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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 

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

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 

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

 

 : 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 

 هرگونه مایع یا ماده نامناسبی، که وارد دستگاه شده باشد 

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

 

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 

  تلویزیون را در محل و حالت های ناپایدار قرار ندهید چون باعث افتادن خرابی و آتش سوزی

 می شود.

   :تلویزیون را در محیط های زیر قرار ندهید 

 

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

 دوشاخه را از گرد وخاک و قطعات فلزی دور نگه دارید سیم برق و 

  نرسانیدبه سیم برق آسیب : 

 اندازه ی سیم برق را اصالح نکنید. .0

 لوازم مرطوب را کنار سیم برق قرار ندهید.  .0

 سیم برق را از منبع های حرارتی دور نگه دارید. .3

اد انرژی ممکن چند دستگاه را روی یک منبع برق وصل نکنید، زیرا به دلیل مصرف زی .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

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

 باعث برق گرفتگی وآتش سوزی می شود.

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

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

 الکتریکی میشود.

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

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

 پوششی مسدود نکنید.

مرطوب دیگری خود داری کنید چون  ز لمس کردن سیم برق با دست خیس یا لوازما    

 باعث برق گرفتگی میشود.

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

 برخورد صاعقه با دستگاه جدا کنید.

پوشش پشتی دستگاه را باز نکنید، زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی    

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

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

 نگه دارید .

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

 پریز برق جدا کنید .

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

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

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

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.

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

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

 استفاده نکنید چون ممکن است باعث شکستن صفحه داخلی شود.

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

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

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

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

 میشود این پدیده نامطلوب شامل گارانتی نمیشود .

 :تلویزیون تماشای در سالمتی

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

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

 

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

 آسان آن مطمئن شوید.

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

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

انحررراف جزارری دراطالعررات فنرری و عملکرررد واقعرری دسررتگاه کرره برردون اطررالع قبلرری از طررررف 

 تولید کننده باشد، عملکرد دستگاه مالک است.

 

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

 دفترچه راهنما و کارت گارانتی -0

 ریموت کنترل و باطری -3

 پایه روی میزی و پیچ های مربوطه -4
  

 

 تلویزیون دستگاه نصب
 

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

 نصب کنید .

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

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

 . محکم کنید

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

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

 داخلی پنل شده و باعث خرابی می شود .

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

 شدن تلویزیون می شود.

 

 هوا گردش

 

 . لطفا برای گردش هوا،مطابق شکل فضای خالی اطراف تلویزیون در نظر بگیرید 

  ورود و خروج گردش هوا اطراف تلویزیون را مسدود نکنید .محل 

  حد االمکان دستگاه را در محل های بسته مانند کمد و یا کتابخانه نصب نکنید و در صورت

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

 دیدن یا مرگ شخصی شود.

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

 . ازمیز یا پایه های مناسب که توسط کارخانجات تولید کننده تلویزیون توصیه شده استفاده کنید 
 ستند، استفاده کنید.از میزهایی که قادربه تحمل وزن تلویزیون بصورت ایمن ه 

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

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

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

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

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

 :همالحظ

 از تجهیزات جانبی از جمله دستگاه  خیره انبوه یو اس بی پشتیبانی میکند.  USBدرگاه  -1

 استفاده کنید . HDMI2از پورت   ARCهنگام وصل کردن دستگاهی با قابلیت پشتیبانی از  -0

     داشته باشد  HDMI / DVIرا به وسیله یک مبدل   DVIمیتواند عملکرد   HDMIورودی  -3

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

 تجهیزات جانبی و کابل های توضیح داده شده در این دفترچه باید جداگانه خریداری شوند . -4
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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 

شود.سوزی ممکن است باعث آتش   
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:(50")کنترلی روی پنل کلیدهای  

 

  نشانگر پاور  LEDپنجره گیرنده ریموت کنترل و چراغ  ( 1)

    ( استندبای )آماده به کاربرای روشن کردن و قرار دادن در حالت  : استند بای ( 2)

، شود . هنگام عملیات منو : با فشار دادن این کلید منوی تنظیمات نمایش داده می  دکمه منو (3)

 [MENU]این عملکرد مشابه عملکرد دکمه . تبه صفحه قبل باز خواهید گش کلیدبا فشار دادن این 

 است. در ریموت کنترل

 جویستیک :  (4)

 را فشار دهید:  OKکلید  

منبع های ورودی نمایش فهرست را فشار دهید  OK در عملیات منو نباشید و کلید هنگامی که  -0

امکان پذیر در ریموت کنترل  [SOURCE]دکمه  فشار دادنبا یاتعملاین .هم چنین  می شودداده 

 است .
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میتوانیرررد عملکرررد انتخرررابی را تاییرررد  OK کلیرررد دادنفشررار وقترری در عملیرررات منررو باشرررید برررا  -0

 است.امکان پذیردر ریموت کنترل    OKی  دکمه فشار دادنبا یاتاین عملهم چنین  کنید.

 حرکت چپ/راست جویستیک

باعث کاهش یا  چپ/راستحرکت جویستیک به سمت  ،در منوی تنظیمات نباشید هنگامی که  -0

در  با فشار دادن دکمه های یاتاین عملهم چنین  .شود زایش حجم صدا میاف

 .امکان پذیر استریموت کنترل 

آیتم  مقدار و اندازه ی چپ/راستسمت حرکت جویستیک به  ی که در منوی تنظیمات باشید،هنگام -0

 دکمه های  با فشار دادن یاتاین عمل. هم چنین کند  دلخواه تنظیم میها را به صورت دستی به اندازه 

 . امکان پذیر استدرریموت کنترل  

 حرکت باال/پایین جویستیک

توانید کانال  می ،باال / پاییندر منوی تنظیمات نباشید با حرکت جویستیک به سمت  هنگامی که  -0

در   دکمه هایبا فشار دادن   یاتعمل این هم چنین در حال نمایش را تغییر دهید .

 .امکان پذیر استریموت کنترل 

امکان انتخاب آیتم  باال/پایینسمت حرکت جویستیک به  ی که در منوی تنظیمات باشید،هنگام -2

در ریموت    دکمه هایبا فشار دادن  یاتعمل اینهم چنین  .های قابل تنظیم را به ما می دهد

 .امکان پذیر استکنترل 

  : توجه

 دارد و مالک ، محصول مورد استفاده است. بستگی به مدل دستگاهکلید ها ظاهر   -0

 در مدل های اسمارت ازریموت کنترل استفاده کنید . -0
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 :(55") صفحه کلید

 

 

 نشانگر پاور  LEDپنجره گیرنده ریموت کنترل و چراغ  (1

 و با قرار دادن کلید در حالت دستگاه روشن شده  با قرار دادن کلید روی حالت  کلید برق : (2

 شود . دستگاه خاموش می  

،انتخرراب منبررع ورودی سرریگنال نمررایش منرروی کلیررد بررا فشررار دادن ایررن   :  (3

 ،در ریمررروت کنتررررل  OKدکمررره  فشرررار دادنشرررود . پرررس از انتخررراب منبرررع ورودی برررا  داده مرری

 را تایید کنید .عملیات 
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 بررررای تغییرررر کانرررال در حرررال نمرررایش از ایرررن کلیرررد اسرررتفاده مررری شرررود.  :  (4

توانیررد آیررتم هررا را انتخرراب کنیررد. هم نررین ایررن  ایررن کلیررد مرریاسررتفاده از هنگررام عملیررات منررو بررا 

 . امکان پذیر استدر ریموت کنترل   یها دکمه استفاده ازبا  عملیات 

هنگام عملیات  .می شود برای کم و زیاد کردن حجم صدا از این کلید استفاده :  (1

. هم نین این عملیات با استفاده را تغییر دهید  ی انتخابی مقدار حجم آیتم هاتوانید  منو با این کلید می

 است .امکان پذیر در ریموت کنترل   از دکمه های

 شود . با فشار دادن این کلید منوی تنظیمات به شما نمایش داده می:   (6

از این کلید  ( استند بایآماده به کار) حالت  یا قرار دادن در برای روشن کردن و:  (1

 . می شوداستفاده 

  : توجه

 است. مالک محصول مورد استفاده، ظاهر کلید ها بستگی به مدل دستگاه دارد   -0

 در مدل های اسمارت ازریموت کنترل استفاده کنید .  -0
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 ریموت کنترل

 روش قرار دادن باطری در ریموت کنترل

را داخرل ریمروت   درپوش جای باطری را براز کنیرد و دوعردد براطری   

( درج شده بر  -+/کنترل قرار دهید . مطمئن شوید که قطب های باطری مطابق با عالمت های) 

 .روی محفظه باطری باشد 

 کنترل ریموت از استفاده برای احتیاطی اقدامات

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

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

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

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

 می شود .

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

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

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

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

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

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

 آسیب ریموت کنترل می گردد.

 ری نرررو و یرررک لطفرررا از دو نررروع بررراطری مختلررر  اسرررتفاده نکنیرررد . هم نرررین از یرررک بررراط

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

  لطفررا برراطری هررا را داخررل آتررش قرررار ندهیررد و از شررارژ کررردن فشررار دادن یررا گرررم کررردن

آن هرا خرودداری کنیررد و  بالره هررای براطری را طبرق قرروانین حفاظرت از محرریط زیسرت دفررن 

 کنید.
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 دکمه های ریموت کنترلعملکرد 

ریموت کنترل  از نظر ظاهرممکن است با شکل نمایش داده شده متفاوت باشد،به نمونه  توجه :

 استاندارد مراجعه کنید.
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 اولیه اندازی راه

: توجه  

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

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

می باشد و برای سایر  TV MODدستورالعمل عملکرد منو با توجه به قرار گرفتن در حالت  -0

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

 نیز از آن استفاده کند.

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

 روشن کردن / استند بای

) اگر این کلید وجود قرار دهید  در حالت را کلید برقسیم برق را به پریز وصل کنید سپس 

پیام تا دستگاه روشن شود.  فشار دهید را  سپس دکمه .نداشت نیاز به انجام این عملیات ندارید(

فشار را انتخاب کنید و با  "بعدی"شود ، گزینه  روی صفحه نمایش داده می "خوش آمد گویی"

و  "زبان"توانید با توجه با نیازخود تنظیمات مربوط به  تایید کنید . سپس شما می OK ی دکمهدادن 

تا  ،را تایید آن  OKدکمه فشار دادن را انتخاب و با  "پایان"و بعد گزینه را انجام دهید "اینترنت"

 نوع آنتن  را انتخاب کنید سپس گزینه    هایدکمه  استفاده از . با از این مرحله عبور کنید

 را تایید کنید. )شما میتوانید با انتخاب گزینه  آن OKدکمه  فشار دادن انتخاب کنید و با را  "بعدی"

 از این قسمت عبور کنید (.    "ردشدن"

سپس   را انتخاب کنید "نوع جستو" ،   های دکمهاستفاده از با  در قسمت نمایش داده شده

کشوری که ،   هایدکمه  استفاده از در این قسمت با فشار دهید.را   یدکمه 

را انتخاب   " شروع جستجو"  سپس .  فشار دهیدرا  OK ی  و دکمهدر آن هستید را انتخاب کنید 

دستگاه بصورت خودکار شروع به جستجوی برنامه ها  ،را فشار دهید  OK  ی دکمه وکرده 

با استفاده  ،  شروع اسکن""   انتخاب شده باشد بعد از گزینه   DVB-Cمیکند.) اگر نوع انتن شما 

و    " کامل "  دارای دو تابع را انتخاب کنید . این آیتم  " نوع جستجو"،    های دکمه از

 انتخاب کنید با استفاده از "شبکه "را در حالت  " " نوع جستجو هنگامی که. است   "شبکه"

 / آی دی شبکه / مدوالسیون / سیمبل(MHZ)فرکانس " مقدار باید  دکمه های 
 .  ( فشار دهیدرا  OKرا انتخاب و دکمه   "شروع جستجو"  گزینه را تنظیم کنید سپس  "ریت

 دستگاه به حالت استند بای خواهد رفت. با فشار دادن  کلید  بودن تلویزیون روشن  هنگام
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 *کاربرد ویژه :

الی از منابع ورودی دریافت این دستگاه دارای سیستم دخیره انرژی است و در صورتی که سیگن

رود . هم چنین  دقیقه بصورت خودکار به حالت آماده به کار)  استند بای ( می 0 زبعد ا، نکند 

شت زمان تنظیم شده به حالت آماده به کار ) استند بای ( دستگاه طبق تنظیمات زمان خواب پس گذ

 رود. می

 انتخاب منبع سیگنال

 

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

یکی از پورتها را انتخاب کررده و بره برای این منظور، . تماشا کنیدتوانید تصاویر را با کیفیت باال

دسرررتگاه را روشرررن کنیرررد و دکمررره  سرررپس روی تلویزیرررون وصرررل کنیرررد.  ورودی مربوطررره  درگررراه

،  را فشار دهید تا منوی منبع ورودی نمایش داده شود. سپس با دکمره هرای   

 این فرایند را تایید کنید. OKورودی مورد نظر را انتخاب کنید وبا فشار دادن دکمه 

 منو توضیحات عملکرد

 تا منوی تنظیمات در صفحه نمایش داده شود : فشار دهید را  [MENU]دکمه 

) کنترل والدین / تنظیم / کانال / صدا / تصویر (  گزینه های   های دکمه استفاده ازبا  -0

 .وارد منو ی انتخابی شوید OKنمایش داده خواهند شد، سپس با فشار دادن دکمه 

توانید آیرتم هرای موجرود را انتخراب  میهر یک ازمنو ها  در   های دکمهاستفاده از با  -0

 کنید.

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

 .دهیدتنظیمات یا مقدار زیرمجموعه ها تغییر می توانید  ،  های دکمه استفاده از با  -4

 در صفحه نمایش هنگام نمایش منوی تنظیمات  -0

 توانید از صفحه منو خارج شوید . می    یا   [MENU] ی دکمه دادن فشاربا 

 توانید به صفحه قبل بازگردید . می    یا   [MENU]یدکمه فشار دادن با 
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به رنگ خاکستری نمایش داده  رد آن بخش کارایی ندارند ی کهیدر طول عملیات منو آیکون ها -0

 میشوند .

 باشد. می ( 2222 )رمز پیش فرض برای قفل سیستم  توجه :

  جستجوی برنامه ها

جستجوی برنامه ها قبل از تماشای تلویزیون برای اولین بار . )قبل از شروع جستجو مطمئن شوید 

و نوع آن را انتخاب کنید (. توضیحات زیر جستجوی کانال  در حالت   شده آنتن به درستی وصل

 را نشان میدهد . 

 جستجوی اتوماتیک

با استفاده از را انتخاب کنید و  " کانال < تنظیم خودکار" ،را فشار دهید  سپس [MENU] دکمه 

یکی  ،   های دکمهبا استفاده از  . برای انتخاب نوع جستجوفرایند را تایید کنید OK ی دکمه

به  دهید تا را فشار    ی دکمهکرده سپس   را انتخاب DTV+ATV, DTV, ATV از حالتهای

کشوری که در آن هستید ،     های دکمهاستفاده از در آنجا با . بخش بعدی بروید 

موج  فشار دهید تا " "  شروع جستجوپس از انتخاب گزینه  را  OK ی دکمه کرده سپسرا انتخاب 

نمایش ، روی صفحه   ،  [MENU] ی دکمه فشار دادنبا هنگام جستجو  . شودیابی خودکار آغاز 

گزینه ی   با انتخاب ((خارج شوید ؟   DTVآیا میخواهید از موج یابی ))یک سئوال ظاهر میشود : 

جستجو متوق  شده و سیستم بصورت خودکار شروع به  ، OK سپس فشار دادن دکمه یو   " بله"

  ی دکمه فشار دادن و تایید آن با  "  خیر "  خواهد کرد و در صورت انتخاب گزینه ATVجستجوی

OK . هنگام جستجوی  جستجو ادامه پیدا خواهد کردATV   ی دکمه فشار دادنبا  [MENU]  ،

 ((خارج شوید؟ ATVمیخواهید از موج یابی آیا  ))میشود: ظاهر  ک سئوالی  روی صفحه نمایش

و در صورت ، جستجو متوق  شده  OK سپس فشار دادن دکمه یو  " بله " با انتخاب گزینه

 .جستجو ادامه پیدا خواهد کرد OK  ی دکمه فشار دادن و تایید آن با  خیر""  انتخاب گزینه 

 ( DTV)منبع ورودی  DTVجستجوی دستی 

ی و دکمه کرده را انتخاب  " DTV" کانال < تنظیم دستی سپس  فشار دهید،را   [MENU]دکمه  

OK هرای دکمره اسرتفاده ازرا فشار دهید تا وارد مرحله جستجوی دستی شروید . سرپس با   

فشار دهید تا وارد مرحلره بعردی را    ی دکمه و مورد نظر برای جستجو را انتخاب کنیدکانال 

هنگام آغاز شود. تا جستجورا فشار دهید  OK یدکمه  کرده و را انتخاب "جستجو"گزینه شوید . 

قبل جستجو را متوق  و به صفحه   / [MENU]  ی دکمه استفاده ازتوانید با  جستجو شما می

 بازگردید.
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 ( ATV) منبع ورودی  ATVجستجوی دستی 

 را انتخاب کنید و دکمه  " ATV" کانال < تنظیم دستی   سپس فشار دهیدفرا   [MENU]دکمه 

   های شوید. سپس با استفاده از دکمه دهید تا وارد مرحله جستجوی دستی را فشار  OK ی

تنظریم  مقدار آن هرا رارا انتخاب و   / کانال "" سیستم صدا / سیستم رنگ  توانید گزینه های می

 دکمرهاستفاده از  و با  را انتخاب کنید " جستجو" ی گزینه  های دکمهاستفاده از با  . کنید

جسرتجوی جستجو را به سمت پایین ترین یا باال ترین فرکانس شروع کنید. بعرد از ،   های

به سرمت براالترین یرا ،    های  دکمهبا استفاده  برای تنظیم دقیق کانال توانید  می فرکانس

  ی دکمه استفاده ازشما میتوانید با  پایین ترین فرکانس حرکت کنید تا کانال بصورت دقیق تنظیم شود.

[MENU] /  .جستجو را لغو کنید و به منوی قبل بازگردید 

 ضبط کردن

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

 این قسمتضبط کردن متوق  و از   ی دکمه فشار دادنکند و با  شروع به ضبط برنامه ها می

گزینه < فهرست موارد  بعد از انتخاب  ، سپس   دکمه ی فشار دادن. با می شویدخارج 

فایرل مرورد نظرر را  . در ایرن بخرشتا وارد فهرست شروید فشار دهیدرا   OKی دکمه ، ضبط شده

 پخش کنید.آن را  OK  ی دکمهفشار دادن انتخاب کرده با 

 

 توجه :

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

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

 بعد از فرمت شدن اطالعات داخل آن قابل بازیابی نخواهد بود.  زیرابگیرید آل 
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 تایم شیفت

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 در یک محدوده مسدود میشود. با زدن دکمه

 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  فلشمسدود و روی حافظه ی زمانی  یک محدوده

 میکند.پخش برنامه ادامه پیدا ، بازگشت 

 

 هوشمند سیستم از استفاده دستورالعمل

 عملیات اولیه :

 شود. داده نمایش اصلی صفحه تا بزنید را  دکمه

 نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنید  های  دکمه فشار دادنبا   -0

 برنامه را اجرا کنید .   OK ی دکمه فشار دادنبا  -0

 میتوانید به صفحه قبل باز گردید.  ی دکمه فشار دادنبا -3
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 *نکات ویژه

تواند به روش های مختلفی نرم افزار  کاربر می. پی یده است  تا حدودیعملکرد در سیستم هوشمند 

باشد.  فقط جهت ارجاع میراهنما عملکرد های توضیح داده شده در این دفترچه . ها را نصب کند 

نیازمند بره تجهیرزات جرانبی بیرونری هسرتند . بررای  عادیبرخی نرم افزارها برای اجرا بصورت 

 استفاده کنید .  USBعملکرد راحت از موس و کیبورد 

  سریع اندازی راه

 برای استفاده بهتر قبل از راه اندازی با عملکرد های زیر آشنا شوید.

 استفاده از موس :

 برای انتخاب آیتم ها ، موس را بصورت لحظه ایی تحریک کنید. کلیک کردن: -0

 .ثانیه نگهدارید 3به مدت روی موس کلیک کرده و باید کلیک کردن و نگه داشتن : -0

 کند در ریموت کنترل ، روی آیتم ها عمل می OKمانند تاثیر دکمه ی  : کلیک چ  -3

 کند در ریموت کنترل ، روی آیتم ها عمل می  مانند تاثیر دکمه ی: کلیک راست  -4

 ورودی زبان تنظیمات

را انتخاب   < ترجیحات < زبان   ی گزینه، برای انتخاب زبان در حالت اسمارت  :  زبان

 های  دکمهاستفاده از  با .وارد منوی آن بخش شوید   OK با فشار دادن دکمه ی سپسکرده ، 

 . فشار دهید تا این فرایند را تایید کنیدرا     OKزبان مورد نظر را انتخاب و دکمه   ،

< ترجیحات < صفحه کلید < صفحه    ی در حالت اسمارت گزینه : ورودی روش انتخاب

استفاده با  شوید .این قسمت  را فشار دهید تا وارد OK ی دکمهرا انتخاب کرده ، سپس   کلید فعلی

های دیگر  شما میتوانید روش هم نینتوانید روش ورودی را انتخاب کنید .  می  ی دکمهاز 

 ورودی را دانلود ونصب نمایید .

< ترجیحات < زمان و   ی با انتخاب گزینه  در حالت اسمارت:  سیستم زمان تنظیمات

زمان ارائه " با استفاده از زمان را بصورت خودکار شما میتوانیدتاریخ < زمان و تاریخ خودکار  

توانید  شما می هم نین تنظیم کنید .   " زمان ارائه شده توسط  تلویزون"یا     شده توسط  شبکه "

 تنظیمات زمان را بصورت دستی نیز انجام دهید.
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 : هوشمند های برنامه

توانید از مرورگر  برای نمایش دادن متن عکس فیلم یا دیگر اطالعات در اینترنت می مرورگر :

 استفاده کنید.

برای دسترسی به جزایات  .متصل کنید شبکهقبل از دسترسی به اینترنت لطفا تلویزیون خود را به 

 مراجعه کنید.  تنظیمات شبکه بیشتر به 
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 ؟ کنیم پیدا دسترسی آدرس یک به چگونه 

محررل آدرس برررار را انتخررراب کررررده ، سرررپس در   هرررای بررا اسرررتفاده از دکمررره 

صرررفحه کلیررررد نمرررایش داده شررررده ، آدرس صرررفحه وب را وارد کنیررررد ، برررا انتخرررراب گزینرررره 

 کنید. به آدرس وب مورد نظر دسترسی پیدا میOK و با زدن دکمه  

 کنیم؟ ذخیره ها شده گذاری نشان در را صفحه یک چگونه       

ترررا برره ترررب مرورگرررر یرررا  فشرررار دادهرا  OKو دکمررره کرررده را در مرورگرررر انتخررراب  آیکررون 

. برررا فشررار دهیرردرا  OKرا انتخرراب و دکمرره   "حساااب" سررپس  گزینرره   .دآدرس وب وارد شرروی

را  OKو دکمررره  کررردهمحررل  خیررره کرررردن آدرس را مشررخ   اسررتفاده ازدکمرره هرررای 

 .دهیدفشار را  OKرا انتخاب کرده و دکمه   " تایید "گزینه  فشار دهید.سپس

 دهیم؟ وبه قسمت دیگری انتقال کنیم از قسمتی کپی را متنی چگونه

نشرانگر مروس را در ابترردای مرتن مرورد نظررر قررار دهیرد کلیررک چر  را نگره داشررته هنگرامی کرره  

سررپس گزینرره کپرری  انتهررای مررتن مررورد نظررر کشرریده ،را تررا  نشررانگر روی مررتن مشررخ  شررد، آن

کررردن را انتخرراب کنیررد . در محررل دلخررواه کلیرررک راسررت کرررده ، سررپس گزینرره الحرراق را داخرررل 

 کادر نمایش داده شده انتخاب و تایید کنید. 

کنیرررد  کنرررد کرره برنامررره هررا را مررردیریت مرریکمرررک نصرررب کننررده برنامررره  نصااب کنناااده برنامااه :

 .دهد اجازه نصب و پاک کردن برنامه را به کاربر میو

را  تنظیمات کلی < شخصی <امنیت و محدودیت ها< منابع نامشخص <  گزینه ی    توجه:

توانیرد  مری،  قررار دهیرد "روشن"اگر تابع زیر مجموعه این تنظیمات را در حالت   .انتخاب کنید

 برنامه هایی از منابع نا مشخ  را نیز نصب کنید .

 کنیم؟ نصب برنامه ها را چگونه     

را انتخررراب  دساااتیار تلویزیاااون < مااادیرت فایااالدر صرررفحه اصرررلی حالرررت اسرررمارت، گزینررره ی  

هرررای دکمرررهاسرررتفاده از سرررپس باشررروید. وارد ایرررن بخرررش  OK ی دکمررره فشرررار دادن کرررده  و برررا 

 ایرررن قسرررمت ترررا وارد فشرررار دادهرا  OKو دکمررره کررررده را انتخررراب  آیکرررون ، 

، یررک  OK یدکمرره  فشررار دادنبرا  . انتخرراب کنیرردشروید . فایررل مررورد نظررر را از حافظره جررانبی 

را  "تاییااد". گزینرره نصااب شاود؟ (( APKکنیاد فایاال  ))آیااا تاییاد ماای شررود مرتن نمررایش داده مری
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د و دکمررره  را انتخررراب کنیررر "نصاااب"، سرررپس گزینررره فشرررار دهیررردرا  OKانتخررراب کنیرررد و دکمررره 

OK  فشار دهیدرا. 

 کنیم؟ لغونصب را برنامه چگونه       

را   دساااتیار تلویزیااااون < پااااظ کاااردن حافظااااه  ی صرررفحه اصرررلی حالرررت اسررررمارت گزینرررهدر 

را  "لغااو نصااب" ی وارد ایررن قسررمت شررده و گزینرره OK ی دکمرره فشررار دادنبررا  انتخرراب کنیررد .

نمایررد را حررذف  دخواهیرر نرررم افررزاری کرره مرری فشررار دهیررد.را  OKسررپس دکمرره  کرررده ، انتخرراب 

را انتخررراب  "لغااو نصااب" یگزینررره  سررپس . فشرررار دهیرردرا  [MENU]انتخرراب کرررده و دکمرره 

سیسررتم بصرررورت خودکررار برنامرره ی نصرررب شررده را حرررذف ،  OKدکمرره  فشرررار دادنوبررا  کرررده

 کند. می

را انتخرراب   چنااد رساانه ای >پیشانهادات  ه یدر حالررت اسرمارت  گزینرر پخاش چنااد رساانه ای:

همااه  / از گزینرره هررای  یکرری.  وارد ایررن قسررمت شرروید OKسررپس بررا اسررتفاده از دکمرره   کرررده ،

 را انتخاب کنید .  ویدئو / موسیقی / عکس

را برره درگرراه  دسررتگاه حافظرره جررانبی فلررشقبررل از پخررش فایررل ،  پخااش فایاال از حافظااه جااانبی :  

USB  . در پشت تلویزیون وصل نمایید 

 .دستگاه حافظه جانبی را از محل مدیریت فایل انتخاب کنید

 .فایل یا پوشه مورد نظر را انتخاب کنید می توانید  ی دکمهاستفاده از با 

 .را پخش کنیدانتخاب شده یا فایل  می توانید پوشه را باز کنید  OK  یدکمه  فشار دادن با

 بازگردید.به صفحه اصلی  می توانید  یدکمه فشار دادن با 

 توجه :

 فلرش هررایاز  همرین علرت ،برره هرای غیرر اسرتاندارد ممکررن اسرت گراهی  شناسرایی نشروند  فلرش -0

 استاندارد استفاده کنید.

هررای محرردودی اسررت اگررر  فایررل هررا دارای  فرمررت نرروع سررازگاریدر، سیسررتم پخررش رسررانه  -0

 فایل خارج از فرمت های مربوطه باشد بصورت نرمال پخش نخواهد شد.

م ممکررن اسررت دسررتگاه یررا سیسررت زیرررارا از تلویزیررون جرردا نکنیررد  USBهرگررز هنگررام پخررش  -3

 دستگاه را خاموش کنید. USBدچار اشکال شود . قبل از جابجا کردن 
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پشتیبانی   USB2.0و USB1.1  سیستم از تجهیزات حافظه فشرده و هارد دیسک هایی با پورت  -

 میکند.

میلرررری آمپررررر اسررررت و در صررررورت جریرررران  USB ، 500نهایررررت جریرررران خروجرررری پررررورت  -0

شرود. بررای دسرتگاه هرایی کره بیشررتر از  کشریدن بریش از ایرن مقردار، سیسرتم قطرع ایمنری فعرال مری

 ازمنبع تغذیه خارجی استفاده کنید. ،جریان نیازدارندمقداربه  این

متوقرر  شررده و دسررتگاه  پخررش ممکررن اسررت USBهنگررام اجرررای فایررل پی یررده یررا ناسررازگار بررا  -0

برررای رفررع ایررن حالررت دسررتگاه را خرراموش ومجررددا راه انررردازی گاه عملکرررد نداشررته باشررد، دسررت

 کنید.

هنگرام  توانید، مخفی کنید یا نمرایش دهیرد. نوار ابزار پخش را می   ی دکمهفشار دادن با 

آن عملکرد  OK ی دکمه فشار دادن توانید گزینه دلخواه را از نوار ابزار انتخاب کنید و با  پخش می

از  .هم نین می توانیداز پخش خارج شوید  یدکمه استفاده از توانید با  را اجرا کنید. شما می

بررای عملکرررد مرورد نظررر ، روی ریمروت کنترررل   دکمره هررای 

 استفاده کنید.

  شبکه تنظیمات

 : فای وای 

فشرار داده  را OK  دکمره ی،  شبکه<  دستگاه<   گزینه انتخاب از بعد اسمارت حالت در -0

  دکمه ی کنید و انتخاب را فای وای  ، سوییچ های  استفاده از دکمه با قسمت این در سپس

OK کنید انتخاب را بودن   خاموش/   روشن  ،  استفاده از دکمه های با. رافشار دهید  .

.  کرد خواهد شبکه جستجوی به شروع خودکار بصورت دستگاه فای، وای کردن روشن صورت در

 بردون شربکه یرک بره شرما کره اسرت معنری ایرن را نمایش دهرد ، بره   آیکون شبکه نشانگر اگر

 شما که است معنی این به را نمایش دهد،  آیکون شبکه نشانگر اگر.  اید شده وصل محافظت

 .کنید وارد آن را رمز باید برای اتصال به شبکه  و اید یافته را شده محافظت شبکه یک

 .دهید فشار را OKی  ودکمه انتخاب ها شبکه فهرست از را نظر مورد شبکه -0

   دکمه و انتخاب را "بعدی"  گزینه سپس کنید وارد کادر در را شبکه ی یافت شده به مربوط رمز -3

OK شوید وصل شبکه به تا دهید فشار را . 
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، برا انتخراب  کنردنمری  پشرتیبانی اتوماتیک بصورت را آدرس پی آی شما روتر که صورتی در -4
 قسمت این وارد OK ی دکمه و سپس فشار دادن  استاتیک<  IP تنظیمات<  پیشرفته های گزینه

 .شوید

 .    کنید وارد را DNS و شبکه پیشوند طول ، دروازه ، آدرس پی آی  قسمت این در -0

 .فشار دهید را OK ی دکمه کرده سپس انتخاب را "دوباره اتصال" -0

 : اترنت

 

 . فشار دهید را OK دکمه و انتخاب را اترنت<  شبکه<  دستگاه<   گزینه اسمارت حالت در -0

 گزینه بخش ، به نمی کند پشتیبانی اتوماتیک بصورت را آدرس پی آی شما روتر که صورتی در -0

 قسمت این وارد را فشار دهید تا  OK سپس دکمه ی رفته استاتیک<  IP تنظیمات<  پیشرفته های

 . شوید

 . کنید وارد را DNSو شبکه پیشوند طول ، دروازه  ، آدرس پی آی  قسمت این در -3

 .شوید متصل شبکه به تا فشار داده را OK  دکمه و کنید انتخاب را "دوباره اتصال" -4

 حمل: قابل اتصال نقطه
 
سپس  کرده انتخاب را  متحرظ اتصال نقطه<  شبکه<  دستگاه<    گزینه اسمارت حالت در -0

 .رافشار دهید OK  دکمه ی

 . شود فعال عملکرد تا رافشار دهید OK دکمه و انتخاب را "متحرظ اتصال نقطه" گزینه -0

 وصل شبکه به تا فشار دهید  را OK ودکمه کرده انتخاب را "بیسیم اتصال نقطه تنظیم" گزینه -3

 .شوید

 پریش حالرت در.  کنیرد انتخراب اتصرال نقطره برای نام جدید می توانید یک ، شبکه نام کادر در -4
 .می باشد  "AndroidAP" اتصال نقطه این نام فرض

  گزینه اگر. کنید انتخاب را شبکه امنیت نوع می توانید OK  دکمه فشار دادن با امنیت قسمت در -0

 کردن وارد بدون و کند جستجو را شما می تواند شبکه هرکسی یعنی کنید انتخاب را " کدام هیچ"

 یک باید شما  WPA2PSK با محافظت گزینه انتخاب صورت . در شود وصل شما شبکه به رمز

  وصل شما بیسیم شبکه به بخواهند ازجستجو پس که کسانی و کنید وارد را کارکتر  1 از بیش با رمز

 .کنند وارد صحیح و کامل بصورت را رمز باید شوند

 .بنویسید رمز و درکادرمورد نظرتان را انتخاب  رمز می توانید شما -0
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 دستگاه . شود  خیره تنظیمات تا فشار دهید را  OK  دکمه ی سپس انتخاب را  "ذخیره"  گزینه -7

 .کنند جستجو را شما شبکه می توانند هستند بیسیم شبکه جستجوی دنبال به  محدوده درآن که هایی

 شبکه خدمات در مهم نکات

 اختررراع ثبررت/  رایررت کپرری قرروانین توسررط دسررتگاه ایررن از آمررده بدسررت محتویررات و خرردمات کلیرره

 . میگردد محافظت ثالث شخ  به مربوط معنوی مالکیت حق یا/ تجاری عالمت/

 صررراحب اجرررازه بررردون و میباشرررد شررما تجررراری غیرررر اهرررداف برررای وخررردمات شرررده گفتررره مطالررب

 . نیستید آن ز استفاده به مجاز محتوا دهنده ارااه یا محتوا

 شررما شررخ  دسترسرری یررا مسررتقیم غیررر و مسررتقیم خسررارتهای قبررال در مسررئولیتی هرریچ مررا شرررکت

  دسرررتگاه از مرروقعیتی هررر یررا افررزار نرررم و خرردمات یرررا اطالعررات و محترروا برره دیگررری فرررد یررا و

 .داشت نخواهد

 در مررا شرررکت. کنررد حررذف یررا متوقرر  یررا تغییررر را خرردمات از برخرری اسررت ممکررن دهنررده خرردمات

 .کرد نخواهد تامین و تضمین را زمانی های دوره طول در خدمات برخی بودن دسترس

 در مشرررکل صرررورت در و نررردارد مسرررئولیتی هرررا برنامررره خررردمات محتررروای مرررورد در مرررا شررررکت

 . کنید برقرار ارتباط مستقیما خدمات دهنده ارااه با آن محتوای یا خدمات مورد

 یابی عیب

 صدا در نویز یا برفکی تصویر 

 و در محل خود محکم باشد. خوب وضیت در آنتن سیم کنید بررسی -0

 (.   UHF – VHF) کنید بررسی را آنتن نوع -0

  .کنید تنظیم را آنتن گرفتن قرار محل -3

  .کنید استفاده سیگنال کننده تقویت از -4

 است خاموش پاور نمایشگر چراغ ندارد وجود تصویر و صدا 
 . باشد وصل که کنید بررسی را ورودی برق مسیر -0
 

 .شد با  حالت روی تلویزیون زیر پاور کلید -0

 صفحه روی نوارهایی وجود و تصویر نمایش در اختالل   
  .برود بین از اختالل تا نمایید تنظیم را آنتن و نکنید استفاده سشوار از تلویزیون کنار
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 تصویر شدن دوتایی  

  کنید استفاده تر قوی آنتن از -0

 کنید تنظیم را آنتن -0

  هستند رنگ کم تصاویر 

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

 ندارد صدا تلویزیون  

 کنید تنظیم را صدا حجم مقدار -0

 شود فعال غیر بی صدا حالت تا رافشار دهید  دکمه -0

 است نمایش صفحه روی"  ندارد وجود سیگنال"  گزینه 

 مجدد و کنید جدا ورودی در محل خود محکم باشد. دوباره آن را منبع سیگنال کابل کنید بررسی -0

 .نمایید وصل

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

 نمیکند کار یا و شده کم کنترل ریموت کارایی 

 .بردارید را کنترل ریموت و گیرنده پنجره بین موجود موانع -0

 نمایید. تعویض را کنترل ریموت های باطری -0

 نمی کند پیدا دسترسی ها لینک از برخی به مرورگر 

 .کنید بررسی و بپرسید شبکه مدیر از را ها پارامتر سایر و آدرس پی آی -0

 . باشد وصل درستی به شبکه کابل که کنید بررسی -0

 .کنید مشورت خدمات دهنده ارااه با -3

 است کند آنالین ویدئوی پخش 

 . دهید افزایش را خود شبکه باند پهنای لطفا -0

 . آورید بدست بهتری منبع تا کنید امتحان دیگر ای جدید درصفحه آدرس با -0

 دستگاه نداشتن عملکرد یا خرابی/  بودن کند 

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

 

 

 ابعاد و وزن :
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 فنی برای تلویزیون تمشخصا

 

 HDMIحالت نمایش 

 

است زمانی موثر / Hz  62 50 (refresh rate)میزان باز آرایی صفحه   4Kدر حالت  توجه :

 استفاده کنید. 2.2 ورژن HDMIاز ، که
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زمانی موثراست  / Hz  62 50 (refresh rate)میزان باز آرایی صفحه   4Kدر حالت  توجه :

 استفاده کنید. 2.2 ورژن HDMIاز ، که

 

 مدیریت مصرف انرژی

 

 

 

 

 


