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Стиль звучания: Выбор между режимами: 
Пользователь, Стандартный, Живой звук, 
Спорт, Фильм, Музыка, Новости. 
Эквалайзер: Настройка параметров звучания 
вручную.

Звук

Главный экран

В этом меню Вы можете регулировать 
расположение разделов главного меню.

Демонстрационный режим
Активация или выключение демо 
режима (используется в торговых 
точках).

Google Ассистент

Динамики: Выбор между источниками 
аудиовывода.

В данном меню Вы можете настроить 
работу голосового помощника ТВ.

Поддержка ARC: Для того, чтобы включить 
поддержку режима ARC, необходимо зайти 
в Настройки -> Звук -> Динамики и выбрать 
“Внешняя аудиосистема”. По умолчанию 
режим ARC включен.

Цифровой выход: Выбор между режимами 
звучания: Авто, Пропуск, PCM, Dolby Digital 
Plus, Dolby Digital. 
Задержка цифрового SPDIF: Регулировка 
цифрового аудиовыхода.

Автоматическое управление громкостью: 
Авторегулировка (выравнивание) звукового 
потока ТВ.
Сброс по умолчанию: Сброс всех настроек 
звука до заводских настроек по умолчанию.
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Пульт и аксессуары

Сброс настроек
Нажмите кнопку OK, чтобы войти в 
подменю. Данная операция вернёт ТВ в 
изначальное состояние. 
Сброс - Сброс - Удалить всё

В Главном меню ТВ выберите 
MuliMediaPlayer для отображения видео, 
фото или текста. При использовании 
флэш-накопителя USB, Вы можете просмо-
треть соответствующие файлы в разделе 
USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Меню ТВ, функции, приложения, внешний 
вид системы, может отличаться от реального.

В этом меню можно выполнить 
сопряжение устройств Bluetooth. 
Для подключения комплектного пульта 
следуйте инструкции посвященной 
описанию пульта ДУ.
Для сопряжения других устройств, 
убедитесь, что устройство находится в 
режиме поиска или сопряжения.

Мультимедийный проигрыватель
Воспроизведение медиа файлов из 
внутренней памяти или USB устройства.

Настройки и функции системы
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Устранение неполадок

Описание неполадки Возможная 
причина

АудиоИзображение

Цифровой 
шум

Шум

Шум

Нет звука

Нет звука

Нормальное 
изображение

Нет 
изображения

Проверьте положение 
антенны, направление 
или соединение

Проверьте уровень 
громкости и аудиовыход

Проблемы в аудио 
системе

Проверьте, включен ли 
телевизор в розетку, нажмите 
кнопку меню и проверьте 
настройки звука и изображения

Нормальное 
изображение

Если возникли неполадки изображения в Главном меню ТВ, или другие неисправности, не 
обозначенные в списке выше, обратитесь в службу технической поддержки KIVI для 
получения детальной консультации или посетите сайт https://kivismart.com/faq для 
получения ответов на частые вопросы.

Примечание:
Проверить серийный номер можно на задней крышке телевизора или коробке.
Проверить информацию о версии программного обеспечения (прошивки) можно в меню Настройки > 
Настройки устройства > Об устройстве. 
Во время обновления не выключайте телевизор и не отключайте питание.

KIVI1234567890
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Важливе зауваження відносно програмного забезпечення

Ліцензія на програмне забезпечення, яке додається до продукту 
Програмне забезпечення даного продукту складається із кількох програмних компо-
нентів, і на кожний із цих окремих компонентів поширюються авторські права розроб-
ника.
В даному продукті використовується компонент програмного забезпечення, викона-
ний третьою стороною та вказаний в Ліцензії на програмне забезпечення.
Детально з Ліцензією на програмне забезпечення можна ознайомитися на сайті 
kivismart.com. Для початку використання телевізора необхідно підтвердити угоду 
користувача, при першому запуску.
Весь контент, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, звуки і по-
слуги, доступні через цей пристрій, належать третім сторонам і охороняються автор-
ськими правами, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелек-
туальну власність.
Такий контент і послуги надаються виключно для Вашого особистого некомерційного 
використання. Ви можете використовувати контент або послуги тільки в рамках дозво-
лу з боку власника контенту або постачальника послуг. Не обмежуючи зміст вищеска-
заного, Ви не можете, якщо на те не отримано дозволу відповідного власника контенту 
або послуг, змінювати, копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, переда-
вати, переводити, продавати, поширювати і передавати твір/твори, просувати або 
яким-небудь чином поширювати будь контент або послуги, отримані за допомогою 
цього пристрою.
Почавши користуватися пристроєм, Ви визнаєте, що до Вас не відбувається передача 
або поступка прав на інтелектуальну власність, і справжній стан не можна тлумачити 
як передача (відчуження) і (або) поступку будь-яких прав на інтелектуальну власність. 
Ви визнаєте, що несете відповідальність в разі порушення Вами прав інтелектуальної 
власності третіх осіб, зокрема авторських та суміжних прав, а також виняткових прав 
на винахід, корисну модель, промисловий зразок або товарний знак. Ви визнаєте, що 
несете відповідальність за правомірність використання додатків, які будуть встанов-
лені Вами або третіми особами після початку використання пристрою. Компанія ви-
робник і/або компанія імпортер продукції TЗ «KIVI» ні за яких обставин не несе від-
повідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке по-
рушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або 
зміною інформації, матеріалів або зображень в пристрої, виконаних Вами або третіми 
особами після початку використання пристрою.
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Найменування 
виробу

Телевізор кольорового зображення 
рідкокристалічний торгової марки «KIVI»

Гарантійний термін 1 рік (додаткову інформацію дивіться у гарантійному талоні)

Строк служби * 5 рокiв
Температура при 
експлуатації, ° С +15 – +35

Відносна вологість 
при зберіганні,

%
45 – 75

Температура при 
зберіганні, ° С +5 – +40

Атмосферний тиск, 
кПа / мм рт. ст. 86 – 106 / 650 – 800

Відносна вологість 
при експлуатації,

%
55 – 70

 <1 Вт або відсутній

Заводи-виробники:
1. Шеньчжень Емтісі Ко., ЛТД. Емтісі Індастріал парк, Ксялянг Нанван стріт, Лонгганг 
дистрикт, Шеньчжень, Китай.
2. ТОВ "Телебалт Т" 236005, Росія, Калінінград, ул.Камская 62
Імпортери:
1. Білорусь: ТОВ "КІВІСМАРТБЕЛ" 220125, м.Мінськ, пр-т Незалежності, 177-20,
2. Україна: ТОВ "KIBICMAPTЮA" 01014, м Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63.
Постачальник-юр. особа, яка приймає претензії: Республіка Казахстан, м.Алмати, вул 
Ходжанова 57/8 ТОО "Марвел Казахстан" тел. 8 727 3969000, e-mail: info@marvel.kz.
Транспортування і зберігання. Упаковані телевізори допускається транспортувати усіма 
видами транспорту в умовах, що відповідають групі 5 ГОСТ 165150 - 69 при температурі 
навколишнього повітря від +50 до - 40 ° С і відносній вологості повітря від 75 до 100%. 
Зберігання телевізорів має здійснюватися в умовах групи 1 по ГОСТ 15150 - 69 при 
температурі навколишнього повітря від + 5 до + 40˚ С і відсутності в повітрі кислотних, 
лужних та інших агресивних домішок.

Споживання 
електроенергії 

у вимкненому режимі

Рекомендація тільки для країн, в яких поширюються директиви ЄС. Цей пристрій 
відповідає нормам задовольняє вимоги директиви 2014/53 / EU. Максимальна потужність 
передачі сигналу Bluetooth: 100МВт при частоті 2,4-2,4835 ГГц Максимальна потужність 
передачі сигналу Wi-Fi: 100МВт при частоті 2,4-2,4835 ГГц

* Строк служби - календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг, протягом якого 
виробник (імпортер /постачальник-юридична особа приймає претензії) гарантує її безпеку, забезпечує можливість її 
використання і несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.
** Детальну інформацію про походження товару у Вашому регіоні можна знайти на етикетці на упаковці або самому продукті.

23_ATV_17.12.20

BY: 8 820 032 100 86
RU: 8 800 600 10 15

* Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів безкоштовні

KZ: 8 800 070 01 70
UA: 0 800 606 600
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• Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI. В іншому випадку - це може привести до 
помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
• З метою забезпечення безпеки і для продовження терміну використання виробу, не рекомендується 
використовувати неліцензійне ПЗ (програмне забезпечення). 
• На будь-які пошкодження, травми або несправності, що виникли в результаті використання неліцензій-
них компонентів або ПО, гарантія не поширюється.
• Слідкуйте за тим, щоб всі гвинти були правильно вставлені і надійно закручені (якщо гвинти затягнути 
недостатньо сильно, телевізор може нахилитися після установки або бути нестійким).
Транспортування 
• Час витримки телевізора при кімнатній температурі до включення живлення після транспортування 
або зберігання при низькій температурі навколишнього середовища має бути не менше 5 годин.
• Транспортувати телевізор необхідно строго у вертикальному положенні, без коливань в сторони, в 
коробці або пакувальних матеріалах, в яких телевізор поставляється.
• Перш ніж піднімати і переносити телевізор, витягніть штекер і всі інші кабелі.
• При перевезенні, стежте за покажчиком знаходження дисплея на коробці. Не кладіть коробку на бік 
дисплея на кутові поверхні.
• Транспортування, розпакування, перенесення телевізора рекомендується здійснювати двома людьми.
• Тримайте телевізор за корпус зверху і знизу. Ні в якому разі не тримайте пристрій за дисплей і не пере-
міщуйте, утримуючи його за підставку.
Розпакування 
Перед використанням ТВ зніміть акуратно без ривків транспортувальну плівку, щоб не пошкодити 
панель ТВ. Ви можете увімкнути ТВ до 1 хвилини, щоб перевірити цілісність матриці. Це не суперечить 
правилам користування.
Зняття транспортувальної плівки на панелі не впливає на гарантію або умови повернення товару. На 
плівці можуть бути написи і символи. Перед початком використання рекомендуємо зняти плівку.
Перелік пошкоджень, що не допускають подальшу експлуатацію телевізора:
• мережевий шнур або вилка пошкоджені.
• екран телевізора пошкоджений.
• при попаданні на телевізор вологи.
• після падіння телевізора.
Рідкокристалічна-панель - це високотехнологічний виріб. В процесі роботи на панелі можуть з'являтися 
крихітні чорні або кольорові точки, помітні тільки при детальному огляді екрану з близької відстані. У 
певних рамках, даний ефект є нормою для такого типу дисплеїв і не впливає на продуктивність при-
строю і якість зображення. Точну оцінку стану панелі (і інших потенційних несправностей пристрою) 
проводить тільки авторизований сервісний центр за допомогою спеціального обладнання.
Залежно від місця перегляду (зліва/справа/зверху/знизу) яскравість і кольоровість панелі може змінюва-
тися. Це відбувається через особливості будови панелі. Це не пов'язано з продуктивністю пристрою і не 
свідчить про несправність.

Даний символ вказує на те, що даний продукт має подвійну ізоляцію між напругою мережі і небезпечних для 
користувача деталей. При технічному обслуговуванні використовувати тільки оригінальні запчастини.

Після закінчення терміну служби цей виріб належить здати до відповідного пункту прийому електричного і елек-
тронного обладнання для подальшої переробки та утилізації. Забезпечуючи належну утилізацію, Ви допомагаєте 
зберегти природні ресурси і запобігти збиток для навколишнього середовища і здоров'я людей, який можливий 
в разі неналежного поводження. Більш детальну інформацію про пункти прийому і переробки цього виду апара-
тури можна отримати в місцевих муніципальних органах або на підприємстві з вивезення побутового сміття.

Класс II

Правила безпеки та застереження

Класс II
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Правила та умови ефективного, безпечного використання товару
1. Збережіть цю інструкцію.
2. Дотримуйтесь всіх запобіжних заходів.
3. Дотримуйтесь усіх попереджень.
4. Не використовуйте пристрій поруч з водою.
5. Витирайте пристрій сухою ганчіркою.
6. Не блокуйте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкції.
7. Не встановлюйте пристрій поряд з джерелами обігріву.
8. Не нехтуйте цілісністю вилки живлення. Якщо Ваша розетка не підходить, зверніться до фахівця.
9. Бережіть кабель живлення від випадкових ушкоджень. Кабель живлення необхідно покласти таким чином, щоб на нього 
не можна було випадково наступити або затиснути предметами, поміщеними на нього або поруч з ним. Особливу увагу 
слід приділити місцям, де шнур з'єднується з електричними розетками, пристроями.
10. Використовуйте лише сумісні аксесуари.
11. Вимикайте пристрій під час грози або Вашої відсутності протягом тривалого періоду.
12. Надайте сервісне обслуговування і ремонт кваліфікованим фахівцям. Ніколи не використовуйте пошкоджені якимось 
чином пристрій (потрапляння вологи, пошкодження кабелю та ін.).
13. Не кладіть на пристрій і вентиляційні отвори.
14. Не використовуйте поблизу відкритих джерел вогню.
15. Утилізуйте пристрій і аксесуари відповідно до правил і відповідним стандартам.
16. Використовуйте пристрій в сухому, чистому, вентильованому приміщенні.
17. Не встановлюйте на пристрій ємності з рідиною.
18. Відстань від опалювальних пристроїв повинно бути не менше 1 м, температура повітря від + 15 ° С до 35 ° С, відносна 
вологість повітря 55-70%.
19. Підключайте ТВ за допомогою реле або стабілізатора напруги, щоб уберегти телевізор від можливих стрибків напру-
ги.
20. Не намагайтеся застосовувати разом з цим пристроєм обладнання / кабелі з роз'ємами, форма і призначення яких не 
збігаються з передбаченими виробником даної продукції.

Правила очищення поверхні телевізора
1. Якщо на екрані телевізора є транспортувальна наклейка, після її видалення може залишитися невелике забруднення. 
Видаліть забруднення перед переглядом телевізора.
2. При чищенні на зовнішній поверхні виробу і на екрані можуть з'явитися подряпини. Щоб запобігти появі подряпин, про-
тирайте зовнішню поверхню телевізора і його екран м'якою тканиною, призначеної для доглядом за LCD екранами.
3. Не розпилюйте воду або інші рідини безпосередньо на телевізор. Потрапила всередину вироби рідина може стати при-
чиною пошкодження, займання або ураження електричним струмом.

УВАГА: 
В разі неправильного встановлення літієвих батарей можуть вибух-
нути. Батареї замінювати батареями того ж або аналогічного типу.

НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА

УВАГА

УВАГА
ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ РОЗБИРАЙТЕ 

ПРИСТРІЙ. КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ
ФАХІВЦІВ З РЕМОНТУ.

Даний символ вказує на необхідність 
дотримання відповідних інструкцій.

Даний символ вказує на небезпеку 
ураження електричним струмом.

УВАГА: 
Для зниження ризику ураження вогнем або електрикою не викори-
стовуйте даний пристрій при високій вологості.

4. Для очищення корпусу телевізора використовуйте м'яку 
суху тканину. Не використовуйте легкозаймисті рідини 
(наприклад, бензин, розчинники) або миючі засоби.

Для видалення неподатливих плям допускається нанесення 
на тканину невеликого кількість рідини для чищення 
екранів. Вимкніть телевізор і серветкою з мікрофібри 
акуратно протріть екран, видаляючи жирні плями і відбитки 
пальців. Очищуйте вимкненого з мережі телевізора.
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Застереження
ТВ знаходиться під високою 
напругою. Не намагайтеся 
розібрати телевізор. Звер-
тайтеся по допомогу до авто-
ризованих сервісних центрів

Щоб уникнути виникнення 
пожежі або ураження елек-
тричним струмом не вико-
ристовуйте апарат під дощем 
та оберігайте ТВ впливу воло-
ги.

Оберігайте ТВ від падінь, 
ударів і зіткнень з іншими 
предметами це може стати 
причиною травм і поломки. 
Експлуатація апарату дітьми 
повинна проводитися тільки 
під наглядом дорослих.

Не перекривайте вентиляцій-
ні отвори корпусу.

Не встановлюйте ТВ на 
кабель живлення. Вилка 
вироби повинна бути доступ-
на для відключення в разі 
екстреної ситуації.

Не встановлюйте і не кидай-
те будь-які предмети на 
поверхню ТВ. Не допускайте 
попадання рідини на апарат.

Не встановлюйте ТВ на 
нестійкі поверхні. Падіння 
ТВ може стати причиною 
отримання тілесних травм і 
пошкоджень апарату.

Якщо Ви не використовуєте 
телевізор тривалий час, вий-
майте його вилку живлення з 
мережі. Вилка вироби вико-
ристовується для відключен-
ня пристрою, тому вона 
повинна бути доступна.

Оберігайте пристрій від 
впливу прямих сонячних 
променів чи інших джерел 
тепла. Не установлюйте 
поруч з ТВ джерела відкри-
того вогню, наприклад, свіч-
ки.
 

Дотримуйтесь мінімальної 
відстань ТВ від навколишніх 
предметів. Не допускайте 
перегріву пристрою.

10см

10см

5см

20
см
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** Комплектація, зовнішній вигляд і специфікації продукту можуть відрізнятися або можуть бути змінені 
виробником без повідомлення.
*Показники живлення, споживання електроенергії відносяться до роботи ТВ режимі "Дім", показники 
в режимі "магазин" можуть відрізнятися в більшу сторону.

Комплектація:
Телевізор, пульт дистанційного керування, керівництво по експлуатації, гарантійний талон, підставки 2 
шт, кріпильні болти 4 шт, батареї ААА 2 шт, етикетка енергоефективності, технічний лист (мікрофіша).

Характеристики

Модель

Розмір екрану 
по діагоналі, 

дюйм/см  

Розширення 
дисплею

Тип підсвічування
Співвідношення 

сторін

USB 2.0

HDMI

Композитний 
вхід RCA

Оптичний 
аудіовихід 

Порт 3,5 (аудіо)  

Ethernet

CI

Антена RF 
(75 Ом тип IEC) 

Аналоговий 
тюнер

Цифровий 
тюнер

Напруга 
живлення

Стандарт VESA, мм 

Ширина, висота, 
глибина, мм 

Розміри 
з підставкою, мм

Масса 
нетто, кг 

Уд. потужність 
раб. режиму, 

Вт/см2

Тип болтів VESA

HDMI 2.1

Direct LED

Так

DVB-C, DVB-T2

Так

Так

16:9

2

Так (комбінований)Так

Так

Так

Так

3

HDMI 2.1HDMI 1.4a

3

4

Wi-Fi

Bluetooth Так

32H710KB
32H710KW

32/81

HD
1366x768

32F710KB
32F710KW

32/81

40F710KB

40/102

FHD
1920х1080

40/102
43/109

50U710KB

50/127

UHD
3840x2160

55/140 65/165

0,018 0,018 0,016
0,021
0,019 0,021 0,020 0,020

40U710KB
43U710KB

55U710KB 65U710KB

Глибина отвору
для гвинтів Vesa, мм 

100-240В ~ 50 Гц

b/g/n a/b/g/n/ac

6,3
7,64,2 4,4 11 12,9 18,36,4

M4 M4 M6

912x222x588
966x622x231

730х467
х180

730х467
х180

200x200200x100
M6

1123x711
х231

M6

1238x776
x269

400x200
M6

1455x900
х313

M6

6 6 8
8
12 12 16 16

901x574
х231

730х427
х68

730х427
х68

901x511
x64

912x530x65
966x560x64

1123x650
x62

1238x714
x61

1455x837
x64

200x100 200x200/100
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Установка ТВ на підставку
Рекомендовано проводити монтаж під-
ставки двома людьми. 
Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій 

Ви будете виробляти монтаж. 
Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, 
постеліть на поверхню чисту тканину або вико-
ристовуйте пакувальний конверт, що йде в ком-
плекті з телевізором. Покладіть ТВ на дисплей, 
тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на 
кутах і сторонах. Вийміть з упаковки з аксесуа-
рами 4 кріпильних гвинта і зафіксуйте ними під-
ставку, відповідно зазначених на них символах 
(L - ліва, R - права). Вказівки нанесені відносно 
фронтального виду ТВ.

Щоб уникнути пошкоджень надійно закріпіть ТВ на 
стіні  відповідно до вимог інструкції по установці.

Щоб уберегти дисплей і корпус від пошкоджень, 
постеліть на поверхню чисту тканину або вико-
ристовуйте пакувальний конверт, що йде в ком-
плекті з телевізором. 
Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, 
щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. 
Проведіть монтаж елементів кронштейну за 
допомогою чотирьох гвинтів, що збігаються по 
ширині з отворами в ТВ. Для вибору кронштей-
на, керуйтеся параметрами VESA, зазначеними 
в даній інструкції.

Рекомендовано проводити монтаж ТВ на 
кронштейн двома людьми або кваліфіко-
ваним фахівцем. 

Телевізор не комплектується болтами для уста-
новки пристрою на кронштейн. Виберіть рівну, 
плоску поверхню, на якій Ви будете виконувати 
монтаж.

Установка ТВ на кронштейн

Підключення антени до телевізора

Примітка: 
Виробник, імпортер, постачальник не несе 
відповідальності за пошкодження складових 
ТВ в наслідок подачі високої напруги через 
порт антени. 

Параметри VESA дивіться в таблиці на 25 стор.

Вхідний опір: 75 Ω Для стабільного прийому цифрових 
телеканалів рекомендуємо використовувати зовнішню  
антенну з підпислювачем (коефіцієнт підсилення 30 Дб 
і більше).

або
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Передня панель

1. ІЧ датчик для пульта
2. LED індикатор статусу 
(синій - ТВ в режимі очікування, 
відповідь на сигнал ІЧ пульта.  
Не активний - ТВ включений 
або відсутнє живлення)
3. Джойстик управління

Пульт 
Дальність дії ПДУ  (пульт дистанційного 
управління) до 10 метрів (при відсутності завад 
чи інших перешкод сигналу) Для використання 
ПДУ спочатку необхідно вставити батарейки так 
як показано на схематичному зображенні (схе-
матичне зображення пульта може відрізнятися 
від реального). Для коректної роботи пульта слід 
направляти його на ІЧ (інфрачервоний) датчик 
ТВ. Рекомендуємо використовувати тільки 
алкалінові батарейки.

Не використовуйте нові батареї разом зі стари-
ми. Це може привести до перегріву і протікання 
батарей. Елементи живлення не повинні підда-
ватися нагріванню від прямих сонячних про-
менів, вогню або електричних обігрівачів. Не 
вставляйте не акумуляторні елементи живлення 
в зарядний пристрій. Не зберігайте в пульті 
батарейки більше одного місяця, якщо не вико-
ристовуєте.

Терміни HDMI і HDMI High-definition Multimedia Interface і логотип 
HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками 
HDMI Licensing Administrator, Inc.

або

1

23

Виготовлено за ліцензією DOLBY LABORATORIES. Символи DOLBY, DOLBY AUDIO і символ подвійного D, є 
торговими знаками DOLBY LABORATORIES.
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Пульт дистанційного управління

Пульт ДК (RC20)
Даний пульт оснащений мікрофоном і працює за технологією Bluetooth. 
Примітка:
Даний пульт вимагає синхронізації з ТВ, яка відбувається при першому включенні. Для цього 
одночасно затисніть кнопки «Вліво»  ◄ і «Меню»      і, утримуючи ці кнопки деякий час, дочекайтеся 
світлової індикації на пульті. Якщо світлова індикація не відбувається, перевірте наявність або чи 
батареї в пульті ДУ. 
Його також можна Поключіться вручну через меню налаштувань.
Пульт, зв'язаний з конкретним ТВ буде працювати тільки з даними ТБ, до моменту примусового
відключення пульта.

*Без синхронізації пульта з ТВ по Bluetooth не працюватиме частина функцій, 
в т.ч. голосовий пошук.
*Комплектація та зовнішній вигляд можуть відрізнятися або можуть бути змінені 
виробником без повідомлення.

Призначення клавіш:
Для переведення телевізора в режим очікування, вимикання або 
включення живлення. Для переведення ТВ в режим сон зробіть 
коротке натискання. Для переведення ТВ в режим очікування 
затисніть кнопку і підтвердіть ОК

Вибір серед різних джерел вхідного сигналу.

Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.

Натисніть, щоб відкрити YouTube.

Для включення субтитрів в режимі DTV.

Натисніть, щоб зупинити відтворення мультимедіа.

Щоб увімкнути або вимкнути виведення звуку через динамік.

Швидке зворотне відтворення.

Прискорене відтворення вперед.

Початок відтворення. Пауза відтворення.

Натисніть, щоб вибрати режим телетексту.

Натисніть, щоб відобразити електронну програму передач в 
режимі ТВ

Натисніть для відображення інформації про канал.

Натисніть, щоб переміщатися по екранному меню. ОК  
підтверджує вибір.

Для повернення до попереднього меню.

Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.

Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку.

Для регулювання рівня звуку.

Для доступу до наступного або попереднього каналу.

Запуск голосового асистенту.

Для прямого доступу до каналів.

Перехід до останнього відтворюваного каналу.

Виконання команд відповідно до інструкцій в різних додатках і 
меню налаштувань.

Відкриття меню налаштувань

▼▲◄►

VOL +/-

CH+/CH-

0-9

UA
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Порти підключення

Підключення пристроїв

Підключення карти умовного доступу CI

Цей телевізор сумісний з більшістю пристроїв відтворення відео. Ви можете підключати до нього аудіо, 
відео та інші пристрої відповідно до даного керівництва і керівництва інших пристроїв. 
Телевізор може бути підключений до наступних пристроїв: Blueray, Android TV Box, ігрової приставки, 
стереосистеми та ін. 

L/R
VIDEO

LAN
HEADPHONE

OPTICAL OUT

Композитний аудіо - вхід
Композитний відео - вхід
Ethernet - вхід
Вихід на навушники (3.5мм)
Оптичний вихід

USB
HDMI

Antenna
CI

Mini AV IN

Вхід для USB пристроїв (500mA)
Вхід типу HDMI
Порт підключення антени
Порт підключення CAM-модуля
Композитний аудіо / відео - вхід

Примітка:
1. Деякі перехідники та пристрої можуть не працювати належним чином, тому що передають сигнал нестандартними спо-
собами.
2. Всі зовнішні пристрої необхідно підключати при вимкненому телевізорі. 
3. Максимальне навантаження на порт USB не повинна перевищувати 0.5 А.

САМ - модуль з картою умовного доступу CI можна придбати у місцевого постачальника послуг цифро-
вого кабельного мовлення, а також отримати у нього інформацію про використання карти CI. При 
виникненні труднощів при роботі з картою CI - прохання звернутися до постачальника послуги.

У зв'язку з постійним вдосконаленням своєї продукції, найменування окремих режимів меню, позначен-
ня деяких роз'ємів панелі роз'ємів і місця їх нанесення, а також виконання окремих ергономічних функ-
цій управління телевізором, в залежності від версії програмного забезпечення, можуть незначно відріз-
нятися від описаних і зображених у цьому Посібнику, що істотно не впливає на роботу телевізора.

Моделі HD, FHD

Моделі UHD

Ethernet OPTICAL HDMI3 HDMI2 VIDEO L R Antenna(75Ω)

UA

картка авторизації
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Налаштування та функції системи

Первинне налаштування
При першому включенні телевізора майстер 
установки запропонує Вам установку 
основних параметрів.
Будь ласка, дотримуйтеся порад на екрані.

Опціонально: Підключіть телефон з 
операційною системою Android до 
телевізора, для налаштування ТВ зі 
смартфона або виберіть "Пропустити", 
щоб пропустити цей крок.

Натисніть ▼▲ щоб встановити Wifi 
підключення, натисніть кнопку OK і введіть 
пароль мережі. Ви також можете 
використовувати Ethernet (дротове 
з'єднання інтернет).

Для використання сервісів Google, 
необхідно "Прийняти" умови користування 
і авторизуватися з допомогу Google аккау-
та (Вашої пошти Gmail).

Введіть пароль системи з 4х цифр за 
допомогою кнопок пульта або екранної 
клавіатури. Даний пароль буде запитано 
при включенні функції батьківського 
контролю. Запам'ятайте або запишіть 
пароль.

Натисніть ▼▲ для вибору мови системи та 
натисніть кнопку OK, щоб підтвердити 
вибір.

Сполучення пульта дистанційного керуван-
ня. Затисніть кнопку Вліво ◄ та кнопку 
Меню      одночасно та утримйуте протягом 
5 секунд. Після сполучення пульта або його 
появи на екрані, натисніть ОК. Після того як 
пульт під'єднаний можна використовувати 
його за допомогою Bluetooth, з'явиться 
можливість використовувати голосове 
введення. Якщо Вам не потрібно викори-
стовувати пульт дистанційного керування 
за допомогою Bluetooth, Ви можете пропу-
стити цей крок за допомогою Назад або 
Вправо.
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Для вибору режиму використання ТВ, 
натисніть ▼▲ кнопку і натисніть OK, щоб 
підтвердити.

Щоб обрати режим тюнера для пошуку, 
натисніть ▼▲, щоб вибрати натисніть OK 
для підтвердження.
ТВ почне сканування каналів. Перед цією 
операцією, переконайтеся, що Ваша 
антена або кабель провайдера підключені 
до ТВ згідно з інструкцією.

Підтвердіть обраний режим ще раз, 
виберіть "Так", щоб підтвердити обраний 
режим, або виберіть "Ні". щоб повернутися 
до попереднього кроку.

При активації функції Chromecast, Ваш ТВ 
буде доступний для трансляції контенту зі 
смартфонів, підключених до Вашої 
домашньої мережі. Дану функцію, як і деякі 
інші пункти, можна активувати пізніше.

Завершіть налаштування ТВ, слідуючи 
інструкціям на екрані.
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Налаштування та функції системи

Головний екран
Натисніть кнопку НОМЕ для переходу на 
головний (домашній) екран ТВ.

У розділі Live TV натисніть кнопку Input, 
щоб відобразити список джерел вхідного 
сигналу.

Навігація по налаштуванням системи
У Live TV, натисніть кнопку Меню для 
відображення опцій телевізора і виберіть 
необхідний пункт. Дане меню складається з 
нижньої і верхньої частини. Натисніть 
Вгору і Вниз для перемикання між ними.

- Відкрити помічник Google, запустити 
голосовий пошук або голосовий ввід.

- Часто використовувані додатки 
(часто використовувані додатки 
можуть бути додані / видалені / змінені 
Вами при необхідності).

Повідомлення: Показати повідомлення.

Джерела: Значок для вибору джерела 
входу.
Мережа та Інтернет: Значок для налашту-
вання мережі, наприклад, Wi-Fi.
Налаштування: Тут можна налаштувати 
різні параметри.

Додатки:  Натисніть, щоб перейти до 
екрану додатків, де перераховані всі 
встановлені додатки (за замовченням у 
головному меню відображені не всі додат-
ки).
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Додавання каналів в Вибране.
Для додавання необхідного каналу в 
список обраних необхідно під час 
перегляду натиснути кнопку      Опції на 
пульті, потім Вгору і вибрати відповідний 
пункт. Для відображення списку обраних 
каналів необхідно натиснути ОК і, після 
появи переліку списку каналів, Синю 
кнопку на пульті під час перегляду 
телеканалів.
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За допомогою кнопок ▼▲, виберіть значок 
шестерні та натисніть ОК, щоб увійти в 
Налаштування системи.

Мережа та Інтернет 
Натисніть ▼▲, щоб обрати пункт Мережа 
та Інтернет.
Натисніть кнопку OK для налаштування.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані для 
налаштування.

Режим встановлення каналів: Виберіть на 
екрані джерела каналів.
Антена: При виборі джерела сигналу 
"Антена" телевізор може приймати 
аналогове (ATV) або цифрове (DVB-T / 
DVB-T2) телебачення.
Кабельне ТВ: Якщо встановлено значення 
Кабельне ТВ, телевізор може приймати 
аналогові і QAM-мовні сигнали.

Налаштування каналів
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Примітка: Режим співвідношення сторін в 
налаштуваннях зображення "На весь екран" 
призначений для використання з зовнішніми 
джерелами, підключеними по HDMI (зокре-
ма, ПК). Робота мовних каналів з даним 
налаштуванням може відрізнятися від 
стандартної.
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Головне меню -> Канал -> Режим 
встановлення каналів
Виберіть режим, виберіть Антена.
Виберіть Головне меню - Канал - Канали.
Запустіть сканування в обраному режимі.

Головне меню -> Канал -> Режим 
встановлення каналів
Виберіть режим, виберіть Кабельне ТВ.
Виберіть Головне меню -> Канал -> Канали.

Налаштування пристрою

У цьому меню можна знайти інформацію 
про пристрій і налаштування системи.
1. Натисніть кнопку ▼▲, щоб вибрати 
необхідний пункт.
2. Натисніть кнопку OK для налаштування.
3. Після завершення налаштування, 
натисніть кнопку Back, щоб повернутись 
до попереднього меню.

Антена Кабель

Виберіть режим сканування каналів, з 
обранням місцевих операторів і режим 
сканування за замовчуванням.
Сканування каналів: автоматичний пошук з 
можливістю встановлення окремих 
параметрів (Розширене, Швидке, Повне).
Сканування єдиної радіочастоти: ручний 
пошук

Ви також можете вручну підлаштовувати 
канали при необхідності або міняти їх 
позицію у списку.
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Джерела вхідного сигналу: Налаштування 
роботи ТВ із зовнішніми пристроями.
Керування HDMI: Активація підменю 
функцій HDMI CEC.
CEC/ARC: Consumer Electronics Control 
(CEC) - управление бытовой электроникой. 
АRС - обновленная технология СЕС и 
обозначает Audio Return Channel ревер-
сивный звуковой канал.
Підключивши пристрій з підтримкою 
ARC/CEC до порту HDMI ARC на телевізорі 
ви отримуєте можливість контролювати 
включення, гучність та інші функції за 
допомогою вашого телевізійного пульта. У 
більшості випадків буде також просто 
перенести ТВ звук на пристрій автоматич-
но, без відключення вбудованої акустики 
ТВ. Для роботи даної функції підключається 
пристрій також має підтримувати ARC.
Активуйте функцію в налаштуваннях HDMI
Автоматичне вимикання пристрою: 
Налаштування вимкнення.
Автоматичне ввімкнення телевізора: 
Налаштування ввімкнення.
Версія HDMI EDID: установка версії EDID.

Таймер сну: переведення ТВ у режим "сон" 
через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 хвилин.
Таймер вимкнення: відключення живлення 
ТВ по закінченню часу від 30 до 240 хвилин 
або вимикання опції
Вимкнути екран: Відключення підсвічуван-
ня.
Зображення

Режим зображення: Вибір між режимами: 
Користувацький, Стандартний, Висока 
чіткість, Спорт, Фільм, Гра, Енергозбере-
ження.
Регулювання: Підсвічування / Яскравість / 
Контраст / Насиченість / Відтінок / Різкість 
/ Гама / Температура кольорів / Розширені 
налаштування відео / Налаштування кольо-
рів
HDR: Включення розпізнавання ТВ HDR 
файлів або данних.
Покращений відеокодек: Активація прийо-
му 4К контенту з зовнішніх пристроїв.
Скидання за замовчуванням: Скидання 
всіх налаштувань зображення до завод-

Керування живленням

Джерела сигналу (входи)

UA

Список пристроїв CEC: Активація функції 
управління зовнішніми СЕС-сумісними 
пристроями через HDMI.
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Стиль звуку: Вибір між режимами: Користу-
вацький, Стандартний, Висока чіткість, Спорт, 
Фільм, Музика, Новини.
Деталі еквалайзера: Налаштування параме-
трів звучання вручну.
Динаміки: Вибір між джерелами аудіовиво-
ду.

Звук

Головний екран

У цьому меню Ви можете регулювати 
розташування розділів головного меню.

Демонстраційний режим
Активація або вимкнення демо режиму 
(використовується у торговельних 
точках).

Google assistant

В даному меню Ви можете налаштувати 
роботу голосового помічника ТВ.
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Підтримка ARC: Для того, щоб включити 
підтримку режиму ARC, необхідно зайти в 
Настройки -> Звук -> Динаміки і обрати 
"Зовнішня аудіосистема". За замовчуванням 
режим ARC включений.
Цифровий вихід: Вибір між режимами 
звучання: Автоматично, Пропустити, PCM, 
Dolby Digital Plus, Dolby Digital.
Затримка цифрового SPDIF: Управління 
цифровим виходом.

Автоматичне керування гучністю:  Авто-
регулювання (вирівнювання) звукового 
потоку ТВ.
Скидання за замовчуванням: Скидання 
всіх налаштувань звуку до заводських 
налаштувань за замовчуванням.
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Пульти дистанційного керування й аксесу-
ари

Скинути
Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю.
Скинути - Стерти все. Ця операція поверне 
ТВ у первинний стан.

В інтерфейсі HOME виберіть MultiMedia 
Player для відображення відео, фото або 
тексту. При використанні флеш-накопичу-
вача USB, Ви можете переглянути відповід-
ні файли в розділі USB.

ПРИМІТКА. Меню ТВ, функції, додатки, зовнішній вигляд 
системи, може відрізнятися від реального.

У цьому меню можна створити пару 
пристроїв Bluetooth.
Для підключення комплектного пульта 
дивіться розділ присвяченій опису пульта 
дистанційного керування.
Для сполучення інших пристроїв, 
переконайтеся, що пристрій знаходиться у 
режимі пошуку або сполучення.

Мультимедіа
Відтворення медіа файлів з внутрішньої 
пам'яті або USB пристрою.
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Усунення несправностей

Опис несправності Можлива причина

АудіоЗображення

Цифровий 
шум

Шум

Шум

Немає звуку

Немає звуку

Нормальне 
зображення

Немає 
зображення

Перевірте положення 
антени, напрямок або 
з’єднання

Перевірте рівень 
гучності та аудіовихід

Проблеми в аудіосистемі

Переконайтесь, що телевізор 
увімкнений в розетку, натисніть 
кнопку меню і перевірте 
налаштування звуку та 
зображення

Нормальне 
зображення

Якщо виникли неполадки зображення в Головному меню ТВ, або інші несправності, не 
позначені в списку вище, зверніться в службу технічної підтримки KIVI для отримання 
детальної консультації або відвідайте сайт https://kivismart.com/faq для отримання відповідей 
на частіші питання.

Примітка:
Перевірити серійний номер можна на задній кришці телевізора або коробці.
Перевірити інформацію про версію програмного забезпечення (прошивки) можна в меню.
Налаштування > Параметри пристрою > Про пристрій > Оновлення системи. Під час оновлення не 
вимикайте телевізор і не відключайте живлення.

KIVI1234567890

41

Усунення несправностей

UA


