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1. دستورالعمل های ایمنی

خوش آمدید
تبریــک مــی گوییــم! شــما اکنــون صاحــب یکــی از پیشــرفته تریــن و جدیدتریــن تلویزیــون هــا بــا وضــوح بــاال هســتید. بــرای اینکــه راه 
انــدازی تلویزیــون شــما بــه ســاده تریــن شــکل ممکــن انجــام شــود ما شــما را بــا ویژگــی هــا و کارکردهــای ایــن محصــول ویژه آشــنا می 
کنیــم. لطفــًا ایــن دفترچــه راهنمــا را بــا دقــت و بــه طــور کامــل بخوانیــد، و آنــرا بــرای اســتفاده در آینــده در یــک جــای مطمئن نگهــداری 

کنیــد. مــا از خریــد شــما متشــکریم و امیدواریــم کــه از ایــن محصــول لــذت ببرید.

اخـــطار
از آســیب رســاندن بــه دســتگاه خــودداری کنید چــون ممکن 

اســت منجــر بــه شــوک یــا آتش ســوزی گــردد.
- این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

- خطر شوک الکتریکی  دستگاه را باز نکنید.

اخـــطار
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پایــه همــراه فقــط بایــد بــرای همیــن تلویزیــون اســتفاده 
ــر  ــای دیگ ــتگاه ه ــرای دس ــه ب ــن پای ــتفاده از ای ــود. اس ش
ــدن  ــه دی ــادل و صدم ــدم تع ــه ع ــر ب ــت منج ــن اس ممک

ــردد. ــتگاه گ دس

اخـــطار

ایــن دســتورالعمل هــای خدماتــی فقــط باید توســط پرســنل 
خدماتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــرای کاهش ریســک 
شــوک الکتریکی، غیــر از دســتورالعمل هــای عملیاتــی که در 
ایــن دفترچــه بیــان شــده اســت هیــچ عمــل خدماتــی دیگری 

را روی دســتگاه انجــام ندهید، 

اخـــطار
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ایــن نمــاد نشــان دهنــده هشــدار بــه کاربــر، و وجــود ولتــاژ خطرنــاک در محصــول اســت و میتوانــد ریســک شــوک الکتریکــی را 
بــرای افــراد بــه همــراه داشــته باشــد.

 ایــن نمــاد نشــان دهنــده هشــدار به کاربــر در رابطــه بــا وجــود دســتورالعمل هــای راه انــدازی و نگهــداری )خدماتی(مهمی اســت 
کــه در راهنمــای دســتگاه آمده اســت.

ریسک شوک الکتریکی
بــرای کاهــش ریســک شــوک الکتریکــی، روکش )یــا محفظه 
پشــتی( را بــاز نکنیــد. داخــل محفظه هیــچ قطعــه ای وجود 
نــدارد کــه توســط کاربــر قابــل تنظیــم باشــد. بــرای دریافت 

خدمــات به پرســنل خدماتــی ماهــر مراجعــه فرمایید.

اخـــطار
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هشدار
- دستگاه را نباید در معرض رطوبت و ترشح قرار داد و اشیاء حاوی مایعات مانند گلدان را نباید روی دستگاه قرار داد.

- ایــن یــک محصــول کالس B اســت. ایــن محصــول در یــک محیــط درونــی ممکــن اســت پارازیــت رادیویــی ایجــاد کنــد و ممکــن اســت 
کاربــر مجبــور شــود کــه انــدازه گیــری هــای الزم را انجــام دهــد.

برای کاهش ریسک آتش سوزی و شوک الکتریکی، این محصول را در معرض باران قرار ندهید.

FCC تذکر
ایــن دســتگاه آزمایش شــده اســت و اثبات شــده اســت کــه بر اســاس بخــش 15 از قوانیــن FCC با حدود یــک دســتگاه کالس B مطابقــت دارد.
ایــن حــدود بــرای فراهــم ســازی محافظــت منطقــی در برابــر تداخــالت مضــر در محیــط خانــه و همچنیــن در محیــط هــای تجــاری، 
صنعتــی یــا بازرگانــی، طراحــی شــده انــد. ایــن تجهیــزات میتواننــد انــرژی فرکانــس رادیویــی را ایجــاد و اســتفاده نماینــد و اگــر مطابــق 
بــا دســتورالعمل هــا نصــب و اســتفاده نشــوند ممکــن اســت تداخــالت مضــری را در ارتباطــات رادیویــی ایجــاد کننــد. بــا ایــن حــال هیــچ 
تضمینــی وجــود نــدارد کــه ایــن تداخــل در یــک نصــب خــاص رخ دهــد. اگــر ایــن تجهیــزات ســبب تداخــالت  مضــری بــرای گیرنــده های 
رادیویــی و تلویزیونــی نشــود )کــه بــا افزایــش و کاهــش فرکانــس تعییــن میشــود( کاربــر بایــد از طریــق یکــی از روشــهای زیــر ایــن  

تداخــالت را رفــع کنــد:
- تغییر دادن جهت و موقعیت آنتن گیرنده.

- افزایش جداسازی بین تجهیزات و گیرنده.
- اتصال تجهیزات به یک خروجی روی یک مدار متفاوت که گیرنده به آن متصل است.
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- کمک گرفتن از فروشنده دستگاه یا یک تکنسین رادیو/تلویزیون.
تغییر یا اصالح در دستگاه به منظور تنظیم آن که مورد تأیید ما نیست، میتواند عملکرد دستگاه را با اشکال مواجه سازد.

اتصال دستگاه های جانبی مستلزم استفاده از کابل های سیگنال حفاظت شده زمینی هستند.

احتیاط های ایمنی مهم
در هنــگام اســتفاده از تلویزیــون خــود همیشــه احتیــاط هــای الزم را مــد نظــر داشــته باشــید. بــرای کاهــش ریســک آتش ســوزی، شــوک 
الکتریکــی و آســیب هــای دیگــر، در هنــگام نصــب، اســتفاده و نگهــداری تلویزیــون خود بــه ایــن احتیاط هــای ایمنی توجه داشــته باشــید.

• این دستورالعمل ها را بخوانید و آنها را در یک محل امن نگهداری نمایید.
• تمام هشدارها را رعایت کنید.

• از تمام دستورالعمل ها پیروی کنید.
• این دستگاه را در نزدیکی اب استفاده نکنید.

• هیچ یک از روزنه ها یا سوراخ های تهویه را مسدود نکنید.
• دستگاه را مطابق با دستورالعمل های تولیدکننده نصب کنید.

• تلویزیــون را نزدیــک هیــچ منبــع گرمایــی ماننــد رادیاتــور، بخــاری یــا دســتگاه هــای دیگــر تولیدکننــده گرمــا )ماننــد تقویت کننــده ها(
نکنید. نصب 

• زائــده هــا و دوشــاخه هــای قطبیــده یــا اتصــال بــه زمیــن را نشــکنید. یــک دوشــاخه قطبیــده دارای دو زائــده اســت کــه یکــی از آنهــا 
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پهـــــن تــر اســت. یــک دوشــاخه اتصــال بــه زمیــن دارای دو زائــده و یک چنــگک اتصال بــه زمین اســت. چنــگک اتصال بــه زمیــن ایمنی را 
تأمیــن میکنــد. وقتــی کــه مشــاهده کردیــد دوشــاخه بــا پریز شــما مطابقــت نــدارد بــرای جایگزینــی پریــز از یک تکنســین کمــک بگیرید.

• ســیم بــرق را در مقابــل زیــر پــا افتــادن یــا گیــر کــردن – خصوصــًا در قســمت دوشــاخه، پریزهــای راحــت، و نقطــه خــروج آنهــا از 
تلویزیــون محافظــت کنیــد.

• فقط از متعلقات/لوازم تعیین شده توسط تولید کننده استفاده کنید.
• فقــط از قســمت گــردان، پایــه، ســه پایــه، یــا میــز تعییــن شــده توســط تولیــد کننــده )یــا آنهایــی کــه همــراه تلویزیــون فروختــه شــده 
انــد( اســتفاده کنیــد. وقتــی کــه از یک قســمت گــردان اســتفاده مــی کنیــد در هنــگام حرکــت دادن همزمــان قســمت  گردان/دســتگاه مراقب 

باشــید)امکان واژگــون شــدن دســتگاه وجــود دارد( بــه دســتگاه صدمــه نزنیــد.
•دوشاخه این تلویزیون را در زمان وقوع رعد و برق یا زمانی که مدت طوالنی قرار نیست از آن استفاده کنید، از برق بکشید.

• تمــام کارهــای خدماتــی تلویزیــون را بــه پرســنل خدماتــی ماهــر واگــذار کنیــد. زمانــی کــه تلویزیــون بــه هــر شــکلی صدمه دیده اســت 
نیــاز بــه خدمــات خواهیــد داشــت: بــه عنــوان مثــال اگــر ســیم منبــع تغذیــه یــا دوشــاخه صدمــه دیــده باشــید، آب روی تلویزیــون ریخته 
باشــد، شــی ای روی تلویزیــون افتــاده باشــد، تلویزیــون در معــرض بــاران یــا رطوبــت قــرار گرفتــه باشــد، تلویزیــون عملکــرد نرمالــی 

نــدارد، یــا اینکــه از روی میــز خــود بــه پاییــن افتــاده باشــد.
• تلویزیون را فقط با یک پارچه بدون پرز تمیز کنید.
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2.  متعلقـــــــــــات

AAA تلویزیون ال ای دی با وضوح باالباتری های

کنتــرل از راه دور
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3. عملکرد صفحه کلید روی تلویزیون

3-1 . نمای جلو

POWER :دکمه روشن و خاموش
SOURCE : نمایش فهرست منابع اصلی

OSD نمایش منوی اصلی : MENU
VOL+ : افزایش سطح صدا
VOL- : کاهش سطح صدا

P+ : حرکت به کانال باالتر
P- : حرکت به کانال پایین تر

OK : تایید  دستور مورد نظر

در مــوارد 8 گانــه صفحــه کلیــد ممکن اســت مــوردی در 
بعضــی از مــدل هــا وجود نداشــته باشــد.



12

3-2 . نمای عقب )ورودی و خروجی(

HDMI. محل اتصال به سیگنال                                                         HDMI 1. جک ورودی
2. جک ورودی VGA                                                             اتصال به جک ورودی VGA )کارت گرافیک( کامپیوتر.

3. جک های ورودی Y/Pb/Pr                                       اتصال به ورودی Y/Pb/Pr در حالت کا مپو ننت .

4. جک های ورودی AV                                                       اتصال به ورودی سیگنال AV در حالت کامپوننت.
ATV/DTV. در حالت ATV/DTV 5. جک ورودی آنتن                                                                  اتصال به آنتن خارجی برای دریافت برنامه

6. جک ورودی هدفون                                                         محل اتصال هدفون
USB محل اتصال به دستگاه های                                                                           USB 7. پورت

8. جک ورودی Optical                                                      محل اتصال Sound bar به تلویزیون
9. جک ورودی LAN                                                              محل اتصال کابل شبکه به تلویزیون

ــوردی در  ــت م ــن اس ــی ممک ــه ورودی و خروج ــوارد 9 گان در م
ــد. ــته باش ــود نداش ــا وج ــدل ه ــی از م بعض
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3-3 . آماده سازی کنترل از راه دور

کنتــرل از راه دور را روی یــک ســطح مســطح بگذاریــد و باتــری هــا را بشــرح زیــر داخــل آن قــرار 
دهیــد.

1. صفحه پشتی را به آرامی هل دهید تا قسمت جاسازی باتری ها باز شود.

2. دو باتــری ) 1.5V انــدازه AAA(را داخــل کنتــرل از راه دور قــرار دهیــد و لطفــًا مطمئــن شــوید که 
طــرف هــای مثبــت و منفــی باتــری را درســت قــرار میدهید.

3. صفحه پشتی را به آرامی در جای خود قرار دهید.

در حالت استفاده نرمال ، باتری ها تا شش ماه کار می کنند
اگــر قــرار اســت مــدت طوالنــی از کنتــرل از راه دور اســتفاده نکنیــد ، 

باتــری هــای آنــرا خــارج کنیــد
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استفاده از کنترل از راه دور
کنترل از راه دور را از فاصله 7 متری و با یک زاویه مناسب استفاده کنید.

فاصله از تلویزیون بسته به میزان روشنایی اتاق میتواند متغیر باشد.

نورهــای روشــن را مســتقیمًا رو بــه حســگر کنتــرل از راه دور 
قــرار ندهیــد.

بیــن حســگر کنتــرل از راه دور، و کنتــرل از راه دور هیچ شــی ای 
ــرار ندهید. ق

از ایــن کنتــرل از راه دور بــه صــورت همزمــان بــا کنتــرل از راه 
دور دســتگاه هــای دیگــر اســتفاده نکنیــد.
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4. اتصـاالت سیســــتم

قبل از وصل کردن تمام اتصاالت دیگر، سیم برق را متصل نکنید.
قبل از اتصال کابل های صوتی و ویدیوئی به رنگهای آنها توجه نمایید.

4-1. اتصال به منبع تغذیه
1. سیم برق را به صورت صحیح و همانطور که در شکل نشان داده شده است، وصل کنید.

2. دکمــه خاموش/روشــن تلویزیــون خــود را فشــار دهیــد. زمانــی کــه تلویزیــون روشــن شــود یــک چــراغ آبــی را در قســمت جلویــی 
خواهیــد دیــد.



16

4-2. اتصال به منبع سیگنال AV خارجی
از کابل های صوتی و ویدیوئی برای اتصال جک های ورودی روی پنل پشتی واحد به منبع سیگنال AV خارجی استفاده کنید.

واحد و منبع سیگنال AV خارجی را از طریق کابل ویدیوئی  به جک های مربوطه وصل کنید.
در هنگام اتصال کابل های صوتی و ویدیوئی به رنگ سیستم ها توجه نمایید.

بعــد از اتصــال، واحــد و منبــع ســیگنال AV خارجــی را روشــن کنیــد. دکمــه »منبــع « و ســپس دکمــه هــای جهــات را 
فشــار دهیــد تــا حالــت AV را انتخــاب کنیــد و ســپس بــرای تأییــد دکمــه Enter )ورود( را فشــار دهیــد.

جــک هــای ورودی صوتــی L/R )راســت/چپ(را در هــر دو حالت 
مرکــب مــی تــوان اســتفاده کرد.
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Y/Pb/Pr خارجی AV 3-4 اتصال به منبع سیگنال
از کابــل هــای صوتــی و ویدیوئــی بــرای اتصــال جــک هــای ورودی Y/Pb/Pr روی پنــل پشــتی واحــد بــه منبــع ســیگنال AV خارجــی 

اســتفاده کنیــد.

Y/ خارجــی را روشــن کنیــد. دکمــه منبــع و ســپس دکمه هــای جهــات را فشــار دهید تــا حالت AV بعــد از اتصــال، واحــد و منبــع ســیگنال
Pb/Pr را انتخــاب کنید و ســپس بــرای تأییــد دکمــه Enter )ورود(را فشــار دهید.
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HDMI  خارجی AV 4-4 اتصال به منبع سیگنال
برای اتصال یک منبع سیگنال HDMI به جک HDMI روی پنل پشتی واحد از شکل زیر استفاده کنید.

بعد از اتصال، واحد و منبع سیگنال AV خارجی را روشن کنید. دکمه منبع و سپس دکمه های
جهات را فشار دهید تا حالت HDMI را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه Enter)ورود( را

فشار دهید.
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4-5 اتصال به کامپیوتر
این واحد را از طریق یک کابل VGA میتوان به کامپیوتر نیز وصل کرد. برای این اتصال از دستورات زیر پیروی کنید:

1. یک انتها از کابل VGA را به جک ورودی VGA روی پنل پشتی واحد، و انتهای دیگر را به کامپیوتر متصل کنید.
2. یــک انتهــا از کابــل صوتــی را بــه جــک ورودی صوتــی روی پنــل پشــتی واحــد، و انتهــای دیگــر را بــه جــک ورودی صوتــی کامپیوتــر 

ــل کنید. متص

بعــد از اتصــال، واحــد و منبــع ســیگنال AV خارجــی را روشــن کنیــد. دکمــه منبــع و ســپس دکمــه هــای جهــات را فشــار دهیــد تــا حالــت 
VGA را انتخــاب کنیــد و ســپس بــرای تأییــد دکمــه Enter )ورود( را  فشــار دهیــد.
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4-6 اتصال به یک ورودی سیگنال TV )تلویزیون(
کابــل ســیگنال TV )بــه عنــوان مثــال کابــل آنتــن( را بــه جــک ورودی آنتــن روی قســمت پشــتی واحــد متصــل کنیــد به طــوری کــه بتوانید 

برنامــه هــای تلویزیونــی را دریافــت کنید.

بعــد از اتصــال، واحــد را روشــن کنیــد. دکمــه منبــع و ســپس »منبــع « فشــار دهیــد تــا حالــت ATV یــا DTV را انتخــاب 
کنیــد و ســپس بتوانیــد برنامــه مــورد عالقــه خــود را انتخــاب نمایید.
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5. عملکرد تلویزیون و راه اندازی سیستم

انتخاب منبع ورودی
دکمه منبع را فشار دهید تا فهرست منابع ورودی نمایش داده شود.

دکمه های   /    را فشار دهید تا منبع ورودی که می خواهید تماشا کنید را انتخاب نمایید؛
 OSD دکمــه ورود را فشــار دهیــد تــا وارد منبــع ورودی شــوید؛• دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا منــوی

اصلــی نمایــش داده شــود.
/   را فشار دهید تا منویی که میخواهید را انتخاب کنید. • دکمه های  

• دکمــه ورود یــا    فشــار دهیــد تــا وارد منــوی فرعــی شــوید و بــرای بازگشــت بــه منــوی قبلــی هــم 
را فشــار دهیــد. دکمــه  

• دکمــه هــای   /   را فشــار دهیــد تــا گزینــه مــورد نظــر را انتخــاب کنیــد و ســپس منــوی ورود یــا    
 /   را فشــار دهیــد تــا وارد منــوی فرعــی شــوید، و دکمــه هــای    /   را فشــار دهیــد تــا مقــدار را   

تنظیــم کنیــد یــا از دکمــه هــای    /   بــرای انتخــاب منــوی فرعــی اســتفاده نماییــد.
• شــما مــی توانیــد دکمــه منــو را بــرای ذخیــره ســازی فشــار دهیــد و یــا اینکــه بــه منــوی قبلــی بــاز 

گردیــد، و دکمــه خــروج را فشــار دهیــد تــا از منــوی کلــی خــارج شــوید.
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دکمــه INFO روی کنتــرل از راه دور را فشــار دهیــد تــا 
اطالعــات برنامــه تلویزیونــی نمایــش داده شــود.

1. شماره برنامه )کانال( جاری.
2. حالت NICAM از برنامه جاری.

3. سیســتم صوتــی کانــال جــاری را میتــوان روی منوی 
جســتجوی دســتی آنالوگ تغییــر داد.
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5-1 منوی تصویر
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.
دکمه منوی TV را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمــه هــای   /      را فشــار دهیــد تــا تصویــر را در منــوی اصلــی انتخــاب کنیــد و ســپس بــرای ورود، 
دکمــه اینتــر)ورود(را فشــار دهید.

دکمــه هــای   /        را فشــار دهیــد تــا گزینــه ای کــه مــی خواهیــد در منــوی تصویــر تنظیــم کنیــد را  
انتخــاب نماییــد و ســپس بــرای ورود دکمــه ورود یــا دکمــه   را فشــار دهیــد.

2. بــرای تنظیــم، دکمــه هــای   /       و بــرای انتخــاب، دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد. ســپس برای 
ورود بــه منــوی فرعــی دکمــه ورود را فشــار دهید.

3. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیماتتان ذخیره شود؛
سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.
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5-1-1.حالت تصویر
دکمه های     /       را فشار دهید تا حالت تصویر را انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه ورود و برای انتخاب، دکمه های

  /      را فشار دهید )حاالت تصویر موجود: کاربر، استاندارد، پویا، مالیم(.
زمانی که تصویر در حالت کاربر است فقط میتوانید مقدار روشنایی، کنتراست، تیزی )لبه های تیز( و رنگ را تغییر دهید.

نــکات: شــما مــی توانیــد دکمــه حالــت P روی کنتــرل از راه دور را پشــت ســر هــم فشــار دهیــد تــا حالــت تصویــر را بــه صــورت مســتقیم 
ــر دهید. تغیی
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5-1-2 نسبت ابعادی
بــرای انتخــاب نســبت ابعــادی دکمــه هــای     /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای تنظیم دکمــه هــای   /        را 

فشــار دهیــد. ســپس دکمــه منــو را فشــار دهیــد تا مســتقیمًا بــه منــوی قبلــی بازگردید.

5-1-3 درجه حرارت رنگ
بــرای انتخــاب درجــه حــرارت رنــگ دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای انتخــاب حالــت هــای 

»اســتاندارد، ســرد، و گــرم « دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد.

DNR 4-1-5
بــرای انتخــاب DNR دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای انتخــاب حالــت هــای »خامــوش، کــم، 

متوســط، و زیــاد « دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد.
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5-2 منوی صدا
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.
دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد تــا صــوت )صــدا( را در منــوی اصلــی انتخــاب کنیــد و 

ســپس بــرای ورود، دکمــه Enter )ورود( را فشــار دهیــد.
1. دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد تــا گزینــه ای کــه مــی خواهیــد در منــوی صــدا تنظیم 

کنیــد را انتخــاب نماییــد و ســپس بــرای ورود دکمــه ورود را فشــار دهید.
2. بــرای تنظیــم، دکمــه هــای   /       و بــرای انتخــاب، دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد. 

ســپس بــرای ورود بــه منــوی فرعــی دکمــه ورود را فشــار دهیــد.
3. بعــد از اینکــه تنظیــم را کامــل انجــام دادیــد دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا تنظیماتتــان 
ذخیــره شــود؛ ســپس بــه منــوی قبلــی بازگردیــد و دکمــه خــروج را فشــار دهیــد تــا از منوی 

کلــی خــارج شــوید.
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5-2-1 حالت صدا
دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد تــا حالــت صــدا را انتخــاب کنیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای انتخــاب، دکمــه هــای  

 /       را فشــار دهیــد )حــاالت تصویــر موجــود: کاربــر، اســتاندارد، موســیقی، ســینما(.
زمانی که تصویر در حالت کاربر است میتوانید مقادیر بیس و صدای زیر، تعادل، و EQ )اکوالیزر( را تغییر دهید.

نکته: شما می توانید دکمه حالت S روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت صدا را به صورت مستقیم تغییر دهید.
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5-2-2 تعادل
بــرای انتخــاب تعــادل دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای تنظیــم دکمــه هــای   /       را فشــار 

دهیــد. ســپس دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا مســتقیمًا بــه منــوی قبلــی بازگردید.

5-2-3 احاطه سازی
بــرای انتخــاب احاطــه ســازی دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای تنظیــم، دکمــه هــای   /       را 

فشــار دهیــد. ســپس دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا مســتقیمًا به منــوی قبلــی بــاز گردید.

AVL 4-2-5
بــرای انتخــاب AVL دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای تنظیــم، دکمــه هــای   /       را فشــار 
دهیــد. AVL را فقــط در حالــت کاربــر میتوانیــد تنظیــم کنیــد. ســپس دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا مســتقیمًا بــه منوی قبلــی بــاز گردید.

5-2-5 خروجی صوتی دیجیتال
بــرای انتخــاب خروجــی SPDIF دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای انتخــاب، دکمه هــای   /       

ــار دهید. را فش
)حاالت SPDIF موجود: RAW، PCM و (OFF سپس دکمه منو را فشار دهید تا مستقیمًا به منوی قبلی باز گردید.
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5-3 منوی تایمر

OSD 5-3-1 تایمر

5-3-2 تایمر خواب

5-3-3 خاموش کردن خودکار
بــرای انتخــاب تعــادل دکمــه هــای  /       را فشــار دهید و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود 
و بــرای تنظیــم، دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد. ســپس دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا 

مســتقیمًا بــه منــوی قبلــی بــاز گردید.

5-4 قفل سیستم

5-4-1 .قفل سیستم

5-4-2 .قفل منبع
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5-4-3 قفل کانال

5-4-4 محدودسازی برنامه ها )کانال ها( 

5-4-5 تغییر رمز عبور

بــرای انتخــاب تعــادل دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای 
تنظیــم، دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد. ســپس دکمــه منــو را فشــار دهیــد تا مســتقیمًا بــه منوی 

ــاز گردید. ــی ب قبل
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5-5 منوی تنظیمات
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.
دکمه های   /       را فشار دهید تا تنظیمات را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر )ورود( را فشار دهید.

1. دکمه های   /       را فشار دهید تا گزینه ای که می خواهید در منوی تنظیمات تنظیم کنید
را انتخاب نمایید و سپس برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.

2. برای انتخاب، دکمه های   /       و برای انتخاب منوی فرعی دکمه ورود را فشار دهید.
3. بعــد از اینکــه تنظیــم را کامــل انجــام دادیــد دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا تنظیماتتــان ذخیره شــود؛ ســپس بــه منــوی قبلــی بازگردید و 

دکمــه خــروج را فشــار دهیــد تــا از منــوی کلــی خارج شــوید
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5-5-1 زبان منو
بــرای انتخــاب زبــان منــو، دکمــه هــای   /        را فشــار دهیــد و ســپس بــرای انتخــاب حالــت های »روشــن 

«  و »خامــوش « دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد.

5-5-2 موقعیت
برای انتخاب موقعیت، دکمه های    /        را فشار دهید و سپس برای انتخاب، دکمه های

   /       را فشار دهید.

5-5-3 منبع پیش فرض برق
بــرای انتخــاب منبــع پیــش فــرض بــرق، دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای انتخــاب حالــت 

هــای »روشــن « و »خامــوش « دکمــه هــای /       را فشــار دهیــد.

5-5-4 برگرداندن تنظیمات تلویزیون به حالت اولیه )ریست کردن تلویزیون(
بــرای انتخــاب ریســت کــردن تلویزیــون، دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمه های

ــار دهید.  /      را فش
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6-5 CEC
HDMI CEC 5-6-1 نصب

5-6-2 خاموش کردن خودکار دستگاه

5-6-3 روشن کردن خودکار تلویزیون

CEC 5-6-4 فهرست دستگاه های

ARC 5-6-5 پشتیبانی تقویت کننده

5-6-6 اولویت های بلندگوها
بــرای انتخــاب تعــادل دکمــه هــای   /         را فشــار دهیــد و ســپس بــرای ورود، دکمــه ورود و بــرای تنظیم، 
دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد. ســپس دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا مســتقیمًا بــه منــوی قبلــی بــاز 

ید. گرد
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5-7 منوی کانال
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است. دکمه منو را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

دکمه های /      را فشار دهید تا تنظیمات را در منوی اصلی انتخاب کنید و سپس برای ورود، دکمه اینتر )ورود( را فشار دهید.

1. دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد تــا گزینــه ای کــه مــی خواهیــد در منــوی کانــال تنظیــم کنیــد را انتخــاب نمایید و ســپس بــرای ورود 
ــار دهید. ــه ورود را فش دکم

2. برای تنظیم، دکمه های   /       و برای انتخاب، دکمه های   /       را فشار دهید.
3. بعــد از اینکــه تنظیــم را کامــل انجــام دادیــد دکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا تنظیماتتــان ذخیره شــود؛ ســپس بــه منــوی قبلــی بازگردید و 

دکمــه خــروج را فشــار دهیــد تــا از منــوی کلــی خارج شــوید.
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5-7-1 راهنمای برنامه ها
1. در منبــع DTV میتوانیــد عملکــرد اطالعــات کانــال را بــا فشــار دادن دکمــه راهنمــای برنامــه هــا بــر روی کنتــرل از راه دور آغــاز کنیــد. 

ســپس پنجــره زیــر ظاهــر مــی گــردد:
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5-7-2 ویرایش کانال
بــرای انتخــاب ویرایــش کانــال دکمــه هــای   /       را انتخــاب کنیــد و ســپس بــرای نمایــش کانالــی کــه انتخــاب کــرده ایــد دکمــه ورود را 

فشــار دهیــد. منــوی زیــر ظاهــر مــی گــردد:
برای باز کردن صفحه جستجو »انتخاب « را بزنید و برای شروع اسکن دکمه »ورود « را فشار دهید.
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5-7-3 کشور یا منطقه
بــرای انتخــاب کشــور و منطقــه دکمــه هــای   /        را فشــار دهید و ســپس بــرای نمایــش کانــال انتخاب شــده دکمــه ورود را فشــار دهید. 

منــوی زیــر ظاهــر خواهد شــد:
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5-7-4 تنظیم خودکار
بــرای انتخــاب جســتجوی خــودکار دکمــه هــای   /         را فشــار دهیــد و ســپس بــرای نمایــش کانــال انتخــاب شــده دکمــه ورود را فشــار 

دهیــد. منــوی زیــر ظاهــر خواهد شــد:
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5-7 -5تنظیم دستی
بــرای انتخــاب تنظیــم دســتی دکمــه هــای   /         را فشــار دهیــد و ســپس بــرای نمایــش کانــال انتخــاب شــده دکمــه ورود را فشــار دهید. 

منــوی زیــر ظاهــر خواهد شــد:
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5-7-6 منوی ضبط کردن
بــرای انتخــاب منــوی ضبــط کــردن دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس 
بــرای نمایــش کانــال انتخــاب شــده دکمــه ورود را فشــار دهیــد. منوی زیــر ظاهر 

ــد: خواهد ش

5-7-7 زبان زیرنویس
ــپس  ــد و س ــار دهی ــای   /       را فش ــه ه ــس دکم ــان زیرنوی ــاب زب ــرای انتخ ب
بــرای نمایــش کانــال انتخــاب شــده دکمــه ورود را فشــار دهیــد. منوی زیــر ظاهر 

خواهــد شــد:
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7-8 صدای چندگانه
ــپس  ــد و س ــار دهی ــای   /       را فش ــه ه ــه دکم ــدای چندگان ــاب ص ــرای انتخ ب
بــرای نمایــش کانــال انتخــاب شــده دکمــه ورود را فشــار دهیــد. منوی زیــر ظاهر 

خواهــد شــد:

DTV 5-7-9 تنظیمات
بــرای انتخــاب تنظیمــات DTV دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد و ســپس بــرای 
ــر  ــر ظاه ــوی زی ــد. من ــار دهی ــه ورود را فش ــده دکم ــاب ش ــال انتخ ــش کان نمای

خواهــد شــد:
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5-8 منوی سریع
4. دکمــه هــای   /       را فشــار دهیــد تــا گزینــه ای کــه مــی خواهیــد در منــوی کانــال تنظیــم کنیــد را انتخــاب نمایید و ســپس بــرای ورود 

ــار دهید. ــه ورود را فش دکم
  و برای انتخاب، دکمه های   /       را فشار دهید.

   
5. برای تنظیم، دکمه های   /  

6. بعد از اینکه تنظیم را کامل انجام دادید دکمه منو را فشار دهید تا تنظیمات تان ذخیره شود؛
سپس به منوی قبلی بازگردید و دکمه خروج را فشار دهید تا از منوی کلی خارج شوید.
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6-1 برنامه ها ) اپلیکیشن ها (
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

 را فشار دهید و سپس برای ورود دکمه    را فشار دهید.
   

برای انتخاب اپلیکیشن ها در منوی منبع، دکمه های     /  

6. خــــانه
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شما برای TV Store را انتخاب کنید و همانطور که در تصویر می بینید ، اپلیکیشن هایی که می خواهید را دانلود کنید.
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شما همچنین میتوانید Browser )مرورگر( را انتخاب کنید و همانطور که در تصویر می بینید، در اینترنت جستجو کنید.
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6-2 تلویزیون
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

  و برای ورود دکمه     را فشار دهید.
   

برای انتخاب تلویزیون در منوی منبع، دکمه های   /  
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6-3 عملکرد رسانه ها
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

توضیحــات: قبــل از منــوی عملکــرد رســانه هــا، دســتگاه USB یــا کارت حافظــه را بــه دســتگاه وصــل کنیــد و ســپس دکمــه منبع را فشــار 
دهیــد و منبــع خــود را »رســانه « انتخــاب کنید.

  و برای ورود دکمه    را فشار دهید.
   

برای انتخاب رسانه در منوی منبع، دکمه های   /  
شما همچنین با فشار دادن دکمه رسانه روی کنترل از راه دور می توانید به رسانه ها وارد شوید.
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6-3-1 عکس
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

  و بــرای ورود دکمــه     را فشــار دهیــد. بــرای بازگشــت بــه منــوی قبلــی دکمه 
   

بــرای انتخــاب عکــس در منــوی منبــع، دکمــه هــای   /  
ــار دهید. ــروج را فش خ
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شــما بعــد از فشــار دادن دکمــه INFO میتوانیــد اطالعــات عکســی کــه نمایــش داده شــده اســت را مشــاهده کنیــد؛ ســپس برای پخــش )پلی 
کردن(عکــس یــا مکــث آن میتوانیــد دکمــه    را فشــار دهیــد؛ حالــت پخش را در ســمت راســت مــی توانیــد ببینید.

  یا   /         را فشار دهید.
   

برای عریض کردن عکس می توانید دکمه های   /  
توضیحات: منو و توصیفات دیگر مانند منوی ویدئو هستند.
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6-3-2 موسیقی
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

برای انتخاب موسیقی در منوی اصلی، دکمه های   /       و برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.
برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.

شما اطالعات آهنگی که در حال پخش است را در سمت چپ منو میتوانید ببینید.
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6-3-3 ویدئو
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

برای انتخاب ویدئو در منوی اصلی، دکمه های     /       و برای ورود دکمه ورود را فشار دهید.
برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید

  را فشار دهید.
   

برای انتخاب پوشه ای که می خواهید مشاهده کنید دکمه های   /  
برای انتخاب پوشه های فرعی دکمه ورود را فشار دهید.
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برای پخش ویدئو دکمه ورود یا دکمه   را فشار دهید.
برای توقف پخش، دکمه خروج یا دکمه    را فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه قبلی دکمه      را فشار دهید.
شما اطالعات رسانه ای که در حال پخش است را در چند ثانیه اول، یا بعد از فشار دادن دکمه INFO مشاهده کنید
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6-3-4 سایر برنامه ها ) اپلیکیشن (
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

برای انتخاب ویدئو در منوی اصلی، دکمه های     /       و برای ورود، دکمه ورود را فشار دهید.
برای بازگشت به منوی قبلی دکمه خروج را فشار دهید.
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6-4 تنظیمات
این تصویر فقط برای ارجاع است؛ آیتم واقعی، استاندارد است.

  و برای ورود، دکمه ورود یا دکمه     را فشار دهید.
   

برای انتخاب تنظیمات در منوی منبع، دکمه های   /  
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6-4-1 تنظیمات شبکه
همانطــور کــه در تصویــر زیــر مــی بینیــد بــرای انتخــاب شــبکه 
 را فشــار 

   
ای کــه میتوانــد وای فــای را بــاز کنــد دکمــه هــای /  

دهیــد.

6-4-2 تنظیمات تاریخ و زمان
ــان و  ــات زم ــد تنظیم ــی بینی ــر م ــر زی ــه در تصوی ــور ک همانط

ــد. ــم نمایی ــو تنظی ــن من ــد در ای ــی توانی ــخ را م تاری
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6-4-3 تنظیمات دستگاه
ــر  ــورد نظ ــات م ــد، تنظیم ــی بینی ــر م ــه در تصوی ــور ک همانط
ــا  ــاب نمــوده و ب    انتخ

   
ــای   /   ــردن دکمــه ه ــا فش ــود را ب خ

ــوید. ــه OK وارد آن ش ــردن دکم فش

6-4-4 تنظیمات زبان
همانطــور کــه در تصویــر مــی بینیــد بــرای انتخــاب زبانــی کــه 

  را فشــار دهیــد.
   

مــی خواهیــد دکمــه هــای   /  
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همانطــور کــه در تصویــر مــی بینیــد بــرای انتخــاب اپلیکیشــنی کــه میخواهیــد، و اینکــه چــه اپلیکیشــن هایــی را دانلــود کــرده ایــد دکمــه 
را فشــار دهیــد؛ از طریــق ایــن ویژگــی میتوانیــد اپلیکیشــن هــا را آپلــود نیــز بکنیــد. هــای /     
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را فشار دهید.
   

همانطور که در تصویر می بینید برای انتخاب ریست )ریست کردن تنظیمات سیستم( دکمه های /  
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ــار  را فش
   

ــای /   ــه ه ــون « دکم ــورد تلویزی ــاب »در م ــرای انتخ ــد ب ــی بینی ــر م ــه در تصوی ــور ک همانط
ــا اطالعــات مربــوط بــه تلویزیــون خــود را مشــاهده کنیــد. ــد ت دهی

همانطــور کــه در تصویــر مــی بینیــد بــرای انتخــاب آپدیــت سیســتم )بــرای آپدیــت کــردن سیســتم( دکمــه 
را فشــار دهیــد.

   
هــای /  
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7. رفــــع مشکالت )عیب یابی(

ســنجش هــای حــل مســئله و مشــکل یابــی کــه در بخــش زیــر توصیــف شــده اســت را قبــل از تمــاس گرفتــن بــا پشــتیبانی مشــتریان، انجــام 
ــد  ــعی نکنی ــید. س ــرق بکش ــرا از ب ــاخه آن ــد و دوش ــوش کنی ــتگاه را خام ــد دس ــتگاه دیدی ــرد دس ــی در عملک ــه نقص ــض اینک ــه مح ــد. ب دهی

ــر کنیــد. خودتــان دســتگاه را تعمی

آیتم هایی که باید چک کنید نشانه ها
مطمئن شوید که دستگاه روشن است و اینکه اتصاالت را بدرستی انجام داده اید. مطمئن 

شوید که آداپتور برق به شکل صحیحی وصل شده است. صفحه نمایش تلویزیون سیاه باقی می ماند.

مطمئن شوید اتصاالت سیستم بدرستی انجام شده است.
مطمئن شوید که دوشاخه بلندگوها را به برق وصل کرده اید. هیچ صدایی از دستگاه پخش نمی شود.

بررسی کنید که آیا اتصال به منبع سیگنال AV خارجی بدرستی انجام شده است.
آیتم های منوی عکس را بدرستی تنظیم کنید. بررسی کنید که آیا سیگنال ورودی نوع ویدئو، 

با دستگاه شما مطابقت دارد یا نه.
مطمئن شوید که دستگاه روشن است و نوع ویدئوی صحیحی را انتخاب کرده اید.

هیچ تصویری در تلویزیون دیده نمی شود، یا
اینکه تصویر به شکل نامنظمی باال و پایین می پرد.

مطمئن شوید که هیچ مانعی بین دستگاه و کنترل از راه دور وجود ندارد.
مطمئن شوید که کنترل از راه دور را به سمت دستگاه می گیرید.

مطمئن شوید که باتری داخل کنترل از راه دور قرار دارد و اینکه مثبت و منفی باتری ها به 
صورت صحیح رعایت شده است. مطمئن شوید که باتری ها شارژ دارند باتری های نو را

جایگزین باتری های ضعیف کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.
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توضیحات دیگر:
ــد. در  ــته باش ــی داش ــرد غیرنرمال ــتگاه، عملک ــده دس ــش کنن ــه پخ ــوند ک ــث ش ــت باع ــن اس ــر ممک ــی دیگ ــالت خارج ــا تداخ ــتا ی ــل ایس تداخ
صــورت وقــوع ایــن مســئله، دوشــاخه منبــع تغذیــه را از بــرق بکشــید و دوبــاره آنــرا بــه بــرق بزنیــد تــا دســتگاه پخــش کننــده ریســت شــود. 

اگــر ایــن مشــکل بــاز هــم باقــی بــود دســتگاه را از بــرق بکشــید و بــا یــک تکنســین ماهــر مشــورت کنیــد . توضیحــات دیگــر:
ــد. در  ــته باش ــی داش ــرد غیرنرمال ــتگاه، عملک ــده دس ــش کنن ــه پخ ــوند ک ــث ش ــت باع ــن اس ــر ممک ــی دیگ ــالت خارج ــا تداخ ــتا ی ــل ایس تداخ
صــورت وقــوع ایــن مســئله، دوشــاخه منبــع تغذیــه را از بــرق بکشــید و دوبــاره آنــرا بــه بــرق بزنیــد تــا دســتگاه پخــش کننــده ریســت شــود. 

اگــر ایــن مشــکل بــاز هــم باقــی بــود دســتگاه را از بــرق بکشــید و بــا یــک تکنســین ماهــر مشــورت کنیــد .
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