
 
 

 

 

 LEDکتابچه راهنمای کاربر تلویزیون 

 تلویزیون هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

 .ی کنیددار نگه بعدی اتدقت بخوانید و آن را برای مراجع هاین دفترچه را ب ،لطفاً قبل از استفاده از دستگاه

 .های محصول بدون اعالم قبلی تغییر کند ممکن است قابلیت
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  هشدار

 

 
 

 

 هشدار

 

 هشدار

 

 . قرار نگرفته استلوازم یدکی برای تعمیر و نگهداری  درون کارتن این دستگاه هیچ نوع

 ید.را باز نکن درب پشت دستگاهبرای جلوگیری از شوک الکتریکی 

 .لطفاً در صورت لزوم با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

 

 

 کند. وجود ولتاژ باال و خطر بروز شوک الکتریکی را به شما یادآوری می؛ رعد و برق عالمتمثلث با این 

 

ویض یا بسیار مهم هستند. در صورت نیاز به تع آن قسمتکند که قطعات  به شما یادآوری می ؛مثلث با عالمت تعجباین 

 ، لطفاً به مشخصات فنی مربوطه مراجعه کنید.تغییر

 

 

سوزی یا شوک الکتریکی جلوگیری شود. اشیاء سخت را روی  آلود قرار ندهید تا از بروز آتش های بارانی یا مه : تلویزیون را در مکانهشدار

 شود. ش میبه صفحه نمایخراش یا صدمه  موجبنکشید یا به آن ضربه نزنید، زیرا  نمایشصفحه 

 

 

 توجه:

 شنوایی شود. آسیبتواند باعث  بیش از حد صدای گوشی و هدفون می افزایش

 



  ایمنى

 

 
 

 

 ایمنى
تلویزیون صدا داشت اما اگر یا  حس کردید؛اگر صدا یا بوی غیرطبیعی 

از  خدمات پس، بالفاصله کابل برق را از پریز بکشید و با نداشتتصویر 

 فروش تماس بگیرید.

 

 

زیون باید از باران، ، تلوییاز شوک الکتریکی و اتصالبرای جلوگیری 

 داشته شود. و غبار دور نگه  رطوبت و گرد

 را با دستمال، پرده، روزنامه و غیره نپوشانید. عبور هوا منافذ

داشته  تلویزیون باید از اشیای داغ یا نور مستقیم خورشید دور نگه

بین تلویزیون و سایر  ین؛ بنابراشود. دستگاه به تهویه مناسب نیاز دارد

 متر فاصله بگذارید. سانتی 10 قفسه،لوازم یا دیوارهای داخلی 

 

 

سپس ، جدا کنیداز پریز برق را  برای نظافت پنل نمایشگر، ابتدا سیم

پنل نمایشگر را با یک پارچه نرم تمیز کنید. پنل را چند بار پشت سر 

 به آن ضربه نزنید. و هم تمیز نکنید، یا با شیء سخت آن را نخراشید

 ؛تلویزیون را با هیچ نوع حالل بنزینی، شیمیایی یا الکل تمیز نکنید

 خواهد شد. بدنه دستگاهزیرا این کار باعث آسیب دیدن پنل و 

 



  ایمنى

 

 
 

 

 

 تلویزیون را روی سطح ناپایدار قرار ندهید.

 وآمد قرار ندهید. را در مسیر رفت ی تلویزیونها سیم برق و سایر سیم

 .قرار ندهیدر بیش از حد بر روی سیم برق یا پریز برق با و

 

 

ممکن ولتاژ باال  به دلیل وجودرا باز نکنید زیرا  درب پشت دستگاه

 های فنی د. تنظیمات داخلی و بررسییشو شوک الکتریکی  است دچار

 انجام شود. های خدمات پس از فروش تکنسینباید توسط 

روشن را روی تلویزیون یا در  حفاظ مانند شمع منبع شعله بدون

 نزدیکی آن قرار ندهید.

سیم یا آب به داخل تلویزیون نفوذ کرد،  خارجیدر صورتی که اجسام 

 پس از فروش تماس بگیرید. با خدماتو  جدا کنیدرا از پریز  برق

 

 

از پریز جدا ، کابل برق و کابل آنتن را و رعد و برقطوفان  هنگامدر 

و رعد و طوفان  هنگامآسیب نبیند. در  صاعقهدر اثر تا تلویزیون  کنید

 .ری کنیداز کابل آنتن دو برق

 

 



  لوازم جانبی

 

 
 

 

 لوازم جانبی

 ، با فروشنده تماس بگیرید.در غیر این صورت همراه تلویزیون باشد.، لطفاً اطمینان حاصل کنید که موارد زیر

 

 

 کنترل از راه دور

 

 

 

 راهنما دفترچه



  های روی دستگاه کلید
 

 
 

 

 های روی دستگاهکلید

 )روشن/خاموش( پاور ①

 .خاموش کنیدتلویزیون را روشن یا با این کلید 

 انتخاب ورودی ②

 .با زدن این کلید ورودی مورد نظر خود را انتخاب کنید، شما های مختلف است قابلیت نمایش ورودیاین دستگاه دارای 

③ MENU 

 د.یاز آن خارج شویا  وارد منوی اصلی شدهبا این کلید 

④ VOL-(V-) 

 (.OSDهای  و تنظیم کاهشی گزینه قبلیمنوی )انتخاب  دا؛ص حجمکاهش  کلید

⑤ VOL+(V+) 

 (.OSDهای  و تنظیم افزایشی گزینه بعدیمنوی )انتخاب  صدا؛ حجم افزایش کلید

⑥ CH- 

 کند. در منو انتخاب میقبلی را کلید پایین آوردن کانال؛ شماره کانال را کاهش داده و گزینه 

⑦ CH+ 

 کند. انال را افزایش داده و گزینه بعدی را در منو انتخاب میکلید باال بردن کانال؛ شماره ک

 .کار نشانگر روشن و خاموش/آماده به ⑧

 .سنسور کنترل از راه دور ⑨

 



  کنترل از راه دور

 

 
 

 

 کنترل از راه دور

 

 و روشن کردن : خاموش  .1

 صدا کردن بی :  .2

 انتخاب شماره کانال: 9~0 .3

4. FAVلیست موارد دلخواه : 

 قبلی بازگشت به کانال:   .5

6. P.MODE :انتخاب حالت تصویر 

7. S.MODEانتخاب حالت صدا : 

8. SLEEP :تنظیم زمان برای خاموش شدن خودکار تلویزیون 

9. VOL :+ صدا حجمافزایش 

11. VOL-صدا حجم : کاهش 

11. TTX: تکستتل 

12. NICAM : شود های صوتی که توسط برنامه اجرا می تغییر آهنگجهت 

13. CH+انال رو به جلو: انتخاب ک 

14. CH-انتخاب کانال رو به عقب : 

15. EPG :.های تلویزیون راهنمای برنامه 

16. HOME ندرویدا: بازگشت به صفحه اصلی 

17. ASPECT : نسبت تصویرانتخاب 

18. MENU :ورود یا خروج از منو 

19. SOURCE : ورودیانتخاب 

21. ENTER :تأیید یا ورود 

21. EXITخروج از منو : 

22. Display : فعلی صدا و تصویراطالعات نمایش 

23. REDبه مورد یا صفحه قرمز )اختیاری( : دسترسی 

GREENی به مورد یا صفحه سبز )اختیاری(: دسترس 

YELLOWی به مورد یا صفحه زرد )اختیاری(: دسترس 

BLUE)دسترسی به مورد یا صفحه آبی )اختیاری : 

 رفتن سریع به عقب :   .24

 پخش مجدد ومکث  :  . 25

 رفتن سریع به جلو. :   .26

 قبلیانتخاب  :   .27

 بعدیانتخاب  :   .28

 توقف پخش و بازگشت به لیست فایل :   .29

 

 



  کنترل از راه دور

 

 
 

 

 

 

31. PVR :برنامه طضب 

31. SUB.T :منوی زبان زیرنویس ورود به 

32. SUBPAGE :تغییر عنوان برنامه 

33. INDEXتکست: نمایه تل 

34. HOLDتکست(فعلی )تل صفحه نمایش خروج ازندن یا : ما 

35. CANCEL : عملیات در حال انجاملغو 

36. SIZEتکست: اندازه تل 

37. TV/RADIO انتخاب حالت :DTV  وRADIO 

38. BROWSERرفتن به مرورگر : 

39. MOUSEدن یا بستن ماوس.ر: باز ک 

 

 بوده و ممکن است محصول واقعی با تصاویر متفاوت باشد.مراجعه جهت عنوان نمونه و فقط   چه بهدفترتمام تصاویر در این  توجه:

 



  کنترل از راه دور

 

 
 

 

 

 ه:نکت

. کنترل را به سمت گیرنده مادون قرمز تلویزیون بگیرید و مطمئن شوید کند سنسور گیرنده عمل می کنترل از راه دور در محدوده دریافت مؤثر

 شود. تر می هنور المپ کوتازیر در نور مستقیم خورشید یا  کنترلی عملکرد وجود نداشته باشد. فاصله عادبین کنترل و سنسور که هیچ مانعی 

 .نماییدیا ریختن مایعات بر روی آن جلوگیری  آن از افتادن و در هنگام استفاده از کنترل از راه دور مراقب باشید
 

 نصب باتری در دستگاه کنترل از راه دور

) از کنید.محفظه باتری را ب درب. برگردانید را کنترل 

) با سایزولتی 1.5باتری نو  عدد دو ، AAA داخل  -و+ های  ها با عالمت مطمئن شوید که آند و کاتد باتری در محفظه قرار دهید و

 آسیب خواهد دید. کنترل ری مطابقت داشته باشند. در غیر این صورت،تمحفظه با

 

) .درپوش محفظه باتری را ببندید 

 معرض گرمای بیش از حد مانند آفتاب، آتش و غیره قرار گیرند. ها نباید در باتری توجه:

 های آنتن اتصال

کابل آنتن نباید به سیم بدنه استفاده کنید تا اختالل ناشی از عدم تطابق امپدانس از بین برود.  75Ωکنیم از یک کابل کواکسیال  توصیه می

 برق بسته شود.

 را به سوکت آنتن وصل کنید. 75Ωابل کواکسیال در هنگام استفاده از تلویزیون کابلی، فیش ک

 ، دستگاه را خاموش و سپس آنتن را به دقت بررسی کنید.وضوح تصویر خوب نیستای بررسی شود. اگر  توجه: آنتن باید به صورت دوره

 

 لطفاً توجه داشته باشید که خروجی دارای اتصال زمین باشد!

 روشن/خاموش کردن

 و چراغ نشانگر به رنگ قرمز باشد تلویزیون در حالت آماده به کار است. دهد نشان نمیتصویری  هیچتلویزیون هنگامی که 

نمایش داده خواهد تصویر تلویزیون . در این حالت روشن/خاموش روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید تا چراغ نشانگر سبز شود دکمه

 .شد

 تلویزیون کابلی



  کنترل از راه دور

 

 
 

 

 وارد حالت آماده به کار شود.دستگاه دوباره ا تلویزیون را فشار دهید تا دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور ی

 جویی در انرژی و محافظت حالت صرفه

تلویزیون وارد حالت خواب با مصرف برق کمتر  ،وجود نداشته باشدتصویر چند دقیقه ورودی سیگنال  چنانچه، VGAیا  AVورودی در حالت 

د.جویی گرد صرف انرژی صرفهتا در مشود  )حالت آماده به کار( می



  های تلویزیون تماشای برنامه
 

 
 

 

 های تلویزیون تماشای برنامه

 یا ATV، ورودی SOURCEدکمه زدن  بارا برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید،  POWERوصل کنید، دکمه  به پریز سیم برق را

DTV انتخاب کنیدهای تلویزیونی  جهت تماشای برنامه را. 

 :ها از طریق شماره برنامه انتخاب کانال

 

 :انتخاب کانال

) های  از دکمه"CH+/-"  نماییدکانال استفاده  تعویضکنترل از راه دور برای. 

) های  از دکمه"CH+/-"  نمودبرای انتخاب کانال استفاده  توان نیز می قاب تلویزیونروی. 

 

) را انتخاب  9تا  1خواهید شماره برنامه از  اگر می

را فشار دهید، در این مربوطه مستقیماً کلید  ،کنید

با زدن مثالً  د،یشو صورت وارد برنامه انتخابی می

 .را انتخاب کنید 1برنامه شماره  1کلید 

 

) را انتخاب  99تا  10خواهید شماره برنامه  اگر می

نظر را وارد کنید، مثالً شماره کانال مورد  ،کنید

 1؛ برای این کار ابتدا عدد را انتخاب کنید 12کانال 

 را وارد کنید. 2و سپس عدد 

 

) و یا بیشتر از  100خواهید شماره برنامه  اگر می

شماره کانال مورد نظر را عدد  ،را انتخاب کنید 100

 وارد کنید.به ترتیب 

 



  
 

 
 

 

 بازگشت به کانال

 

 

 بازگشت به برنامه

را  RECALLبرای بازگشت به برنامه قبلی، دکمه 

 فشار دهید.

 

 صدا حجمکنترل 

) های دکمه "VOL +/VOL-"  روی کنترل از راه

 کند. دور میزان صدا را کنترل می

) های  از دکمه"VOL+/VOL-" قاب تلویزیون  روی

  د.ربرای کنترل میزان صدا استفاده کتوان  نیز می

 قطع صدا

را فشار دهید. برای  "MUTE"برای قطع صدا، دکمه 

دوباره فشار را  "MUTE"برقراری مجدد صدا، دکمه 

روی  یا صدای کنترل از راه دور کم و زیاده یا دکمه داد

 را فشار دهید."-VOL+/VOL"قاب تلویزیون

 

 نمایش وضعیت سیستم

کنترل از راه دور را فشار دهید،  "DISPLAY"دکمه 

شماره برنامه فعلی، حالت ورودی فعلی و اطالعات 

 .شود اده میمربوطه نمایش د

 



  نصب برای اولین بار
 

 
 

 

 نصب برای اولین بار
 وصل کنید. مشخص شده است، "RF-ln"با نام  که تلویزیون RF سوکت ورودی بهرا  تنآنکابل 

 اندازی شروع شود. را فشار دهید تا راه ENTERدکمه  

 

 .دشوانتخاب  نظرزبان مورد  تا هیدرا فشار د OKدکمه  سپس را فشار دهید. ▲/▼زبان دکمه  برای پررنگ کردن منوی

 

 

 

 

 

 

 

 



  نصب برای اولین بار
 

 
 

 

 

 

 را فشار دهید. کمه برای تعیین کشور د

 تا کشور مورد نظر انتخاب شود. هیدرا فشار د OKدکمه  سپس را فشار دهید. ▲/▼دکمه  کشور پررنگ کردن منویبرای 

 

 را فشار دهید. ►برای انتخاب منطقه زمانی دکمه 

منطقه تا  هیدرا فشار د OKدکمه  تهادر ان .را فشار دهید ►دکمه سپس  را فشار دهید. ▲/▼دکمه منطقه زمانی  پررنگ کردن منویبرای 

 مورد نظر انتخاب شود. زمانی

 

 



  نصب برای اولین بار
 

 
 

 

 

 متصل شوید. (WIFI / LAN)اینترنت را فشار دهید تا به  OKدکمه 

 متصل شوید. تلویزیون راهنمایرا فشار دهید تا به  ►دکمه 

 

مراجعه  Eshareده کنید. )برای مشاهده جزئیات بیشتر به تلویزیون استفا راهنمایبعدی برای اتصال به دو از تلفن همراه خود برای اسکن کد 

 نمایید(

 

 



  نصب برای اولین بار
 

 
 

 

 

 .هیدرا فشار د ►دکمه برای انتخاب ورودی 

 تا ورودی مورد نظر انتخاب شود. هیدرا فشار د OKدکمه  سپس. را فشار دهید ▲/▼ورودی دکمه  پررنگ کردن منویبرای 

 

 



  خانه
 

 
 

 

 خانه
 منوی اصلی انتخاب نمایید.را در  HOMEرا فشار دهید تا   I دکمه 

 تا منوی مورد نظر انتخاب شود. هیدرا فشار د OKدکمه  سپس را فشار دهید. ▲/▼دکمه  پررنگ کردن منوی مورد نظربرای 

 

FAV APP 
 تان انتخاب شود. های مورد عالقه جهت افزوده شدن به برنامه FAV APPرا فشار دهید تا  ▲/▼دکمه 

 

 ها برنامه

 دهید تا وارد لیست برنامه شوید. را فشار OKدکمه  سپسها را انتخاب کنید،  فشار دهید تا برنامه را   / دکمه

 را برای انتخاب برنامه دلخواه خود فشار دهید.  /  /  I دکمه 

 

 



  
 

 
 

 

 نوار پیمایش سریع

، ها را برای انتخاب برنامه / های کمه. سپس دسمت چپ صفحه اصلی نمایش داده شود در را فشار دهید تا نوار پیمایش سریع دکمه 

 تنظیمات فشار دهید.و  شبکه

 

 ها برنامه

 را فشار دهید تا وارد لیست برنامه شوید. OKدکمه  . سپسرا انتخاب کنید ها برنامهرا فشار دهید تا  /دکمه 

 را برای انتخاب برنامه دلخواه خود فشار دهید. /  /  / دکمه 

 

 شبکه

 را فشار دهید تا وارد تنظیمات شبکه شوید. OKدکمه  . سپسرا انتخاب کنیدمورد نظر خود  را فشار دهید تا شبکه ▲/▼دکمه 

 

 



  ای چندرسانه
 

 
 

 

 ای سانهر چند
 را فشار دهید. ENTERآن، دکمه . سپس برای ورود به در صفحه اصلی انتخاب کند ای را رسانه  فشار دهید تا چند را /  I  ▲/▼دکمه 

 فیلم

 فشار دهید. فیلمرا برای انتخاب   I دکمه 

 

 قبلی فشار دهید. فیلمرا برای پخش  دکمه 

 را برای رفتن سریع به عقب فشار دهید. دکمه 

 فشار دهید. فیلم پخشیا  را برای توقف دکمه 

 را برای رفتن سریع به جلو فشار دهید. دکمه 

 بعدی فشار دهید. فیلمرا برای پخش  دکمه 

 (باشد می نرخ بیتتصویر و  نسبت، ابعاد، رزولوشناین اطالعات شامل؛ فشار دهید. ) تصویرمشاهده اطالعات  را برای دکمه 

 فشار دهید. ابعادنسبت و  حالت پخش، زبان، انتخاب زیرنویس، را برای تنظیم آهنگ صوتی دکمه 

 جهت پخش فشار دهید. فیلمرا برای انتخاب  دکمه 

 عکس

 فشار دهید. تصویرخاب را برای انت  I دکمه

 
 



  
 

 
 

 

 های ساعت فشار دهید. در خالف جهت عقربه تصویررا برای چرخاندن  دکمه 

 فشار دهید. تصویرپخش یا  را برای توقف دکمه 

 های ساعت فشار دهید. در جهت عقربه تصویررا برای چرخاندن  دکمه 

 (باشد می رزولوشنت شامل؛ ابعاد و این اطالعافشار دهید. ) تصویررا برای مشاهده اطالعات  دکمه 

 مدت پخش( فشار دهید.تصویر، را برای تنظیم حالت پخش )نسبت  دکمه 

 جهت پخش فشار دهید. تصویررا برای انتخاب  دکمه 

 

 موسیقی

 را برای انتخاب موسیقی فشار دهید.  I دکمه 

 

 را برای رفتن سریع به عقب فشار دهید. دکمه 

 پخش موسیقی فشار دهید.یا  وقفرا برای ت  دکمه

 را برای رفتن سریع به جلو فشار دهید.  دکمه

 (باشد می نرخ بیت، ابعاد و نوع فرمتاین اطالعات شامل؛ عات موسیقی فشار دهید. )را برای مشاهده اطال  دکمه

 کدام( فشار دهید. هیچ و تصادفی، تکرار یک مورد، الت پخش )تکرار همهرا برای تنظیم ح  دکمه

 را برای انتخاب موسیقی جهت پخش فشار دهید.  دکمه

 



  تنظیمات
 

 
 

 

 تنظیمات

 اینترنت تنظیم شبکه

 وارد شدن به تنظیمات فشار دهید. را برای /  I  ▲/▼دکمه 

 فشار دهید. اینترنت را برای تنظیم شبکه /  I  ▲/▼دکمه 

 

 تنظیم زمان

 فشار دهید. بودن زمان خاموشیا  را برای انتخاب روشن  I دکمه 

 

 عمومی

 زیر فشار دهید.های  گزینهرا برای تنظیم انتخاب  ▲/▼دکمه 

 را فشار دهید.► م مجوز برنامه برای ورود و تنظی: مدیریت مجوز

 را فشار دهید. ►برای ورود و بازیابی سیستم : بازیابی سیستم

 

 



  
 

 
 

 

 اطالعات محصول

 کنید. را وارد دستگاه ت، اطالعاجزئیات دستگاهجهت مشاهده 

 

 

 ورودی

 د.را در منوی اصلی انتخاب نمایی ورودیرا فشار دهید تا   I دکمه 

 را فشار دهید. ENTER ، دکمهنتخاببرای ا سپسرا فشار دهید.  ▲/▼دکمه  ،ورودیهای انتخابی  گزینهشدن پررنگ برای 

 



  عکس
 

 
 

 

 عکس

 را فشار دهید. ENTER عکس، دکمه تنظیمات بخش ای وارد شدن بهبر . سپسفشار دهید را   I دکمه  عکسبرای انتخاب 

 

نور ، وضوح، رنگ، روشنایی، کنتراست، صویرت تحال ها عبارتند از؛ این گزینه) .را فشار دهید ▲/▼دکمه های منوی تصویر،  گزینهبرای انتخاب 

 (تنظیمات بیشترو  رنگ مایگر، نسبت تصویر، کاهش نویز، زمینه پس

 را جهت تنظیم یا انتخاب فشار دهید.  I سپس دکمه 

 

 حالت تصویر

این فشار دهید. ) گزینه مورد نظر را برای انتخاب  I سپس دکمه  دهید.تصویر فشار  انتخابی حالت پررنگ شدنجهت  را ▲/▼دکمه 

 کاربر(. و جویی در انرژی زنده، صرفهیلم، : استاندارد، فها عبارتند از گزینه

 دهد تصاویر با کیفیت باال را با نور طبیعی تجربه کنند. فرض به کاربران اجازه می لت پیشحا :استاندارد

 تر است. این حالت برای تماشای فیلم مناسب :فیلم

 تر است. زندههای تصویر زیباتر و تصویر  رنگ :زنده

 .شود میبهبود کنتراست باعث  کاهش روشنایی صفحه نمایش :جویی در انرژی صرفه

 شود. نظیمات تصویر توسط کاربر انجام میت :برکار



  
 

 
 

 

 زمینه نور پس، وضوح، رنگ، روشنایی، کنتراست

 را برای تنظیم فشار دهید.  I  دکمه سپس فشارداده،د نظر مور گزینه انتخاب جهت را ▲/▼دکمه 

 قابل تغییر است. کند، اما میزان سایه تصویر غیر تصویر را تنظیم می میزان تضاد سیاهی و سفیدی :کنتراست

 دهد. منطقه تاریک تصویر را تحت تأثیر قرار می و کند کل تصویر را تنظیم می میزان نور: روشنایی

 کند. رنگ را به دلخواه شما تنظیم می میزان :رنگ

 .شود استفاده میبرای تغییر گرمای رنگ  NTSC در حالت :گرمای رنگ

 کند. میزان وضوح جزئیات تصویر را تنظیم می :وضوح

 کند. زمینه صفحه را تنظیم می روشنایی پس :هزمین نور پس

 کاهش نویز

 .رود به کار می برای فیلتر کردن و کاهش نویز تصویر و بهبود کیفیت تصویر

 فشار دهید. گزینه مورد نظر را برای انتخاب   I  سپس دکمه را برای انتخاب کاهش نویز و ▲/▼دکمه 

 (دباش می خودکار و کم، متوسط، زیاد : خاموش،ها شامل گزینهاین )

 تصویر دابعانسبت 

 .رود به کار میاندازه صفحه نمایش برای تنظیم 

 فشار دهید. گزینه مورد نظر را برای انتخاب  I  دکمه و صفحه نمایش دابعارا برای انتخاب نسبت  ▲/▼دکمه 

 باشد( می 2زومو  1زوم، 4:3، 16:9ر، : خودکاها شامل گزینهاین )

 تلویزیون وجود داشته باشد. ورودی در تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال ها توجه: این گزینه

 دمای رنگ

 .رود به کار می تصویر رنگ کلی برای تنظیم

 .فشار دهید گزینه مورد نظر را برای انتخاب  I  دکمه را برای انتخاب دمای رنگ و ▲/▼دکمه 

 (باشد می گرم و : سرد، عادیها شامل گزینهاین )

 کند. رنگ ایجاد می تصویری مالیم و آبی :سرد

 کند. زنده ایجاد میتصویری  :عادی

 کند. رنگ ایجاد میزتصویری قرم :گرم

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 تنظیمات بیشتر

 را برای انتخاب تنظیمات بیشتر فشار دهید. ▲/▼دکمه 

 

DLC 

 خاموش فشار دهید.یا  روشن، عادی، تیره های گزینه را برای انتخاب   I  دکمه ، وDLCرا برای انتخاب  ▲/▼دکمه 

HDR 

 خاموش فشار دهید.یا  را برای تنظیم روشن  I دکمه 

 

 

 



  صدا
 

 
 

 

 صدا
 را در منوی اصلی انتخاب نمایید. Soundرا فشار دهید تا   I را فشار دهید. دکمه  MENUبرای نمایش منوی اصلی، دکمه 

 

 .را فشار دهید ▲/▼ دکمه وی فرعیدر من گزینه مورد نظر پررنگ شدنبرای 

 باشد( می تنظیمات بیشترو  اختالل شنوایی، توضیحات صوتی، AVCل، متعاد، زیر، بم، حالت صدا ها شامل: )این گزینه

 ا فشار دهید.ر  I  یا  ENTER دکمه برای انتخاب یا تنظیم،

 

 حالت صدا

 فشار دهید. های مورد نظر و تنظیم گزینه را برای انتخاب  I پس دکمه سد. پررنگ شو صدا حالتگزینه تا  دهید فشار را ▲/▼دکمه 

 (باشد می کاربر و دارد، موسیقی، سالن، اخبار: استانها شامل گزینهاین )

 کند. ها تولید می صدای متعادلی را در تمام محیط :استاندارد

 ب است.های موسیقی مناس کند. برای برنامه را حفظ می اورجینالصدای : موسیقی

 .وجود آورد  بخشد تا تجربه صوتی غنی به صدای زیر و بم را بهبود می :سالن



  صدا
 

 
 

 

 شود. جهت بهبود صدا استفاده می :اخبار

 شود. انتخاب می صداسازی تنظیمات  جهت شخصی :کاربر

 کند. صدای بم را تنظیم می :بم

 کند. صدای زیر را تنظیم می :زیر

 کند. و راست را تنظیم میکانال چپ صدای تعادل خروجی  :متعادل

 فشار دهید. آن را برای تنظیم  I حالت متعادل فشار داده، سپس دکمه  پررنگ شدن گزینهرا جهت  ▲/▼دکمه 

AVC 
فشار دهید. پس  بودن آن روشنیا  را برای انتخاب خاموش  I فشار داده، سپس دکمه  AVC پررنگ شدن گزینهرا جهت  ▲/▼دکمه 

شود  باعث میشود،  پخش میکه  یدر هر کانال نظر از هر برنامه تلویزیونی صرف باشد، صدا تنظیم شده حجمهنگامی که  ،AVCکردن  روشناز 

 صدای بلندگو یکسان باقی بماند.حجم که 

 توضیحات صوتی

  I  دکمه  د،روشن باش AD فشار دهید. اگر تنظیم Audio Descriptionبودن گزینه  خاموشیا  را برای تنظیم روشن  I دکمه 

 فشار دهید. آنصدای  حجمرا برای تنظیم 

 اختالل شنوایی

 فشار دهید. بودن آن خاموشیا  را برای تنظیم روشن  I دکمه 

 تلویزیون وجود داشته باشد. ورودی در دسترس هستند که سیگنالتوجه: توضیحات صوتی و اختالل شنوایی تنها در صورتی در 

 تنظیمات بیشتر

 فشار دهید. به آن وارد شدنرا برای  ►تنظیمات بیشتر فشار داده، سپس دکمه  گزینهرا جهت انتخاب  ▲/▼ دکمه

 

SPDIF 
 OFF/RAW/PCM های یکی از گزینه را برای انتخاب  I ، سپس دکمه ادهفشار د SPDIF گزینه جهت پررنگ شدن را ▲/▼دکمه 

 دهید. فشار

 SPDIFتأخیر 

 فشار دهید. آن را برای تنظیم  I فشار داده، سپس دکمه  SPDIFتأخیر  زینهپررنگ شدن گرا جهت  ▲/▼دکمه 

 صدای فراگیر

 شود. جهت دست یافتن به صدای بهتر استفاده می

 روشن فشار دهید.یا  خاموش گزینه را برای انتخاب I  فشار داده، سپس دکمه  Surroundرا جهت انتخاب  ▲/▼ دکمه



  صدا
 

 
 

 

 دا )عدم وجود تصویر(فقط ص

 کند بدون اینکه صفحه باز شده را نمایش دهد. قط صدا را پخش میف

 روشنیا  ( Cancel)  خاموش گزینه را برای انتخاب  I فشار داده و سپس دکمه  Audio Onlyگزینه را جهت انتخاب  ▲/▼دکمه 

 فشار دهید.( OK ) بودن 

 
 

 

 



  کانال
 

 
 

 

 انالک

 را فشار دهید. MENUبرای نمایش منوی اصلی، دکمه 

 د.شودر منوی اصلی انتخاب  Channel گزینه را فشار دهید تا  I ه دکم

 را فشار دهید. I  یا دکمه   ENTER دکمه برای ورود،سپس را فشار دهید.  ▲/▼دکمه  گزینه مورد نظر، برای انتخاب

 

 هوایین آنت

 )هوایی یا کابلی( را انتخاب کنید. آنتن نوع

 کشور

 را فشار دهید. ► کمهمورد نظر، دبرای تعیین کشور 

 

 

 خودکار جستجوی

 خودکار فشار دهید. جستجویرا برای شروع  ENTER شود. سپس دکمهانتخاب  Auto Scanرا فشار داده تا  ▲/▼دکمه 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 اسکن دستی آنالوگ

 را برای شروع اسکن فشار دهید. ENTER سپس دکمه .فشار دهید اسکن دستی آنالوگ جهترا  ▲/▼ دکمه

 

 دستی دیجیتالاسکن 

 را برای شروع اسکن فشار دهید. ENTER فشار دهید. سپس دکمهدیجیتال اسکن دستی  جهترا  ▲/▼ دکمه

 

 ها لیست کانال

کانال را ویرایش  MENUبا فشار دادن دکمه  . سپسها فشار دهید را برای انتخاب لیست کانال ▲/▼ دکمهها،  جهت مشاهده لیست کانال

 موارد دلخواه(و  حذف، رد کردنمل: ها شا گزینهنمایید. )

 



  
 

 
 

 

 

EPG 
 را فشار دهید. ▲/▼ دکمه EPGبرای انتخاب 

 

 کند. ا برای ضبط خودکار تنظیم میزمان و کانال راین دکمه  :ضبط

 دهد. ط تنظیم شده است را نشان میای که برای ضب برنامهاین دکمه  :برنامه

 کند. ضبط برنامه را تنظیم میزمان یادآوری به شما جهت این دکمه  :یادآوری

 برنامه را ضبط کنید. فوراتا این دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید  : 

 ضبط برنامه را متوقف کنید. فورا ی کنترل از راه دور فشار دهید تااین دکمه را رو : 

 

 



  
 

 
 

 

 

 قفل سیستم

 را فشار دهید.  I دکمه  برای انتخاب قفل سیستم

 

 را فشار دهید. I  یا دکمه  ENTER دکمه برای ورود،سپس را فشار دهید.  ▲/▼دکمه  گزینه مورد نظر، اببرای انتخ

 
 تغییر رمز عبور

 داده و عملیات تغییر رمز را انجام دهید.را فشار   I سپس برای ورود دکمه  را فشار دهید. ▲/▼برای انتخاب تغییر رمز عبور دکمه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 نکنترل والدی

 دازی کنترل والدین به طور خودکاران توانند از طریق راه والدین می . بنابراینها برای کودکان مناسب نباشد نامهممکن است بعضی از بر

 های نامناسب را کنترل کنند. نمایش

)سن  .18...4/5/6/7، را برای انتخاب خاموش  I دکمه سپس را فشار دهید.  ▲/▼دکمه  کنترل والدین های گزینه برای انتخاب

 د.کودکان( فشار دهی

 تلویزیون وجود داشته باشد. ورودی در این عملکرد تنها در صورتی در دسترس است که سیگنالتوجه: 

 

 

 قفل صفحه کلید

باز قفل یا داده و عملیات را فشار   I سپس برای ورود دکمه  را فشار دهید. ▲/▼دکمه  ،قفل کردن صفحه کلید انتخاب گزینه برای

 را انجام دهید. بودن صفحه کلید

 توجه: این عملکرد در صورتی در دسترس است که قفل سیستم فعال باشد.

 
 



  تنظیم زمان
 

 
 

 

 تنظیم زمان
زدن با  در انتها تنظیم زمان را در منوی اصلی انتخاب نمایید. ،  I دکمه  سپس با را فشار دهید. MENUبرای نمایش منوی اصلی، دکمه 

 تنظیم زمان شوید. وارد منوی ENTERدکمه 

 

دکمه برای ورود، سپس . را فشار دهید ▲/▼دکمه  ،(کار خودکار تایمر آماده بهو  تایمر خواب، OSDتایمر ) گزینه مورد نظربرای انتخاب 

ENTER  یا  I .را فشار دهید 

 

 OSDتایمر 

 . عملیات را آغاز کنیدانجام    I دکمه  با زدن هید. سپسفشار د OSDتایمر  پررنگ کردن گزینهرا جهت  ▲/▼دکمه 

 تایمر خواب

 انجام عملیات را آغاز کنید.   I دکمه  هید. سپس با زدنفشار دتایمر خواب  پررنگ کردن گزینهرا جهت  ▲/▼دکمه 

 کار خودکار تایمر آماده به

 . انجام عملیات را آغاز کنید   I دکمه  هید. سپس با زدنفشار د آماده به کار خودکارتایمر  پررنگ کردن گزینهرا جهت  ▲/▼دکمه 



  عمومی
 

 
 

 

 عمومی
در انتها  عمومی را در منوی اصلی انتخاب نمایید. گزینهرا فشار دهید تا   I را فشار دهید. دکمه  MENUبرای نمایش منوی اصلی، دکمه 

 وارد منوی عمومی شوید. ENTERبا زدن دکمه 

 

 را فشار دهید. I  یا  ENTER دکمه ،به گزینه انتخابی برای ورودسپس  .ر دهیدرا فشا ▲/▼دکمه  گزینه مورد نظربرای انتخاب 

 

 PVRتنظیم 

 را فشار دهید. ▲/▼دکمه  جهت ورود و اجرای عملیاتسپس  را فشار دهید. ▲/▼دکمه  PVRتنظیم  گزینه برای انتخاب

 وجود داشته باشد.ون تلویزی ورودی درتوجه: این گزینه تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال 

 

 صفحه آبی

 فشار دهید. بودن خاموشیا  را برای انتخاب روشن  I دکمه سپس  فشار دهید.را  ▲/▼ صفحه آبی دکمه پررنگ شدن گزینهبرای 

 زبان صوتی اول/زبان صوتی دوم/زبان زیرنویس اول/زبان زیرنویس دوم

 فشار دهید.  ، زبان زیر نویس اول و زبان زیرنویس دومصوتی اول، زبان صوتی دوم را برای انتخاب زبان ►دکمه 

 تلویزیون وجود داشته باشد. ورودی در توجه: تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال



  عمومی
 

 
 

 

 HDMI CEC سوئیچ

 بودن سوئیچ خاموشیا  را برای انتخاب روشن  I دکمه سپس را فشار دهید.  ▲/▼دکمه  HDMI CEC ب گزینه سوئیچبرای انتخا

 شار دهید.ف

 لیست دستگاه

 فشار دهید. ها مشاهده همه دستگاهرا برای  دکمه سپس را فشار دهید.  ▲/▼دکمه  ب گزینه لیست دستگاهبرای انتخا

 

 بازگشت به تنظیمات کارخانه

 فشار دهید. نهتنظیمات بازگشت به تنظیمات کارخارا برای  دکمه سپس را فشار دهید.  ▲/▼دکمه  Menu Resetب گزینه برای انتخا

 

 



  
 

 

 یابی عیب

توانید  اندازی کنید. همچنین می را خاموش و سپس مجدداً راه دستگاه ،مشاهده کردیداشکالی در تلویزیون  زمانی که

 تماس بگیرید. خدمات پس از فروشحل نشد، با  هم بازمشکل  . چنانچهطبق جدول زیر عمل کنید

 

 های احتمالی حل راه عالئم

 جود ندارد.صدا یا تصویر و

 .بررسی کنید که آیا سیم برق به پریز متصل بوده و آیا برق وصل است یا خیر 

  بررسی کنید که آیا دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون یا دکمه روشن/خاموش روی

 اید. کنترل از راه دور را فشار داده

 .تنظیم روشنایی و کنتراست تصویر را بررسی کنید 

 .میزان صدا را بررسی کنید 

 صدا تنظیم شده است یا خیر. بررسی کنید که آیا حالت بی 

 تصویر طبیعی است اما صدایی وجود ندارد.
 .میزان صدا را بررسی کنید 

 صدا تنظیم شده است یا خیر. بررسی کنید که آیا حالت بی 

 کامالسفید یا راستر تصویر نداریم،  تصویر

 .است سیاه

 .تنظیمات تصویر را تنظیم کنید 

 گ را بررسی کنید.سیستم رن 

 صدا و تصویر تداخل دارند.

 گذارد پیدا کنید و آن را از دستگاه  سعی کنید دستگاهی را که بر روی تلویزیون تأثیر می

 تلویزیون دور کنید.

 .سعی کنید دوشاخه برق تلویزیون را به یک پریز دیگر بزنید 

 یا تصویر دارای برفکنیست  واضح تصویر

 .است

 تصال آنتن را بررسی کنید.جهت، موقعیت و ا 

 دقت تنظیم کنید.  جهت آنتن را تنظیم کرده یا کانال را تنظیم مجدد نمایید یا به 

 کند. کنترل از راه دور کار نمی

 های کنترل از راه دور را عوض کنید. باتری 

 قسمت فوقانی کنترل از راه دور )پنجره تابش( را تمیز کنید. 

 کنید. ها را بررسی نقاط اتصال باتری 

 .بررسی کنید که بین کنترل از راه دور و نمایشگر مانعی وجود نداشته باشد 

 اند. ها به درستی نصب شده بررسی کنید که آیا باتری 

یا لرزش تصویر دارای نوار افقی یا عمودی 

 .است

بررسی کنید که آیا در همان نزدیکی منبع تداخل مانند لوازم خانگی یا وسایل الکتریکی وجود 

 ارد یا خیر.د

 دهد. می "تق"محفظه تلویزیون صدای 
تواند موجب انبساط یا انقباض محفظه تلویزیون شود یا باعث  گاهی اوقات تغییر دمای اتاق می

 شود صدا بدهد. این بدان معنی نیست که تلویزیون خراب شده است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


