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مشتری با سخنی  

با کارایی باال ، طراحی شده توسط شرکت ما   چند منظوره LED از شما بابت انتخاب این تلویزیون 

به هنگام استفاده  برای شما به   را. این کاالی ارزشمند لذت بیشتر سمعی و بصری سپاسگذاریم 

 ارمغان خواهد اورد.

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و هشدارهای ایمنی توجه  

 نمایید .

شرکت ما همواره پیشرو درعرصه حفظ حقوق مصرف کنندگان و ارائه محصوالت با کیفیت طبق 

 است. استاندارهای بین المللی

این محصول  توسط کارشناسان فنی ما  طبق قوانین و استاندارد های داخلی و بین المللی  طراحی و 

 تولید گردیده وتمامی مراحل آزمایشات تخصصی و فنی را پشت سرگذاشته است .

قبل از نصب دستگاه بررسی نمایید که دستگاه هنگام جابجایی آسیبی ندیده باشد و بعد از باز کردن 

 بسته بندی مطمئن شوید اقالم موجود در فهرست بسته بندی بصورت کامل داخل آن موجود باشد
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 : توضیحات و ایمنی هشدارهای

طراحی این محصول با توجه به ایمنی اشخاص صورت گرفته و از تست های سخت عبور کرده 

برای اطمینان و است. اما عملکرد نادرست ممکن است باعث شوک الکتریکی و فاجعه شود . 

افزایش عمر این محصول و بهترین عملکرد لطفا دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و بهترین نتیجه 

را از این محصول بگیرید. لطفا دفترچه و برچسب های هشدار را قبل از استفاده به دقت مطالعه و 

 د نگهداری کنید.ازآنها پیروی کنید .دفترچه راهنما را برای استفاده های بعدی نزد خو

 

 : زیر  شرایط تحت

 نوسان برق یا ولتاژ نا پایدار 

  بیعی از دستگاهطصدا یا بوی غیر 

  خرابی سیم برقAC 

 دستگاه به دلیل افتادن یا ضربه خوردن آسیب دیده باشد 

 که وارد دستگاه شده باشد ،نامناسبی ماده هرگونه مایع یا 

 .                                                          کاران مجاز تماس بگیرید با سرویس از منبع برق جدا کنید و فوری سیم برق را

 

اگر گاز شهری یا دیگر گازهای قابل اشتعال نشت کرد سیم برق تلویزیون و سایر لوازم برقی را جدا 

 کرده و درب و پنجره ها را باز کنید.
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 فقط از برق   ( V011-041   HZ01/01 استفاده کنید ) 

 کابل ها دستگاه باید خاموش باشد تمام برای جدا کردن و وصل کردن 

 تش سوزی و آهای ناپایدار قرار ندهید چون باعث افتادن خرابی  تلویزیون را در محل و حالت

 شود. می

   :تلویزیون را در محیط های زیر قرار ندهید 

 
 بیش از حد و سرمای پایین/ گرد و غبار تابش مستقیم نور آفتاب / رطوبت /گرمای - 0

 کنار مواد اشتعال زا یا منفجر کننده - 0

 کنار گازهای اشتعال زا یا خورنده - 3

 حمام یا آشپزخانه و غیره - 4

 ازپریزهای خراب استفاده نکنید و از وصل بودن صحیح سیم برق مطمئن شوید 

  نگه داریدسیم برق و دوشاخه را از گرد وخاک و قطعات فلزی دور 

 : به سیم برق آسیب نزنید 

 .سیم برق را اصالح نکنیداندازه ی  .0
  .لوازم مرطوب را کنار سیم برق قرار ندهید .0
 .سیم برق را از منبع های حرارتی دور نگه دارید .3
به دلیل مصرف زیاد انرژی ممکن  ، زیراچند دستگاه را روی یک منبع برق وصل نکنید .4

   .است باعث آتش سوزی شود

                                                                                     . تلویزیون را کنار شعله باز ) مثال شمع روشن ( قرار ندهید .0
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 برق ولتاژ وجود دلیل به

 پاشیده شدن آب روی دستگاه  زیرا، از.قرار دادن ظرف آب روی تلویزیون خودداری کنید

 شود. باعث برق گرفتگی وآتش سوزی می

  از وارد کردن اجسام نوک تیز یا فلزی و ریختن مایعات در پورت های ورودی یا شبکه های

باعث اتصال کوتاه و خراب شدن دستگاه بر اثر شوک  زیرا ،گردش هوا خود داری کنید

 الکتریکی میشود.

  شیارهای موجود در بدنه برای خارج شدن گرما طراحی شده تا دمای قطعات داخلی بعد از

هیچ نوع لذا روی شیارها را با ، کارکرد طوالنی مدت باال نرود و بطور طبیعی کار کنند 

 مسدود نکنید. پوششی

دیگری خود داری کنید چون  لوازم مرطوبز لمس کردن سیم برق با دست خیس یا ا    

 ث برق گرفتگی میشود.باع

سیم برق و فیش آنتن را جهت جلوگیری از  ، ر هوای طوفانی با رعد و برق شدیدد   

 برخورد صاعقه با دستگاه جدا کنید.

ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی  ، زیراباز نکنید دستگاه راپوشش پشتی    

 شود . برای این کار با کارشناسان حرفه ای تعمیرات تماس بگیرید.
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 .به کودکان اجازه ندهید از تلویزیون باال بروند 

 هررا را از دسررترس کودکرران دور  برررای جلرروگیری از بلعیررده شرردن لرروازم جررانبی کوچررک آن

 نگه دارید .

 را خرراموش و سرریم برررق را از  از دسررتگاه اسررتفاده نمرری کنیررد آن آگررر برررای مرردت طرروالنی

 پریز برق جدا کنید .

  قبررل از تمیررز کررردن تلویزیررون آنرررا از برررق بکشررید و بررا پارچرره ای نرررم آنرررا پرراک کنیررد.از

ممکرن اسرت بره داخرل دسرتگاه نفررو   زیررا ، پراک کننرده هرای شریمیایی و مرایع اسرتفاده نکنیررد

کنررد . تمیرررز کننرررده هررای غیرررر اصرررولی )آب / مررایع / غیرررره ( ممکرررن اسررت باعرررث آسررریب 

ظرراهری برره  محصررول شررود یررا اطالعررات چررال شررده روی محصررول را پرراک کنررد و ممکررن 

اسررت برره داخررل دسررتگاه نفررو  کرررده و باعررث خرابرری اجررزای داخلرری و عرردم نمررایش تصررویر 

 شود.

 فحه یا فشار دادن و مالش آن با جسم سخت خود داری کنید.از خم کردن ص 

  بعرد از انتقرال تلویزیرون از محلرری برا دمرای برراال بره محیطری برا دمررای پرایین فرورا از دسررتگاه

 استفاده نکنید چون ممکن است باعث شکستن صفحه داخلی شود.

 آنرررا برره  اگرر در اثررر شکسرتگی صررفحه  پوسرت شررما برا مررایع لیکوئیرد تمرراس پیردا کرررد فرورا

 دقیقه با آب تمیز بشویید و سپس به دکتر مراجعه کنید . 00مدت 

  نمرایش برخرری تصراویر برررای مردت طرروالنی یرا ثابررت برودن قرراب نمرایش داده شررده و آیکررون

کرره روی تصرررویر ثابررت بمانرررد باعررث ترررداوم تصررویر روی صرررفحه بعررد از خررراموش شررردن 

 میشود این پدیده نامطلوب شامل گارانتی نمیشود .

 :تلویزیون تماشای در المتیس

 .های شما آسیب برساند نور کم و تماشای طوالنی مدت ممکن است به سالمت چشم -0

 حجم صدا را تنظیم کنید تا از صدمه زدن به شنوایی خود جلوگیری کنید. -0

 

 از عملکرد ی کنید اگر از دوشاخه برق یا چند راهی به عنوان وسیله قطع کننده برق استفاده م

 آسان آن مطمئن شوید.

 باعث جرقه زدن  ، زیرا محکم نبودن اتصال دوشاخه سیم برق باید با اطمینان کامل وصل شود

 شود . و آتش سوزی می
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در صررورت وجرررود  باشرررد . تمررام مشخصرررات فنرری در دفترچررره و داخررل بسرررته بنرردی موجرررود مرری

از طررررف  اطررالع قبلرریبرردون دراطالعررات فنرری و عملکرررد واقعرری دسررتگاه کرره انحررراف جزئرری 

 .است مالک عملکرد دستگاه تولید کننده باشد،

 

HDMI  یا High – Definition Multimedia interface تجاری برند یک 

  . است کشورها سایر و متحده ایاالت در شده ثبت

 اتصاالت و نصب
 

 :بندی بسته اقالم فهرست
 

 دستگاه تلویزیون -0

 گارانتیدفترچه راهنما و کارت  -0

 ریموت کنترل و باطری -3

 پایه روی میزی و پیچ های مربوطه -4

  

 

 تلویزیون دستگاه نصب
 

 : نصب مورد در نکاتی
 
 تلویزیون را در نزدیک ترین محل به پریز برق  ،و جداکردن سیم برق اتصالبرای سهولت در

 نصب کنید .

  استفاده کنید.برای حفظ ایمنی خودتان از پایه و یا براکت دیواری مناسب 

 را در محل ثابت نصب کنید و یا به پایه دیواری  برای جلوگیری از صدمه  دیدن دستگاه آن

 کنید . محکم
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 ا از افراد با تجربه سئوال کنیدبرای جلوگیری از ایجاد حادثه  روش نصب روی دیوار ر. 

 . دستگاه را در محل هایی که دارای لرزش هستند نصب نکنید 

  محیطی که ممکن است حشرات به آن نفو  کنند قرار ندهید .دستگاه را در 

 باعث متراکم شدن رطوبت در صفحه نمایش  ، زیرادستگاه را مقابل تهویه مطبوع قرار ندهید

 شود . داخلی پنل شده و باعث خرابی می

  دستگاه را در مجاورت امواج مغناطیسی شدید قرار ندهید چون باعث تاثیر روی آن و خراب

 شود. ویزیون میشدن تل

 

 هوا گردش

 

 اطراف تلویزیون در نظر بگیرید . مطابق شکل فضای خالی،ای گردش هوالطفا بر 

 گردش هوا اطراف تلویزیون را مسدود نکنید . خروجو  محل ورود 

  در صورت و  ابخانه نصب نکنیدر محل های بسته مانند کمد و یا کتدستگاه را دحد االمکان

 گیرد . جا صورتآنگردش هوا در باید  نصب در این محل ها
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هرگز تلویزیون را در محل هایی که ثابت نیستند قرار ندهید چون سقوط آن ممکن است باعث صدمه 

شود.شخصی دیدن یا مرگ   

با اقدامات احتیاطی میتوان از برخی صدمه های ممکنه برای کودکان جلوگیری کرد :  

  کارخانجات تولید کننده تلویزیون توصیه شده استفاده کنید .ازمیز یا پایه های مناسب که توسط 

 استفاده کنید قادربه تحمل وزن تلویزیون بصورت ایمن هستند،میزهایی که  از. 

 . مطمئن شوید دستگاه بیش از حد به لبه پشتی میز نزدیک نباشد 

  ون اینکه آنها را مانند کمد و یا کتابخانه بد ،در محل های بلند که دستگاه را درروی میزهایی
 مهار کرده باشید قرار ندهید .

 را مسدود نکنید .بین پایه تلویزیون و میز  فضایکیسه قرار ندهید و یا دستگاه را داخل پارچه 

 . به کودکان آموزش دهید از روی میز برای رسیدن به تلویزیون و ریموت کنترل باال نروند 
 

 مجدد همه این مراحل باید اجرا شود.اگر شما از جایی نقل مکان کردید برای نصب 
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 جانبی لوازم اتصال

 :همالحظ

 از تجهیزات جانبی از جمله دستگاه  خیره انبوه یو اس بی پشتیبانی میکند. USBدرگاه  -0

اسررتفاده  HDMI2از پررورت   ARCهنگررام وصررل کررردن دسررتگاهی بررا قابلیررت پشررتیبانی از  -0

 کنید .

اسررتفاده  HDMI1از پررورت  MHLهنگررام وصررل کررردن دسررتگاهی بررا قابلیررت پشررتیبانی از  -3

 کنید .

  داشرته باشرد  HDMI/DVIرا بره وسریله یرک مبردل  DVIمیتوانرد عملکررد  HDMIورودی  -4

 های گرافیک کامپیوتر ( برخی دی وی دی پلیرها یا کارت استفاده در برای)

ح داده شرررده در ایرررن دفترچرره بایرررد جداگانررره خریرررداری تجهیررزات جرررانبی و کابرررل هررای توضررری -0

 شوند .
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آنتن روی تلویزیون وصل کنید برق دستگاه را قطع  زمانی که میخواهید آنتن بیرونی را به پورت

کنید . آنتن بیرونی را از خطوط برق فشار قوی و کابل های اتصال به زمین دور نگه دارید چون 

بشودممکن است باعث آتش سوزی   
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پنل روی کنترلی کلید    

 

 نشانگر پاور  LEDپنجره گیرنده ریموت کنترل و چراغ  -0

 کلید جویستیک : -2

 جویستیک  :  OKبا کلید  روشن کردن و حالت آماده به کار

دسرررتگاه  OKسررریم برررق را بررره پریررز وصررل کردیرررد بررا فشرررار دادن کلیررد هنگررامی کرره  -
 شود . روشن می

روی  ،توابررع منرررو OKدسرررتگاه روشررن باشرررد بررا فشرررار دادن مجرردد کلیرررد هنگررامی کرره  -

شررود سرررپس برررا حرکررت جویسرررتیک بررره سررمت چررر  وراسرررت  نمرررایش داده مررری صررفحه

حالررت آمرراده برره  در را فشررار دهیرد تررا دسررتگاه OKو کلیررد کنیررد گزینره پرراور را انتخرراب 

 قرار گیرد.( استند بای) کار
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 :دهید فشار را OK کلید تلویزیون شدن روشن از بعد

                  چهررررار حالررررت  OKدر منرررروی تنظیمررررات نباشررررید بررررا فشررررار دادن کلیررررد  هنگررررامی کرررره -

 شود. نمایش داده می ) منو/ منبع/ پاور/خروج (

ملکرررد مررورد نظررر را ع OKبررا فشررار دادن کلیررد ، در هنگررام عملیررات منرروی تنظیمررات  -

دارای روی ریمرروت کنترررل  OKبررا فشررار دادن دکمرره  ایررن عملیررات .د یررکن تاییررد مرری

 .می باشدعملکرد یکسان 

ثانیره  0و نگره داشرتن بره مردت  OKبرا فشرار دادن دکمره  نباشرید  USBاگرر در منروی  -

 به صفحه قبل باز خواهید گشت .

روی ، ثانیرره 0و نگرره داشررتن برره مرردت  OKبررا فشررار دادن دکمرره  USB در منرروی  -

 خواهد شد .منوی منبع ورودی نمایش داده ، صفحه نمایش

 حرکت چپ/راست جویستیک

وقتررری در منررروی تنظیمرررات نباشرررید حرکرررت جویسرررتیک بررره سرررمت چ /راسرررت باعرررث  -

برررا فشررار دادن دکمرره هرررای عملیررات شرررود کرره ایررن کرراهش یررا افررزایش حجرررم صرردا مرری

 د .داردر ریموت کنترل عملکرد یکسان   

آیررتم هررا در هنگررام نمررایش منرروی تنظیمررات حرکررت جویسررتیک برره چ /راسررت مقررادیر  -

 بررا فشررار دادن عملیررات را برره صررورت دسررتی برره انرردازه دلخررواه تنظرریم میکنررد کرره ایررن

 دارد . یدرریموت کنترل عملکرد یکسان دکمه های

 حرکت باال/پایین جویستیک

وقتری در منرروی تنظیمررات نباشررید برا حرکررت جویسررتیک برره سرمت برراال / پررایین میتوانیررد  -

در   فشرررار دادن کلیررررد  عملیررررات برررا کانرررال هرررا را انتخررراب کنیررررد کررره ایرررن

 ریموت کنترل عملکرد یکسان دارد.

در هنگررام نمرررایش منررروی تنظیمررات حرکرررت جویسرررتیک برره باال/پرررایین امکررران انتخررراب  -

 هررای بررا فشررار دادن کلیررد عملیرراتآیررتم هررای قابررل تنظرریم را برره مررا مرری دهررد کرره ایررن 

 . عملکرد یکسان دارددر ریموت کنترل   
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 کنترل ریموت

 کنترل ریموت در باطری دادن قرار روش

را داخرل ریمروت   پوش جای باطری را براز کنیرد و دوعردد براطریدر   

درج شده بر  ( -/+) ی باطری مطابق با عالمت هایکنترل قرار دهید . مطمئن شوید که قطب ها

 .روی محفظه باطری باشد 

 

 کنترل ریموت از استفاده برای احتیاطی اقدامات

 را روبررروی سنسررور گیرنررده تلویزیررون بگیریررد اگررر  هنگررام اسررتفاده از ریمرروت کنترررل آن

 چیزی بین آنها قرار داشته باشد ریموت کنترل عملکرد طبیعی نخواهد داشت.

  ریمرروت کنترررل را در محرررل  ضررمنا  بایررد از لرررزش شرردید ریمرروت کنترررل جلررروگیری کرررد

باعررث دفرمگرری آن  زیررراقرررار ندهیررد تررابش نررور مسررتقیم خورشررید و منررابع تولیررد حرررارت 

 شود . می

  هنگررام قرررار گرررفتن سنسررور ریمرروت کنترررل در مسرریر تررابش نورخورشررید یررا المرر  هررایی

، بایررد  علررت همررین بررهبررا روشررنایی زیرراد ممکررن اسررت ریمرروت کنترررل  دچررار خطررا شررود 

 الم  را تعویض کنید یا از فاصله نزدیک از ریموت کنترل استفاده کنید .

  برره همرین علررتضرعی  شردن برراطری روی فاصرله ریمرروت کنتررل ترا تلویزیررون تراثیر دارد 

بایرد برراطری هرا را تعررویض کنیررد . اگرر ریمرروت کنتررل برررای مرردت طروالنی برردون اسررتفاده 

را خررارج کنیررد چررون نشررتی برراطری باعررث خورنرردگی و  خواهرد مانررد لطفررا برراطری هررای آن

 گردد. رل میتآسیب ریموت کن

  . از یرررک بررراطری نرررو و یرررک همچنرررین لطفرررا از دو نررروع بررراطری مختلررر  اسرررتفاده نکنیرررد

 با هم تعویض شوند.هم زمان با هم استفاده نکنید باطری ها باید نیزباطری کهنه 

  رم کررردن و از شررارژ کررردن فشررار دادن یررا گرر قرررار ندهیرردلطفررا برراطری هررا را داخررل آتررش

ا طبرق قرروانین حفاظرت از محرریط زیسرت دفررن  بالره هررای براطری رهرا خرودداری کنیررد و  آن

 کنید.
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 : کنترل تریمو های دکمه
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 اولیه اندازی راه

: توجه  

برای عملکرد کلید های روی  . هم چنینبرای عملکرد دکمه ها به" ریموت کنترل" مراجعه کنید -1

 پنل به بخش   " کلید کنترلی روی پنل " مراجعه کنید.

باشد و برای سایر  می TV MODدستورالعمل عملکرد منو با توجه به قرار گرفتن در حالت  -2

های دیگر  درحالت و کاربر میتواند با مراجعه به دستورالعملمی باشد حالت ها نیز به همین شکل 

 نیز از آن استفاده کند.

 قبل از روشن کردن از ثابت بودن جریان برق مطمئن شوید. -3

 / استند بای روشن کردن

زبان  با استفاده از دکمه هایو فشار دهید را دکمه  .سیم برق را به پریز وصل کنید

با . سپس  زبان انتخاب شده را تایید کنید دکمه  فشار دادنمنوی تنظیمات را انتخاب کنید و با 

تایید و به مرحله  آن را دکمه  فشاردادنبا  ،را انتخاب کنید  گزینه  های زدن دکمه

 بعدی بروید .

نوع جستجو را انتخاب کنید سپس دکمه    های دکمه فشار دادندر صفحه نمایش داده شده با 

کشوری که در آن هستید را ،   های دکمه فشار دادندر این بخش با فشار دهید. را  

دستگاه بصورت خودکار شروع به  سپس.  فشار دهیدرا  انتخاب کنید وبرای تایید دکمه 

 جستجوی کانال ها میکند .

نیاز دارید که حالت جستجو در شبکه را  ،انتخاب شود  ی گزینه ،گزینه ی)اگر بجای 

تنظیمات مربوط به فرکانس وآی دی شبکه و   های برای این کار با زدن دکمه. کامل نمایید 

فشار مقادیر آنرا تنظیم کنید سپس با   های مهسیمبل ریت ومدوالتور را انتخاب کرده و با دک

 تایید کنید تا جستجو شروع شود ( این فرایند رادکمه  دادن

     آماده به کار حالت به را دستگاه میتوانید  دکمه دادن فشار با دستگاه بودن روشن هنگام

 .ببرید (استند بای)
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 *کاربرد ویژه :

که هیچ سیگنالی از منابع ورودی دریافت  انرژی است و در صورتیاین دستگاه دارای سیستم دخیره 

دستگاه ( میرود . هم چنین  استند بایآماده به کار)   دقیقه بصورت خودکار به حالت 0نکند  بعد ار 

 .میرود ( استند بایآماده به کار ) به حالت  پس گذشت زمان تنظیم شده طبق تنظیمات زمان خواب

 ورودی سیگنال منبع انتخاب

 می  ،باشد  در صورتی که دستگاه پخش کننده ویدئوی شما دارای پورتهای خروجی 

ورودی مربوطه در  درگاه توانید تصاویر را با کیفیت باال ببینید. یکی از پورتها را انتخاب کرده و به

را   دستگاه را روشن کنید و دکمه   ، روی تلویزیون وصل کنید. بعد از وصل کردن

ورودی مورد نظر را   های سپس با دکمه .ورودی نمایش داده شود عتا منوی منب دهیدفشار 

 تایید کنید. این فرایند را دکمه  فشار دادنانتخاب کنید وبا 

 منو عملکرد توضیحات

 تا منوی تنظیمات در صفحه نمایش داده شود : فشار دهیدرا  دکمه 

به ترتیب  / تصویر / صدا / زمان / گزینه / قفل ( ) کانال گزینه های،  دکمه فشار دادن با -0

 نمایش داده میشوند.

 باال آیتم های موجود را انتخاب کنید. گزینه هایدر هر کدام از دکمه  فشار دادنبا  -0

 وارد منوی زیرمجموعه ی هر آیتم خواهید شد. دکمه  فشار دادنبا -3

 ا تغییر میکند.تنظیمات یا مقدار زیرمجموعه ه با زدن دکمه  -4

توانید از صفحه منو خارج  می یا  دکمه  فشار دادنهنگام نمایش منوی تنظیمات با  -0

 شوید و اگر در زیر مجموعه منوی تنظیمات هستید  به صفحه قبل باز خواهید گشت.

 شوند . به رنگ خاکستری نمایش داده می ی که کارایی ندارند،در طول عملیات منو آیکون های -0

 میباشد. ] 1111 [رمز پیش فرض برای قفل سیستم    توجه :
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 ها برنامه جستجوی

 تماشای تلویزیون برای اولین بار جستجوی برنامه ها قبل از 

و نوع آن را انتخاب کنید . مثال زیر  شده قبل از شروع جستجو مطمئن شوید آنتن به درستی وصل

 دهد . را نشان می جستجوی کانال  در حالت  

 اتوماتیک جستجوی

فشار را  را انتخاب کنید و دکمه  کانال < تنظیم خودکاررا فشار دهید  سپس   دکمه 

استفاده کنیرد و    های از دکمه ( ). برای انتخاب نوع جستجو دهید 

 ،  هرای برا دکمره. در ایرن قسرمت بره بخرش بعردی برویرد  دکمره  فشار دادنبعد با 

کنیرد ترا  تاییداین فرایند را   ی دکمه فشار دادن انتخاب کنید و باکشوری که در آن هستید را 

 جستجوی خودکار آغاز میشود.

روی صفحه یک ،    ی دکمه فشار دادنبا   هنگام جستجوی اتوماتیک در حالت 

جستجو    ی دکمه فشار دادنبا   عبور کنید ؟ ATVآیا میخواهید از تنظیم سئوال ظاهر میشود : 

فشار خواهد کرد و در صورت  DTVسیستم بصورت خودکار شروع به جستجویو شودمی متوق  

 جستجو ادامه پیدا میکند .   ی دکمهدادن 

آیا میخواهید از یک سئوال در صفحه ظاهر میشود:  دکمه  فشار دادنبا   هنگام جستجوی 

فشرار جستجو متوق  میشود و در صرورت  ،  ی دکمه فشار دادنبا   عبور کنید؟ DTVتنظیم 

 جستجو ادامه پیدا میکند . دکمه دادن 

 

 ( DTV)منبع ورودی  DTVجستجوی دستی 

را فشار  را انتخاب کنید و دکمه   DTVکانال < تنظیم دستی را بزنید سپس   دکمه  

کانال فرکانسی  دکمه  فشار دادنشوید . سپس با  "جستجوی دستی"دهید تا وارد مرحله 

جستجو در آن کانال را شروع کنید. در  مورد نظر برای جستجو را انتخاب کنید وبا دکمه 

در جستجو وقفه ایجاد کنید یا به صفحه قبل  ، یدکمه  فشار دادنتوانید با  هنگام جستجو شما می

 بازگردید.
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 ( ATV) منبع ورودی  ATVجستجوی دستی 

را انتخاب کنید و دکمه   ATVکانال < تنظیم دستی   گزینه ی سپس فشار دهیدرا  دکمه 

میتوانید   را فشار دهید تا وارد مرحله جستجوی دستی شوید. سپس با استفاده از دکمه  

     ، سرپس روی گزینرهرا انتخاب و تنظیم کنید  سیستم صدا / سیستم رنگ / کانال جاریگزینه های 

جسرتجو را بره سرمت پرایین تررین یرا براال تررین    ی دکمره استفاده از بروید و با " جستجو"

 "تنظیم دقیق "میتوانید برای تنظیم دقیق کانال در گزینه  جستجوی کانال ،فرکانس شروع کنید. بعد 

 به سمت باالترین یا پایین ترین فرکانس حرکت کنید. ، ی دکمه  فشار دادن با

 کردن ضبط

شود و سیستم  نمایش داده می ،گزینه منوی ضبط ،    ی دکمه فشاردادن با  ر حالت د

 این قسمت ضبط کردن متوق  و از  ی دکمه فشار دادنکند و با  بط برنامه ها میضشروع به 

 ، گزینه < فهرست موارد ضبط شده انتخاب  ، سپس   دکمه ی فشار دادن. با می شویدخارج 

فایل مورد نظر را انتخاب کرده با  بخش . در اینتا وارد فهرست شوید فشار دهیدرا  ی دکمه

 پخش کنید.آن را   ی دکمهفشار دادن 

 

 :  توجه

پذیر است . حافظره ای برا  امکان FAT32عملیات ضبط کردن فقط با حافظه هایی با سیستم فایل 

دیگر باید قبل از استفاده فرمت شوند . قبل از انجام این کار از اطالعات داخل آن بک  سیستم های

 بعد از فرمت شدن اطالعات داخل آن قابل بازیابی نخواهد بود.  زیراآل بگیرید 
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 شیفت تایم

شود و برنامه  گزینه تایم شیفت نمایش داده می  ی دکمه فشار دادنبا  DTV در حالت 

پخش برنامه در آن محدوده از سر گرفته   ی مسدود میشود. با زدن دکمه در یک محدوده

 پخش متوق  و ازآن خارج میشوید.  ی دکمه فشار دادن شود و با  می

تواند برنامه را در  خواهد برنامه ای را برای مدت کوتاهی ترک کند این عملیات می وقتی کاربر می

نگهداری کند و هنگامی که کاربر به پخش برنامه  فلش مسدود و روی حافظهی زمانی  یک محدوده

 پخش برنامه ادامه پیدا میکند.، بازگشت 

 

 ای رسانه چند پخش

های  منبع های ورودی نمایش داده میشوند سپس با استفاده از دکمه  ی با فشار دادن دکمه

ویکی از  شدهتا وارد این بخش  فشار دهیدرا  و دکمه  کردهرا انتخاب  USBمنبع ،  

 را انتخاب کنید.  عکس / موسیقی / فیلمگزینه های  

 پخش فایل از دستگاه حافظه جانبی 

 USBرا به درگاه دستگاه حافظه جانبی یو اس بی  باید  ، قبل از اجرای فایل از دستگاه حافظه جانبی

هرای دکمره فشرار دادن  روی تلویزیون وصل کنید. فایل مورد نظر را از دستگاه حافظره جرانبی برا

کنید . با انتخاب گزینه  فایل مورد نظر را پخش  ی  دکمه فشار دادنانتخاب وبا 

 .خواهید گشتبه پوشه قبل باز   ی دکمه فشار دادنو یا با  دکمه فشار دادنو  "بازگشت"



 

 دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی  

21 
 

 

 : توضیحات

0- USB از دسرتگاه هرای منظرورهمرین ه های غیر استاندارد ممکن است گاهی شناسرایی نشروند بر

 استاندارد استفاده کنید.

خارج از  مورد نظر اگر فایل، جریان دادن رسانه در فایل ها دارای سیستم فرمت محدودی است  -0

 فرمت های مربوطه باشد بصورت نرمال پخش نخواهد شد.

ار چون ممکن است دستگاه یا سیسرتم دچر را از تلویزیون جدا نکنید USB، هرگز هنگام پخش  -3

 دستگاه را خاموش کنید. USBاشکال شود . قبل از جابجا کردن 

پشتیبانی  USB1.1 & USB2.0سیستم از تجهیزات حافظه فشرده و هارد دیسک هایی با پورت  -4

 کند. می

میلی آمپر است و در صورت جریان کشیدن بیش   USB   ، 500نهایت جریان خروجی پورت  -0

 ، برای دسرتگاه هرایی کره بیشرتر از ایرن محردودیت شود. عال میسیستم قطع ایمنی ف، از این مقدار

 جریان نیازدارند ازمنبع تغذیه خارجی استفاده کنید.

عملکرد دسرتگاه متوقر  شرود. ممکن است  USBپیچیده یا ناسازگار با های  هنگام اجرای فایل -0

 برای رفع این حالت دستگاه را خاموش ومجددا راه اندازی کنید.

هنگام پخش میتوانید  .اده میشود مخفی یا نمایش د، نوار ابزار پخش    ی دکمه دادنفشار با 

آن عملکررد را اجررا   ی دکمره فشرار دادن از نوار ابزار را انتخاب کنید و بارا گزینه دلخواه 

  از پخش خارج شوید و از دکمه های دکمه  فشار دادنشما میتوانید با  کنید.

 ی عملکرد مورد نظر استفاده کنید.براروی ریموت کنترل 

 

 

 

 



 

 دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی  

22 
 

 

 یابی عیب

 تصویر برفکی یا نویز در صدا 

 .داخل پورت آنتن، محکم شده باشدبررسی کنید سیم آنتن در وضیت خوبی باشد و -0

 (.   UHF – VHFنوع آنتن را بررسی کنید ) -0

 محل و جای قرار گرفتن آنتن را تنظیم کنید. -3

 استفاده کنید. از تقویت کننده سیگنال -4

 صدا و تصویر وجود ندارد چراغ نمایشگر پاور خاموش است 

 مسیر برق ورودی را بررسی کنید که وصل باشد.

 ی روی صفحهیاختالل در نمایش تصویر و وجود نوارها 

 کنار تلویزیون از سشوار استفاده نکنید و آنتن را تنظیم نمایید تا اختالل از بین برود.

  دوتایی شدن تصویر 

  .از آنتن قوی تر استفاده کنید -0

 .آنتن را تنظیم کنید -0

 تصاویر کم رنگ هستند 

 به قسمت تنظیمات تصویر بروید و گزینه اشباع رنگ را تنظیم کنید.

  تلویزیون صدا ندارد 

 .مقدار حجم صدا را تنظیم کنید -0

 .صدا غیر فعال شود تا حالت بی فشار دهیدرا ی دکمه  -0
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  " سیگنال وجود ندارد " روی صفحه نمایش استگزینه 

 دوبارهرا جدا کنید و آن در جای خود محکم باشد .بررسی کنید کابل سیگنال منبع ورودی شما  -0

 وصل نمایید.

 کامپیوتر شما ممکن است به حالت استند بای رفته باشد. -0

 کارایی ریموت کنترل کم شده و یا کار نمیکند 

 و ریموت کنترل را بردارید. ره گیرندهموانع موجود بین پنج -0

 .باطری های ریموت کنترل را تعویض نمایید -0

 یا نمایش داده نمیشودوکوچک تر ،کج  ،تصویرمنتقل شده از کامپیوتر 

  .از عملیات تنظیم اتوماتیک استفاده کنید -0

 .وارد تنظیمات کامپیوتر شوید و اندازه های افقی و عمودی را تنظیم کنید -0

 .توصیه شده استفاده کنیدرزولیشن از حالت  -3

 یا عملکرد نداشتن دستگاه  کند بودن 

 .دقیقه وصل کنید 0الی 0برق دستگاه را قطع کنید بعد از 

 : اطالعات کارشناسی
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  پایه نصب

 جلو وسمت را مشخص کنید . سپس چ  و راست پایه ابتدا دهید . ر قرادستگاه را در محل صافی 

پریچ هرا را در محرل  و مطابق شکل پایه ها را در جای خود قررار داده پشت پایه را مشخص کنید .

 سپس پیچ ها را در جای خود محکم کنید . . بگذاریدمورد نظر

 

 


