
Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію 
перед використанням телевізора

UA

LE32CT5020JP
LE39CT5020JP  
LE40CT5020JP

POWER ON YOUR ENERGY 

Модель:

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Уважно прочитайте інструкцію.
2. Неухильно дотримуйтеся всіх вказівок, наведених в інструкції.
3. Зауважте на всі запобіжні заходи.
4. Дотримуйтеся всiх інструкцій.
5. Цей телевiзор - це обладнання класу II або електричний пристрій з подвійною ізоляцією.
Він був спроектований таким чином, що не потребує підключення до електричного
заземлення.
6. Не користуйтеся пристроєм бiля води.
7. Витирайте лише сухою ганчіркою.
8. Батареї пульта дистанційного керування не повинні піддаватися надмірному нагріванню
під впливом сонячного світла, вогню та ін.
9. Не закривайте вентиляційні отвори. Забезпечте мінімальні відстані навколо пристрою
для достатньої вентиляції. Встановлюйте відповідно до iнструкцiй виробника.
10. Штепсель електропостачання повинен знаходитися в зоні доступності і легко
від'єднуватися в разі необхідності.
11. Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обiгрiвачi, печi та
іншої апаратури (наприклад, бiля пiдсилювачiв), яка видiляє тепло.
12. Захищайте шнур живлення вiд затиснення або перегинiв, особливо бiля штекеру та в
мiсцi роз'єму.
13. З метою запобігання поширенню вогню тримайте цей продукт на безпечній відстані від
відкритого полум'я та свічок.
14. Використовуйте тільки засоби/аксесуари, визначені виробником.
15. Використовуйте вiзок, пiдставку, штатив, кронштейн або стiл, визначенi виробником, або
тi, якi продаються разом з пристроєм. При використаннi вiзка будьте обережнi аби не
допустити перекидання.
16. Вимикайте пристрiй вiд мережi живлення пiд час грози та, якщо ви не збираєтеся
експлуатувати пристрiй протягом тривалого перiоду часу.
17. Щодо технiчного обслуговування звертайтеся тiльки до квалiфiкованих фахiвцiв.
Пристрiй пiдлягае ремонту в разi пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так i вилка),
попадання рiдини i стороннiх предметiв всередину пристрою, якщо пристрiй попав пiд дощ або
у середу пiдвищеної вологостi, несправностей при експлуатації та у разі падіння пристрою.
18. Кожен USB-роз'єм використовує струм живлення 0,5 А при звичайній роботі.
19. Розташуйте телевізор у середовищі з помірною температурою, не ставте його під
кондиціонером.

УВАГА: 
3 МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ ЗАБОРОНЯЕТЬСЯ ЗНIМАТИ КРИШКИ (АБО ЗАДНІ 
ПАНЕЛI). ВСЕРЕДИНI ВИРОБУ НЕМАЕ ДЕТАЛЕЙ, ЩО 
ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ТЕХНIЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕОБХIДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО 
КВАЛIФIКОВАНИХ ФАХIВЦIВ. 

Знак оклику в трикутнику попереджає користувача про необхiднiсть дотримання 
інструкцiй з експлуатацiї та технiчного обслуговування, згiдно посiбнику, що 
поставляється в комплектi з виробом. 



Використовуйте шафи або стійки, рекомендовані виробником 
телевізора. Використовуйте тільки такі меблі, які є надійною опорою.
Переконайтеся, що краї корпусу телевізора не виступають за межі 
меблів, на яких він розташований.
Не встановлюйте телевізор на високі меблі (наприклад, в шафах або 
книжкових шкафах), якщо вони надійно не закріплені.
Не встановлюйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які 
можуть бути розташовані між телевізором та підставкою.
Розкажіть дітям про небезпеку використання меблів у якості засобу, 
щоб дотягнутися до встановленого телевізора.
Якщо ваш телевізор не використовується або переміщується з місця на 
місце, слід застосовувати ті ж вказівки, що й описані вище.

УВАГА
Ніколи не розміщуйте телевізор на нестійкій поверхні. Падіння 
телевізора може викликати травми ,  більшість яких ,  особливо у 
дітей, можна уникнути шляхом прийняття простих запобіжних 
заходів:

Використовуйте шафи або стійки, рекомендовані виробником 
телевізора. Використовуйте тільки такі меблі, які є надійною опорою.
Переконайтеся, що краї корпусу телевізора не виступають за межі 
меблів, на яких він розташований.
Не встановлюйте телевізор на високі меблі (наприклад, в шафах або 
книжкових шкафах), якщо вони надійно не закріплені.
Не встановлюйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які 
можуть бути розташовані між телевізором та підставкою.
Розкажіть дітям про небезпеку використання меблів у якості засобу, 
щоб дотягнутися до встановленого телевізора.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Якщо телевізор не розташований на стійкій поверхні, він може 
представляти небезпеку через ймовірність падіння, яке  може 
привести до травм. Більшість  травм, особливо у дітей, можна 
уникнути шляхом прийняття простих запобіжних заходів:



     УВАГА
Небезпека вибуху через невідповідність типу батарей, замінюйте нові 
батареї тільки того самого або еквівалентного типу. Батареї не 
повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу 
сонячного світла, вогню та т.п. Використані батареї не слід викидати 
разом з побутовими відходами. Будь ласка, віднесіть їх до 
спеціалізованого пункту з утилізації.

Штепсель електроживлення повинен знаходитися в зоні доступності і 
легко від'єднуватися в разі необхідності.

Увага:
Нерухоме зображення може викликати пошкодження екрану телевізора.

Переконайтеся в тому, що нерухоме зображення не залишається на 
екрані телевізора більше, ніж 2 години, тому, що це може викликати 
появу залишків зображення, які називаються «опіки екрану». Щоб 
уникнути таких залишкових явищ, зменшіть «контраст» і «яскравість» 
екрану при відображенні нерухомого зображення.
Під час перегляду телевізійної програми в режимі розміру екрана 4:3 
протягом тривалого часу, на краю лівої, правої і центральної частин 
екрану будуть з'являтися сліди через відмінності в передачі кольору 
на екрані. Аналогічний вплив на екран може відбуватися при 
відтворенні DVD або під'єднанні ігрових консолей. Продукти, 
пошкоджені з цих причин, не можуть підлягати гарантійному 
обслуговуванню.
Це може призвести до того, що залишки зображення після подібного 
використання можуть залишитися на тривалий термін. Щоб уникнути 
цього ефекту, зменшіть «контраст» і «яскравість» при відображенні 
нерухомого зображення.

     УВАГА

УВАГА
Деякі вказівки з обслуговування призначені тільки для кваліфікованого 
обслуговуючого персоналу. Щоб зменшити ризик ураження 
електричним струмом, не виконуйте жодних робіт, окрім тих, які 
містяться в інструкції з експлуатації, якщо тільки ви не маєте 
відповідної компетенції для цього.



Розташовуйте телевізор на твердій і плоскій поверхні, залишивши 
простір на відстані 10 см навколо телевізора і 30 см від верхньої 
частини телевізора до стіни або шафи. Переконайтеся, що 
телевізор розташований поруч зі стіною, щоб уникнути його падіння 
при випадковому зіткненні.

10см 30см 10см 10см

Коли ви повертаєте екран телевізора, не тримайтеся за верхню 
частину телевізора, ви повинні утримувати нижню сторону.

Завжди піднімайте телевізор тільки двома руками.
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1.Підключення та підготовка телевізора
1.1 Комплектація

Інструкція з експлуатації
Пульт дистанційного керування (ДК)
Батарейки (UM-4 / R03P / AAA)
Комплект для настінного монтажу
(Попередньо зібраний, замовляється додатково)

2

1.2 Установка підставки

32"

39"

40"

1. Покладіть телевізор на стіл екраном вниз. Перед цим застеліть стіл
м'якою тканиною, щоб уникнути дряпання екрану.
2. Прикріпіть кронштейн з підставкою до основи телевізора.
3. Вставте гвинти в гнізда і затягніть їх.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ



1.3 Кнопки керування і інтерфейси
Опис конструкції і технічні характеристики наведені для 
стандартної моделі..

3

или

или

12 13 14 16

191817 20 21 22

PC(VGA) PC AUDIO HDMI1
VIDEO L R

AV IN

HDMI3HDMI2 COAXIAL

USB2
EARPHONE

Y Pb Pr

YPbPr IN

RF IN

15

5V---500mA
USB1

1. Датчик пульта дистанційного керування
2. Індикатор живлення
3. Вбудовані динаміки
4. Кнопка вибору меню
5. Кнопка перемикання наступного каналу "+"
6. Кнопка перемикання попереднього каналу "-"
7. Кнопка збільшення гучності "+"
8. Кнопка зменшення гучності "-"
9. Кнопка вибору джерела вхідного сигналу
10. Кнопка увімкнення/вимкнення телевізора
11. Кабель електроживлення
12. Вхід відео для підключення комп'ютера
13. Вхід аудіо для підключення комп'ютера
14. Вхід для підключення пристроїв
15. Вхід для для підключення кабелю антени
16. Порт HDMI1 для підключення пристроїв
17. Порт HDMI2 для підключення пристроїв
18. Порт HDMI3 для підключення пристроїв
19. Коаксіальний вихід для цифрового аудіо
20. Вхід YPbPr для підключення пристроїв
21. Входи для підключення USB-пристроїв
22. Вхід для підключення навушників

или

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ



33

MENUMENU EXITEXIT

MUTEMUTE

TV/RADIOTV/RADIO

SOURCESOURCE

P.MODEP.MODE S.MODES.MODE FREEZEFREEZE TXTTXT

FAV.LISTFAV.LIST SUBTITLESUBTITLE AUDIOAUDIO RECORDRECORD

MIXMIX SIZESIZE CANCELCANCEL

INDEXINDEX HOLDHOLD REVEALREVEAL SUBPAGESUBPAGE

TIMESHIFTTIMESHIFT EPGEPG

DISPLAYDISPLAY RECALLRECALL

1 2

5 6
3 4

7 8
9 10

11 12

13 14

15 16

19

23 24

21

22

25

28

26

29

27

30

31

32

17 18

1.4   Пульт дистанційного керування (ДК)

4

1. STANDBY       (  ) Увімкнення/вимкнення телевізора

19.  MENU: Вхід або вихід з меню
20.  EXIT: Вихід з меню або з поточної операції
21.    : Кнопки навігації та вибору опцій меню 

14.

15.

16.

17. HOLD:  Зупинити поточну сторінку

18.
Режим MEDIA:      Швидке перемотування вперед 
REVEAL: Відображення прихованої інформації 
Режим MEDIA: Перехід до попереднього файлу

2. SOURCE: Вибір джерела вхідного сигналу
3. GREEN: Доступ до "зеленого" елементу або сторінки
4. YELLOW: Доступ до "жовтого" елементу або сторінки
5. RED: Доступ до "червоного" елементу або сторінки
6. BLUE: Доступ до "синього" елементу або сторінки
7. S.MODE: Вибір звукового режиму
8. FREEZE : Зупинка відео (для скасування натисніть знову)
9. P.MODE: Вибір режиму зображення
10. TXT: Вхід або вихід з телетексту
11.

12. RECORD: Запис на USB карту каналів DTV

13.

 FAV.LIST

Або  MIX

SUBTITLE: Режим субтитрів каналів DTV    
Або SIZE: Змінення висоти символів
AUDIO: Система звукового супроводу
Або СANCEL: Відміна виводу телетексту

 INDEX: Виклик сторінки індексів телетексту 
Режим MEDIA:      Швидке перемотування назад 
SUBPAGE: Перехід до підсторінок телетексту 
Режим MEDIA:       Відтворення/пауза

22. ENTER: Підтвердження або введення
23. TIMESHIFT: Технологія зсуву в часі в режимі DTV

Режим MEDIA:       Відтворення/Пауза
24. EPG: Вхід або вихід з EPG (Електронне керівництво)
25. Режим MEDIA:     Зупинка відтворення та повернення до списку файлів
26. VOL+: Збільшення гучності
27.CH   : Перемикання каналів вперед
28.MUTE: Відключення звуку
29. VOL- : Зменшення гучності
30.CH   :  Перемикання каналів назад
31. TV/RADIO: Вибір режимів ТБ/Радіо
32. 0~9 : Перемикання каналів за номером каналу
33.DISPLAY: Відображення інформації про відтворення
34.RECALL: Повернення до попереднього каналу

20

: Список обраних каналів
: Зміна прозорості
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1. Відкрийте задню кришку пульта ДК.
2. Вставте дві батарейки типу AAA на 1.5В, звертаючи
увагу на полярність.
3. Закрийте задню кришку пульта ДК.
Примітка: Витягніть батареї з пульта ДК, якщо
телевізор не використовується протягом тривалого
часу.
Якщо пульт ДК не працює:

- Переконайтеся, що телевізор увімкнений.
- Перевірте правильність полярності батарей.
- Перевірте чи не розряджені батареї.
- Перевірте наявність напруги в джерелі живлення
або чи правильно підключений кабель.
- Переконайтеся у відсутності будь-яких перешкод
між пультом ДК і датчиком пульта ДК в телевізорі.

1.5  Установка елементів живлення

- Підключіть кабель живлення до входу AC input. Вставте штепсель кабелю
живлення в розетку.
- Натисніть кнопку включення телевізора, щоб увімкнути телевізор в режим
очікування, а потім натисніть (      ) на пульті ДК, щоб включити пристрій.
- Натисніть кнопку увімкнення знову, щоб вимкнути телевізор.

Примітка: Між вимкненням та увімкненням телевізора повинна пройти
1 хвилина, ніколи не вмикайте телевізор знову відразу після його вимкнення.
Не залишайте телевізор у режимі очікування протягом тривалого часу.

2.2 Режим очікування
- Натисніть кнопку (

- Натисніть кнопку ( 

 ) на пульті ДК, щоб увімкнути пристрій.
 ) на пульті ДК, щоб повернути пристрій до режимуочікування.

 Індикатор живлення на телевізорі загориться червоним кольором.
- Не залишайте телевізор у режимі очікування протягом тривалого часу.

2. Основні операції
2.1 Увімкнення/вимкнення

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ



6

• Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню і натисніть ◄ / ►, щоб 
вибрати меню налаштування каналів, потім натисніть ENTER для 
підтвердження вибору. 

3. Вибір джерела сигналу
• Натисніть кнопку SOURCE для вибору джерела вхідного сигналу.
• Виберіть джерело сигналу за допомогою кнопок ▲ / ▼ і натисніть ENTER для 

підтвердження вибору.
• Натисніть кнопку EXIT для виходу з екранного меню або воно буде приховано 

автоматично через кілька секунд.

4. Опис функцій меню 
4.1 Налаштування каналів

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ



4.1.1 Автоматичне налаштування каналів
• Автоматичне налаштування каналів допоможе знайти всі доступні канали автоматично.
• Натисніть ▲ / ▼ і виберіть Автопошук, потім натисніть ENTER, щоб почати автоматичний 

пошук.
• Якщо ви хочете зупинити пошук, натисніть EXIT і натисніть ◄ щоб прийняти або ► для 

скасування. 

4.1.2 Ручне налаштування каналів
• Натисніть ▲ / ▼ і виберіть Ручний пошук, потім натисніть ENTER, щоб почати ручний пошук.
• Натисніть ◄ для пошуку вниз від поточної частоти або натисніть ► для пошуку вгору. 

4.1.3 Редагування каналів 
Для швидкого доступу до функцій редагування каналів 
використовуються чотири кольорові клавіші доступу на пульті ДК. 
Спочатку натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати канал, потім виберіть:

• Видалити: видалення каналу.
• Перейменувати: натисніть ◄ / ►, щоб вибрати слово, 

яке ви хочете змінити і натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати 
символ. (Тільки для режиму ATV).

• Перемістити: натисніть ▼ / ▲, щоб перемістити канал в 
потрібне положення списку каналів.

• Пропустити: пропустити обраний канал. (Ваш телевізор 
автоматично пропустить канал при використанні кнопок 
CH    і CH    для перемикання каналів).

• ENTER: натисніть для підтвердження.
• MENU: натисніть, щоб повернутися до попереднього 

меню. 

7
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4.2 Налаштування зображення
Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◄ / ►, щоб вибрати меню 
налаштування зображення. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати 
відповідне підменю:

• Режим зображення: доступні наступні режими зображення: динамічний / 
стандартний / м'який / персональний (в цьому режимі ви можете змінювати 
контрастність, яскравість, колір, відтінок і різкість зображення).

• Температура кольору: виберіть комфортну для вас температуру кольору.
• Шумоподавлення: встановіть цю функцію для фільтрування та зниження шумів 

вхідного сигналу, поліпшення якості зображення. 

4.3 Налаштування звуку
Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◄ / ►, щоб вибрати меню 
налаштування звуку. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне 
підменю:

• Режим звуку: доступні наступні режими звуку: стандартний / музика / відео / спорт / 
персональний.

• Баланс звуку: налаштуйте звуковий баланс між правим і лівим динаміком.
• Автоматичний рівень звуку: виберіть цю функцію, щоб згладити швидке змінення 

гучності звуку при перемиканні каналів.
• Режим SPDIF: виберіть між Увімкнений / РСМ / Автоматично.
• Режим AD: натисніть для вибору аудіо (Тільки для режиму DTV).  

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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4.3 Налаштування часу
Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◄ / ►, щоб вибрати меню 
налаштування часу. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне 
підменю:

• Час:встановіть системний час.
• Часовий пояс: виберіть часовий пояс.
• Sleep Time: виберіть час в хвилинах, через який телевізор автоматично 

вимкнеться. Для скасування вимкніть цю функцію.
• Auto Standby: натисніть, щоб увімкнути / вимкнути.
• OSD Timer: встановіть відображення часу в екранному меню. 

4.4 Налаштування блокування
Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◄ / ►, щоб вибрати меню 
налаштування блокування. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне 
підменю:

• Блокування системи: включите або вимкніть блокування телевізора.
• Встановіть пароль: встановіть пароль для блокування (пароль за замовчуванням 0000).
• Блокування каналу: натисніть зелену кнопку швидкого доступу, щоб заблокувати або 

розблокувати канал.
• Батьківський контроль: увімкніть або вимкніть цю функцію, щоб обмежити користування 

дітей.
• Режим готелю: увімкніть або вимкніть режим готелю. 

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ



Натисніть ◄ / ►, щоб вибрати категорію між «Фото / Музика / Відео / Текст» і ENTER, щоб 
увійти в кореневий каталог USB пристрою для подальшого перегляду.

10

4.4 Налаштування опцій
Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◄ / ►, щоб вибрати меню 
налаштування опцій. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне 
підменю:

• Мова меню OSD: виберіть мову для відображення меню OSD.
• Мова TT: виберіть мову для відображення телетексту.
• Мова аудіо/мова субтитрів: виберіть мову аудіо / мову субтитрів (Тільки в режимі DTV).
• Режим для слабочуючих: увімкніть або вимкніть режим для слабочуючих.
• Налаштування PVR: настройка файлової системи запису цифрового каналу (Тільки в режімі 

DTV). Розпочнеться перевірка USB.
• Перше увімкнення: натисніть ► або ENTER, щоб змінити відповідні параметри, включаючи 

мову екранного меню і країну, які будуть відображатися при першому увімкненні телевізора.
• Скидання: скидання всіх налаштувань до налаштувань за замовчуванням.
• Оновлення програмного забезпечення (USB): оновлення програмного забезпечення з 

USB пристрою.
• Оточуюче середовище: виберіть між "Домашній режим" і "Режим магазину". 

5. Мультимедія
Колір значка означає, що ваш телевізор виявив USB пристрій. Синій: Так, сірий: Ні.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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5.1 Зображення

Виберіть файл зображення і натисніть ENTER для перегляду, всі зображення в папці будуть 
відображатися автоматично. Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій:
PLAY / PAUSE: Натисніть, щоб Почати / призупинити перегляд зображень.
NEXT / PREV.: Перемикання між наступним або попереднім зображенням.
STOP: Натисніть цю кнопку для припинення перегляду та повернення до списку файлів. 
REPEAT ALL: Натисніть ENTER, щоб вибрати режим повтору між 1 повтор / Всі / Вимк. 
MUSIC: Натисніть для відтворення чи зупинки фонової музики під час перегляду зображень.
PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список зображень для перегляду.
INFO: Натисніть, щоб відобразити інформацію про поточне зображення (Роздільна здатність / 
Розмір / Дата / Час).
ROTATE: Поворот зображення проти годинникової стрілки.
ZOOM IN: Збільшення масштабу зображення.
ZOOM OUT: Зменшення масштабу зображення.
MOVE VIEW: Спочатку збільшіть масштаб зображення. Виберіть функцію і натисніть ENTER, а 
потім ▼ / ▲ і ◄ / ► для переміщення по збільшеному зображенню.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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5.2 Музика

Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій для відтворення музики:
PLAY / PAUSE: Натисніть, щоб Почати / призупинити відтворення музики.
FB: Натисніть для швидкого перемотування назад.
FF: Натисніть для швидкого перемотування вперед.
NEXT / PREV.: Перемикання між наступним і попереднім зображенням.
STOP: Натисніть цю кнопку для припинення відтворення та повернення до списку файлів. 
REPEAT ALL: Натисніть ENTER, щоб вибрати режим повтору між 1 повтор / Всі / Вимк. 
MUTE: Натисніть для вимкнення звуку.
PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список музики для відтворення.
INFO: Натисніть, щоб відобразити інформацію про поточний аудіофайл.
GOTO TIME: Натисніть, щоб перейти до певного моменту відтворення музики.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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5.3 Відео

Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій для відтворення відео:
PLAY / PAUSE: Натисніть, щоб Почати / призупинити відтворення відео.
FB: Натисніть для швидкого перемотування назад.
FF: Натисніть для швидкого перемотування вперед.
NEXT / PREV.: Перемикання між наступним і попереднім відеофайлом.
STOP: Натисніть цю кнопку для припинення відтворення та повернення до списку файлів. 
REPEAT ALL: Натисніть ENTER, щоб вибрати режим повтору між 1 повтор / Всі / Вимк. 
SET A: Виберіть режим AB.
PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список відеофайлів.
INFO: Натисніть, щоб відобразити інформацію про поточний відеофайл.
SLOW FORWARD: Повільне переміщення вперед.
STEP FORWARD: Переміститися на крок вперед.
GOTO TIME: Натисніть, щоб перейти до певного моменту відтворення відео.
ZOOM IN: Збільшення масштабу відтворення відео.
ZOOM OUT: Зменшення масштабу відтворення відео.
ASPECT RADIO: Виберіть співвідношення сторін між Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom 2.
MOVE VIEW: Спочатку збільште масштаб відео. Виберіть функцію і натисніть ENTER, а 
потім ▼ / ▲ і ◄ / ► для переміщення по збільшеному зображенню відео.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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5.4 Текст

Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій для відображення тексту:
PREV. PAGE: Натисніть для переходу на попередню сторінку.
NEXT PAGE: Натисніть для переходу на наступну сторінку.
PREV.: Натисніть, щоб запустити відображення попереднього текстового файлу.
NEXT:  Натисніть, щоб запустити відображення наступного текстового файлу.
STOP:  Натисніть цю кнопку для припинення відтворення та повернутися до списку файлів. 
CHARSET: Натисніть для зміни налаштування кодування.
MUSIC: Натисніть для відтворення фонової музики.
PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список текстових файлів для відображення.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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6.Технічні характеристики

Споживання енергії

Вбудовані динаміки 8Втx2

Примітка: технічні характеристики, наведені вище, можуть бути 
змінені з метою поліпшення якості, без додаткового повідомлення.

Температура експлуатації

Допустима вологість 20% ~ 80% без конденсації

0C~40C

Вхідний сигнал

Вихідной сигнал

Антена (кабель)
USB

HDMI 

PC VGA

PC AUDIO

Аудіо ( L/R)

Відео
YPbPr 

RJ45

CI карта
SCART 

DC (12V)

Навушники 

Аудіо (L/R)

Відео
Оптичний
Коаксіальний

x 1

x 1

x 1

x 1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

x 1

x 1

x 1

NO

Модель

Розмір экрану

Співвідношення сторін

Джерело живлення

16:9

AC 100-240В ~50/60Гц

LE32CT5020JP LE39CT5020JP

60Вт 74Вт

x 2

PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K,
DVB-T/T2/C/S/S2 (s/s2 опционально)

(У деяких країнах або областях немає сигналу DVB-C)

LE40CT5020JP

Диагональ 32" Диагональ 39" Диагональ 40"

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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Примітка: Рекомендується використовувати кабель VGA довжиною не більше 
5 метрів для забезпечення відповідної якості зображення.

B. Сигнал YPbPr

480i             

480p(720x480)             

576i             

576p(720x576)           

720p(1280x720)           

          

1080i           

          

1080P(1920x1080)           

          

59.94

59.94

50.00

50.00

50.00

60.00

50.00

60.00

60.00

50.00

15.734

31.468

15.625

31.25

37.50

45.00

28.13

33.75

67.50

56.25            

C.Сигнал HDMI

480p

576p

720P    

1080i

1080P(1920x1080)       

59.94

50.00

60.00

60.00

60.00            

31.468

31.25

45.00

33.75

67.50            

Примітка:
- Коли вхідний сигнал, який отримується телевізором, перевищує допустимий 
діапазон, на екрані з'явиться попередження.
- Ви можете підтвердити формат вхідного сигналу на екрані.

Роздільна 
здатність Горизонтальна частота (кГц)   Вертикальна частота (кГц)

640 x 480                   

800 x 600 
                    

1024 x 768                      

60.00

56.25

60.00

60.00

60.00

60.00 

31.50

35.16

37.90

48.40

47.85

67.50  

Примітка

1920x 1080                     Тілько Full HD панель

1366x 768                  

6. Підтримувані режими сигналу
A. Сигнал VGA 

Горизонтальна частота (кГц)   Вертикальна частота (кГц)

Горизонтальна частота (кГц)   Вертикальна частота (кГц)

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ
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Неможливо включити 
живлення (індикатор 
живлення не світиться).
З'явилося 
повідомлення "Немає 
вхідного сигналу".

Пульт дистанційного 
керування не працює.

На екрані з'являються 
миготливі плями або 
смуги.
Колір зображення 
або якість 
погіршуються.

Неправильне 
розташування або 
розмір екрану.

Зображення або 
колір відображаються 
неправильно.

Відображається   
попередження

Можливе рішення
- Перевірте, щоб обидва кінці кабелю живлення 
були підключені належним чином і в розетці є 
напруга (підключіть інший пристрій для перевірки).
- Перевірте, чи правильно підключено 
відеокабель.
- Переконайтеся, що живлення відповідних 
периферійних пристроїв увімкнено.
- Переконайтеся, що налаштування вхідного 
сигналу відповідають характеристикам.

- Перевірте, чи не розряджені батареї. 
(Встановіть нові батареї).
- Переконайтеся, що пульт дистанційного 
керування спрямований безпосередньо на сенсор 
телевізора.
- Переконайтеся, що інші предмети не 
перешкоджають проходженню інфрачервоного 
сигналу.
- Переконайтеся у відсутності випромінювання 
(Автомобіль, високовольтний кабель, неонова 
лампа або інші можливі джерела перешкод).
- Переконайтеся, що всі параметри зображення 
налаштовані правильно (наприклад, яскравість, 
контрастність, колір і т.д.).
- Додаткову інформацію про налаштування див. в 
розділі 4.2 "Налаштування зображення".

-Перевірте, що налаштування положення і 
розміру екрану встановлені правильно.

- Переконайтеся, що відеокабель надійно 
підключений.
- При підключенні до ПК ви можете змінити 
роздільну здатність на ПК, щоб отримати коректне 
зображення. Невідповідність вихідного сигналу ПК 
може вплинути на відображення зображення.
- Переконайтеся, що відеокабель надійно 
підключений до відповідного входу.
- Правильно виберіть вхідний сигнал.
- Для отримання додаткової інформації див. 
Розділ 6 "Підтримувані режими сигналів".

Проблема

7. Усунення несправностей
Якщо дисплей телевізора виходить з ладу або продуктивність різко змінюється, 
перевірте телевізор у відповідності з наступними інструкціями. Не забудьте 
перевірити периферійні пристрої, щоб визначити причину несправності.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ





Пожалуйста, внимательно прочитайте эту 
инструкцию перед использованием телевизора

LE32CT5020JP
LE39CT5020JP  
LE40CT5020JP

POWER ON YOUR ENERGY 

RU

Модель:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Внимательно прочитайте инструкцию.
2. Неукоснительно соблюдайте все указания, приведенные в инструкции.
3. Обратите внимание на все меры предосторожности.
4. Придерживайтесь всех инструкций.
5. Этот телевизор - это оборудование класса II или электрическое устройство с двойной
изоляцией. Он был спроектирован таким образом, что не требует подключения к
электрическому заземлению.
6. Не пользуйтесь устройством возле воды.
7. Протирайте только сухой тряпкой.
8. Батареи пульта дистанционного управления не должны подвергаться чрезмерному
нагреванию под воздействием солнечного света, огня и др.
9. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Обеспечьте минимальные расстояния вокруг
устройства для достаточной вентиляции. Устанавливайте в соответствии с инструкциями
производителя.
10. Штепсель электропитания должен находиться в зоне доступности и легко
отсоединяться в случае необходимости.
11. Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы,
обогреватели, печи и другой аппаратуры (например, возле усилителей), которая выделяет
тепло.
12. Защищайте шнур питания от зажатия или перегибания, особенно возле штекера и в
месте разъема.
13. С целью предотвращения распространения огня держите этот продукт на безопасном
расстоянии от открытого пламени и свечей.
14. Используйте только средства / аксессуары, определенные производителем.
15. Используйте тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, определенные
производителем, или те, которые продаются вместе с устройством. При использовании
тележки будьте осторожны чтобы не допустить опрокидывания.
16. Выключайте устройство от сети питания во время грозы и, если вы не собираетесь
эксплуатировать устройство в течение длительного периода времени.
17. Для технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированных
специалистам. Устройство подлежит ремонту в случае повреждения кабеля питания (как сам
кабель, так и вилка), попадания жидкости и посторонних предметов внутрь устройства, если
устройство попало под дождь или в среду повышенной влажности, неисправностей при
эксплуатации и в случае падения устройства.
18. Каждый USB-разъем использует ток питания 0,5 А при обычной работе.
19. Расположите телевизор в среде с умеренной температурой, не ставьте его под
кондиционером.

20.

Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о необходимости 
соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, согласно 
инструкции, которая поставляется в комплекте с изделием.

ВНИМАНИЕ:
С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ).
ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.



Используйте шкафы или стойки, рекомендованные производителем 
телевизора. Используйте только такую мебель, которая является 
надежной опорой.
Убедитесь, что края корпуса телевизора не выступают за края мебели, 
на которой он расположен.
Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, в шкафах 
или книжных шкафах), если они надежно не закреплены.
Не устанавливайте телевизор на ткани или других материалах, 
которые могут быть расположены между телевизором и подставкой. 
Расскажите детям об опасности использования мебели в качестве 
средства, чтобы дотянуться до установленного телевизора.
Если Ваш телевизор не используется или перемещается с места на 
место, следует применять те же указания, что и описанные выше.

ВНИМАНИЕ
Никогда не размещайте телевизор на неустойчивой 
поверхности. Падение телевизора может вызвать травмы ,  
большинство которых ,  особенно у детей, можно избежать путем 
принятия простых мер предосторожности:

Используйте шкафы или стойки, рекомендованные производителем 
телевизора. Используйте только такую мебель, которая является 
надежной опорой.
Убедитесь, что края корпуса телевизора не выступают за края мебели, 
на которой он расположен.
Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, в шкафах 
или книжных шкафах), если они надежно не закреплены.
Не устанавливайте телевизор на ткани или других материалах, 
которые могут быть расположены между телевизором и подставкой. 
Расскажите детям об опасности использования мебели в качестве 
средства, чтобы дотянуться до установленного телевизора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если  телевизор не расположен на устойчивой  поверхности ,  он 
может представлять опасность из-за вероятности  падения, 
которое может привести к травмам .  Большинство травм, 
особенно у детей, можно избежать путем принятия простых мер 
предосторожности:



ВНИМАНИЕ
Опасность взрыва из-за несоответствия типа батареи, заменяйте новые 
батареи только того же или эквивалентного типа. Батареи не должны 
подвергаться чрезмерному нагреву, например, влиянию солнечного света, 
огня и т.п. Использованные батареи не следует выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами. Пожалуйста, отнесите их в специализированный пункт 
по утилизации.

ВНИМАНИЕ
Штепсель электропитания должен находиться в зоне доступности и легко 
отсоединяться в случае необходимости.

ВНИМАНИЕ
Некоторые указания по обслуживанию предназначены только для 
квалифицированного обслуживающего персонала. Чтобы снизить риск 
поражения электрическим током, не выполняйте никаких работ, кроме тех, 
которые содержатся в инструкции по эксплуатации, если только вы не 
имеете соответствующей компетенции для этого.

Внимание:

Неподвижная картинка может вызвать повреждение экрана телевизора.
• Убедитесь в том, что неподвижное изображение не остаётся на

экране телевизора больше, чем 2 часа, потому, что это может
вызовет появление остатков изображения, которое называется
«ожоги экрана». Чтобы избежать таких остаточных явлений,
уменьшите «контраст» и «яркость» экрана при отображении
неподвижного изображения.

• Во время просмотра телевизионной программы в режиме размера
экрана 4:3 в течение длительного времени, на краю левой, правой и
центральной частей экрана будут появляться следы из-за различий в
передаче цвета на экране. Аналогичное воздействие на экран может
происходить при воспроизведении DVD или подключении игровых
приставок. Продукты, поврежденные по этим причинам, не могут
подлежать гарантийному обслуживанию.

• Это может привести к тому, что остатки изображения после
подобного использования могут остаться на длительный срок. Чтобы
избежать этого эффекта, уменьшите «контраст» и «яркость» при
отображении неподвижного изображения.



Располагайте телевизор на твердой и плоской поверхность, оставив 
пространство на расстоянии 10 см вокруг телевизора и 30 см от верхней 
части телевизора до стены или шкафа. Убедитесь, что телевизор 
расположен рядом со стеной, чтобы избежать его падения при 
случайном столкновении. 

10см 30см 10см 10см

Когда вы поворачиваете экран телевизора, не держитесь за верхнюю 
часть телевизора, вы должны удерживать нижнюю сторону.

Всегда поднимайте телевизор только двумя руками.
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1.Подключение и подготовка телевизора
1.1 Комплектация

Инструкция по эксплуатации
Пульт дистанционного управления (ДУ)
Батарейки (UM-4/R03P/AAA)
Комплект для настенного монтажа
(предварительно собранный, заказывается дополнительно)

2

1.2 Установка подставки

32"

39"

40"

1. Положите телевизор на стол экраном вниз. Перед этим застелите
стол мягкой тканью, чтоб избежать царапания экрана.

2. Прикрепите кронштейн с подставкой к основе телевизора.
3. Вставьте винты в гнезда и затяните их.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ



1.3 Кнопки управления и интерфейсы
Описание конструкции и технические характеристики приведены 
для стандартной модели.

3

или

или

12 13 14 16

191817 20 21 22

PC(VGA) PC AUDIO HDMI1
VIDEO L R

AV IN

HDMI3HDMI2 COAXIAL

USB2
EARPHONE

Y Pb Pr

YPbPr IN

RF IN

15

5V---500mA
USB1

1. Датчик пульта ДУ
2. Индикатор питания
3. Встроенные динамики
4. Кнопка выбора меню
5. Кнопка переключения следующего канала “+”
6. Кнопка переключения предыдущего канала “-”
7. Кнопка увеличения громкости “+”
8. Кнопка уменьшения громкости  “-”
9. Кнопка выбора источника входного сигнала
10. Кнопка включения/выключения телевизора
11. Кабель электропитания
12. Вход видео для подключения компьютера
13. Вход аудио для подключения компьютера
14. Вход для подключения устройств
15. Вход для для подключения кабеля антенны
16. Порт HDMI1 для подключения устройств
17. Порт HDMI2 для подключения устройств
18. Порт HDMI3 для подключения устройств
19. Коаксиальный выход для цифрового аудио
20. Вход YPbPr для подключения устройств
21. Входы для подключения USB-устройств
22. Вход для подключения наушников 

или

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ
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MENUMENU EXITEXIT

MUTEMUTE

TV/RADIOTV/RADIO

SOURCESOURCE

P.MODEP.MODE S.MODES.MODE FREEZEFREEZE TXTTXT

FAV.LISTFAV.LIST SUBTITLESUBTITLE AUDIOAUDIO RECORDRECORD

MIXMIX SIZESIZE CANCELCANCEL

INDEXINDEX HOLDHOLD REVEALREVEAL SUBPAGESUBPAGE

TIMESHIFTTIMESHIFT EPGEPG

DISPLAYDISPLAY RECALLRECALL

1 2

5 6
3 4

7 8
9 10

11 12

13 14

15 16

19

23 24

21

22

25

28

26

29

27

30

31

32

17 18

20

1.4   Пульт дистанционного управления (ДУ)

4

1. STANDBY       (    ) Включение/выключение телевизора

19.  MENU: Вход или выход из меню
20.  EXIT: Выход из меню или из текущей операции
21.    : Кнопки навигации и выбора опций меню 

14.

15.

16.

17. HOLD:  Остановить текущую страницу

18.
Режим MEDIA:      Быстрая перемотка вперед

REVEAL: Отображение скрытой информации
Режим MEDIA: Переход к предыдущему файлу

2. SOURCE: Выбор источника  входного сигнала
3. GREEN: Доступ к "зеленому" элементу или странице
4. YELLOW: Доступ к "желтому" элементу или странице
5. RED: Доступ к "красному" элементу или странице
6. BLUE: Доступ к "синему" элементу или странице
7. S.MODE: Выбор звукового режима
8. FREEZE : Остановка видео (для отмены нажмите снова)
9. P.MODE: Выбор режима изображения

10. TXT: Вход или выход из телетекста
11.

12. RECORD: Запись на USB карту каналов DTV

13.

 FAV.LIST 
Или    MIX 

: Список избранных каналов
: Изменение прозрачности

SUBTITLE: Режим субтитров каналов DTV 
Или SIZE: Изменение высоты символов 
AUDIO: Система звукового сопровождения  
Или СANCEL: Отмена вывода телетекста

 INDEX: Вызов страницы индексов телетекста 
Режим MEDIA:       Быстрая перемотка назад 
SUBPAGE: Переход к подстраницам телетекста 
Режим MEDIA:       Воспроизведение/пауза

22. ENTER: Подтверждение или ввод
23. TIMESHIFT: Технология сдвига во времени в режиме DTV

Режим MEDIA:       Воспроизведение/Пауза
24. EPG: Вход или выход из EPG (Электронное руководство)

Режим MEDIA:     Остановка воспроизведения и возврат к списку файлов
25. VOL+: Увеличение громкости
26.CH   : Переключение каналов вперед
27.MUTE: Отключение звука
28. VOL- : Уменьшение громкости
29.CH   :  Переключение каналов назад
30. TV/RADIO: Выбор режима ТВ/Радио
31. 0~9 : Переключение каналов по номеру канала
32.DISPLAY: Отображение информации о воспроизведении
33.RECALL: Возврат к предыдущему каналу

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ
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1. Откройте заднюю крышку пульта ДУ.
2. Вставте две батареи типа AAA на 1.5В,
соблюдая правильную полярность.
3. Закройте заднюю крышку пульта ДУ.
Примечание: Извлеките батареи из пульта ДУ,
если телевизор не используется в течение
длительного времени.

Если пульт ДУ не работает:
- Убедитесь, что телевизор включен.
- Проверьте правильность полярности батарей.
- Проверьте не разряжены ли батареи.
- Проверьте наличие напряжения в источнике
питания или правильность подключения кабеля.
- Убедитесь в отсутствии каких-либо преград между
пультом ДУ и датчиком пульта ДУ в телевизоре.

1.5  Установка элементов питания

- Подключите кабель питания к входу AC input. Вставьте штепсель кабеля питания
в розетку.
- Нажмите кнопку включения телевизора, чтобы включить телевизор в режим
ожидания, затем нажмите кнопку (       ) на пульте ДУ, чтобы включить устройство.
- Нажмите кнопку включения снова, чтобы выключить телевизор.

Примечание: Между выключением и включением телевизора должна пройти 
1 минута, никогда не включайте телевизор снова сразу после его выключения. 
Не оставляйте телевизор в режиме ожидания в течение длительного 
времени.

2.2 Режим ожидания
- Нажмите кнопку (
- Нажмите кнопку ( 

 ) на пульте ДУ, чтобы включить устройство.
 ) на пульте ДУ,чтобы вернуть устройство в режим ожидания. 

 Индикатор питания на телевизоре загорится красным цветом.
- Не оставляйте телевизор в режиме ожидания в течение длительного времени.

2. Основные операции
2.1 Включение/выключение
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3. Выбор источника сигнала
• Нажмите кнопку SOURCE для выбора источника входного сигнала.

• Выберите источник сигнала при помощи кнопок ▲ / ▼ и нажмите ENTER для
подтверждения выбора.

• Нажмите кнопку EXIT для выхода из экранного меню или оно будет скрыто
автоматически через несколько секунд.
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• Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню и нажмите ◄ / ►, чтобы
выбрать меню настройки каналов, затем нажмите ENTER для
подтверждения выбора.

4. Описание функций меню
4.1 Настройка каналов
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4.1.1 Автоматическая настройка каналов
• Автоматическая настройка каналов поможет найти все доступные каналы автоматически.
• Нажмите ▲ / ▼ и выберите Автопоиск, затем нажмите ENTER, чтобы начать 

автоматический поиск.
• Если вы хотите остановить поиск, нажмите EXIT и нажмите ◄  для подтверждения или ► 

для отмены.   

4.1.2 Ручная настройка каналов
• Нажмите ▲ / ▼ и выберите Ручной поиск, затем нажмите ENTER, чтобы начать ручной поиск.
• Нажмите ◄  для поиска вниз от текущей частоты или нажмите ► для поиска вверх.  

4.1.3 Редактирование каналов 
Для быстрого доступа к функциям редактирования каналов 
используются четыре цветовые клавиши доступа на пульте ДУ.
Сначала нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать канал, затем выберите:

• Удалить: удаление канала.
• Переименовать: нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать слово, 

которое вы хотите изменить и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать 
символ. (Только для режима ATV).

• Переместить: нажмите ▼ / ▲, чтобы переместить канал в 
нужное положение списка каналов.

• Пропустить: пропустить выбранный канал. (Ваш телевизор 
автоматически пропустит канал при использовании кнопок 
CH    и CH    для переключения каналов).

• ENTER: нажмите для подтверждения.
• MENU: нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.   

7
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4.2 Настройка изображения
Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать меню 
настройки изображения. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать 
соответствующее подменю:

• Режим изображения: доступны следующие режимы изображения: динамический /
стандартный / мягкий / персональный (в этом режиме вы можете менять
контрастность, яркость, цвет, оттенок и резкость изображения).

• Цветовая температура: выберите комфортную для вас цветовую температуру.
• Шумоподавление: установите эту функцию для фильтрования и снижения шумов

входного сигнала, улучшения качества изображения.

4.3 Настройка звука
Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать меню 
настройки звука. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее 
подменю:

• Режим звука: доступны следующие режимы звука: стандартный / музыка / видео / спорт /
персональный.

• Баланс звука: настройте звуковой баланс между правым и левым динамиком.
• Автоматический уровень звука: выберите эту функцию, чтобы сгладить быстрое 

изменение громкости звука при переключении каналов.
• Режим SPDIF: выберите между Выключен / РСМ / Автоматически.
• Режим AD: нажмите для выбора аудио (Только для режима DTV).  

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ
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4.4 Настройка времени
Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать меню 
настройки времени. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее 
подменю:

• Время: установите системное время.
• Часовой пояс: выберите часовой пояс.
• Sleep Time: выберите время в минутах, через которое телевизор автоматически 

отключится. Для отмены выключите эту функцию.
• Auto Standby: нажмите, чтобы включить/выключить.
• OSD Timer: установите отображение времени в экранном меню.  

4.5 Настройка блокировки
Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать меню 
настройки блокировки. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее 
подменю:

• Блокировка системы: включите или выключите блокировку телевизора.
• Установите пароль: установите пароль для блокировки (пароль по умолчанию 0000).
• Блокировка канала: нажмите зеленую кнопку быстрого доступа, чтобы заблокировать или

разблокировать канал.
• Родительский контроль: включите или выключите эту функцию, чтобы ограничить

пользование для детей.
• Режим гостиницы: включите или выключите режим гостиницы.
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Нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать категорию между «Фото / Музыка / Видео / Текст» и ENTER, 
чтобы войти в корневой каталог USB устройства для дальнейшего просмотра.
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4.6 Настройка опций
Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◄ / ►, чтобы выбрать меню 
настройки опций. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее 
подменю:

• Язык меню OSD: выберите язык для отображения меню OSD.
• Язык TT: выберите язык для отображения телетекста.
• Язык аудио/язык субтитров: выберите язык аудио/язык субтитров (Только в режиме DTV).
• Режим для слабослышащих: включите или выключите режим для слабослышащих.
• Настройки PVR: настройка файловой системы записи цифрового канала (Только в режиме 

DTV). Начнется проверка USB.
• Первое включение: нажмите ► или ENTER, чтобы изменить соответствующие параметры, 

включая язык экранного меню и страну, которые будут отображаться при первом включении 
телевизора.

• Сброс: сброс всех настроек до настроек по умолчанию.
• Обновление программного обеспечения (USB): обновление программного обеспечения с 

USB устройства.
• Окружающая среда: выберите между "Домашний режим" и "Режим магазина".  

5. Мультимедия
Цвет значка означает, что ваш телевизор обнаружил USB устройство. Синий: Да, серый: Нет.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ
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5.1 Изображения

Выберите файл изображения и нажмите ENTER для просмотра, все изображения в папке 
будут отображаться автоматически. Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим 
функциям:
PLAY / PAUSE: Нажмите, чтобы Начать/приостановить просмотр изображений.
NEXT / PREV.: Переключение между следующим или предыдущим изображением.
STOP: Нажмите эту кнопку для прекращения просмотра и возврата к списку файлов. 
REPEAT ALL: Нажмите ENTER, чтобы выбрать режим повтора между 1 повтор / Все / Выкл. 
MUSIC: Нажмите для воспроизведения или остановки фоновой музыки во время просмотра 
изображений.
PLAYLIST: Нажмите, чтобы просмотреть список изображений для просмотра.
INFO: Нажмите, чтобы отобразить информацию о текущем изображении (Разрешение / 
Размер / Дата / Время).
ROTATE: Поворот изображение против часовой стрелки.
ZOOM IN: Увеличение масштаба изображения.
ZOOM OUT: Уменьшение масштаба изображения.
MOVE VIEW: Сначала увеличьте масштаб изображения. Выберите функцию и нажмите 
ENTER, затем нажмите ▼ / ▲ и ◄ / ► для перемещения по увеличенному изображению.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ
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5.2 Музыка

Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим функциям для воспроизведения 
музыки:
PLAY / PAUSE: Нажмите, чтобы Начать / приостановить воспроизведение музыки.
FB: Нажмите для быстрой перемотки назад.
FF: Нажмите для быстрой перемотки вперед.
NEXT / PREV.: Переключение между следующим и предыдущим изображением.
STOP: Нажмите эту кнопку для прекращения воспроизведения и возврата к списку файлов. 
REPEAT ALL: Нажмите ENTER, чтобы выбрать режим повтора между 1 повтор / Все / Выкл. 
MUTE: Нажмите для отключения звука.
PLAYLIST: Нажмите, чтобы просмотреть список музыки для воспроизведения.
INFO: Нажмите, чтобы отобразить информацию о текущем аудиофайле. 
GOTO TIME: Нажмите, чтобы перейти к определенному моменту воспроизведения музыки.
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5.3 Видео

Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим функциям для воспроизведения 
видео:
PLAY / PAUSE: Нажмите, чтобы Начать/приостановить воспроизведение видео.
FB: Нажмите для быстрой перемотки назад.
FF: Нажмите для быстрой перемотки вперед.
NEXT / PREV.: Переключение между следующим и предыдущим видеофайлом.
STOP: Нажмите эту кнопку для прекращения воспроизведения и возврата к списку файлов. 
REPEAT ALL: Нажмите ENTER, чтобы выбрать режим повтора между 1 повтор / Все / Выкл. 
SET A: Выберите режим AB.
PLAYLIST: Нажмите, чтобы просмотреть список видеофайлов.
INFO: Нажмите, чтобы отобразить информацию о текущем видеофайле.
SLOW FORWARD: Медленное перемещение вперед.
STEP FORWARD: Переместиться на шаг вперед.
GOTO TIME: Нажмите, чтобы перейти к определенному моменту воспроизведения видео. 
ZOOM IN: Увеличение масштаба воспроизведения видео.
ZOOM OUT: Уменьшение масштаба воспроизведения видео.
ASPECT RADIO: Выберите соотношение сторон между Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom 2. 
MOVE VIEW: Сначала увеличьте масштаб видео. Выберите функцию и нажмите ENTER, 
затем нажмите ▼ / ▲ и ◄ / ► для перемещения по увеличенному изображению видео.
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5.4 Текст

Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим функциям для отображения текста:
PREV. PAGE: Нажмите для перехода на предыдущую страницу.
NEXT PAGE: Нажмите для перехода на следующую страницу.
PREV.: Нажмите, чтобы запустить отображение предыдущего текстового файла.
NEXT:  Нажмите, чтобы запустить отображение следующего текстового файла.
STOP:  Нажмите эту кнопку для прекращения воспроизведения и возврата к списку файлов.
CHARSET: Нажмите для изменения настройки кодировки.
MUSIC: Нажмите для воспроизведения фоновой музыки.
PLAYLIST:  Нажмите, чтобы просмотреть список текстовых файлов для отображения.
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6.Технические характеристики

Потребление энергии

Встроенные динамики 8Втx2

Примечание:  технические характеристики, приведенные выше, 
могут  быть изменены с целью улучшения качества, без 
дополнительного уведомления.

Температура эксплуатации

Допустимая влажность 20% ~ 80% без конденсации

0C~40C

Входной сигнал

Выходной сигнал

Антенна (кабель)
USB

HDMI 

PC VGA

PC AUDIO

Аудио ( L/R)

Видео
YPbPr 

RJ45

CI карта
SCART 

DC (12V)

Наушники 

Аудио (L/R)

Видео
Оптический
Коаксиальный

x 1

x 1

x 1

x 1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

x 1

x 1

x 1

NO

Модель

Размер экрана

Соотношение сторон

Источник питания

16:9

AC 100-240В ~50/60Гц

LE32CT5020JP LE39CT5020JP

60Вт 74Вт

x 2

Видеосистема
PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K,
DVB-T/T2/C/S/S2 (s/s2 опционально)

(В некоторых странах или областях нет сигнала DVB-C)

LE40CT5020JP

Диагональ 32" Диагональ 39" Диагональ 40"

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ
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A. Сигнал VGA

Примечание: Рекомендуется использовать соединительный кабель VGA длиной 
не более 5 метров для обеспечения соответствующего качества изображения.

B. Сигнал YPbPr

480i             

480p(720x480)             

576i             

576p(720x576)           

720p(1280x720)           

          

1080i           

          

1080P(1920x1080)           

          

59.94

59.94

50.00

50.00

50.00

60.00

50.00

60.00

60.00

50.00

15.734

31.468

15.625

31.25

37.50

45.00

28.13

33.75

67.50

56.25            

C.Сигнал HDMI

480p

576p

720P    

1080i

1080P(1920x1080)       

59.94

50.00

60.00

60.00

60.00            

31.468

31.25

45.00

33.75

67.50            

Примечание:
- Когда входной сигнал, получаемый телевизором, превышает допустимый 
диапазон, на экране появится предупреждающее сообщение.
- Вы можете подтвердить формат входного сигнала на экране

Разрешение Горизонтальная частота (кГц)   Вертикальная частота (кГц)

640 x 480                   

800 x 600 
                    

1024 x 768                      

60.00

56.25

60.00

60.00

60.00

60.00 

31.50

35.16

37.90

48.40

47.85

67.50  

Примечание

1920x 1080                     Только Full HD панель

1366x 768                  

6. Поддерживаемые режимы сигнала

Разрешение Горизонтальная частота (кГц)   Вертикальная частота (кГц)

Разрешение Горизонтальная частота (кГц)   Вертикальная частота (кГц)

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР  С ЖК-ЭКРАНОМ
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Невозможно включить 
питание (индикатор 
питания не горит).
Появилось сообщение 
"Нет входного 
сигнала".

Пульт дистанционного 
управления не 
работает.

На экране появляются 
мигающие пятна или 
полосы.
Цвет изображения 
или качество 
ухудшаются.

Неверное 
расположение или 
размер экрана.

Изображение или 
цвет отображаются 
неправильно.

Отображается 
предупреждение

Возможное решение
- Проверьте, чтобы оба конца кабеля питания были 
подключены надлежащим образом и в розетке имеется 
напряжение (подключите другое устройство для проверки).
- Проверьте правильность подключения
видеокабеля.
- Убедитесь, что питание соответствующих
периферийных устройств включено.
- Убедитесь, что настройки входного сигнала
соответствуют характеристикам.

- Проверьте, не разряжены ли батареи.
(Установите новые батареи).
- Убедитесь, что пульт дистанционного
управления направлен непосредственно на
сенсор телевизора.
- Убедитесь, что другие объекты не препятствуют
прохождению инфракрасного сигнала.

- Убедитесь в отсутствии излучения 
(автомобиль, высоковольтный кабель, неоновая 
лампа или другие возможные источники помех).
- Убедитесь, что все настройки изображения
установлены правильно (например, яркость,
контрастность, цвет и т.д.).
- Дополнительную информацию о настройках см. в
разделе 4.2 "Настройки изображения".

-Проверьте, что настройки положения и
размера экрана установлены правильно.

- Убедитесь, что видеокабель надежно подключен.
- При подключении к ПК вы можете изменить
разрешение на ПК, чтобы получить корректное
изображение. Несоответствие выходного сигнала
ПК может повлиять на отображение изображения.

- Убедитесь, что видеокабель надежно подключен 
к соответствующему входу.
- Правильно выберите входной сигнал.
- Для получения дополнительной информации см. 
раздел 6 "Поддерживаемые режимы сигналов". 

Проблема

7. Устранение неисправностей
Если дисплей телевизора выходит из строя или производительность резко 
меняется, проверьте телевизор в соответствии со следующими инструкциями. 
Не забудьте проверить периферийные устройства, чтобы определить причину 
неисправности.
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POWER ON YOUR ENERGY 

EN

OPERATING INSTRUCTION

LED COLOR TV

Model:LE32CT5020JP
LE39CT5020JP
LE40CT5020JP

RWHLZX-E100

Please read these instructions before operating
your set and retain them for future reference.





WARNING

Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.   

Only using furniture that can safely support the television set.   

Ensuring the television set  is not overhanging the edge of the supporting       

furniture.  

 Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or       

bookcases)without anchoring both the furniture and the television set to a 

suitable support.   

Not placing  the televisions set on cloth or other materials that may be located

 between the television set and supporting furniture.    

Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the       

Television set  or its controls.   

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, 
causing serious personal injury or death. Many injuries,particularly to children, 
can be avoided by taking simple precautions such as:

If your  existing television set is being retained and relocated,the same 

 considerations as above should be applied.

IMPORTANT INFORMATION

Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.   

Only using furniture that can safely support the television.   

Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.       

 Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or

Bookcases)without anchoring both the furniture and the television to a Suitable 

 Support.   

Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the       

 television and supporting furniture.   

Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the       

television or its controls.   

If a television is not positioned in a sufficiently stable location,it can be potentially
hazardous due to falling.Many injuries,particularly to children, can be avoided
 by taking simple precautions such as:



CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the  
like.
Used batteries should not be thrown into the garbage can, please leave them 
at an appropriate depot.

CAUTION
Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect 
device, the disconnect device shall remain readily operable.

CAUTION
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. 
To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than 
that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Attention:

Motionless picture might cause permanent destruction to the display.

       Be sure not to display motionless picture on the LED TV for more than 

       2 hours, because it would cause picture remnants to appear, which is 

       called "screen burns". To avoid such picture remnants, please decrease 

       the "contrast" and "brightness" of the display when displaying motionless 

       picture.

       While watching TV program in 4:3 size mode for a long time, there would . 

       be traces on the edge of  the screen's left, right and center parts because 

       of different transmition of the light on the screen.Similar impact on the 

       screen will occur when playing DVD or connecting games control. Products 

       destroyed by these reasons can't be guaranteed for maintenance.

       It might cause picture remnants to display electronic games and motionless . 

       picture of PC more than a period of time.To avoid such effect, please 

       decrease the "contrast" and "brightness" when displaying motionless 

       picture.



Place the TV on a firm and flat surface,leaving a space of at lease 10cm around 

the set and 30cm from the top of the set to the wall or cabinet.Ensure the TV is 

positioned close to the wall to avoid it falling when pushed. 

10cm 30cm 10cm 10cm

When you turning the TV set,do not hold the top side of the TV set ,you should 

hold the bottom side .

When you lifting the TV set,do not use one hand to handle it,you should lift the 

TV set by two hands.
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1.Connection and Preparation of TV

1.1 Accessories

User Manual
Remote Control
Battery(UM-4/R03P/AAA)
Wall Mount Kit (Pre-assembled)(Optional)

1.2 Installation of Stand

1  Place the TV with the front panel facing downwards on the soft cloth or soft 

    pads on a desk.

2  Insert the stand into the bottom socket of the TV.

3  Insert the screws into the sockets and tighten them.

2
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(For the physical structure, please refer to the real object)

32"

39"

40"



The design and specification takes actual 
products as the standard

1.3   Keys and Interfaces
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or or

or

12 13 14 16

191817 20 21 22

PC(VGA) PC AUDIO HDMI1
VIDEO L R

AV IN

HDMI3HDMI2 COAXIAL

USB2
EARPHONE

Y Pb Pr

YPbPr IN

RF IN

15

5V---500mA
USB1

1. Remote sensor window
2. Power indicator
3. Speaker
4. Menu key
5. Channel “+” key
6. Channel “-” key
7. Volume “+” key
8. Volume “-” key
9. Source key
10. Standby key
11. Power plug input
12. PC(VGA) input
13. PC AUDIO input
14. AV input
15. RF input
16. HDMI1 input
17. HDMI2 input
18. HDMI3 input
19. COAXIAL output
20. YPbPr input
21. USB1/USB2
22. EARPHONE output



32. DISPLAY : Display the information of             
     current video and audio.

33

MENUMENU EXITEXIT

MUTEMUTE

TV/RADIOTV/RADIO

SOURCESOURCE

P.MODEP.MODE S.MODES.MODE FREEZEFREEZE TXTTXT

FAV.LISTFAV.LIST SUBTITLESUBTITLE AUDIOAUDIO RECORDRECORD

MIXMIX SIZESIZE CANCELCANCEL

INDEXINDEX HOLDHOLD REVEALREVEAL SUBPAGESUBPAGE

TIMESHIFTTIMESHIFT EPGEPG

DISPLAYDISPLAY RECALLRECALL

1 2

5 6
3 4

7 8
9 10

11 12

13 14

15 16

19

23 24

21

22

25

28

26

29

27

30

31

32

17 18

20

24. EPG:Enter or exit EPG(Electronic Program .Guide)
     MEDIA mode:    Stop the playback and 
     return to file list.

1.4   Remote Control

LED COLOR TV

4

1. STANDBY(      ) : Standby turn on and off.
2. SOURCE: Select the signal source.

8. FREEZE : Freeze the picture.

30. TV/RADIO:Select the TV or Radio mode.

19. MENU : Enter  or  exit menu.

20. EXIT :  Exit  menu  or  operation.  

21. 

22. ENTER: Confirm or enter.

9  P.MODE:  Select  the  picture  Mode.

7. S.MODE:Select the sound mode.     

10. TXT: Enter or exit teletext.

23.TIMESHIFT:DTV mode time shift.

     
MEDIA

 
mode:

      
Press

 
one

 
time

 
to

 
pause,

     
press again

 
to

 
playback.

13. SUBTITLE:DTV mode select subtitle mode.

14. AUDIO: Select TV audio mode.

          

15.     

     MEDIA  mode:  Next   
16.      

     
MEDIA

 
mode:

   
 Fast

 
Forward

17. HOLD: Hold  the  current  page.

     MEDIA Mode: Previous.
18. REVEAL: Reveal the hidden information.

5.  RED: Access the red item or page.     
6.  BLUE: Access the blue item or page.     

3.  GREEN: Access the green item or page.     
4.  YELLOW:Access the yellow item or page.    

11.     

25.  VOL+: Incre ase th e volu me.

27. MUTE: Mute sound.
28.  VOL - :  Decrease the volume.

: Select the channel forward.26. CH 

: Select the channel backward.29. CH 

31. 0~9 : Continue to press the keys to select 
    a channel.

12. RECORD:DTV mode record data USB disk.          

FAV.LIST:Favorite channel list.

INDEX:Display the index page.
MEDIA mode:       Fast Backward
SUBPAGE:Enter the sub page mode.

(Here is only the sketch, please in kind prevail)



5

1.5  Installation of Batteries

 

 

 

 

1  Open the back lid of the remote control.

2  Install two 7#(AAA)1.5V batteries.

    Ensure the correct polarity of the batteries.

3  Cover the back lid.
    Please take out of the batteries from the remote 
    control for long time of no use. 

If the remote control doesn't work properly, 

please carry out the following checks.

- Check the TV is turned on.
- Check the polarity of the batteries are correct.
- Check the batteries are not drained.
- Check the power supply is normal or the power cord   
   is correctly connected.
- Check there are no special fluorescent light or neon 
   light around.

 

LED COLOR TV

(Here is only the sketch, please in kind prevail)

2. Basic Operation
2.1 Power ON/OFF(optional)

 - Connect the power cord to the AC input. Insert the power cord into the 

   appropriate socket.

 - Press the  Power switch to switch on the TV, then press Power button to 

   turn on the unit.

 - Press the Power switch again to switch off the TV.

Note: After switch off the TV, please don t immediately re-open the power             

         switch ,should be delayed one minute more to re-open the power switch. 

2.2 Setting of Standby Mode

- Press (  ) button to turn on the unit. 

 - Press (  ) button again to return the display to standby mode. The   

   power indicator turns red.

 - Be sure not to set your TV in standby mode for a long period of time.

’



CHANNEL

 
 
 
 
 

3、INPUT SOURCE   

 

 

 

 

 
  4、Menu Function Description 

4.1    MENU 

 

 

Press SOURCE to show input source list. 

 

Press ▲/▼ to select and ENTER to confirm. 

 

The menu  will  be  automatically  hidden  in  a  few 

seconds, or press EXIT to clear on‐screen menu.   

LED COLOR TV
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mode.The channel menu is available only in DTV      



4.1.1 AUTO TUNING   
Auto Tuning can find out all effective channel automatically. 

Press ▲/▼ to select Auto Tuning, then press ENTER to start auto searching. 

 

If you want to stop searching, press EXIT, and press ◄ to confirm or ► to cancel. 

4.1.2    ATV MANUAL TUNING 
Manul Tuning can search up or down, and will pause when find a channel. 

Press ◄ to search down from the current frequency, and press ► to search up. 

4.1.3 PROGRAMME EDIT  There  are  four  shortcut  keys  for  programming 
the channel. 
First press  ▼/▲  to highlight  the  channel  , 
then: 
Delete: Delete the channel. 
Rename: Enter  rename state,  then press ◄ 
/► to select  the word you want  to change, 
and press ▼/▲ to select a character. 
Move: Set the channel to moving state then 
press ▼/▲  to move  it  to  the  position  you 
want. 
Skip: Skip the selected channel. (Your TV set 
will  skip  the  channel  automatically  when 
using  CH+/‐.)  
ENTER: Press to confirm. 
Menu: Press to return to previous menu. 

LED COLOR TV
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(Only for ATV mode)



4.2 PICTURE MENU 

 

Press MENU to display the main menu, and press ◄ /► to select the Picture Menu. 
Highlight the  item and press ▼/▲ to select corresponding sub‐menu.   

 

Picture Mode : Dynamic/Standard/Mild/Personal 

 

Color Temp:  Select the color temperature that you feel comfortable. 

 
 

Noise Reduction:You can clear up input signal by set the item. 

  

 

4.3 SOUND MENU 

 

Press MENU to display the main menu, and press ◄ /► to select the Sound Menu. 

 

Sound Mode: Standard/Music/Movie  /Sports/Personal  

 

Balance: Adjust the level of sound coning from the left and right speakers. 

 

Auto Volumel  When set on, quick volume change will be smoothed. 

 
 

AD Switch:Press to select audio. 

 

SPDIF MODE:Press to select Off/PCM/Auto 

 

 
 

LED COLOR TV
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Level:

(Only for DTV mode)



 

Clock:

 

Sets the system time. 

  

 
 

Sleep Time: Select the time in minutes.

 that you want  the TV to shut off automatically after you set the time. Cancel by setting it to Off. 

 

 

Press

 

to

 

select.

 

 

 

Time Zone:select time zone 

 

Osd Timer: Set display time of OSD.  

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

LED COLOR TV
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Press MENU to display the main menu, and press ◄ /► to select the Time Menu. 

4.4 TIME  MENU  

Auto Standby:

4.5 LOCK MENU 

Press MENU to display the main menu , and press◄/► to select the Lock Menu. 

Lock System : System lock switch. 

Set Password : Set the system password lock. 
Lock:Channel Press Green button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance: Select the number of age which is suitable for your children.

Key Lock:To select Off or On.

Hotel Mode:To select Off or On.

(pass word"0000")



 
 
 
 

5、MEDIA 
The color of the icon means whether your TV has detected a USB memory or not.Blue: Yes;
 Gray: No; 

 

Press ◄/► to select Photo/Music/Movie/Text icon and ENTER to enter the USB memory. 

For details,   

LED COLOR TV
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4.6 SETUP MENU 
Press MENU to display the main menu , and press◄/► to select the SETUP  Memu. 

 Language: Set the OSD display language.   

Audio Languages/Subtitle Language:Press to seclect the items. 

Hearing Impaired:Press to set the Hearing Impaired to “On” or “Off”. 

PVR File System: Set the recording file system. 

First Time Installation:Press “► “or “ENTER” to enter relevant options including OSD Language

Reset: Recall the default setting. 
Software Update(USB): To upgrade the software. 

and Country. 

  Language: PressTT button▼ / ▲ / ◄ / ►  to select TT language.

Environment: Press to set the energy star to "Home Mode" or "Shop Mode".

(Only for DTV mode)

(Only for DTV mode)

(Only for DTV mode)

“ENTER”



 

 

Select a picture file and press ENTER to view, and it will display all the pictures in the folder
 automatically.  Press ENTER to display  the following menu. 

PAUSE   Press “PLAY/PAUSE” button to play/pause  the slideshow. 

NEXT/PREV . Press “NEXT/PREV.” button to skip to view the photo which are selected the photo. 

STOP    Press “STOP” button to stop and return. 

REPEATALL    Press ENTER to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/None. 

MUSIC    Press to play or stop the background music. 

PLAYLIST    Press to view the list of pictures. 

INFO.    Press to display the information of the current picture (Resolution/Size/Date/Time) 

ROTATE    Rotate counterclockwise. 
ZOOM IN    Zoom the picture in. 

ZOOM OUT    Zoom the picture out. 

MOVE VIEW    Zoom out the picture first.Highlight the icon and press ENTER, then press 

▼/▲& ◄/►to move the picture.                                

5.1  PHOTO  

LED COLOR TV
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PLAY/



Press ENTER to display the menu. 

    Press to play or pause. 

FB    Press to play slower.

FF    Press to play faster. 

PREV    Press to play the previous song. 

NEXT    Press to play the next song. 

STOP    Press to stop and return to folder interface. 

REPEAT ALL    Press to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/None.

MUTE

PLAYLIST    select “playlist” to display play list. 

INFO.    Select    “info” to display the music information. 

GOTO TIME    select “goto time” to setup play time. 

5.2 MUSIC 

LED COLOR TV
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Press to Press mute.

PAUSE   PLAY/



Press ENTER to display the menu.  

FB    Press to play slower.
FF    Press to play faster. 
PREV.    Press to play previous movie. 

NEXT    Press to play next movie. 

STOP    Press to stop and back to folder interface. 

REPEAT ALL  Press to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/

SET A    Select AB mode. 

PLAYLIST

 

Press to view the list of pictures.

INFO. Press to display the information of the current movie

SLOW FORWARD  slow forward

STEP FORWARD  step forward

GOTO TIME

  

  seclet “goto time” to setup play time.

ZOOM IN    Zoom the movie in.

ZOOM OUT  Zoom the movie out.

ASPECT RADIO Auto/4:3/ 16:9 /Zoom1/Zoom

MOVE VIEW    Zoom in the picture first.Highlight the icon and press ENTER, then press

▼/▲& ◄/►to move the movie. 

5.3 MOVIE 

LED COLOR TV
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2

    Press to play or pause. PAUSE   PLAY/

CHARSET

NONE.

Press to set the charset



5.4 TEXT 

 

PREV PAGE    Press to the previous page 

NEXT PAGE      Press to the next page. 

PREV.    Press to play previous text. 

NEXT    Press to play next text. 

STOP    Press to stop and back to folder interface. 

MUSIC    Press to play or stop the background music. 

PLAYLIST    Press to view the list of texts. 

LED COLOR TV
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CHARSET Press to set the charset



x 3

x 1
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6.Technical Specification

Power Consumption

Audio Output Power

(Internal)
8Wx2

Note:the specif ication shown above may change without notice for quality
        improvement.

LED COLOR TV

Working Temperature

Working Humidity 20% ~ 80% Non-condensing

0C~40C

Input Terminal

Output Terminal

Antenna Input

USB Input

HDMI Input

VGA Input

PC AUDIO Input

Audio Input ( L/R)

Video Input

YPbPr Input

RJ45 Input

CI card In

SCART In/Output

DC In   (12V)

Earphone 

Audio Line Out( L/R)

Video Output

Optical

Coaxial out

x 1

x 1

x 1

x 1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

x 1

x 1

x 1

NO

Product Model

Screen Size

Aspect Ratio

Power Supply

32 diagonal

16:9

AC 100-240V~,50/60Hz

LE32CT5020JP LE39CT5020JP

39 diagonal

60W 74W

x 2

PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C/S/S2(s/s2 option)TV System

(There is no DVB-C signal in some Countries or Areas.)

LE40CT5020JP

40 diagonal
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Supported Signal Modes

A.VGA Mode

Note: You re suggested to use the VGA connecting cord of not more than 5
          meters to ensure the appropriate picture quality.

B.YPbPr Mode

Resolution       

480i             

480p(720x480)             

576i             

576p(720x576)           

720p(1280x720)           

          

1080i           

          

1080P(1920x1080)           

          

59.94

59.94

50.00

50.00

50.00

60.00

50.00

60.00

60.00

50.00

15.734

31.468

15.625

31.25

37.50

45.00

28.13

33.75

67.50

56.25            

Horizontal Frequency (Khz) Vertical Frequency (Hz)

C.HDMI Mode

Resolution Horizontal Frequency (Khz)      Vertical Frequency (Hz)

480p

576p

720P    

1080i

1080P(1920x1080)       

59.94

50.00

60.00

60.00

60.00            

              

31.468

31.25

45.00

33.75

67.50            

              -When the  signal  received  by  the  Display  exceeds  the  allowed  range,  a
warning message will appear on the screen.
-You can confirm the input signal format onscreen.

LED COLOR TV

Resolution                Horizontal Frequency (Khz)       Vertical Frequency (Hz)

640 x 480                   

800 x 600                     

1024 x 768                      

60.00

56.25

60.00

60.00

60.00

60.00 

31.50

35.16

37.90

48.40

47.85

67.50  

Memo

1920x 1080                     Full HD panel only

1366x 768                  

7.



 fixed.
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Simple Troubleshooting 

If the display fails or the performance changes dramatically, check the display 
in accordance with the following instructions. Remember to check the periphe rals 
to pinpoint the source of the failure.  

   
Power cannot be turned 
on.(Power indicator 
does not light.)

No Input Signal 
message appears.

The remote control does
not function properly.

Flashing spots or stripes 
appear on the screen.

Image colour or quality 
deteriorates.

Screen position and 
size are incorrect.

Image or colour is 
incorrect.

Display warning 
message.

Solution

-Check that both ends of the power cable are
  plugged into the socket appropriately and the wall  
  socket is operational

-Check that the signal line is connected properly.
-Check that the power of the relevant peripherals is 
  turned on.
-Check that the Input option that has been selected 
  matches with the input signal.

-Check the batteries are not drained.(Use new 
  batteries.)
-Check that the remote control is within the operating 
 range.
-Check that the remote control is pointed to the 
  remote control window on the display.
-Check that there are no obstacles between the 
  remote control and the remote control window.

-Check that there are no emission (Car, HV cable or 
  Neon lamp) or other possible interference sources. 

-Check that all the video settings are adjusted 
  appropriately, such as brightness, contrast, colour 
  etc.
-For more information about video settings, refer 
  to OSD Functions in Chapter 2.

-Check that the screen position and size is adjusted 
  appropriately.

-Check that the signal line is connected properly.
-When connecting to a PC, you can change the
  resolution of the PC to acquire the correct image. 
  The discrepancy of the PC output signal may affect  
  the display of the image.

-Check that the input signal line is properly
-Select the correct input signal.
-For more information, refer to Supported Signal 
  Modes in Chapter 4.

Symptom

8.

LED COLOR TV
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