
МультиМедійний LED телевізор

DLE-3221T

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

www.digital.ua
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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, 
комплектації 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. в противному разі це може привести до пожежі, електричного 
шоку або поломки.
2. Щільно вставляйте вилку в розетку. в противному разі це може привести до удару 
електричним струмом або пожежі при виділенні тепла.
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.  
12. не вставляйте ніякі предмети у роз’єми і отвори  телевізора. це може привести 
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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 DlE-3221т з lED-екраном на рідкокристалічній матриці з підсвіткою від 
світловипромінюючих діодів оснащений цифровим тюнером для прийому каналів 
стандарту DVB-t2, USB входом, вбудованим мультимедіа плеєром, вбудованим 
блоком живлення (220 в).
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ПереднЯ ПАнель
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Підключення компонентного 
відео входу і аудіо входів 
телевізора до аналогічних 

виходів аудіо-відео пристрою 
(DVD програвача тощо)

Вставте USB 
пристрій 
(флеш, 

зовнішній USB 
жорсткий 

диск тощо) в 
роз’єм. 

Виберіть 
джерело 

сигналу USB. 
Телевізор 

почне 
відтворювати 
медіа файли.

1 кнопки VOL+ / VOL- або V+ / V-  регулювання гучності
2 кнопки CH+ / CH- - переключення каналів
3 кнопка SOURCE або INPUT  -  вибір джерела сигналу 
4 кнопка MENU – меню настройки

5 кнопка  STAND BY або POWER або ON / OFF – режим очікування / включення / 
виключення  
Головна кнопка включення / виключення живлення знаходиться внизу зправа (в 
залежності від моделі). 
Індікатор: світиться синім якщо сигнал є, червоним якщо телевізор в режимі очікування

БоКовА тА ниЖнЯ ПАнелі
Модель DLE-3221т

3

1
2

4

5
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вСтАновленнЯ ПідСтАвКи
1. Щоб уникнути пошкодження екрану, на плоскій поверхні розсталіть м’яку тканину. 
Покладіть телевізор екраном донизу. 

Video LR

AV вхід
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Аудіо-Відео пристрій 
(DVD програвач, 
відеомагнітофон, 
рекордер тощо)

VGA PC AUDIO CVBS L R RF IN 1 RF IN 2 HDMI 1

ПК 
відео вхід

ПК 
аудіо вхід жовтий червоний білий 

Композитний AV-вхід Вхід 
антени
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антени
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антени
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2. сумістить отвори для гвинтів на підставці та в нижній частині телевізора.
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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.

ПідКлЮЧеннЯ Антенни АБо КАБелЯ телевізійноЇ МереЖі
Підключіть зовнішню антену, внутрішню антену (не рекомендуеться) або кабель 
телевізійної мережі до входу антени телевізора.

3. Прикрутіть гвинти ( є в комплекті). 

! не прикладайте надмірних зусиль при прикручуванні.

75 Ом DIN

ТВ-антена VHF-діапазону

ТВ-антена UHF-діапазону

75-Омний коаксіальний кабель
До ТВ роз’єму антени

300-Омний 
плоский кабель

300 Ом 75 Ом адаптер
для під’єднання 
до ТВ роз’єму антени

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  
Під’єднайте ас-адаптер до гнізда на корпусі.
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Для включення / виключення телевізора натисніть головну кнопку включения / 

виключения на корпусі ( в деяких моделях її немає), потім натисніть кнопку   
на панелі або на пульті Ду. Для повного виключення телевізора натисніть кнопку 
включення / виключення телевізора на панелі і витягніть вилку кабеля з розетки.
! від’єднуйте ас-адаптер, якщо телевізор не буде використовуватись тривалий час.

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 SOURCE або iNPUt (на пульті Ду або передній панелі). на екрані 
відобразиться меню источник. За допомогою кнопок ,  виберіть бажане 
джерело сигналу: 

Для підтверждення натисніть кнопку ENtER.  
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Пульт диСтАнЦійноГо уПрАвліннЯ  
Модель DLE-3221T 

 — вмикання / вимикання

 — вимикання / вмикання звуку
0-9 — цифрові кнопки переключення каналів
TV / RADIO – режим тв / режим радіо
SLEEP — таймер сну (автопереключення в режим очікування 
через встановлений час) 
ASPECT – формат екрану
PMODE – режим зображення 
SMODE – режим звуку 
SOURCE – вибір джерела сигналу 

 – повернення на попередній канал
, ,  ,  — пересування вгору, вниз, вліво, вправо

ENTER – ввод
MENU – меню настройки 
EXIT – вихід
DISPLAY – відображення інформації: годинник, номер 
каналу, формат екрану, час до вимкнення (якщо встановлений 
таймер)
CHLIST – перелік каналів
SUBTITLE – субтитри
Сн + / - – переключення каналів
VOL + / - – регулювання гучності 
FAV – улюблені
TEXT – телетекст
EPG – електронний програмний гід
AUDIO – вибір мови супроводження
Кнопки телетексту (червона, синя, зелена, жовта) – перехід 

до сторінок відповідного кольору
 /  – прокрутка назад / вперед 
 /  – відтворення попереднього / наступного 

 – стоп
 – відтвореня / пауза 

USB –відтворення з USB-пристрою
REPEAT - повтор 
HOLD – зупинка прокрутки сторінок
MIX – тв-канал і телетекст одночасно
INDEX – зміст телетексту
REVEAL – відображення прихованої інформації

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.
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• 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.

нАлАШтувАннЯ телевізорА   
натисніть кнопку MENU. на екрані відобразиться меню настройки.
Для вибору бажаного підменю налаштування, пересувайте курсор за допомогою 
кнопок , ,  , . 
Для входу в підменю або підтвердження вибору, натискуйте кнопку ENTER
налаштування параметрів по шкалі виконуйте за допомогою кнопок  , .
Для виходу натискуйте кнопку EXIT.

DLE-3221T 
За допомогою кнопок   ,  виберіть бажане меню настройки: Picture (зображення), 
Sound (звук), Channel (Канал), Feature (особливості), Setup (установки).

МенЮ Picture (зображення)

Picture Mode (режим зображення): виберіть бажаний режим зображення.
Brightness (Яскравість), Contrast (Контраст), Sharpness (різкість), Colour 
(Кольоровість), Tint (відтінок), Colour Temperature (температура кольору):  
ці настройки виконуються в режимі зображеня користув.
Aspect Ratio (Формат зображення): встановіть бажаний формат зображення
Noise Reduction (зниження шуму): очищення сигналу від шуму.
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МенЮ Sound (звук)

Sound mode (режим звучання): виберіть бажаний режим звуку.
Bass (тембр нЧ) / Treble (тембр вЧ): високі частоти / низькі частоти. ці настройки 
виконуються в режимі звуку користув.
Balance (Баланс): регулювання рівня звуку правої та лівої акустичної системи.
AVL (Автогучність): автоматичне регулювання рівня гучності. якщо встановлено 
вкл., звук буде вирівнюватись при раптових перепадах гучності.
SPDIF:  Протокол цифрового звуку.
Audio Description: опис аудіо.
МенЮ Channel (Канал) 
! це меню функціонує тільки в режимі тв при підключенні антени або кабеля 
телевізійної мережі.

Channel Management (управління каналами). Щоб управляти каналами, натисніть 
кнопку ENtER або кнопку .
Favorite Management (обране). Щоб управляти улюбленими каналами, натисніть 
кнопку ENtER або кнопку .
Country (Країна). Щоб вибрати країну, натискуйте кнопки , .
TV Connection (Підключення тв). Щоб вибрати антену або кабель, натискуйте 
кнопки  , .
Auto Search (Автопошук). Щоб почати автоматичний пошук каналів, натисніть 
кнопку ENtER або кнопку . Щоб зупинити автопошук, натисніть кнопку MENU або 
кнопку EXit. Для підтвердження каналу натисніть кнопку  , для відміни натисніть 
кнопку .
DTV Manual Search (Цифровий ручний пошук). ручний пошук цифрових каналів. 
ATV Manual Search (Аналог. ручний пошук). ручний пошук аналогових каналів.
спочатку виконайте автопошук каналів. якщо якість трансляції каналу вас не 
влаштовує, ви можете налаштувати цей канал вручну. 
За допомогою кнопок сн+ / сн- виберіть канал, який ви хочете налаштувати. 
натисніть кнопку MENU. на екрані відобразиться меню канаЛ. За допомогою кнопок 

, виберіть Цифровий ручний пошук або Аналог. ручний пошук. натисніть 
кнопку ENtER. на екрані відобразяться налаштування для цього каналу. За допомогою 
кнопок ,  виберіть Fine Tune (точн. наст.) За допомогою кнопок  ,  міняйте 
частоту. якість зображення / звуку буде налаштовуватись. якщо якість трансляції вас 
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задовольняє, для виходу натисніть кнопку MENU.
вручну також можна виконати наступні дії. 
встановити номер каналу, для чого виберіть Current Channel (Поточний канал); 
встановити бажаний діапазон, для чого виберіть Fine Tune (точн. наст.);
виконати пошук каналу, для чого виберіть Search (Пошук) в бажаному діапазоні. 
Буде налаштований канал, для якого вдасться досягти найкращої якості зображення. 
якщо такий канал в вашому списку каналів уже є, для пошуку іншого каналу натисніть 
кнопку  або   іще раз. 
Current Channel (Поточний канал): За допомогою кнопок  ,   встановіть номер 
каналу.
Color System (Система кольоровості): За допомогою кнопок  ,   виберіть систему 
кольору (наприклад, Pal).
Sound System (Система звуку): За допомогою кнопок  ,   виберіть систему звуку 
(наприклад, DK).
Fine Tune (точн. наст.): За допомогою кнопок  ,   підлаштуйте частоту каналу.
АПЧ: автоматичне підлаштовування частоти вкл. / викл.
Search (Пошук): Для пошуку натисніть кнопку   або  . 

редактор программ
1. Щоб видалити поточний канал, натисніть червону кнопку.
2. Щоб перенайменувати канал, натисніть Зелену кнопку.
 Щоб вибрати символ, натисніть кнопку ,  .
 Щоб вибрати число, натисніть кнопку  , .
 Для підтвердження натисніть кнопку ENtER. 
3. Щоб перемістити, натисніть Жовту кнопку.
 Щоб вибрати бажану позицію, натисніть кнопку ,  .
 Для підтвердження натисніть Жовту кнопку.

4. Щоб пропустити канал, натисніть синю кнопку. ваш телевізор буде пропускати 
канал автоматично, коли ви будете натискувати кнопки сн+/CH- для перегляду 
каналів.Щоб повернути канал до перегляду, натисніть синю кнопку іще раз.

5. обране.
 Додавання або видалення каналу зі списку улюблених каналів.

МенЮ Feature (особливості)

Lock (Блокування): якщо встановити вкл., кнопки на пульті Ду будуть заблоковані. 
Language (Мова): вибір мови меню.
Clock (Годинник). установка часу.
Sleep Timer (таймер вимк.): встановіть час в хвилинах до автоматичного вимкнення 
телевізора. Для відміни встановіть викл.
Auto Power Off (Авто вимк. живлення): встановіть час в годинах роботи телевізора 
після вашої останньої операції. Для відміни встановіть викл.
Hearing Impaired (для слабкого слуху).
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МенЮ Setup (установки)

ФОТО МУЗЫКА КИНО ТЕКСТ

OSD Timer (екран. час): встановіть час відображення меню на екрані.

Auto SCART (Авто SCART). автоматичний вибір під’єднання SCaRt.

PC Setup (наст. ПК). налаштування компьютеру. Підключіть компьютер до телевізора. 
виберіть джерело сигналу рс. наташтуйте: Автоконфігурація: настройка виконується 
автоматично. Положення по горионтал.: Переміщеня екрану вліво або вправо. 
Положення по вертикалі: Переміщення екрану вгору або вниз. Розмір: регулювання 
масштабу зображення по горизонталі. Фаза: регулювання внутрішньої фази сигналу.

Blue Screen (Синій екран): установка синього або чорного фону при відсутності 
сигналу.

Reset TV Setting (відн. тв уст.): відновлення заводських установок. Для відновлення 
натисніть кнопку ENtER або кнопку . Для підтвердження натисніть кнопку  , для 
відміни натисніть кнопку  .

Software Upgrade (оновлення Пз). оновлення програмного забезпечення.

МультиМедіА ПлеЄр
Підключіть USB пристій до телевізора. виберіть джерело сигналу носитель. на екрані 
відобразиться Головне меню мультимедіа плеєра: 

Щоб відключити медіа, виберіть інше джерело сигналу.

вибір
 ,  : вибір медіа : Фото, Музыка, кино, текст або файлу.
,  : вибір файлу.

ENTER: Підтвердження або відтворення.
ROOT або возврат: Повернення до попереднього або корньового меню.

видалення 
За допомогою кнопок ,  ,  ,  виберіть файл, який ви хочете видалити.
натисніть червону кнопку – «удалить». Для підтвердження натисніть кнопку  , для 
відміни натисніть кнопку  .
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Кнопка в меню операції

Пауза
відтворення або пауза

назад
відтворення назад швидче. відтворення попередньої сторінки 
текст медіа.

вперед
відтворення вперед швидче. відтворення наступної сторінки 
текст медіа.

Предыд відтворення попереднього.

след відтворення наступного.

стоп стоп та назад до папки.

все вибір режиму повтор.

устан. а

установка епізоду а-в для повтора. Щоб встановити «а», 
натисніть один раз. Щоб встановити «в», натисніть іще раз.Щоб 
відмінити, натисніть третій раз .

список
Показати список відтворення. , : вибір,  ,  : настройка, 
виберіть закрыть, для виходу натисніть ENtER.

инфо

відображення або закриття інформації про поточний файл. в 
медіа видео - , : вибір,  ,  : настройка, виберіть закрыть, 
для виходу натисніть ENtER

Земедл відтворення повільніше.

По кадрам відтворення відео кадр за кадром.

Перейти
вибір часу відтворення.  ,  : вибір, 0-9: настройка, ENtER: 
відтворення з бажаного часу.

Масштаб + Зменшення зображення.

Масштаб - Збільшення зображення.

Формат вібір формату екрану.

операції
в ході відтворення файлу, натисніть кнопку DISPLAY. на дисплеї відобразяться меню 
операцій.
За допомогою кнопок  ,  .виберіть бажану операцію, Для підтвердження натисніть 
кнопку ENTER.
Щоб закрити все меню, натисніть кнопку ROOT.
ви можете натискувати кнопки пульту Ду або кнопки меню операцій. наприклад, 
щоб почати відтворення файлу, натисніть кнопку   на пульті Ду або виберіть кнопку  

в меню операцій.
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ФорМАти відтворЮвАні USB МультиМедіА 
ПлеЄроМ
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: високошв. FS, Fat32, Fat16, NtFS 
(NtFS стиснуті файли не підтримуються).

Медіа тип файлу
Формат

Максимальні параметри
відео аудіо

відеофільм .avi MJPEg MP3, 
WMa, 
aaC, 
MP2, 
PCM, 
aC3

640x480, 30fps, 10 Mbps
Xvid, MPEg-2, MPEg-4, 
DiVX, H.264

.mp4 MPEg-2, MPEg-4, H.264 1920x1080, 30fps, 20 Mbps

.ts/ .trp MPEg-2, H.264

.mkv/ .mov MPEg-4, H.264

.mpg MPEg-1, MPEg-2

.dat MPEg-1 MP2 352x288, 20 Mbps

.vob MPEg-2 720x576, 20Mbps

.rm/ .rmvb RM8 RM9 RM10 COOK 1280x720, 30fps, 10 Mbps
Музика .mp3 - MP3 8K — 48KГц, 16к — 320 Kbps, 

Моно / стерео.wma - WMa
.m4a/ .aac - aaC 16K — 48KГц, 32к — 442 Kbps, 

Моно / стерео
Фото .jpg/ .jpeg алгоритм Progressive JPEg 1024х768

алгоритм Baseline JPEg 15360х8640
.bmp BMP 9600х6400 1/4/8/16/24/32 bpp
.png Построковий Non-interlaced 9600x6400

черезстроковий interlsced 1200x1800
текст .txt aNSi / UNiCODE gB / UtF8 1 MB

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

реЖиМи еКрАнА (ПК)
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.
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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.
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).
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.
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СПеЦиФіКАЦіЯ

Модель

DLE-3221T

тв система
відео 
аудіо

Pal / SECaM
Bg / DK / i

Екран

Панель 
tFt lED
32"
81 см

розрішення 1366X768
яскравість 600 кд/м2
Дінамічна контрастність 20000:1
Формат екрана 16:9
кут огляду 178°
час відгуку 4 мс

Функції

режим зображення так
HD Ready 720p +
Мова меню анг//рус

вбудований тюнер цифровий
стандарт DVB-t2

вбудований USB медіа плеєр так

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

термінали

USB вхід 1
HDMi вхід 3
(PC iN) Пк відео вхід 1
(PC audio iN) Пк аудіо вхід 1
(RF iN) антена вхід 2
(aV iN композитний аудіо / відео вхід 
1RCa(yellow), 2RCa (red, white) 1

(Component iN) компонентний відео вхід 
3RCa (green, blue, red) 1

Earphone OUt) роз‘єм для навушників 1
(Coaxial OUt) коаксиальний вихід 1

USB
USB1.1, 2gB; USB2.0, 32gB
USB2.0 – високошв. до 480Mб/с
Зовн.USB HDD – до 2tB, до 13 розділів

так

Загальні

напруга 100-240в
50-60 Гц

Блок живлення вбудов
Потужність 41 вт
Енергоспоживання 60 квт год / рік
клас енергоспоживання а++
Габарити (Д * Г * в) мм
без підставки
з підставкою
вага

732 x 430 x 75
732 x 467 x 170
4.1 кг


