 Конотоп АЛЕКСІЙ 41615, пр. Леніна, 11 (05447) 6-13-56
22 Краматорськ ЕЛМА-СЕРВІС 84331, бул. Краматорський, 3 (06264) 5-93-89
23 Кременчук ОМЕГА-СЕРВІС 39617, вул. Шевченко, 85/8 (0536) 74-28-62, 79-88-95
24 Кривий Ріг АТЛАНТ-СЕРВІС 50036, вул. Льотчиків, 9 (056) 409-23-02, 409-23-03
25 Лiсiчанськ БАРС 93100, вул. Свердлова, 350 (06451) 7-54-54
26 Луганськ МІРТЕКС 91000, вул. 16 Лінія, 7 (0642) 42-03-05
27 Луганськ ВОСТОЧНИЙ 91034, вул. Ломоносова, 96ж (0642) 33-02-42, 33-11-86
28 Луцьк ВАШ МАЙСТЕР 43005, пр. Перемоги, 22 (0332) 29-24-76, 23-01-03
29 Львів СЦ АЛЬЯНС-СЕРВІС 79020, вул. Під Голоском,15-а (032) 244-53-40, 244-53-44

30 Могилів-
Подільський СКОРМАГ-СЕРВІС 24000, вул. Днестровська, 2 (04337) 6-48-47

31 Миколаїв ТОН-СЕРВІС 54001, вул. Декабристiв, 13 (0512) 47-37-17
32 Нова Каховка ВIЗИТ-СЕРВIС 74900, вул. Ленiна, 2 (05549) 9-03-03, 7-15-95

33 Новоград-
Волинський МАЙСТЕР 11700, вул. Вокзальна, 38 (04141) 5-20-10

34 Одеса А-СЕРВИС 65123, вул. Бочарова, 60 (048) 711-99-09

35 Павлоград  
до 01.08.2011 ЧП МІШАНІН вул. Советська, 51, 2-й поверх 

(тимчасовий вiддiл)
(05632) 6-49-64, (044) 585-58-55 
(вiддiл сервiсу)

36 Полтава АЙКОН-СЕРВІС 36000, пл. Незалежностi, 20 (0532) 50-67-89

37 Рівне ПОБУТРАДІОТЕХНІКА 33014, вул. Степана Бандери, 45 (0362) 22-79-60, 23-53-03, 23-
30-55

38 Свердловськ ПОБУТРАДІОТЕХНІКА 94800, вул. Дзержинського, 1 (06434) 2-25-37
39 Севастополь АЛЬЯНС-СЕРВIС 99003, вул.  Л. Толстого, 2/16 (0692) 45-12-77, 67-41-31

40 Северодонецьк СЕВЕРОДОНЕЦЬК 
РАДІОТЕХНІКА 93400, вул. Маяковського,13 (06452) 2-83-86, 4-30-30, 4-78-16

41 Сiмферополь ООО РЕАЛ-2001 95022, вул. Кечкеметська, 198 (0652) 24-81-37, 25-61-69
42 Суми ЕЛЬФ 40030, вул. Петропавловська, 86/1 (0542) 66-03-00
43 Тернопіль РАДІО-СЕРВІС 46020, вул. Київська, 2 (0352) 26-76-26

44 Ужгород РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ 
ТЕХНІКИ 88015, вул. Легоцького, 3/2 (03122) 5-42-66

45 Харкiв ВЕСКОМ-СЕРВIС 61002, вул. Чернишевського, 56 (057) 768-06-90, 719-53-85
46 Харкiв ЧП САВАНОВ 61161, вул. Кашена Марселя, 42а (096) 595-37-46
47 Херсон РЕМОНТ І СЕРВІС 73027, вул. Рабоча, 66 (0552) 48-50-00, 48-58-88
48 Хмельницький ІКСТАЛ-СЕРВІС 29000, Львівське шосе, 10/1 (0382) 72-32-40, 72-32-41
49 Черкаси ГАНН КО 18002, вул. Хрещатик, 188 (0472) 54-21-93

50 Черкаси ФАБРИКА БИТОВОГО 
СЕРВIСУ

18030, вул. Ільїна, 605, (пер. 
Добровольского) (0472)383-124, (098) 466-38-70

51 Черкаси ПП ОЛЕКСЕНКО 18008, вул. Хоменка, 17 (0472) 63-69-01
52 Чернігів ОТТО СЕРВІС 14000, вул. Коцюбинського, 61 (0462) 67-84-92, (066) 390-76-88
53 Чернівці                    ЧП ОЛІЙНИК                     58000, вул. Горького, 7                           (0372) 90-81-89, (066) 660-41-61
54 Ялта АВІ-ЕЛЕКТРОНІКС 98612, вул. Жадановського, 3 (0654) 34-31-60, 34-30-51
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кнопка USB - вибір джерела сигналу «USB» (DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-2221 

/ DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка FAV – вибране (DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / 
DlE-1920) 

кнопки FAV- / FAV+ – попереднє вибране / наступне вибране (DlE-
2422 / DlE-2420 / DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка ZOOM – масштаб
кнопка NICAM – тв система NiCaM (DlE-1621 / DlE-1623)

кнопка ттХ - не використовується (DlE-1621 / DlE-1623)

кнопка еСо – економічний режим енергоспоживання (DlE-2422 / DlE-
2420 / DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка AUTO SCAN – автонастройка каналів (DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-
2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопки PG.UP / PG.DOWN – не використовуються (DlE-2422 / DlE-2420 
/ DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка HOME – повернення при відтворенні з USB (DlE-2422 / DlE-2420 
/ DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка ROTATION – поворот забраження при відтворенні з USB 
(DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка  – відтвореня/пауза (DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-2221 / DlE-2220 / 
DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка  – зупинка (DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / 
DlE-1920)

кнопка  – прокрутка назад / вперед (DlE-2422 / DlE-2420 / DlE-
2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

кнопка  – відтворення попереднього / наступного (DlE-2422 
/ DlE-2420 / DlE-2221 / DlE-2220 / DlE-1922 / DlE-1920)

Підготовка пульта ду до роботи   
Щоб встановити батарейки в пульт Ду зсуньте кришку на тильній стороні донизу, 
встановіть батарейки дотримуючись полярності що вказана в середині відділення для 
батарейок і встановіть кришку на місце.

При розпаковці і першому використанні пульта Ду витягніть ізоляційний • 
шматочок пластика.
направляйте пульт Ду в бік сенсора прийому сигналів. відстань від пульта Ду до • 
телевізора не повинна перебільшувати 7 м. кут відхилення променя не повинен 
перевищувати 30 градусів в горизонтальній площині.
не кладіть пульт Ду поблизу нагрівальних приладів, в місцях підвищеної • 
вологості, не проливайте на нього воду і не тримайте його в місцях попадання 
сонячних променів.
не заряджайте, не нагрівайте і не розбирайте батарейки. не кидайте батарейки • 
у вогонь. не встановлюйте одночасно нову и стару батарейку. встановлюйте 
батарейки такого ж або аналогічного типу. встановлення батарейок 
невідповідного типу може призвести до розриву батарейок.
не кидайте, не трусіть і не розбирайте пульт Ду.• 

ПідКлЮЧеннЯ телевізорА
всі підключення слід виконувати коли телевізор і зовнішній пристрій (DVD-програвач, 
відеомагнітофон або компьютер) виключені і вилка кабеля витягнута з розетки.
Підключайте кабелі згідно форми їх штекерів і кольору.
Після підключення кабелів антени або зовнішнього пристрою щільно вставте вилку в 
розетку.

Модель 
DLE-1621 / DLE-1623
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ПідКлЮЧеннЯ Антенни АБо КАБелЯ телевизионной 
МереЖі
Підключіть зовнішню антену, внутрішню антену (не рекомендуеться) або кабель 
телевізійної мережі до входу антени телевізора.

ПідКлЮЧеннЯ DVD-ПроГрАвАЧА, відеоМАГнітоФонА, 
реКордерА тоЩо
Підключіть композитний аудіо/відео вхід телевізора до композитного аудіо/відео 
виходу, наприклад, DVD-проигравача аБо підключіть компонентний відео вхід і 
аудіо входи телевізора до компонентного відео і аудіо виходів DVD-проигравача.

ПідКлЮЧеннЯ КоМПьЮтерА
Підключіть Пк відео / аудіо входи телевізора до Пк відео / аудіо виходів 
компьютера. 
При підключенні телевізора до компьютера перший раз необхідно за допомогою 
Windows 98/XP встановити драйвер.

вКлЮЧеннЯ/виКлЮЧеннЯ телевізорА  
Для включення/виключення телевізора натисніть кнопку включения/виключения на 
передній панелі, потім натисніть кнопку   на пульті Ду. Для повного виключення 
телевізора натисніть кнопку включення / виключення телевізора на панелі і витягніть 
вилку кабеля з розетки.

ПереКлЮЧеннЯ телевізорА в реЖиМ оЧіКувАннЯ
натисніть кнопку  на пульті Ду. телевізор відключиться і буде перебувати в режимі 
очікування. ви можете включити телевізор натиснувши кнопку   ще раз або натиснути 
кнопку переключення каналів сн+/ сн-. якщо сигнал відсутній більше 10 хв, телевізор 
переключиться в режим очікування автоматично. не залишайте телевізор в режимі 
очікування тривалий час.

виБір дЖерелА вХідноГо СиГнАлу
натисніть кнопку iNPUt / SOURCE або кнопку MENU на пульті Ду і виберіть в меню 
«источник». За допомогою кнопок ,  виберіть бажане джерело сигналу : tV / aV / 
Vga / SCaRt / HDMi / YPBPR / або USB (крім DlE-1621 / DlE-1623)  і для підтвердження 
натисніть кнопку ок.  

нАСтройКА телевізорА  
натисніть кнопку MENU. на екрані відобразиться меню настройки.
За допомогою кнопок , ,  ,  пересувайте курсор. 
Для входу в підменю/підтвердження вибору натискуйте кнопку ENTER.
За допомогою кнопок  ,  виконуйте настройку параметрів по шкалі.
Для виходу натискуйте кнопку EXIT.

реЖиМи еКрАнА
якщо розрішення і частота вхідного сигналу відповідають стандартним 
парамерам, то телевізор настроюється автоматично. в противному разі з’являється 
повідомлення, що екран треба настроїти, звернувшись до інструкції користувача 
по відеокарті, тому що на екрані зображення може бути відсутнє або буде світитись 
тільки індикатор живлення. Для режимів екрана, що наведені нижче, зображення 
настроюється автоматично оптимальним чином.

розрішення  800 X 600 1024 X 768 1280 X 768 1366 X 768

Горизонтальна частота (частота рядків KГц) 37.88-46.88 48.36-60.02 63.98-79.98 56.75

вертикальна частота (частота кадрів Гц) 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60

частота синхронізації пикселів (МГц) 40 – 49.5 65 – 78.5 80.45-85.41 90.33
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ФорМАти відтворЮвАні USB МультиМедіА 
ПлеЄроМ (крім DlE-1621 / DlE-1623),
телевізор оснащений USB входом і вбудованим мультимедіа плеєром що дозволяє 
відтворювати медіа файли (відео, музика, фото, текст) з зовнішніх носіїв (флеш, 
зовнішній USB жорсткий диск).
телевізор підтримує носії з файловими системами: Fat32, Fat16, NtFS (NtFS стиснуті 
файли не підтримуються).

Медіа тип файлу

Фото JPEg, BMP, PNg .jpg, .bmp, .png

відеофільм MPEg1, MPEg2, MPEg4, H.264, RM, 
RMVB, MOV, MJPEg, VC1, DiVX, FlV

.avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv,.rm, 

.rmvb, .mp4, .mjpeg, ts, .trp, .wmv, .asf, .flv
Музика WMa, MP3, M4a,(aaC) .wma,.mp3,.m4a

тип файлу / Параметри розрішення алгоритм Підтримка
JPEg 15360х8640 Progressive JPEg тільки 1024х768

Baseline стандарт так
Baseline оптимізований так

BMP 9600x6400 монохромний так
16 кольорів так
256 кольорів так
16 біт так
24 біт так
32 біт так

PNg 9600x6400 Построковий Non-interlaced так
черезстроковий interlsced тільки 1200х800

Перед тиМ ЯК звернутиСь в СервіСний Центр
телевізор не працює. Перевірте чи надійно вставлена вилка в розетку і натисніть 
кнопку  .
відсутній, слабий, різкий або приглушений звук. натисніть кнопку  . настройте 
гучність кнопками регулювання гучності. настройте звучання високих і низьких частот.
відсутніє зображення. спробуйте настроїти яскравість зображення. якщо ви 
підключили тв до зовнішнього пристрою, то перевірте підключення відеокабелей.
зображення двоїться, з’являються цятки, звук нестабільний. Перевірте 
підключення і положення антени і її придатність. Перевірте чи не впливають на тв 
сигнал інші радіо хвилі або пристрої.
не працює пульт ду. впевніться, що між пультом Ду і телевізором відсутні 
перешкоди. направляйте пульт Ду на сенсор на передній панелі. Перевірте батарейки 
і при необхідності замініть їх.
телевізор злегка тріщить. Може з’являтись легкий тріск з причини впливу факторів 
зовнішнього середовища, таких як вологість і температура. на работу телевізора це 
ніяких наслідків не має.
Стерео звук нечистий і переривистий. Передаюча станція може бути надто далеко 
або на телевізор впливають інші радіохвилі. 
відсутнє зображення або звук при відтворенні з DVD програвача. Перевірте 
підключення між DVD програвачем і тв і чи немає проблем з DVD програвачем. 
Канали не приймаються. Перевірте чи правильно ви настроїли або вибрали 
канали.
Повідомлення «нет сигнала». впевніться, що кабелі надійно підключені. За 
допомогою кнопки переключения джерела сигнала виберіть потрібне джерело 
сигналу.
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зображення неясне, світле або темне. настройте яскравість/контраст. Перевірте 
диск на наявність подряпин.
Горизонтальні або вертикальні риски мерехтять. виконайте точну настройку або 
автонастройку.
зображення нестабільне або вібрує. виконайте автонастройку. Перевірте чи 
підтримується розрішення і частота компьютера або відеокарти телевізором. 
Перевірте компьютерні настройки.
тв сигнал не приймається. За допомогою кнопки переключення джерела сигналу 
переключіться на сигнал антени. Перевірте чи надійно підключена антена.
вбудований мультимедіа плеєр не відтворює файли з зовнішніх носіїв. За 
допомогою кнопки переключення джерела сигналу переключіться на сигнал USB. 
Перевірте чи правильно підключений зовнішній носій (флеш, зовнішній USB жорсткий 
диск) (крім DlE-1621 / DlE-1623).
Поява на екрані чорних або яскравих кольорових цяток. це відповідає технічним 
характеристикам технології. це не є пошкодженням і не підлягає сервісному 
обслуговуванню. це не впливає на єфективність роботи вашого телевізора.

СПеЦиФіКАЦіЯ
DlE-2420  
DlE-2422   

DlE-2220  
DlE-2221   

DlE-1920  
DlE-1922   

DlE-1623  
DlE-1621   

тв система Pal / SECaM, B/g, D/K, i так так так так

Екран

Панель tFt lED 24" tFt lED 22" tFt lED 19" tFt lED 16" 
розрішення 1920X1080 1920X1080 1366X768 1366X768
яскравість 600 кд/м2 600 кд/м2 600 кд/м2 400 кд/м2
контрастність 15000:1 15000:1 15000:1 15000:1
Формат екрана 16:9 16:9 16:9 16:9
кут огляду 178° 178° 170° / 160° 170° / 160°
час відгуку 4 мс 4 мс 4 мс 4 мс

Функції

режим зображення так так так так
Full HD 1080p /HD Ready 720p + / - + / - - / + - / +
Мова меню анг//рус анг//рус анг//рус анг//рус
вбудований тюнер так так так так
вбудований USB медіа плеєр так так так нІ

аудіо
режим звуку так так так так
тембр звуку так так так так
оточуючий стерео звук 2х10вт 2х10вт 2х10вт 2х10вт

входи/
виходи

композитний аудіо / відео вхід  
1RCa(yellow), 2RCa (red, white)

1 1 1 1

Пк відео вхід 1 1 1 1
Пк аудіо вхід 1 1 1 1
роз‘єм для навушників 1 1 1 1
антена вхід 1 1 1 1
HDMi 1 1 1 1
компонентний відео вхід 
3RCa (green, blue, red)

1 1 1 1

SPDiF вихід 1 1 1 0
USB вхід 2 2 2 0
SCaRt 1 1 1 1
вхід адаптера 1 1 1 1

Загальні
напруга

100-240в
50-60 Гц 
12в

100-240в
50-60 Гц 
12в 

100-240в
50-60 Гц  
12в

100-240в
50-60 Гц 
12в 

Енергоспоживання ≤40 вт ≤40 вт ≤30 вт ≤25 вт



Маршрутизаторы Клавиатуры и комплекты Домашние кинотеатры Пульты ДУ Blu-ray и DVD-плееры

Подставки и крепления HD медиаплееры Чистящие средства 3D очки Установка и подключение

Wi-Fi адаптеры, камеры и др.
аксессуары

Телевизионные антенны Ресиверы цифрового
телевидения

https://f.ua/shop/marshrutizatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=marshrutizatory
https://f.ua/shop/marshrutizatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=marshrutizatory
https://f.ua/shop/klaviatury-i-komplekty/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=klaviatury-i-komplekty
https://f.ua/shop/klaviatury-i-komplekty/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=klaviatury-i-komplekty
https://f.ua/shop/domashnie-kinoteatry/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=domashnie-kinoteatry
https://f.ua/shop/domashnie-kinoteatry/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=domashnie-kinoteatry
https://f.ua/shop/pulty-distancionnogo-upravleniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=pulty-distancionnogo-upravleniya
https://f.ua/shop/pulty-distancionnogo-upravleniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=pulty-distancionnogo-upravleniya
https://f.ua/shop/blu-ray-i-dvd-pleery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blu-ray-i-dvd-pleery
https://f.ua/shop/blu-ray-i-dvd-pleery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blu-ray-i-dvd-pleery
https://f.ua/shop/podstavki-i-krepleniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=podstavki-i-krepleniya
https://f.ua/shop/podstavki-i-krepleniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=podstavki-i-krepleniya
https://f.ua/shop/hd-mediapleery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=hd-mediapleery
https://f.ua/shop/hd-mediapleery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=hd-mediapleery
https://f.ua/shop/chistyaschie-sredstva/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chistyaschie-sredstva
https://f.ua/shop/chistyaschie-sredstva/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chistyaschie-sredstva
https://f.ua/shop/3d-ochki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=3d-ochki
https://f.ua/shop/3d-ochki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=3d-ochki
https://f.ua/shop/ustanoka-i-podulyuchenie/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=ustanoka-i-podulyuchenie
https://f.ua/shop/ustanoka-i-podulyuchenie/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=ustanoka-i-podulyuchenie
https://f.ua/shop/wi-fi-adaptery-kamery-i-dr-aksessuary/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=wi-fi-adaptery-kamery-i-dr-aksessuary
https://f.ua/shop/wi-fi-adaptery-kamery-i-dr-aksessuary/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=wi-fi-adaptery-kamery-i-dr-aksessuary
https://f.ua/shop/wi-fi-adaptery-kamery-i-dr-aksessuary/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=wi-fi-adaptery-kamery-i-dr-aksessuary
https://f.ua/shop/televizionnye-antenny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=televizionnye-antenny
https://f.ua/shop/televizionnye-antenny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=televizionnye-antenny
https://f.ua/shop/resivery-cifrovogo-televideniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=resivery-cifrovogo-televideniya
https://f.ua/shop/resivery-cifrovogo-televideniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=resivery-cifrovogo-televideniya
https://f.ua/shop/resivery-cifrovogo-televideniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=resivery-cifrovogo-televideniya
https://f.ua/shop/led-i-lcd-televizory/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=led-i-lcd-televizory
https://f.ua/shop/led-i-lcd-televizory/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=led-i-lcd-televizory

