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دستورالعمل های ایمنی

مصرف کننده محترم
تبریــک! اکنــون شــما مالــک یکــی از تلویزیــون هــای پیشــرفته بــا وضــوح تصویر باال هســتید. بــه منظــور این کــه بتوانیــد ایــن تلویزیون 
را تــا حــد امــکان بــه آســانی راه انــدازی کنیــد، مایــل هســتیم شــما را بــا خصوصیــات و کارکردهــای ایــن محصــول ویــژه آشــنا ســازیم. 
لطفــًا ایــن راهنمــای کاربــران را بــا دقــت بخوانیــد و آن را بــرای ارجاعات آتــی در مکانــی امن نگــه داریــد. از شــما سپاســگذاریم و امیدواریم 

از ایــن محصــول لــذت ببرید.
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•از آســیب هایــی پرهیــز کنیــد کــه مــی تواننــد منجر بــه حریق 
یــا شــوک هــای خطرناک شــوند.

•این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
•خطر شوک الکتریکی، دستگاه را باز نکنید.

احتیاط
ایــن دســتورالعمل ســرویس صرفــًا قابــل اســتفاده بــرای ســرویس کاران 
واجــد شــرایط اســت. بــرای کاهــش خطــر ریســک الکتریکــی، هیــچ کار 
تعمیراتــی را بــه غیــر از آن چــه در دســتورالعمل آمــده انجــام ندهیــد مگــر 

اینکــه واجــد شــرایط ایــن کار باشــید.

احتیاط
هــدف اصلــی، تنها همیــن تلویزیــون مــی باشــد. اســتفاده از آن برای ســایر 

دســتگاه هــا مــی تواند باعــث بــی ثباتــی و آســیب احتمالی شــود.

ــاژ  ــک » ولت ــود ی ــاره وج ــر درب ــه کارب ــدار ب ــانگر هش ــت نش ــن عالم ای
خطرنــاک« در درون محصــول اســت کــه اگــر بــه انــدازه  کافــی بزرگ باشــد 

مــی توانــد باعــث خطــر شــوک الکتریکــی بــه افــراد شــود.

ایــن عالمــت نشــانگر هشــدار بــه کاربــر دربــاره وجــود دســتورالعمل های 
مهــم بهــره بــرداری و تعمیــر و نگهداری)ســرویس کاری( همــراه دســتگاه 

اســت.

خطر شوک الکتریکی
پوشش دستگاه را باز نکنید

ــش  ــی، پوش ــوک الکتریک ــک ش ــش ریس ــرای کاه ــاط: ب احتی
دســتگاه یــا )بخــش پشــتی( را بــاز نکنیــد. هیــچ یــک از قطعات 
داخلــی قابــل تعمیــر توســط کاربــران نیســتند. کار ســرویس را 

بــه ســرویس کاران واجــد شــرایط بســپارید.

احتیاط
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هشدار
•این دستگاه نباید در معرض ترشح یا نشت آب قرار بگیرد و یا نباید وسایلی مانند گلدان که با آب پر می شوند، روی آن قرار بگیرد.

•ایــن یــک محصــول کالس B هســت. در محیــط داخلــی، ایــن محصــول مــی توانــد باعــث ایجــاد اختــالل رادیویــی شــودکه در ایــن حالــت کاربــر باید 
تدابیــر کافــی را اتخــاذ نماید. 

برای کاهش خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

FFC اخطار
ایــن دســتگاه تســت شــده و منطبــق بــا محدودیــت هــای دســتگاه هــای کالس B طبــق بخــش 15 قوانیــن FFC اســت. ایــن محدودیــت هــا بــرای ارائة 
صیانــت معقــول در برابــر اختــالالت مضــر در محیــط خانــه و همچنیــن در یــک محیــط تجــاری، صنعتــی و کســب و کار طراحــی شــده انــد. ایــن 
دســتگاه مــی توانــد انــرژی فرکانــس رادیویــی تولیــد کنــد و اگــر منطبــق بــا دســتورالعمل هــا نصــب نشــود، مــی توانــد باعــث اختــالالت مضــر در 
ارتباطــات رادیویــی گــردد. اگــر ایــن دســتگاه باعــث اختــالالت مضــر در دریافــت رادیــو و تلویزیــون شــود کــه مــی تواند بــا خامــوش و روشــن کردن 

آن مشــخص شــود، از کاربــر خواســته مــی شــود بــا یکــی از روش هــای ذیــل، اختــالالت را اصــالح کنــد:
تغییر جهت یا تغییر مکان آنتن گیرنده.  •
افزایش فاصله میان دستگاه و گیرنده.  •

اتصال دستگاه به پریزی متفاوت که گیرنده به آن وصل شده است.  •
مشاوره با فروشنده یا یک تکنسین مجرب رادیو و تلویزیون برای دریافت کمک.  •
اتصال به سیستم غیرمرکزی نیازمند استفاده از کابل های اتصال به زمین است.  •
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هشدارهای مهم ایمنی
همــواره بــه هنــگام اســتفاده از تلویزیــون مراقــب باشــید. بــرای کاهــش ریســک آتــش ســوزی، شــوک الکتریکــی و دیگــر آســیب هــا، این 

هشــدارهای ایمنــی را هنــگام نصــب، اســتفاده و تعمیــر تلویزیــون خــود در ذهن داشــته باشــید.
• این دستورالعمل را خوانده و در جایی امن نگه دارید.

• به همة هشدارها توجه کنید.
• از همة دستورالعمل ها پیروی کند.

• از این دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
• راه منافذ هوا را مسدود نکنید.

• دستگاه را طبق دستورالعمل تولیدکننده نصب نمایید.
• دســتگاه را در نزدیکــی منابــع حرارتــی ماننــد رادیاتــور، دســتگاه هــای گرماســاز، بخــاری یــا دیگــر تجهیزاتــی کــه گرمــا تولید مــی کنند 

)ماننــد آمپلــی فایرهــا( قــرار ندهید.
• خــار ایمنــی دوشــاخه هــای قطبــی یــا دارای اتصــال بــه زمیــن را نشــکنید. دو شــاخه هــای قطبــی دارای دو تیغــه هســتند کــه یکــی 
پهــن تــر از دیگــری اســت. دوشــاخه اتصــال بــه زمیــن دارای دو تیغــه و یــک زبانــه اتصــال بــه زمیــن اســت. تیغــه پهــن یــا زبانــه ســوم 
بــرای ایمنــی شــما تعبیــه شــده اســت. اگــر ایــن دوشــاخه متناســب بــا پریز شــما نیســت، بــا یــک برقــکار بــرای جایگزینــی پریــز قدیمی 

مشــورت نمایید.
• ســیم بــرق را در برابــر زیــر پــا قــرار گرفتــن یــا فشــار بــه دوشــاخه  آن، اتصــال بــه پریزهــا و نقطــه ای کــه از تلویزیــون خــارج مــی 

شــوند، محافظــت کنــد.
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• تنها از لوازم جانبی مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده نمایید.
• تنهــا از قفســه چرخــدار، پایــه، ســه پایــه، قــالب، یــا میــز مشــخص شــده توســط تولیدکننــده یــا فروختــه شــده همــراه بــا تلویزیــون 
اســتفاده نماییــد. وقتــی از قفســه چرخــدار اســتفاده مــی کنیــد، بــه هنــگام حرکــت میــز و دســتگاه مراقــب باشــید تــا در اثر ســقوط باعث 

جراحت نشــود.
• در زمان صاعقه، طوفان یا زمانی که برای مدتی طوالنی استفاده نمی کنید، تلویزیون را از برق بکشید.

• تمام خدمات تعمیرات را به سرویسکاران مجرب واگذار نمایید.
سرویســکاری زمانــی مــورد نیــاز اســت کــه تلویزیــون بــه هــر دلیلــی آســیب دیــده مانند آســیب به ســیم یــا دوشــاخه بــرق، ریخته شــدن 
مایعــات یــا ســقوط اشــیای دیگــری بــر روی دســتگاه، زمانــی کــه تلویزیــون در معــرض بــاران یــا رطوبــت قــرار گرفتــه، تلویزیــون بــه 

صــورت عــادی کار نمــی کنــد یــا ســقوط کــرده اســت.
• تنها با یک پارچه عاری از هر گونه ُکرک دستگاه را تمیز نمایید.
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لــــــوازم جانبـــــی
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کنترل ها و اتصاالت
صفحه کلید روی دستگاه

POWER .1: دکمه خاموش و روشن
SOURCE .2: نمایش فهرست منابع ورودی

OSD نمایش منوی اصلی :MENU .3
VOL .4+ : افزایش سطح صدا
VOL .5-: کاهش سطح صدا
P .6+ : حرکت به کانال باالتر

P .7- : حرکت به کانال پایین تر
OK .8 : تایید فرامین مورد نظر

•نکته: در موارد 8 گانه صفحه کلید ممکن است تعداد و یا برخی موارد نسبت به نوع مدل دستگاه تغییر یابد.
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پورت های خروجی و ورودی دستگاه

 Coax - Optical-1
خروجی کواکسیال-  اپتیکال

USB-2
ضبــط شــده بــر روی DTV میتوانــد بــرای ضبــط یــا پخــش برنامه هــای USB پــورت ایــن تلویزیــون اســتفاده شــود. همچنین، میتــوان از 

ایــن پــورت بــرای پخــش فیلــم هــا، مشــاهده عکــس هــا یــا گــوش دادن بــه موســیقی اســتفاده کــرد. برخــی فایلهــا بــه دلیل
محدودیــت مجــوز قابــل خوانــدن نیســتند. از ایــن پــورت تلویزیــون بــرای شــارژ تلفــن همــراه خــود اســتفاده نکنیــد. ایــن میتوانــد باعث 

آســیب بــه تلویزیون شــما شــود.
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HDMI Input Jack -3
.HDMI اتصال برای سیگنال

HEADPHONE-4
اتصال هدفون

 AV Input Jacks-5
AV اتصال برای ورودی سیگنال

 Y/Pb/Pr Input Jack-6
Y/Pb/Pr اتصال برای ورودی

 Antenna Input Jack-7
ATV/DTV در حالت ADV/DTV اتصال به آنتن خارجی برای دریافت برنامه

نکته: در موارد 7 گانه پورت های خروجی و ورودی دستگاه ممکن است تعداد و یا برخی موارد نسبت به نوع مدل دستگاه تغییر 
یابد.
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اتصاالت سیستم
کابل برق را تا زمانی که سایر اتصاالت انجام نشده اند، وصل نکنید.

مطمئن شوید که کابل های رنگی را در زمان اتصال کابل های صوت و تصویر مشاهده کرده اید.
اتصال به منبع تغذیه برق

1. کابل برق را به درستی و همان صورتی که نشان داده شده است به  دستگاه تلویزیون  وصل نمایید. 
 2. دکمه  POWER را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید.LEDنشانگر پنل جلویی به رنگ سبز تغییر می کند.
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AV اتصال به منبع سیگنال خارجی
از کابل صوتی و تصویری برای اتصال جک های ورودی به پنل عقب دستگاه به منبع سیگنال خارجی AV استفاده کنید. 

دستگاه و منبع سیگنال  خارجی AV را به جک های مربوطه با کابل S-Video    متصل کنید.
مطمئن شوید که کابل های رنگی را در زمان اتصال کابل های صوت و تصویر مشاهده کرده اید.

پس از اتصال، دستگاه و منبع سیگنال خارجی AV  را روشن کنید. 
دکمــه SOURCE  را فشــار دهیــد و بــا دکمــه هــای تعیین جهــت، حالــت AV را انتخــاب کنید. و ســپس بــرای تأیید دکمــه  ENTER را فشــار 

. هید د

ــر دو  ــد در ه ــی توانن ــی L/R م ــای ورودی صوت ــک ه ج
ــوند. ــتفاده ش ــی اس ــت ترکیب حال
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)Y/Pb/Pr( خارجی AV اتصال به منبع سیگنال
 AV در پنــل عقــب تلویزیــون بــه منبــع خروجــی ســیگنال Y/Pb/Pr از کابــل هــای صــوت و تصویــر بــرای اتصــال جــک هــای ورودی

اســتفاده کنیــد.
پــس از اتصــال، تلویزیــون و منبــع خارجــی ســیگنال AV را روشــن کنیــد. دکمــه  SOURCE را فشــار دهیــد و بــا دکمــه های تعییــن جهت، 

حالــت  Y/Pb/Pr را انتخــاب  کنیــد و ســپس بــرای تأییــد دکمــة  ENTER  را فشــار دهید.

)HDMI(    خارجی AV اتصال به منبع سیگنال
طبق شکل ذیل، منبع سیگنال HDMI  را به جک HDMI در پنل عقب متصل کنید.

پــس از اتصــال، تلویزیــون و منبــع خارجــی ســیگنال AV را روشــن کنیــد. دکمــه  SOURCE  را فشــار دهیــد و بــا دکمــه های تعییــن جهت، 
حالــت HDMI را انتخــاب کنیــد و ســپس بــرای تأییــد دکمــه ENTER را فشــار دهید. 

HDMI نمایانگــر ســیگنال هــای صوتــی و تصویــری اســت 
و معمــواًل تصویــر بــا  کیفیــت برتــر را بــه صــورت مجــزا یا 

ــی کند. ــه م ــی ارائ ترکیب
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اتصال به ورودی سیگنال تلویزیون
کابــل ســیگنال تلویزیــون )مثــاًل کابــل آنتــن( را بــه جــک ورودی آنتن در پشــت دســتگاه وصــل کنید لــذا مــی توانید برنامــه هــای تلویزیون 

ــت کنید. را دریاف

پــس از اتصال، دســتگاه را روشــن کنید. ســپس دکمــه    SOURCE   را بــرای انتخاب ATV  یــا DTV فشــار داده و انتخاب برنامــه را  اجرا کنید.

بهره برداری از تلویزیون و راه اندازی سیستم
راه اندازی خودکار

وقتــی بــرای نخســتین مرتبــه تلویزیــون خــود را روشــن مــی کنیــد، مــی توانیــد منــوی ذیــل را مشــاهده کنیــد کــه شــما را بــرای برخــی 
تنظیمــات ســاده راهنمایــی مــی کنــد.

1-زبان
کاربر می تواند با فشار دادن دکمه   زبان OSD را انتخاب کند.

دکمه  ENTER  را برای ورود به صفحه بعد فشار دهید.
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2. کشور
کاربر می تواند با فشار دادن دکمه   کشور را انتخاب کند

دکمه  ENTER  را برای ورود به صفحه بعد فشار دهید.
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DTV 3. نوع
)DVB-T( یا کابل زمینی )DVB-C( را انتخاب کند: کابل DTV کاربر می تواند با فشار دادن دکمه   نوع

دکمه  ENTER  را برای ورود به صفحه بعد فشار دهید.

4. تنظیمات عنوان های فرعی و زبان صوتی
برای انتخاب زبان، دکمه     را فشار دهید و سپس با فشار دادن دکمه     گزینه ها را انتخاب کنید.
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کاربر می تواند زبان اولیه یا ثانویه و زبان صوتی اولیه یا ثانویه را در این گزینه ها انتخاب کند.
 سپس دکمه  ENTER  را برای ورود به صفحة بعد فشار دهید.

5. تنظیم خودکار
اگر DTV  را با اتصال زمینی راه اندازی می نمایید، می توانید برای جستجوی کانال، منوی ذیل را دنبال کنید.
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برای انتخاب زبان، دکمه     را فشار دهید و سپس با فشار دادن دکمه     گزینه ها را انتخاب کنید.

حالت  تنظیم
ATV و  DTV/ATV/ DTV کاربر می تواند نوع تنظیم را با فشار دادن دکمه  انتخاب کند

اگر  DTV را با کابل راه اندازی می نمایید، می توانید برای جستجوی کانال، منوی ذیل را دنبال کنید.
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نوع اسکن
کاربر می تواند نوع اسکن را با فشار دادن دکمه   انتخاب کند: اسکن کامل/جستجوی شبکه.

شناسه  شبکه
این گزینه تنها در جستجوی شبکه فعال است.

کاربــر مــی توانــد بــا فشــار دادن کلیدهــای شــماره دار شناســه شــبکه را تنظیــم کنــد یــا از جســتجوی خــودکار نشــانی شناســه اســتفاده 
. ید نما
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فرکانس
این گزینه تنها در جستجوی شبکه فعال است.

کاربر می تواند با فشار دادن کلیدهای شماره دار فرکانس را تنظیم کند یا از جستجوی خودکار فرکانس استفاده نماید.

مدوالسیون
کاربر می تواند مدوالسیون را با فشار دادن دکمه    انتخاب کند:

.16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
رتبه  نمـــاد

کاربر می تواند مدوالسیون را با فشار دادن دکمه    انتخاب کند یا رتبه نماد را به صورت خودکار جستجو کند.
با تکمیل تنظیمات فوق، کاربر می تواند جستجوی کانال را   آغاز کند.

انتخاب منبع ورودی
برای نمایش فهرست منبع ورودی، دکمه SOURCE را فشار دهید.

برای انتخاب منبع ورودی که می خواهید تماشا کنید، دکمه  را فشار دهید
برای ورود به منبع ورودی، دکمه ENTER را فشار دهید.
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منوی اصلی

برای نمایش منوی اصلی OSD دکمه MENU را فشار دهید. 
برای انتخاب منویی که می خواهید، دکمه   را فشار دهید.

برای ورود به منوی فرعی، دکمه ENTER یا   دکمه   را فشار دهید.
بــرای انتخــاب گزینــه هــا، دکمــه  را فشــار داده و بــرای ورود بــه  منــوی فرعــی دکمــه ENTER و ســپس دکمــه   را بــرای تنظیم عدد 

و دکمــه    را بــرای انتخــاب در منــوی فرعــی فشــار دهید.
می توانید برای ذخیره کردن و بازگشت به منوی قبلی، دکمه MENU و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.
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منوی تصویر

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید
برای انتخاب تصویر Picture در منوی اصلی دکمه  و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.

1. بــرای انتخــاب گزینــه ای کــه مــی خواهیــد در منــوی تصویر تنظیــم کنیــد، دکمــه  و بــرای ورود، دکمــه  ENTER یــا دکمه   را فشــار 
. هید د

2. برای تنظیم، دکمه  و برای انتخاب، دکمه  را فشار دهید برای انتخاب منوی فرعی، دکمه ENTER را فشار دهید.
3. پــس از پایــان تنظیــم، دکمــه ENTER را بــرای ذخیــره و بازگشــت بــه منــوی قبلــی و دکمــه EXIT را بــرای خــروج از کل منــو فشــار 

دهیــد.
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حالت تصویر
بــرای انتخــاب حالــت تصویــر )Picture Mode( دکمــه   و ســپس دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای انتخاب فشــار دهید 

)حالــت موجــود تصویر کاربــر، دینامیــک، اســتاندارد، مالیم(.

شما تنها می توانید عدد درخشانی، کنتراست، وضوح و رنگ را در زمانی که تصاویر در حالت کاربر است، تغییر دهید.
نکتــه: شــما مــی توانیــد بــرای تغییــر مســتقیم حالــت تصویــر، دکمــه P-MODE روی دســتگاه کنتــرل از راه دور را بارهــا و 

بارهــا فشــار دهیــد.

کنتراست
دکمــه  را بــرای انتخــاب کنتراســت، دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. ســپس، بــرای بازگشــت 

مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه  MENU  را فشــار دهیــد.
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درخشانی
دکمــه  را بــرای انتخــاب درخشــانی، دکمــه ENTER  را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. ســپس، بــرای بازگشــت 

مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه  MENU  را فشــار دهیــد.

رنگ
دکمــه  را بــرای انتخــاب رنــگ، دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم فشــار دهید. ســپس، برای بازگشــت مســتقیم 

بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهید.

سایه رنگ
دکمــه  را بــرای انتخــاب ســایه رنــگ، دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. ســپس، بــرای بازگشــت 

مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهید.

شفافیت
دکمــه  را بــرای انتخــاب شــفافیت، دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. ســپس، بــرای بازگشــت 

مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهیــد.



27

افزایش دهنده  کنتراست
دکمــه  را بــرای انتخــاب افزایــش دهنــده  کنتراســت، دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. ســپس، 

بــرای بازگشــت مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهیــد.

دمای رنگ
دکمــه  را بــرای انتخــاب دمــای رنــگ، دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. ســپس، بــرای بازگشــت 

مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهید.

DNR
دکمه  را برای انتخاب DNR ، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه  رابرای انتخاب خاموش، کم، متوسط، باال فشار دهید. 

نما
دکمه  را برای انتخاب نما ، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه  را را برای انتخاب فشار دهید

 )حاالت موجود: خودکار . Super Live ، 3*4  عریض (

نکتــه: شــما مــی توانیــد بــرای تغییــر مســتقیم حالــت نمــا، دکمــه ASPECT بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور را فشــار 
دهیــد.
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منوی صدا

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.
برای انتخاب صدا)SOUND( در منوی اصلی دکمه   و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید



29

1. برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی صدا تنظیم کنید، دکمه  و برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.
2. برای تنظیم، دکمه  و یا برای انتخاب، دکمه  را فشار دهید. برای انتخاب منوی فرعی، دکمه ENTER را فشار دهید.

3. پس از پایان تنظیم، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

حالت صدا
بــرای انتخــاب حالــت صــدا )SOUND Mode( دکمــه  و ســپس دکمــه ENTER را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای انتخــاب فشــار دهید 

)حالــت موجــود صــدا: کاربــر، اســتاندارد، موســیقی، فیلم(.
وقتی صدا در حالت کاربر باشد، می توانید عدد صدای بم، صدای زیر، متعادل   و  EQ  را تغییر دهید.

نکتــه: شــما مــی توانید برای تغییر مســتقیم حالــت صدا، دکمــه P-MODE بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور را فشــار دهید.

صدای بم )باس(
دکمــه  را بــرای انتخــاب صــدای بــم، دکمــه ENTER یــا دکمــه  را بــرای ورود و دکمــه را بــرای تنظیم فشــار دهیــد. تنظیــم تنها در 

حالــت کاربــر قابــل انجــام اســت. برای بازگشــت مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهید.

صدای زیر
دکمــه  را بــرای انتخــاب صــدای زیــر، دکمــه ENTER بــرای ورود و دکمــه را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. تنظیــم تنهــا در حالــت 

کاربــر قابــل انجــام اســت. بــرای بازگشــت مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهیــد.
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صدای متعادل
دکمــه  را بــرای انتخــاب صــدای متعــادل، دکمــه ENTER بــرای ورود و دکمــه را بــرای تنظیــم فشــار دهیــد. تنظیــم تنهــا در حالــت 

کاربــر قابــل انجــام اســت. بــرای بازگشــت مســتقیم بــه منــوی قبلــی، دکمــه MENU را فشــار دهید.

صدای پیرامونی
دکمه  را برای انتخاب صدای پیرامونی دکمه ENTER برای ورود و دکمه را برای حالت روشن یا خاموش فشار دهید.

AVL
دکمه  را برای انتخاب صدای AVL  دکمه ENTER برای ورود و دکمه را برای حالت روشن یا خاموش فشار دهید.

خروجی صوتی دیجیتال
دکمــه  را بــرای انتخــاب   ورودی صــدای دیجیتــال  دکمــه ENTER بــرای ورود و دکمــه را بــرای انتخــاب فشــار دهیــد. )حــاالت 

)SPDIF: OFF، PCM، AUTO موجــود

توصیف صوتی
دکمــه ENTER یــا دکمــه  را بــرای ورود بــه منــو در منبــع DTV فشــار دهیــد. مــی توانیــد توصیــف صوتــی را باز کــرده و ســطح ترکیبی 

ــم نمایید. آن را تنظی



31

ســپس دکمــه ENTER یــا دکمــه  را بــرای ورود و دکمــه  را بــرای تنظیــم  
 MENU فشــار دهیــد و ســپس برای بازگشــت مســتقیم بــه منوی قبلــی، دکمــه

ــار دهید. را فش
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ویرایش کانال
ــه  ــپس دکم ــه  و س ــال )channel edit( دکم ــش کان ــاب ویرای ــرای انتخ ب
ENTER را  بــرای نمایــش کانــال انتخابــی فشــار دهیــد. اطالعــات  منــوی زیر 

نمایــش داده مــی شــود

شرح کلیدهای اصلی:
• دکمه قرمز را برای حذف کانال انتخابی فشار دهید.

• دکمه سبز را برای حرکت به کانال های پایین فشار دهید.
• دکمه زرد را برای قفل کردن کانال فشار دهید.

• دکمه آبی را برای پریدن از کانال انتخابی فشار دهید.
• دکمه FAV  را برای تنظیم نکات دلخواه کانال ها فشار دهید. 

• دکمه -/+CH را برای تغییر صفحه فشار دهید. 
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کشور
دکمه   را برای انتخاب کشور و سپس دکمه  را برای انتخاب منطقه ای که در آن حضور دارید، فشار دهید.

DTV نوع
دکمه   را برای انتخاب نوع  DTV  و سپس دکمه  را برای انتخاب  آن فشار دهید.

نوع DTV موجود: کابل، اتصال زمینی

تنظیم خودکار
دکمــه   را بــرای انتخــاب  تنظیــم خــودکار و ســپس دکمــه ENTER را بــرای ورود  فشــار دهیــد )وقتــی قفل سیســتم روشــن اســت، لطفًا 

کــد PIN  را وارد کنیــد تــا از حالــت قفــل خارج شــود(.
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صفحــه جســتجوی خــودکار را بــاز کنیــد و بــرای شــروع اســکن، دکمــه 
ENTER را فشــار دهیــد.

ATV تنظیم دستی
ــروع  ــرای ش ــپس ب ــه  و س ــتی ATV دکم ــم دس ــاب تنظی ــرای انتخ ب

ــد. ــار دهی ــه ، ENTER را فش ــکن دکم اس
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تنظیمات دستی
بــرای انتخــاب تنظیمــات DTV دکمــه  و ســپس بــرای ورود بــه منــوی 

فرعــی دکمــه ENTER  را فشــار دهیــد.

کاربــر مــی توانــد تنظیمــات زمــان محلــی ،DST، LCN عنــوان هــای فرعــی 
و صــدا را بــر روی ایــن گزینــه هــا انتخــاب کنــد.

برنامه های کاربردی
برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.

ــی  ــوی اصل ــردی Applications در من ــای کارب ــه ه ــاب برنام ــرای انتخ ب
ــد. ــار دهی ــرای ورود فش ــه Enter را ب دکم
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1. بــرای انتخــاب گزینــه ای کــه مــی خواهیــد در منــوی اولویــت هــا تنظیــم 
کنیــد، دکمــه  و بــرای ورود، دکمــه ENTER را فشــار دهیــد.
2. برای تنظیم، دکمه  و برای انتخاب، دکمه  را فشار دهید.

ــه  ــت ب ــره و بازگش ــرای ذخی ــه MENU را ب ــم، دکم ــان تنظی ــس از پای 3. پ
ــد. ــار دهی ــو فش ــروج از کل من ــرای خ ــه EXIT را ب ــی و دکم ــوی قبل من

زبان منو
بــرای انتخــاب زبــان منــو، دکمــه و ســپس دکمــه ENTER یــا  را بــرای 
 ENTER ورود منــوی فرعــی و ســپس دکمــه را بــرای انتخــاب و دکمــه

یــا  را بــرای تأییــد فشــار دهیــد.

زبان تله تکست
بــرای انتخــاب زبــان تلــه تکســت، دکمــه  و ســپس دکمــه ENTER یــا  

را بــرای تأییــد فشــار دهیــد 
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تنظیمات رایانه
بــرای انتخــاب تنظیمــات رایانــه، دکمــه و ســپس دکمــه ENTER یــا  
را بــرای ورود منــوی فرعــی و ســپس دکمــه   را بــرای انتخــاب و دکمــه 
ENTER یــا  را بــرای تأییــد فشــار دهیــد. )وقتــی ســیگنال رایانــه متصــل 

اســت(.

قفل سیستم
بــرای انتخــاب قفــل سیســتم، دکمــه و ســپس دکمــه ENTER را بــرای 

ورود منــوی فرعــی بــا کلمــة عبــور )0000( فشــار دهیــد.

قفل سیستم
بــرای انتخــاب قفــل سیســتم، دکمــه و ســپس دکمــه ENTER را بــرای 
 ENTER ورود منــوی فرعــی و ســپس دکمــه  را بــرای انتخــاب و دکمــه

یــا  را بــرای تأییــد فشــار دهیــد

کنترل والدین
بــرای انتخــاب قفــل سیســتم، دکمــه و ســپس دکمــه ENTER را بــرای 
ورود منــوی فرعــی و ســپس دکمــه  را بــرای انتخــاب رتبــه )از 4 تــا 17 
یــا هیــچ( فشــار دهیــد. ســپس دکمــهR یــا  را بــرای تأییــد فشــار دهیــد
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حالت هتل
دکمــه  را بــرای انتخــاب حالــت هتــل و ســپس ENTER را بــرای ورود بــه 

منــوی فرعــی فشــار دهیــد تــا بــه شــرح ذیــل نمایان شــود: 
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توصیف عملکرد در حالت هتل
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تغییر پین
بــرای انتخــاب کــد پیــن تغییــر دکمــه  و ســپس دکمــه ENTER را بــرای ورود فشــار دهیــد و منــوی کــد پیــن تغییــر بــه شــرح ذیــل 

ظاهــر خواهــد شــد:



43

کلمــه عبــور قدیمــی را در بخــش  Old Password )کلمــه عبــور قدیمــی( وارد کنیــد. )اگــر کلمــه عبــور قدیمــی صحیــح نباشــد، کلمــه عبــور 
اجــازه تغییــر نخواهــد یافــت(

 Confirm New کلمــه عبــور جدیــد وارد کنیــد. مجــددًا کلمــه عبــور جدیــد را در بخــش  )New Password( کلمــه عبــور جدیــد را در بخــش
Password  کلمــه عبــور جدیــد را تأییــد کنیــد. اگــر کلمــه عبــور جدیــد و تأییــد کلمــه عبــور جدیــد یکســان باشــند، منویــی کــه بــا موفقیــت 

ارتقــا یافتــه، بــرای چنــد ثانیــه نمایــان مــی شــود و در غیــر ایــن صــورت منــو عبــارت عــدم هماهنگــی کلمــه عبــور را نمایــش مــی دهــد.

CEC
دکمه   را برای انتخاب CEC و سپس دکمه را برای انتخاب خاموش یا روشن فشار دهید
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تنظیمات
 Setup  را فشــار دهید. بــا فشــردن  گزینــه MENU بــرای نمایــش منــوی اصلــی، دکمــه

بــا انتخــاب دکمــه Enter را بــرای ورود فشــار دهید.

1. بــرای انتخــاب گزینــه ای کــه مــی خواهیــد در منــوی راه انــدازی تنظیــم کنیــد، دکمــه   
و بــرای ورود، دکمــه  Enter  یــا دکمــه   را فشــار دهیــد.

2. برای تنظیم، دکمه  یا برای انتخاب، دکمه  را فشار دهید.

ــی و  ــوی قبل ــه من ــت ب ــره و بازگش ــرای ذخی ــه MENU را ب ــم، دکم ــان تنظی ــس از پای 3. پ
ــد. ــار دهی ــو فش ــروج از کل من ــرای خ ــه EXIT  ب دکم

OSD تایمر
 OSD ــر ــرای انتخاب)تایم ــه  را ب ــپس دکم ــه  و س ــر OSD دکم ــاب تایم ــرای انتخ ب
ــه  ــوش( و دکم ــه، خام ــه، 60 ثانی ــه، 50 ثانی ــه، 40 ثانی ــه، 30 ثانی ــه، 20 ثانی ــود: 10 ثانی موج

ــد. ــار دهی ــد فش ــرای تأیی ENTER را ب
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صفحه آبی
بــرای انتخــاب صفحــه آبــی، دکمــه  و ســپس دکمــه  را بــرای انتخــاب خامــوش یــا روشــن و دکمــه ENTER را بــرای تأییــد فشــار 

دهیــد.

تایمر خواب
بــرای انتخــاب تایمــر خــواب، دکمــه  و ســپس دکمــه  را بــرای انتخــاب ،)تایمــر خــواب موجــود: 00:15 01:30 ،01:00 ،00:30 ، 02:00 ، 

خامــوش( و دکمــه ENTER را بــرای تأییــد فشــار دهیــد.

مکان
برای انتخاب مکان،، دکمه  و سپس دکمه  را برای انتخاب خانه یا فروشگاه و دکمه ENTER را برای تأیید فشار دهید.

راه اندازی سریع
بــرای انتخــاب راه انــدازی ســریع، دکمــه  و ســپس دکمــه ENTER را بــرای ورود بــه منــوی فرعــی فشــار دهیــد، اگــر قفــل وجــود دارد، 

کلمــه عبــور را وارد کنیــد و ســپس مــی توانیــد بــا ســرعت برخــی تنظیمــات را تلویزیــون را بــه شــرح ذیــل انجــام دهیــد.

تلویزیون بازتنظیم 
بــرای انتخــاب بازتنظیــم، دکمــه  و ســپس دکمــه ENTER را بــرای ورود بــه منــوی فرعــی فشــار دهیــد، اگــر قفــل وجــود دارد، کلمــه 

عبــور را وارد کنیــد و ســپس مــی توانیــد بــا ســرعت برخــی تنظیمــات کارخانــه را دوبــاره ذخیــره کنیــد.
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چگونگی تغییر زمان
1. در منبــع DTV شــما مــی توانیــد تغییــر زمــان را بــا فشــار دادن کلیــد PLAY/PAUSE و در عیــن حــال پخــش برنامــه آغــاز کنیــد. پیــش از 

آن، بایــد مطمئــن شــوید کــه دســتگاه USB  وارد شــده و کار چــک کــردن و آغازســازی آن انجــام شــده اســت.
اگر کلید PLAY/PAUSE را در زمانی فشار دهید که دستگاه ذخیره USB وارد نشده، بالفاصله پنجره ذیل نمایان می شود:

PLAY/ را در طــول چــک کــردن و آغازســازی دســتگاه فشــار دهیــد، پنجــره ذیــل نمایــان مــی شــود. اگــر دکمــه  PLAY/PAUSE اگــر دکمــه
PAUSE  را در طــول چــک کــردن و آغازســازی دســتگاه فشــار دهیــد صفحــه بــرای مــدت دو ثانیــه ســیاه مــی شــود. وقتــی تلویزیــون در 

حــال تغییــر زمــان اســت، منــوی تغییــر زمــان نمایــان مــی شــود.
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2. پــس از آغــاز تغییــر زمــان، مــی توانیــد گزینــه هــای مربوطــه را انتخــاب کنیــد: شــما مــی توانیــد جزییــات اطالعــات آنهــا را در منــوی 
تغییــر زمــان ببینیــد.

PLAY/PAUSE : می توانید حالت پخش را به صورت پخش/توقف کوتاه انتخاب کنید.
STOP : شما می توانید ضبط را متوقف کنید. منوی چک کردن نمایان می شود تا ضبط را متوقف کنید.

AB: می توانید دو نقطه را برای پخش فایل ضبط شده از B تا A انتخاب کنید.
 FF/FR:  می توانید حالت پخش FF/FR را تنظیم کنید

PRVE/NEXT: می توانید پخش 30 ثانیه قبل یا بعد فایل را تنظیم کنید.

3. پس از آغاز ضبط، می توانید دکمه  را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید و فایل ضبط شده را با   پخش کنید.

4. مــی توانیــد کلیــد STOP را بــرای پریــدن از پخــش برنامــه فشــار دهیــد و بــرای توقــف تغییــر زمــان پــس از تأییــد، یــک بــار دیگــر کلیــد 
STOP را فشــار دهیــد.

نکتــه: کارکــرد تغییــر زمــان هنگامــی متوقــف مــی شــود کــه دیگــر فضایــی در دســتگاه ذخیــره USB باقــی نمانده باشــد.
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بهره برداری از رسانه
نکتــه قبــل از اجــرای منــوی MEDIA دســتگاه USB یــا کارت حافظــه را وارد کنیــد و ســپس دکمــه SOURCE را بــرای تنظیــم منبــع رســانه 

فشــار دهید.
بــرای انتخــاب MEDIA در منــوی منبــع دکمــه  و ســپس بــرای ورود، دکمــه ENTER را فشــار دهیــد . مــی توانیــد بــا فشــار دادن دکمــه 

MEDIA بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور نیــز وارد MEDIA شــوید..

1. برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی MEDIA تنظیم کنید، دکمه   و برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.
2. برای تنظیم، دکمه   و برای انتخاب، دکمه  را فشار دهید.

3. پــس از پایــان تنظیــم، دکمــه MENU را بــرای ذخیــره و بازگشــت بــه منــوی قبلــی و دکمــه EXIT را بــرای خــروج از کل منــو فشــار 
دهیــد.
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عکس
برای انتخاب PHOTO در منوی اصلی دکمه  و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبل، دکمه EXIT را فشار دهید.
دکمه   را برای انتخاب عکس و دکمه ENTER یا   را برای مشاهده فشار دهید.

ــا  ــش ی ــرای نمای را ب ــه  ــپس دکم ــد. س ــه INFO ببینی ــار دادن دکم ــس از فش ــش را پ ــال نمای ــس در ح ــات عک ــد اطالع ــی توانی ــما م ش
ــد. ــت ببینی ــت درس ــش را در حال ــت نمای ــد وضعی ــا بتوانی ــد ت ــار دهی ــاه فش ــف کوت توق
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سپس دکمه یا را برای تأیید تصویر  فشار دهید.

اگر می خواهید سایر کارکردها را تنظیم کنید، لطفًا دکمه MENU را فشار دهید.
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فیلم
برای انتخاب MOVIE در منوی اصلی دکمه  و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبل، دکمه EXIT را فشار دهید.

دکمه را برای انتخاب پوشه ای که می خواهید ببینید فشار دهید.
دکمه ENTER را برای انتخاب پوشه های فرعی فشار دهید.

دکمه ENTER یا دکمه را برای نمایش فشار دهید.
دکمه  یا خروج را برای توقف نمایش فشار دهید

دکمه را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهد.

می توانید اطالعات رسانة در حال پخش را در چند ثانیة نخست یا پس از فشار
دادن دکمه INFO ببینید.

اگر می خواهید سایر کارکردها را تنظیم کنید،  لطفًا دکمه MENU را فشار دهید.
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موسیقی
برای انتخاب MUSIC در منوی اصلی دکمه  و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبل، دکمه EXIT را فشار دهید.

دکمــه  را بــرای انتخــاب موســیقی کــه مــی خواهیــد گــوش کنیــد فشــار دهیــد و ســپس دکمــه ENTER یــا  بــرای پخــش فشــار 
دهیــد.

برای بازگشت به منوی قبل، دکمه  را فشار دهید
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شما می توانید اطالعات ترانه  در حال پخش را در سمت چپ منو مشاهده کنید.

اگر می خواهید سایر کارکردها را تنظیم کنید، لطفًا دکمه MENU را فشار دهید.
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عیب یابی
قبــل از تمــاس بــا بخــش پشــتیبانی مشــتریان، معیارهــای حــل مســایل کــه در بخــش ذیــل ارایــه شــده را بــه کار ببندیــد. بــه محــض ایــن 
کــه متوجــه کارکــرد غیرعــادی شــدید، دســتگاه را خامــوش کنیــد و آن را از بــرق بکشــید. تــالش نکنیــد خودتــان دســتگاه را تعمیــر نماییــد.
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سایر نکات
اختــالالت ایســتا یــا غیــره بیرونــی مــی تواننــد باعــث شــوند دســتگاه، عملکــردی غیرنرمــال داشــته باشــد. اگــر چنیــن اتفاقــی رخ داد، 
دســتگاه را از پریــز بکشــید و دوبــاره آن را وصــل کنیــد تــا دســتگاه بازتنظیــم شــود. اگــر مشــکل هچنــان ادامــه داشــت، لطفــًا بــرق را 

قطــع کنیــد و بــا یــک تکنســین مجــرب مشــورت نماییــد.
نکته: کلیه تصاویر به صورت شــماتیک بوده و ممکن اســت در محصوالت خریداری شده متفاوت باشد.
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یادداشت
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یادداشت
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