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گروه مادیران از سال  1343فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با بیش از نیم قرن تجربه ی فعالیت در تولید ،توزیع و
خدمات پس از فروش در صنایع الکترونیک ،ماشینهای اداری ،رایانه و لوازم خانگی دارای نمایندگی رسمي و انحصاري
از برندهای  TCL ،AOC ،EPSON ،SHARP ،OLIVETTI ،ACER ،LGو  SEIKO PRECISIONمیباشد .همکاری مداوم
با رهبران تکنولوژی جهان و انتقال دانش فني ،امکان تولید محصوالت متنوع و به روز ،تحت باالترین استانداردهای
دنیا را در کارخانجات مادیران میسر ساخته است.
تاسیسات تولیدي مادیران شامل کارخانجات زیر است:
• کارخانجات الکترونیک و پالستیک با مساحت  42,500مترمربع در زمیني به وسعت  73,000مترمربع که در شهر
صنعتي هشتگرد واقع شده و به تولید انواع نمایشگر ،تلویزیون و قطعات پالستیکی مشغول می باشد.
• کارخانه لوازم خانگی با مساحت  45,000متر مربع در زمینی به وسعت  92,000متر مربع که در منطقه ویژه
اقتصادی پیام واقع شده و به تولید انواع ماشین لباسشویی ،یخچال و فریزر و کولر گازی مشغول می باشد.
محصوالت و برندهایی که در کارخانجات مادیران تولید می شود به شرح زیر است:
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مادیران با بیش از نیم قرن تجربه در ارائه خدمات پس از فروش محصوالت الکترونیکی و لوازم خانگی توانسته است
گستردهترین شبکه خدمات پس از فروش را در ایران ارائه نماید .بیش از  330متخصص مجرب و مهندس 8 ،شعبه
ویژه استاني و بیش از  800نماینده خدمات پس از فروش در سراسر ایران شرایطي را فراهم آورده است تا مشتریان
از دریافت خدمات سریع و حرفهاي ،مطمئن و آسودهخاطر باشند .مادیران پاسخگوي نیاز مشتریان در خصوص رفع
مشکالت دستگاه ،به صورت تلفنی در هر ساعتي از شبانهروز و در تمام طول هفته (حتي ایام تعطیل) ميباشد.
مشتریان محترم براي استفاده از این سرویس میتوانند با شماره تلفن  021 - 82266تماس حاصل فرمایند.
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قبل از استفاده از محصول
◀ جهت کسب اطالعات در مورد ایمنی محصول ،نحوه نصب ،لوازم جانبی ،پیکربندي اولیه و مشخصات
فنی محصول این کتابچه راهنماي کاربر را مطالعه فرمایید.

 1-1مالحظات ایمنی

به علت وجود خطر برقگرفتگی از باز کردن بدنه دستگاه خودداری کنید.
هرگز شخصاً اقدام به تعمیر دستگاه نکنید ،چراکه باز کردن بدنه،
شما را در معرض برقگرفتگی و سایر خطرات قرار میدهد .سرویس
و تعمیر دستگاه را به پرسنل مجرب خدمات واگذار نمایید.
 -1در صورت بروز مشکالت زیر ،بالفاصله تلویزیون را خاموش کرده
و دوشاخه را از پریز برق خارج کنید .سپس از پرسنل مجرب خدمات
بخواهید تا دستگاه شما را کنترل نمایند.
◀ کابل برق آسیب دیده باشد.
◀ تلویزیون در اثر سقوط ،ضربه و یا افتادن چیزی بر روی آن آسیب
دیده باشد.
◀ از طریق منافذ تهویه ،مایعات به داخل دستگاه نفوذ کرده و یا شیء خارجی
داخل آن افتاده باشد.
 -2جهت جلوگیری از برقگرفتگی یا آتشسوزی ،تلویزیون را در معرض باران یا رطوبت
قرار ندهید.
◀ از ریختن یا پاشیده شدن مایعات به داخل دستگاه و یا قرار دادن ظروف محتوی آب
مانند گلدان بر روی آن خودداری کنید.
 -3بدنه دستگاه در اثر استفاده از آن گرم میشود که دلیل بر خراب
بودن و درست کار نکردن آن نمیباشد.
در صورت مشاهده دود ،شنیدن صدا یا استشمام بوی غیرعادی از دستگاه:
◀ بالفاصله تلویزیون را خاموش کنید.
◀ دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.
◀ با نمایندگی سرویس و خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.
هرگز شخصاً اقدام به تعمیر دستگاه نکنید چرا که خطرات جدی شما
را تهدید میکند.
 -4از انداختن هرگونه شیء خارجی از طریق شکافهای بدنه خودداری کنید
چرا که ممکن است با قسمتهای دارای ولتاژ باال برخورد کرده و منجر به
برقگرفتگی یا آتشسوزی شود .هرگز اجازه ندهید کودکان از تلویزیون یا میز
تلویزیون باال بروند یا با آن بازی کنند .هرگز تلویزیون را بر روی اثاثیهای قرار
ندهید که بتواند مانند پله مورد استفاده قرار گیرد .استفاده از این دستگاه برای
کودکان زیر  3سال مناسب نمیباشد.
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قبل از استفاده از محصول
 -5از یک پریز برق برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید .استفاده
از سیم رابط یا آداپتور خارج از ظرفیت پریز برق ممکن است موجب
آتشسوزی یا برق گرفتگی شود .کابل برق باید در محل رفت و آمد
عموم نبوده و یا جسمی در مقابل یا بر روی آن قرار نگرفته باشد به
خصوص به انتهای کابل متصل به دوشاخه و آداپتورها کام ً
ال توجه
نمایید .از آنجایی که دوشاخه کابل برای قطع جریان برق دستگاه
میباشد ،باید دسترسی به آن آسان بوده و مانعی بر سر راه آن
وجود نداشته باشد .دقت داشته باشید که دوشاخه کام ً
ال در پریز
ً
قرار گرفته باشد .هنگام خارج کردن کابل از پریز برق ،حتما سرپالستیکی دوشاخه آن را بگیرید و از کشیدن
کابل خودداری نمایید .هرگز با دست مرطوب به دوشاخه یا کابل دست نزنید.
 -6از خراشیدن یا وارد آوردن فشار به قاب جلویی و یا قرار دادن اشیا بر روی دستگاه خودداری نمایید .در
غیر اینصورت ممکن است به صفحه تلویزیون آسیب رسیده یا تصویر موجدار شود.
 -7جهت جلوگیری از آتشسوزی ،از قرار دادن شمع بر روی تلویزیون خودداری کنید.
دمای مناسب کار دستگاه از  5درجه سانتی گراد تا  35درجه می باشد.
رطوبت مناسب کار دستگاه از  20درصد تا  80درصد می باشد.
تلویزیون را در محیط های پر از گرد و خاک قرار ندهید.
 -8از نصب آنتن در مجاورت خطوط برق فشار قوی ،رعد و برق یا
جریانات الکتریکی خودداری نمایید .هنگام نصب آنتن هوایی باید
توجه داشته باشید که از نصب آن در چنین مکانهایی خودداری
کنید چرا که خطرات جدی به همراه دارد .در هنگام رعد و برق
دوشاخه را از پریز خارج کرده و هرگز به سیم آنتن دست نزنید.
همچنین توجه داشته باشید لبههای تلویزیون از میزی که بر روی
آن قرار دادهاید ،بیرون نزده باشد.
 -9در صورتی که از تلویزیون استفاده نمیکنید:
چنانچه برای مدتی نمیخواهید از تلویزیون استفاده کنید ،بنا به دالیل
ایمنی و زیست محیطی دوشاخه آن را از پریز خارج نمایید.
از آنجایی که با خاموش کردن تلویزیون ،دستگاه به طور کامل خاموش
نشده و در حالت آماده به کار قرار میگیرد ،برای قطع جریان برق
تلویزیون باید حتماً دوشاخه آن را از پریز خارج کنید.
 -10صدای بلند از هدفون و گوشی ممکن است به شنوایی شما آسیب وارد نماید.
 -11از باتري هاي قابل شارژ (نیکل کادمیوم و یا نیکل-هیدرید فلز) جهت ریموت کنترل استفاده نکنید.
باتري هاي قلیایی (آلکاالین) استاندارد (کربن-زینک) و یا باتري هاي قابل شارژ (نیکل کادمیوم یا نیکل-
هیدرید فلز) را در کنار یک دیگر استفاده نکنید.
4

1

قبل از استفاده از محصول
نصب
 -1قبل از جابهجایی یا بلند کردن تلویزیون ،نکات ذیل
را مطالعه فرمایید تا از وارد آمدن هر گونه آسیب و یا خط
و خراش به تلویزیون جلوگیری شود.
◀ صفحه نمایش تلویزیون شما از شیشه ()TFT Glass
ساخته شده است و ضخامت آن بسیار باریک میباشد.
◀ از انداختن و تکان دادن و تحت فشار قرار دادن کارتن
بپرهیزید.
◀ جهت جابهجایی تلویزیون آن را از قسمت باال و پایین
مطابق شکل محکم بگیرید .دقت فرمایید که صفحه نمایش با دست و یا هر گونه اشیای خارجی تماس پیدا نکند،
در غیر این صورت صفحه نمایش دچار آسیب خواهد شد.
◀ هرگز اقدام به جابهجایی تلویزیون بر روی میز تلویزیون از قسمت پایه و یا صفحه نمایش آن نفرمایید.
◀ هنگام نگه داشتن تلویزیون ،دقت فرمایید که صفحه نمایش تلویزیون به سمت بیرون قرار گرفته باشد تا آسیبی
به صفحه نمایش نرسد.
◀ برای جابهجایی تلویزیونهای بزرگ تر ،از حداقل دو نفر کمک بگیرید.
◀ هنگام جابهجایی تلویزیون ،آن را به صورت عمودی (همان گونه که بر روی میز قرار میگیرد) حمل نمایید.
تلویزیون را هنگام حمل به سمت چپ و راست نچرخانید.
◀ هنگام جابهجایی تلویزیون ،مراقب باشید به دکمه های جهتی تلویزیون آسیبی نرسد.
◀ هرگز تلویزیون را به صورت مستقیم از سمت صفحه نمایش بر روی میز و یا زمین قرار ندهید .برای انجام این
کار از یک سطح نرم و هموار استفاده نمایید.
 -2از مسدود کردن منافذ تهویه هوا با روزنامه ،رومیزی ،پرده و غیره خودداری
نمایید .برای آنکه تلویزیون از تهویه مناسب و کافی برخوردار باشد ،حداقل باید
 10سانتیمتر فضای خالی در اطراف دستگاه وجود داشته باشد.
 -3دستگاه را دور از منابع گرمازا مانند رادیاتور ،بخاری یا سایر وسایل گرمازا
مانند آمپلیفایر قرار دهید .تلویزیون را در محلی قرار دهید که صفحه آن در
معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد .هنگام تماشای تلویزیون ،بهتر است
نور به طور غیرمستقیم به تلویزیون بتابد و اتاق کام ً
ال تاریک نباشد ،در غیر
اینصورت ممکن است به بینایی شما آسیب برسد .از قرار دادن تلویزیون در
معرض وسایل مولد امواج الکترومغناطیسی خودداری کنید.
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قبل از استفاده از محصول
 -4از قرار دادن دستگاه بر روی چرخ ،میز ،پایه یا قفسه ناپایدار بپرهیزید.
چراکه ممکن است در اثر افتادن تلویزیون از روی میز یا پایه ،به شما و یا
حتی دستگاه آسیب جدی وارد آید .در این خصوص حتماً از پایه و میز
توصیه شده توسط سازنده استفاده نمایید .حتما تلویزیون را در محلی قرار
دهید که امکان هل دادن ،کشیده شدن و یا واژگون شدن آن وجود نداشته
باشد .هنگام حمل تلویزیون به همراه میز احتیاط نمایید .توقف ناگهانی ،وارد
آوردن فشار بیش از حد در حین حمل و عبور از روی سطوح ناهموار ممکن
است موجب واژگون شدن آنها شود.
 -5از قرار دادن دستگاه در مجاورت آب مانند سینک دستشویی ،سینک
ظرفشویی ،وان ،استخر ،سطح خیس و از این قبیل خودداری نمایید.
 -6در صورت انتقال تلویزیون از محل سرد ،باید چند دقیقه صبر کنید
تا قطرات تشکیل شده آب در داخل دستگاه در اثر انتقال آن از محیط
سرد به گرم ،کام ً
ال تبخیر شود.
 -7جهت پیشگیری از آسیب دیدگی ،نصب دستگاه بر روی دیوار باید توسط پرسنل مجرب شرکت انجام گیرد.

صفحه نمایش

در صورت وجود ترکخوردگی بر روی صفحه  ،LEDقبل از خارج کردن دوشاخه تلویزیون از پریز برق ،از
دست زدن به آن خودداری کنید .در غیر این صورت ممکن است دچار برقگرفتگی شوید .از پرت کردن
اشیاء به سمت تلویزیون خودداری کنید چرا که در اثر برخورد آنها با صفحه ،ممکن است صفحه شکسته و
منجر به آسیب دیدن شما شود.

احتیاطهای الزم در مورد ثابت نگه داشتن تصویر بر روی صفحه تلویزیون

◀ ثابت نگهداشتن تصویر بر روی صفحه تلویزیون ممکن است آسیبی دائمی بر روی صفحه تلویزیون ایجاد کند.
از ثابت نگهداشتن تصویر یا قسمتی از آن بر روی صفحه  LEDبه مدت بیش از  2ساعت خودداری کنید چراکه
منجر به باقی ماندن تصویر بر روی صفحه که اصطالحاً به آن سوختن صفحه میگویند ،میشود .برای جلوگیری
از چنین وضعیتی درجه روشنایی و شفافیت صفحه را هنگام ثابت نگهداشتن تصویر بر روی آن ،کمتر کنید.
تماشای تلویزیون  LEDبا فرمت تصویر  4:3برای مدت طوالنی ،باعث ایجاد خطوطی در اثر اختالف تابش نور از
صفحه ،در سمت راست ،چپ و وسط صفحه میشود .استفاده از  DVDو دستگاه بازی به مدت طوالنی همان
تأثیر را بر روی صفحه نمایش ایجاد خواهد کرد .آسیب دیدن صفحه در اثر موارد فوق شامل گارانتی نمیباشد.
نمایش تصویر ثابت در بازیهای ویدیویی و کامپیوتر نیز به مدت طوالنی موجب باقی ماندن رد تصویر میشود.
جهت پیشگیری از چنین وضعیتی ،درجه روشنایی و شفافیت صفحه را کمتر نمایید.
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قبل از استفاده از محصول
تمیز کردن دستگاه

◀ برای تمیز کردن صفحه و بدنه تلویزیون ،ابتدا دوشاخه را از پریز برق
خارج کرده و سپس با استفاده از پارچه نرم و بدون پرز آن را تمیز نمایید.
در صورت نیاز میتوانید از یک پارچه نمدار استفاده کنید.

◀ با استفاده از یک دستمال خشک دو شاخه کابل برق را به طور
مرتب و در فواصل زمانی معینی تمیز کنید .رطوبت و گردوغبار
موجب برقگرفتگی یا آتشسوزی میشود.
◀ از پاشیدن و اسپری کردن آب و مایعات به صفحه نمایش به
منظور تمیز کردن آن خودداری شود .نفوذ محلول پاککننده به
داخل دستگاه باعث از کار افتادن آن ،آتشسوزی یا برقگرفتگی
میشود .همچنین از تماس سطح و بدنه دستگاه با حشرهکش ،تینر
فرار ،خودداری کنید چراکه موجب آسیب دیدن سطح
و سایر مواد ّ
و براق شدن بدنه میشود.
◀ از تماس مستقیم دست یا اشیا نوک تیز به صفحه نمایش خودداری
کنید زیرا باعث خراش یا آسیب به دستگاه میگردد.

توجه

◀ « با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت پنلهای صفحه نمایش بسیار پیچیده می باشد لذا ممکن است از میان
میلیونها پیکسل موجود در پنل شما تعدادی از این پیکسلها همواره به رنگ مشکی و یا به رنگهای سبز،
آبی ،قرمز و یا سفید باشند.
این پدیده در پنلها عادی و مطابق با استانداردهای جهانی بوده و هیچ مشکلی برای عملکرد دستگاه شما به
وجود نخواهد آورد».
◀ « تفاوت رنگ و روشنایی در تصویر بستگی به زاویه دید شما دارد(چپ/راست/باال/پایین) ،این موضوع عادی
بوده و ارتباطی به عملکرد دستگاه ندارد«.
◀ به منظور رعایت نکات زیست محیطی در بازیافت قطعات ،از شما تقاضا میشود پس از استهالک کامل
تلویزیون ،آن را به شرکت خدمات ماشینهای ادارای ایران یا مراکز ذیصالح تحویل دهید.
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قبل از استفاده از محصول
 1-2ویژگی های محصول

اندرویــد یــک سیســتم عامــل متــن بــاز اســت کــه بــرای
تلفــن هــای همــراه ،تبلــت و تلویزیــون هــای هوشــمند
طراحــی شــده اســت.

تلویزیــون هــای  ULTRA HDدارای وضــوح تصویــر بســیار
بــاال ( )3840x2160pهســتند .وضــوح در تلویزیونهــای
دارای ایــن تکنولــوژی چهــار برابــر بیشــتر از تلویزیــون هــای
 FULL HDمــی باشــد.

 HDRباعــث مــی شــود غنــای رنــگ در قســمت هــای روشــن تــر و تاریــک
ترصفحــه نمایــش افزایــش پیــدا کنــد ،بنابرایــن کیفیــت رنــگ هــای
مشــاهده شــده بــاال مــی رود و تصاویــر واقعــی تــر و طبیعــی تــر دیــده
خواهنــد شــد.
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قبل از استفاده از محصول
 1-3مشخصات محصول
مدل
حافظه داخلی

8GB

پردازنده

Quad Core A53

دقت تفکیک صفحه بر حسب پیکسل

3840 x 2160

نوع پنل

LED

اندازه قطر صفحه

 50اینچ

پنل
بلندگو

تعداد و توان بلندگو

دامنه فرکانس

TV

ابعاد/وزن

50XTU535

 2عدد با توان  15وات

آنالوگ

46/25MHz ~ 866/25 MHz

کانال دیجیتال

21 - 69 ، 5 - 12

ابعاد بر حسب میلی متر  /وزن کیلوگرم

طول

عرض

ارتفاع

وزن

تلویزیون با پایه

1123

267/6

711/1

10/9

تلویزیون بدون پایه

1123

88/4

651/7

10/6

(میلی متر-کیلوگرم)

باطری

تعداد و ولتاژ

 4عدد باطری  1/5ولت AAA

مصرف انرژی
برق مصرفی

 110 - 240ولت 50 - 60 ،هرتز

توان مصرفی حداکثر توان برق مصرفی در حالت روشن
(وات)

حداکثر توان برق مصرفی در حالت آماده به کار

> 1400W

≤ 0/50W

توجه
مشخصات ظاهري دستگاه ممکن است نسبت به آنچه در این دفترچه مي بینید تفاوتهاي جزئي داشته باشد.
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قبل از استفاده از محصول
 1-4عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور
روشن و خاموش کردن تلویزیون
قطع و وصل کردن صدای تلویزیون
1-9

انتخاب کانال و وارد نمودن اعداد مورد نظر
دسترسی به فهرست کانال های مورد عالقه
نمایش فهرست کانال ها
تنظیم حجم صدای خروجی تلویزیون
نمایش اطالعات برنامه در صورت دسترسی
دسترسی به وضعیت تلویزیون
انتخاب کانال های قبلی و بعدی
ورود به صفحه اصلی
نمایش فهرست سریع (منوی تنظیمات) بر روی صفحه یا خروج از آن
با استفاده از دکمه های جهتی باال /پایین در منوها حرکت کنید،نشانگر
را به باال و پایین حرکت دهید و یا جهت انتخاب کانال های بعدی و قبلی
استفاده کنید.
از دکمه های جهتی چپ /راست جهت انتخاب زیر منوها استفاده
کنید،نشانگر را به چپ و راست حرکت دهید و یا جهت تنظیم حجم
صدای تلویزیون استفاده کنید.
بازگشت به صفحه قبل
انتخاب منبع ورودی
بازگشت به منو یا رابط قبلی ،خروج از برنامه در حال اجرا
دسترسی به منوی قابلیت های ویژه تلویزیون
تبدیل نشانگر به حالت موشواره در منوها
توسط این دکمه می توان زمان خاموش شدن خودکار (زمان خواب)
تلویزیون را تعیین نمود.
روشن و خاموش کردن راهنمای الکترونیکی برنامه در منبع ورودی DTV
(در صورت وجود)
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قبل از استفاده از محصول
 1-4عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور

انتخاب زبان گفتار قابل دسترس در برنامه های تلویزیونی
در ورودی تلویزیون برای دسترسی به کانال نمایش داده شده
قبلی از این دکمه استفاده می شود.
خاموش و روشن کردن تلتکست (در صورت وجود)
انتخاب زبان زیرنویس قابل دسترس در برنامه های تلویزیونی
دیجیتال
انتخاب عملیات مورد نظر در منوها یا در صفحه تلتکست
عقب بردن/جلوبردن سریع
شروع پخش
وقفه در پخش
انتخاب ابعاد تصویر
متوقف کردن پخش
در ورودی تلویزیون با فشردن این دکمه می توان ماشین زمان
را فعال نمود.
ضبط برنامه های تلویزیونی از منبع ورودی ( DTVکانال های
تلویزیونیدیجیتال)
دسترسی سریع به فروشگاه نرم افزار
ورود به صفحه پخش چند رسانه ای
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قبل از استفاده از محصول
 1-4عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور دوم

کلید روشن یا خاموش کردن تلویزیون
انتخاب منبع ورودی
با استفاده از دکمه های جهتی نشانگر را به چپ /راست/باال/
پایین هدایت نمایید.
برای نمایش فهرست کانال ها یا تایید گزینه انتخاب شده از
دکمه میانی ( )OKاستفاده نمایید.
دسترسی به منوی تنظیمات (فهرست سریع)
ورود به منوی اصلی
بازگشت به منوی قبلی یا خروج از برنامه در حال اجرا
روشن و خاموش کردن راهنمای الکترونیکی برنامه در منبع
ورودی ( DTVدر صورت وجود)
انتخاب ابعاد تصویر
جهت دسترسی به وضعیت USB
دکمه های کم یا زیاد کردن صدای تلویزیون
دسترسی سریع به فروشگاه نرم افزار
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قبل از استفاده از محصول

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ

 1-5کیفیت صدا و تصویر

ﭘﻮرت ﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ و آﻧﺘﻦ

HDMI

کیفیت تصویر بسیار عالی و صدا عالی
HDMI
◄ تصویردیجیتال 4K
◄ صدای دیجیتال

HDMI OUTPUT

کیفیت تصویر و صدا خوب
آنتن

◄ تصویر آنالوگ و دیجیتال
◄ صدای استریو
◄ (1080i) HD VIDEO
◄ (576i) SD VIDEO

کیفیت تصویر و صدا خوب
AV

AV OUTPUT

◄ تصویر آنالوگ
◄ صدای استریو
◄ (576i) SD VIDEO

L VIDEO

R

اﺗﺼﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﮐﺖ ﻫﺎ
اتصال کابل COAX
◄ خروجی صدای دیجیتال
خروجی  SPDIFبرای اتصال به گیرنده صوتی
دیجیتال سازگار با آن به کار می رود.

COAX

اتصال به شبکه

با اتصال پورت  LANبه تلویزیون از طریق مودم
خارجی ،تلویزیون خود را به شبکه اینترنت
متصل نمایید.

4
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آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه
آﺷﻨﺎﯾﻰوﺑﺎخروجی
 1-6ورودی
ورودىهاو ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه

2
2
3
3
4
4

LINE
OUT

Mini
AV IN

8
8

ANTENNA
IN

HDMI 1

LINE
OUT

Mini
AV IN

ANTENNA
IN

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 2

HDMI 3

LAN

500mA

USB 2.0
USB 2.0

9
9

5V

SPDIF

HDMI 3

LAN

500mA

USB 2.0
USB 2.0

5V

SPDIF

1
1

HDMI

1

قبل از استفاده از محصول

 2ورودی های USB
ورودی های

6
6
7
7

 5ورودی ANTENNA IN
 5ورودی

 1خروجی SPDIF
خروجی
صدای دیجیتال ()Coaxial
1خروجی
خروجی صدای دیجیتال (

5
5

)

2ایــن ورودی هــا بــرای اتصــال حافظــه خارجــی (هــارد
ایــن ورودی هــا بــرای اتصــال حافظــه خارجــی (هــارد
دیســک و حافظه  USBبا مشــخصه مشــخص شــده) مورد
با مشــخصه مشــخص شــده) مورد
دیســک و حافظه
استفاده قرار میگیرند.
استفاده قرار میگیرند.

توجه :پردازنده این تلویزیون قابلیت پخش ویدئوهای  4Kکه
که
توجه :پردازنده این تلویزیون قابلیت پخش ویدئوهای
با روش کدگذاری  264.H/AVCرمز گذاری شده اند را ندارد.
رمز گذاری شده اند را ندارد.
با روش کدگذاری

ایــن ورودی بــرای اتصــال کابــل آنتــن بــه تلویزیــون
ایــن ورودی بــرای اتصــال کابــل آنتــن بــه تلویزیــون
مورد استفاده قرار میگیرد.
مورد استفاده قرار میگیرد.

 6ورودی Mini AV IN
 6ورودی

ایــن ورودی جهــت اتصــال تجهیزاتــی ماننــد دوربیــن،
ایــن ورودی جهــت اتصــال تجهیزاتــی ماننــد دوربیــن،
دســتگاه هــای پخــش کننــده ،دســتگاه بــازی و...
دســتگاه هــای پخــش کننــده ،دســتگاه بــازی و...
اســتفاده مــی شــود .بــرای اســتفاده از ایــن پــورت از
اســتفاده مــی شــود .بــرای اســتفاده از ایــن پــورت از
رابط  1به  3استفاده کنید.
رابط  1به  3استفاده کنید.

 3ورودی LAN
 3ورودی
ایــن ورودی بــرای اتصــال بــه شــبکه کابلــی مــورد  7خروجی صدا
ایــن ورودی بــرای اتصــال بــه شــبکه کابلــی مــورد  7خروجی صدا
استفاده قرار میگیرد.
استفاده قرار میگیرد.

خروجــی صــدای اســتریو کــه جهــت اتصــال بــه پخــش
خروجــی صــدای اســتریو کــه جهــت اتصــال بــه پخــش
کننده صوتی جانبی مورد استفاده قرار میگیرد.
کننده صوتی جانبی مورد استفاده قرار میگیرد.

هایHDMI
ورودیهای
 4ورودی
4

ایــن ورودی هــا بــرای اتصــال تلویزیــون بــه
بــه 8
انتخاب
 8دکمه
ایــن ورودی هــا بــرای اتصــال تلویزیــون
جهتی وو انتخاب
های جهتی
دکمه های
ـال (( )HDMIمورد
دیجیتـــال
خروجیدیجیت
دارایخروجی
ـایدارای
ـای
دســتگاه هـ
) مورد
دســتگاه هـ

شد.
در ادامه عملکرد این دکمه ها توضیح داده خواهد
در ادامه عملکرد این دکمه ها توضیح داده خواهد شد.

ـد(ورودی  HDMI1از قابلیــت
ـد
میگیرن
ـرار می
ـرار
ـتفاده
اسـ
گیرنــ
ـتفادهقـقـ
اسـ
برق
(ورودیمیکند) .از قابلیــت  9سوکت
پشتیبانی
)sound
(out
ARC
کابل برق
اتصال کابل
سوکت اتصال
9
) پشتیبانی میکند).
(

3در دفترچه مشاهده میکنید تفاوت های جزئی داشته باشد.
توجه :ترتیب و چیدمان پورت ها ممکن است با آنچه

3
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اتصاالت
توسط هر یک از روش های مشخص شده  DVDو سایر دستگاه های جانبی را به تلویزیون متصل نمایید.
قبل از اتصال هر یک از ورودیها و خروجیها به تلویزیون ،ابتدا دستگاه جانبی و تلویزیون را خاموش کنید و از پریز
برق جدا نمایید و پس از نصب صحیح کابلها تلویزیون و دستگاه جانبی را روشن نمایید.
در هنگام اتصال دستگاه های جانبی به تلویزیون از خاموش بودن هر دو آنها اطمینان حاصل نمایید.

 2-1ورودی ANTENNA IN
 -1آنتن هوایی را به سوکت ( ANTENNA INورودی آنتن) در پشت تلویزیون متصل نمایید.
از سوکت آنتن هوایی ( 75اهم  )UHF/VHF -می توان برای اتصال آنتن هوایی یا هر دستگاه سازگار با آن
استفاده نمود.
 -2بعد از متصل نمودن کابل آنتن با توجه به توضیحاتی که در قسمت خاموش و روشن کردن دستگاه ارائه
شده است ،دستگاه را روشن کرده و سپس کانال یابی را انجام دهید.
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اتصاالت
 2-2اتصال دستگاه از طریق کابل RF

در صورتی که دستگاه جانبی دارای خروجی  RFمیباشد ابتدا آنتن پشت دستگاه را خارج نموده و طبق تصویر
خروجی دستگاه را به تلویزیون متصل نموده و جستجوی دستی و یا خودکار ( )ATVانجام دهید.

 2-3اتصال دستگاه از طریق کابل AV
از این ورودی می توان جهت اتصال تجهیزاتی مانند دوربین ،دستگاه های پخش کننده ،دستگاه بازی و ..استفاده
کرد .مطابق تصویر زیر کابل رابط را به دستگاه جانبی و تلویزیون وصل نمایید.
برای اتصال الزم است که از رابط یک به سه استفاده شود.
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اتصاالت
 2-4اتصال دستگاه از طریق کابل HDMI
این ورودی ها برای اتصال تلویزیون به دستگاه جانبی دارای خروجی دیجیتال ( )HDMIمورد استفاده
قرار می گیرند( .ورودی  HDMI1از قابلیت  ARCپشتیبانی می کند).
قابلیت  ARCمخفف عبارت  Audio Return Channelبه معنای کانال بازگشت صوتی است و کاربرد آن انتقال
صدا بین دستگاه جانبی) مانند  DVD Playerو (...متصل به تلویزیون از طریق کابل  HDMIبه دستگاه جانبی
دیگر مانند سیستم صوتی که این دستگاه نیز از طریق  HDMIبه تلویزیون متصل می باشد.

 2-5خروجی صدای دیجیتال SPDIF
با استفاده از یک کابل  COAXمی توان صدای دیجیتال تلویزیون را به یک بلندگوی دیجیتال که دارای
ورودی صدای  SPDIFمی باشد انتقال داد.

SPDIF

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻰ دﯾﺠﯿﺘﺎل
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اتصاالت
 2-6خروجی صدای آنالوگ LINE OUT
با استفاده از یک کابل صدا می توان صدای خروجی آنالوگ تلویزیون را به یک بلندگو خارجی یا هدفون
انتقال داد.

 2-7اتصال به شبکه بی سیم
جهت اتصال می بایست از مودم دارای ارتباط بی سیم که به شبکه اینترنت با سرعت مناسب وصل میباشد
استفاده شود ،سپس جهت اتصال وارد منوی  HOMEشده و در قسمت تنظیمات نوع شبکه را بی سیم
انتخاب کرده و با انجام تنظیمات شبکه به شبکه متصل شوید.
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اتصاالت
 2-8اتصال به شبکه کابلی
با توجه به مراحل زیر تلویزیون به شبکه متصل گردد:
 -1از در دسترس بودن موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:
• کابل اترنت به اندازه ای باشدکه طول آن تا تلویزیون برسد.
• روتر یا مودم با پورت اترنت
• اتصال اینترنتی پرسرعت
 -2یک سر کابل اترنت را به روتر یا مودم و سر دیگر آن را به پورت اترنت ( )LANدر پشت تلویزیون
متصل نمایید.
 - 3تنظیمات شبکه در منوی تنظیمات < شبکه انجام شود.
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اتصاالت
 2-9روشن و خاموش کردن دستگاه

قبل از مراجعه به توضیحات صفحه بعد ،دستورالعمل های زیر را برای روشن کردن تلویزیون و راهاندازی
دستگاه کنترل از راه دور دنبال نمایید.
 -1دو باتری سایز  AAAرا در دستگاه کنترل از راه دور نصب کنید.

نکاتی در رابطه با استفاده از باتری
• فقط از باتری های توصیه شده استفاده نمایید.
• هنگام نصب باتری از قرار گرفتن قطب های باتری در جهت صحیح اطمینان حاصل نمایید.
• از باتری های نو و کهنه بصورت همزمان استفاده نکنید.
• از باتری های قابل شارژ استفاده ننمایید.
• از قرار دادن باتری ها در معرض گرمای بیش از حد مانند ،نور خورشید ،آتش یا مشابه آن ،انداختن
آن ها در آتش ،اقدام به شارژ یا باز کردن باتری خودداری نمایید؛ چرا که ممکن است منجر به نشت مواد
شیمیایی داخل آن یا انفجار شود.
• چنانچه نمی خواهید برای مدت طوالنی از دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید ،باتری های آن را
خارج نمایید.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن قبل کابلهای دستگاه جانبی را به تلویزیون متصل نمایید سپس کابل
راهنمای صفحههای
 -2ابتدا
مطابقﺳﺎزى
آﻣﺎده

برق را به تلویزیون و سپس به پریز برق متصل نمایید.

دوشاخه از کابل برق ،به علت وجود خطر برق گرفتگی ،تحت هیچ شرایطی آن را به
شدن
روﺷﻦ جدا
در صورت
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﮐﺮدن

ـﺎزى اوﻟﯿــﻪ ﮐﺎﺑــﻞ آﻧﺘــﻦ و ﺳــﭙﺲ ﮐﺎﺑــﻞ ﺑــﺮق دﺳــﺘﮕﺎه را ﺑــﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾــﻮن ﻣﺘﺼــﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ.
ـﺎده ﺳـ
ـﺖ آﻣـ
پریزﺟﻬـ
نکنید.
وصل
برق
ﺟﻬــﺖ روﺷــﻦ ﮐــﺮدن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾــﻮن ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ از دﮐﻤــﻪ ﭘــﺎور ﺑــﺮ روى رﯾﻤــﻮت ﮐﻨﺘــﺮل اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ
 -3با اتصال کابل برق نمایشگر  LEDجلوی تلویزیون روشن میشود ،چند ثانیه صبر کنید و دکمه پاور
و ﯾﺎ دﮐﻤﻪ وﺳﻄﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮروى دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ.

را بر روی کنترل از راه دور و یا دکمه زیر دستگاه را به داخل فشار دهید.
• برای قرار گرفتن دستگاه در حالت آماده به کار ،کلید

را در دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.

در این حالت تلویزیون در حالت آماده به کار باقی می ماند ،اما مصرف برق آن کم است.
برای خاموش کردن تلویزیون ،دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج نمایید.

ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق
ﺳﻮﮐﺖ آﻧﺘﻦ
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تنظیمات اولیه
تنظیمات اولیه

اولین باری که دستگاه را روشن کنید ،تنظیمات اولیه نمایش داده خواهد شد .از منوی ظاهر شده استفاده
کنید وتنظیمات زبان و جستجوی کانال ها را انجام دهید .میتوانید هر زمان که مایل باشید بخشی از
تنظیمات را به بعد موکول کنید.
نکته :در صورتی که هنگام جست و جوی کانالها فقط کانال آنالوگ یافت شود مربوط به کیفیت
پایین پخش کننده کانال می باشد و این مورد شامل گارانتی نمی شود .تولید کننده دستگاه در این مورد
مسئول شناخته نخواهد شد.
این دفترچه صرفا جهت راهنمایی میباشد .تمامی شکل ها و توضیحات ممکن است با توجه به نوع دستگاه
شما تغییر کند یا برای برخی مدل ها موجود نباشد.

 -4انتخاب منبع ورودی
با استفاده از کلید
بر روی ریموت کنترل وارد منوی انتخاب
ورودی ها خواهید شد در این قسمت می توانید ورودی مد نظر خود
را انتخاب کنید.

21

5

منو خانه
خانه

را فشار دهید تا صفحه خانه ظاهر شود.
 .1دکمه
 .2با دکمه های جهت دار گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 .3دکمه تایید را فشار دهید.
 .4برای خروج از صفحه خانه ،کلید
را فشار داده و منبع ورودی خود را تغییر دهید.
 5-1برنامه های ویژه :برنامه های کاربردی موجود و نصب شده را در اختیار شما قرار می دهد.
 5-2برنامه های اخیر :لیست برنامه هایی که به تازگی باز شده اند را نمایش می دهد.
 5-3منطقه هوشمند :شامل برنامه های ویژه دستگاه می شود.
 5-4منبع :در این قسمت می توان منبع ورودی مدنظر را انتخاب کرد.
 5-5تنظیمات :در این قسمت می توان به برخی تنظیمات تلویزیون دسترسی پیدا کرد.

هشدار

• تنظیمات شبکه را پیش از استفاده از اپلیکیشن ها انجام دهید.
• با توجه به شرایط اینترنت شما ،ممکن است پاسخ دهی سیستم با تاخیر انجام شود.
• در صورت مشکل در عملکرد هر یک از اپلیکیشن ها ،لطفا با تولید کننده محتوا تماس بگیرید.
• با توجه به شرایط تولیدکننده محتوا  ،ممکن است اپلیکیشنها به روزرسانی نشوند یا تولید نشوند.
• با توجه به شرایط کشور شما ،ممکن است برخی از برنامه ها ،برای شما پشتیبانی نشود.
• تغییرات در برنامهها ممکن است بدون اعالم قبلی انجام شود.
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دسترسی سریع
دسترسی سریع

نکته :برخی از این عملکردها ممکن است برای برخی منابع
در دسترس نباشد .برای برخی مدل ها  ،ممکن است برخی
گزینه ها تغییراتی داشته باشند.
این بخش به بررسی منوها و تنظیمات تلویزیون شما
میپردازد .هر منو مشخص و دقیق طراحی شده است تا به
شما کمک کند بیشتر از تلویزیون خود استفاده کنید.

برای دسترسی به سیستم منو:
 .1در حالت تلویزیون ،در کنترل از راه دور

را فشار دهید تا فهرست دسترسی سریع نمایش داده شود.

 .2برای انتخاب آیتم مورد نظر ▼ / ▲ ،را فشار دهید ،سپس دکمه

 ◄ /را فشار دهید تا منوی زیر

را باز کنید.
 .3در زیر منو ،از دکمه های ◄  ► /و  OKبرای تنظیمات استفاده کنید یا با استفاده از ▲  ▼ /برای انتخاب
یک آیتم ،با استفاده از دکمه

 ◄ /وارد شوید و با راهنمای روی صفحه نمایش وارد شوید و عمل

کنید.
 .4برای بازگشت به منوی قبلی یا بستن منو،

را فشار دهید.

لیست دسترسی سریع شامل موارد زیر است :حالت تصویر ،حالت صدا ،HDMI CEC / ARC ،ماشین زمان،
ضبط ،تنظیمات ضبط و تنظیمات است.
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تنظیمات تصویر
تصویر

تصویر → تنظیمات →

از منوی تنظیمات > تصویر را انتخاب کنید ،سپس منوی تصویر در سمت چپ با گزینه های زیر ظاهر
میشود .برای ورود ◄ و برای انتخاب یک گزینه ▼ / ▲ ،را فشار دهید.
توجه :بعضی از گزینه ها ممکن است برای حالت های خاصی در دسترس نباشد .بعضی از گزینه ها ممکن
است در صفحه بعدی منوی تصویر ظاهر شوند ،شما می توانید برای تغییر ▲  ▼ /را فشار دهید.
 7-1حالت تصویر :این تلویزیون دارای  5حالـت تصویر از پیـش تنظیم شـده استاندارد ،پویا ،طبیعی ،ورزشی،
شخصی میباشد .فقط در حالت کاربر میتوانید تنظیمات دلخواه را برای شفافیت ،روشنایی ،غلظت رنگ ،وضوح،
تهرنگ (در ورودی با فرمت  )NTSCتصویر انجام دهید .توسط دکمه های جهتی تنظیمات مد نظر خود را انجام دهید.
روشنایی :روشنایی تصویر را تنظیم می کند.
شفافیت :شفافیت لبه های تصویر را تنظیم می کند.
غلظت رنگ :شدت رنگ را تنظیم می کند.
وضوح :وضوح لبه های تصویر را تنظیم می کند.
ته رنگ :اشباع رنگ را براساس میل خودتان تنظیم کنید( .در ورودی  AVدر دسترس است).
 7-2نور پس زمینه :از این گزینه می توان برای تنظیم روشنایی نور پس زمینه ،متناسب با تنظیمات
برای تنظیم استفاده نمایید.
نور محتوای در حال پخش استفاده کرد .از دکمه های ◄  ► /یا دکمه
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تنظیمات صدا
 7-3دمای رنگ :با استفاده از این گزینه میتوانید رنگ کل تصویر را به دلخواه تنظیم نمایید.
 -1با استفاده از کلیدهای  ،/گزینه دمای رنگ را انتخاب کنید.
 -2با استفاده ازکلیدهای  ،/دمای رنگ تصویر را تنظیم نمایید.
عادی :رنگ سفید تصویر به همان صورت باقی می ماند.
سرد :رنگ سفید تصویر را به رنگ مایل به آبی تغییر می دهد.
گرم :رنگ سفید تصویر را به رنگ مایل به قرمز تغییر می دهد.
 7-4حالت بزرگنمایی :با استفاده از این گزینه میتوانید نسبت تصویر خود را انتخاب نمایید.
 -1با استفاده از کلیدهای  ،/گزینه حالت بزرگنمایی را انتخاب کنید.
 -2با کلیدهای  ،/حالت بزرگنمایی مورد نظر را انتخاب نمایید.
برای تغییر نسبت ابعاد تصویر میتوانید از کلید
در دستگاه کنترل از راه دور نیز استفاده کنید .گزینه های
قابل دسترس در تنظیم نسبت تصویر به منبع ورودی بستگی دارد.
 7-5تنظیمات  : ECOدکمه
 ◄ /را برای فعال یا غیر فعال سازی حالت ذخیره انرژی فشار دهید.
 ◄ /را برای نمایش
 7-6تنظیمات پیشرفته :جهت تنظیمات پیشرفته تصویر به کار می رود .دکمه
زیر منو آن فشار دهید.
 7-7تنظیم مجدد تصویر :این گزینه را برای بازنشانی تنظیمات تصویر به پیش فرض کارخانه انتخاب کنید.

صدا

صدا →

از منوی تنظیمات > صدا را انتخاب کنید ،سپس منوی صدا در سمت چپ با گزینه های زیر ظاهر می شود.
برای ورود ◄ و برای انتخاب یک گزینه ▼ / ▲ ،را فشار دهید.
توجه :بعضی از گزینه ها ممکن است برای منابع سیگنال خاصی در دسترس نباشد .بعضی از گزینه
ها ممکن است در صفحه بعدی منوی صدا ظاهر شوند ،شما می توانید برای تغییر ▲  ▼ /را فشار دهید.
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تنظیمات صدا
 8-1حالت صدا :با استفاده از این امکان می توانید تنظیمات مناسب صدا را برای برنامه مورد نظرخود
انتخاب نمایید .این دستگاه شامل  5حالت صدا مطابق زیر می باشد:
استاندارد :حالت پخش صدای استاندارد را انتخاب می کند.
موسیقی :حالت صدا را برای پخش موسیقی انتخاب می کند.
فیلم :فیلم را با صدای زنده و فراگیر پخش می کند.
واضح :برای داشتن صدایی واضح از این گزینه استفاده کنید.
شخصی :با استفاده از این گزینه می توان تنظیمات دلخواه کاربر را برای صدا اعمال کرد.
 -1با استفاده از کلیدهای  ،/گزینه حالت صدا را انتخاب کنید.
 -2با استفاده از کلیدهای  ،/حالت صدای مورد نظر را انتخاب کنید.
 8-2کنترل صدای خودکار :هر ایستگاه تلویزیونی سطح صدای متفاوتی دارد و تنظیم صدا با هر
بار تعویض کانال کار ساده ای نیست .گزینه تنظیم خودکار صدا بلندی صدای خروجی تلویزیون را بطور
خودکار تنظیم می کند ،به طوری که در صورت باال بودن سطح صدا آن را کم کرده و در صورت پایین
بودن صدا  ،آن را تقویت می کند .با استفاده از کلیدهای جهتی  ،///تنظیمات مد نظر خود را
انجام دهید.
 8-3نوع  :SPDIFاین گزینه برای انتخاب حالت صدای خروجی پورت  SPDIFبه کار می رود .خروجی
صدای دیجیتال در برخی از ورودی ها مانند  DTVدر دسترس می باشد .با استفاده ازکلیدهای جهتی
 ،///یکی از گزینههای  ، PCMخاموش یا خودکار را انتخاب نمایید.
توجه :گزینه هایی که می توانید انتخاب کنید به برنامه ای که مشاهده می کنید بستگی دارد .اگر
 PCMرا انتخاب کرده اید و خروجی صدا با تصویر همزمان نیست  ،میتوانید تاخیر  SPDIFرا از منوی
صدا برگزیده و با ◄  ► /صدا و تصویر را هماهنگ کنید .
 8-4تاخیر  :SPDIFاگر خروجی صدا با تصویر مطابقت نداشته باشد ،برای تنظیم زمان برای هماهنگ
کردن صدا با تصویر ► / ◄ ،را فشار دهید.
 8-5تنظیمات پیشرفته :دکمه

 ◄ /را برای نمایش زیر منو آن فشار دهید .برای انتخاب گزینه

ها ،مانند تعادل ،برای انتخاب یک صدای بهتر ▼ / ▲ ،را انتخاب کنید.
توجه :گزینه های ارائه شده بستگی به برنامه ای که مشاهده میکنید دارد.
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تنظیمات کانال
کانال

کانال →

از منوی تنظیمات > کانال را انتخاب کنید ،سپس منوی کانال در سمت چپ با گزینه های زیر ظاهر
میشود .برای ورود ◄ و ▲  ▼ /را برای انتخاب یک گزینه فشار دهید.
 9-1جستجوی کانال  :ابتدا با استفاده از دکمه جهتی پایین ▼ نام کشور مورد نظر را از فهرست
مربوطه انتخاب کرده و دکمه  OKرا فشار دهید .سپس نوع جستجوی کانال (جستجوی دستی یا خودکار)
را انتخاب نمایید.
جستجوی خودکار :چنانچه نوع جستجو را روی جستجوی خودکار <  DTV+ATVتنظیم کرده باشید ،بعد
از جستجوی ( DTVکانال های دیجیتال) ،جستجوی ( ATVکانال های آنالوگ) آغاز میگردد .بعد از اتمام
جستجو ،تمام کانالها در حافظه ذخیره می شوند.
توجه :برای خروج از منوی جستجوی کانال ها  ،دکمه

را روی ریموت کنترل فشار داده و توقف را

تایید نمایید.

جستجوی دستی  :ATVمیتوانید با انتخاب گزینه جستجوی دستی( ATVکانال های آنالوگ) وارد منوی
مربوطه شوید.

 کانال :عدد موجود ،شماره کانال در حال پخش را نشان می دهد .با استفاده از کلیدهای /
کانال مورد نظررا برای ویرایش انتخاب نمایید.
 سیستم رنگ :گزینه سیستم رنگ را انتخاب کرده و با استفاده از کلیدهای /در کنترل از راه دور
سیستم رنگ را تغییر دهیدPAL-NTSC-SECAM-AUTO-NO STAND :
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تنظیمات کانال
 سیستم صدا :گزینه سیستم صدا را انتخاب کرده و با استفاده از کلیدهای  /در دستگاه کنترل از
راه دور ،سیستم صدا را به این ترتیب تغییر دهیدBG-DK-I-L-M :
 شروع جستجو :برای جستجوی کانال ها از فرکانس پایین به باال ،از کلید  و برای جستجوی کانالها
از فرکانس باال به پایین ،از کلید استفاده نمایید .پس از جستجوی هر کانال ،جستجوی کانال ها متوقف
می شود .در این حالت می توانید به همین ترتیب سایر کانال ها را نیز جستجو کنید.
تنظیم دقیق :چنانچه کیفیت صدا یا تصویر دریافت شده از کیفیت خوبی برخوردار نباشد ،با استفاده ازگزینه
تنظیم دقیق می توانید آن را تنظیم کنید.
 فرکانس :در این قسمت میتوانید فرکانس کانال های جستجو شده را مشاهده نمایید.
جستجوی دستی  :DTVدر این منو ،با استفاده از کـلیدهای  /فرکانس کانـال مورد نـظر را انتـخاب
کنیـد .سپس کلید  OKرا برای آغاز جستجوی کانال ها فشار دهید .در صورت وجود سیگنال ( DTVکانال
های دیجیتال) ،تلویزیون آن را در حافظه ذخیره خواهد کرد.
لطفاً تا زمان دریافت شبکه ها منتظر بمانید.

 9-2فهرست کانال ها
با انتخاب این گزینه فهرست کانال ها نمایش داده می شود .با استفاده از کلیدهای جهتی می توان بین
کانال های  DTV,ATVو کانال های مورد عالقه انتخاب کرد.

 9-3ویرایش برنامه
برای جابجایی ،حذف کردن برنامه ها یا افزودن کانال مورد نظر به فهرست کانال های مورد عالقه از کلیدهای
استفاده کنید.
رنگی دستگاه کنترل از راه دور
را فشار دهید.
حذف :کانال موردنظر را انتخاب کرده و سپس برای حذف آن کلید
را فشار دهید.
جابجایی :برای جابجایی کانال ها ،کلید
دلخواه :برای افزدون کانال مورد نظر به لیست مورد عالقه ها ،با استفاده از کلیدهای جهتی ///
را فشار دهید.
کانال مورد نظر را انتخاب کرده و سپس کلید

 9-4زیرنویس

این گزینه زیرنویس را برای کانال های دیجتال فعال می کند .دکمه
فشار دهید:

 ◄ /را برای نمایش منوها

زیرنویس :دکمه
 ◄ /را وارد کنید ▼ / ▲ ،را برای روشن یا خاموش زیرنویس فشار دهید.
هنگامی که زیرنویس روی روشن تنظیم شود ،می توانید انتخاب زیرنویس را در کانال های تلویزیون
دیجیتال انتخاب کنید.

LCN 9-5

با استفاده از این گزینه و روشن نمودن آن ،کانال ها بر اساس اطالعات ارسـالی فرستنده مرتب می گردد.
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تنظیمات شبکه
شبکه →

شما می توانید تلویزیون خود را تنظیم کنید تا بتوانید از طریق شبکه محلی خود ( )LANبا استفاده از
اتصال سیمی یا بی سیم دسترسی به اینترنت داشته باشید.

 10-1تنظیمات اترنت:

تنظیمات> شبکه را انتخاب کنید ،سپس تنظیمات اترنت را برای اتصال به شبکه سیمی انتخاب کنید .با
اتصال پورت  LANتلویزیون خود به یک مودم خارجی با استفاده از کابل  Cat5شما میتوانید تلویزیون
خود را به شبکه محلی وصل کنید .در صورت برقراری اتصال صحیح،تلویزیون به صورت خودکار آدرس IP
و سایر اطالعات شبکه را دریافت می کند.

 10-2تنظیمات بیسیم:

برای اتصال تلویزیون به شبکه بی سیم  ،به یک روتر بی سیم یا مودم و یک آداپتور  LANبی سیم نیاز
دارید.
تنظیمات> شبکه را انتخاب کنید ،سپس تنظیمات بی سیم را برای اتصال به یک شبکه بی سیم انتخاب
کنید.
وای فای سوئیچ :اتصال بیسیم را انتخاب کنید و دکمه
یا ◄ را برای روشن کردن وای فای فشار
دهید .تلویزیون ،تمام نقاط دسترسی در محدوده را اسکن می کند .نقاط قابل دسترسی توسط تلویزیون
نمایش داده می شوند .یک گزینه در دسترس را انتخاب کنید .سپس
را برای انجام اتصال تلویزیون
به آن فشار دهید.
یادداشت:
 اگر یک نقطه دسترسی محافظت شده را انتخاب کنید ،باید رمز عبور مربوطه را وارد کنید. این مجموعه دارای یک تابع حافظه از نقاط دسترسی است که باعث می شود که دستگاه شما به شبکهوصل شود حتی اگر دستگاه را خاموش کرده باشید.
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تنظیمات سیستم
سیستم

سیستم →

از منوی تنظیمات > سیستم را انتخاب کنید ،سپس منوی سیستم در سمت چپ با گزینه های زیر ظاهر میشود.
برای ورود ◄ و برای انتخاب یک گزینه ▼ / ▲ ،را فشار دهید.

 11-1زبان:

 ◄ /را برای نمایش لیست زبان و ▲  ▼ /را برای انتخاب یک زبان فشار دهید.

 11-2زمان سنج :این منو به شما اجازه می دهد تا ساعت و تاریخ را مشاهده کنید و همچنین زمان خواب و
زمان خاموشی تلویزیون را تنظیم کنید.
ساعت :ساعت و تاریخ را در منطقه زمانی شما نمایش می دهد.این اطالعات به صورت خودکار دریافت می شوند.
زمان سنج خاموشی :زمانی را تنظیم می کند که با رسیدن به آن تلویزیون به حالت آماده به کار می رود .برای
غیر فعال کردن این عملکرد ،خاموش را انتخاب کنید.
توجه :این دستگاه دارای زمان سنج روشن شدن نمی باشد.
زمان سنج خواب :یک دوره زمانی را تنظیم میکندکه پس از آن تلویزیون به حالت آماده به کار می رود .برای
تنظیم دوره (حداکثر  180دقیقه) از ▲  ▼ /استفاده کنید .برای غیرفعال کردن این عملکرد ،خاموش را انتخاب کنید.
 11-3قفل :این منو می تواند عملکرد خاص کانال های تلویزیونی را کنترل کند.
توجه :اولین بار که شما وارد منوی قفل شوید ،باید رمز عبور را تنظیم کنید .رمز عبور پیش فرض ''0000
میباشد.
قفل سیستم :برای دسترسی به زیر منوی قفل کردن سیستم ،حالت روشن را انتخاب کنید.
قفل برنامه :این گزینه به شما امکان می دهد برنامه را قفل کنید.
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تنظیمات سیستم
رتبه بندی والدین :این گزینه به شما امکان می دهد یک درجه بندی سنی برای برنامه ها تنظیم کنید .بعد
از انتخاب ارزیابی والدین،

 ◄ /را فشار دهید تا این منو نمایش داده شود .سپس برای تنظیم ▲  ▼ /را

انتخاب کنید.
قفل کلید :برای قفل کردن کلیدهای پشت دستگاه حالت خاموش یا روشن را انتخاب کنید.
تغییر رمز عبور :این گزینه به شما اجازه می دهد رمز عبور را تغییر دهید .برای ورود

یا ◄ را فشار دهید،

را برای نمایش صفحه کلید مجازی بفشارید ،و دو بار رمز عبور جدید را وارد کنید.

سپس دکمه

 11-4به روز رسانی نرم افزار :سیستم > به روز رسانی نرم افزار را انتخاب کنید و جهت ورود به زیر منو،
دکمه

یا ◄ را وارد کنید.

به روز رسانی سیستم :به شما اجازه می دهد تا سیستم را به روز کنید.
 به روز رسانی از طریق شبکه :شما را قادر به دانلود و نصب آخرین نسخه نرم افزار از اینترنت می کند.اطمینان حاصل کنید که به شبکه سیمی یا بی سیم متصل هستید ،سپس به روز رسانی شبکه را انتخاب
کرده و

را برای ورود فشار دهید .برای ادامه دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید .هنگامی که

نرم افزار نسخه جدید در دسترس است ،یک نوار نشان دهنده پیشرفت ظاهر می شود پس از اتمام دانلود،
تلویزیون خاموش می شود و پس از روشن شدن مجدد نرم افزار ارتقا می یابد.
توجه :تا زمانی که ارتقاء کامل نشده است ،تلویزیون را خاموش یا روشن نکنید .اتصال شبکه را تا
آخرین لحظه حفظ کنید.
 به روز رسانی از طریق  :USBشما را قادر می سازد تا آخرین نسخه نرم افزار را از طریق حافظه USBنصب کنید USB Update .را انتخاب کرده و

را برای ورود فشار دهید .برای ادامه نصب خود

دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
بازنشانی به تنظیمات کارخانه :تنظیمات تلویزیون و همچنین سیستم اندروید را به حالت تنظیمات
کارخانه بازمیگرداند.
توجه  :زمانی بازنشانی سیستم اندروید بیش از ده دقیقه طول می کشد.تا زمان کامل شدن بازنشانی
منتظر بمانید
بازیابی تنظیمات تلویزیون :تنظیمات تلویزیون را به تنظیمات پیش فرض کارخانه باز میگرداند.
 11-5محل :با استفاده از ▲ ▼ /محل استفاده از دستگاه را درحالت خانه یا فروشگاه تنظیم کنید.
 11-6روش ورودی :این تلویزیون از روش ورودی  T-IMEپشتیبانی میکند.
 11-7زمان  : OSDمدت زمان نمایش منو روی صفحه را تنظیم کنید.
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تنظیمات برنامه های کاربردی
برنامه کاربردی

برنامه کاربردی →

تنظیمات > برنامه کاربردی را انتخاب کنید ،سپس منوی برنامه با گزینه های زیر ظاهر می شود .برای ورود
◄ و برای انتخاب یک گزینه ▼ / ▲ ،را فشار دهید.
 12-1کلیه برنامه های کاربردی :در این قسمت لیست تمام برنامه های نصب شده نمایش داده می
شود .برای نمایش اطالعات تمام برنامه ها،

را فشار دهید .در این قسمت می توانید یک برنامه را

حذف کنید ،اجرای برنامه را متوقف کنید و یا حافظه برنامه را پاک کنید.
 12-2فضای موجود :در این قسمت فضای اِشغال شده و فضای موجود حافظه داخلی تلویزیون نمایش
داده می شود .برای دسترسی به این قسمت،

را فشار دهید.
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سایر تنظیمات
 13-1عملکرد ماشین زمان

ماشین زمان →

به شما اجازه می دهد تا هنگام تماشای برنامه ،مکث کنید یا برنامه را به جلو و عقب ببرید ،بنابراین شما
دیگربخشی از برنامه های مورد عالقه خود را از دست نخواهید داد .قبل از استفاده از عملکرد ،حافظه جانبی
 USBرا به تلویزیون وصل کنید .برای فعال کردن ماشین زمان کلید
ریموت کنترل را فشار دهید .برای
ادامه پخش برنامه گزینه پخش
را انتخاب کنید .برای متوقف کردن عملکرد ماشین زمان گزینه توقف
را انتخاب کنید.
نکته :قبل از اینکه حافظه  USBرا به تلویزیون وصل کنید ،اطمینان حاصل کنید که از داده های موجود
در درایو پشتیبان گیری کرده اید تا از خرابی و از بین رفتن داده جلوگیری کنید.
◄ توصیه می کنیم از یک درایو  USBبا حداقل فضای آزاد  1گیگابایت و با سرعت دیسک سریعتر از 5.0
مگابایت بر ثانیه استفاده کنید.
◄ هرچه فضای آزاد حافظه جانبی  USBبیشتر باشد ،مدت زمان ضبط بیشتر خواهد بود.

 13-2عملکرد ضبط

تنظیمات ضبط →

به شماره اجازه میدهد برنامه تلویزیون مورد عالقه خود را ضبط کنید .پیش از مشاهده نحوه عملکرد ،یک
حافظه جانبی  USBرا به تلویزیون وصل کنید.
توجه:
◄ در صورتی که یک زمان بندی ضبط انجام داده و دستگاه را از برق جدا کرده و یا در حالت  stand byقرار
دهید ،عملیات ضبط کانال انجام نخواهد شد.
◄ این امکانات فقط برای کانالهای دیجیتال غیررمزگشایی شده موجود است.
◄ پیش از اتصال  USBبه دستگاه مطمئن شوید از اطالعات موجود در آن فایل پشتیبان تهیه کنید تا از از
دست رفتن اطالعات جلوگیری کنید.
◄ توصیه میشود از  USBبا ظرفیت حداقل یک گیگابایت فضای خالی و سرعت بیشتر از  5مگابایت با ثانیه
استفاده کنید.
◄ هرچقدر فضای موجود در  USBبیشتر باشد طول زمان ضبط بیشتر است.
◄ اگر برخی از پارامترهای فایل از محدودیتهای آن فراتر باشد تلویزیون نمیتواند فایلها را به خوبی پخش
کند .یا فرمت آن پشتیبانی نشده باشد ،یا فایل خراب باشد یا غیرقابل رمزگشایی باشد.
◄ حافظه جانبی  USBرا هنگامی که دستگاه در حال خواندن فایل یا انتقال آن است از تلویزیون خارج نکنید
در غیر این صورت سیستم یا حافظه  USBممکن است آسیب ببینید.
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انتخاب حافظه جانبی :برای ورود کلید  OKرا فشار دهید سپس با استفاده از کلیدهای جهتی و کلید OK
حافظه مورد نظر را برای ضبط انتخاب کنید.
مقدار فضای ماشین زمان :توسط کلیدهای جهتی و  OKمقدار فضای اختصاص یافته جهت ماشین زمان
را انتخاب کنید.
شروع فرمت :برای ورود کلیه  OKرا فشار دهید و عملیات فرمت حافظه را تایید کنید .در صورت استفاده
از حافظه جانبی برای اولین بار جهت ضبط حتما ابتدا آن را فرمت کنید در حین فرمت حافظه جانبی را جدا
نکنید و یا برق دستگاه را قطع نکنید.
چک کردن سریع :از طریق این گزینه می توانید سرعت خواندن یا ضبط را مشاهده نمایید.دقت کنید این
دستگاه ممکن است با برخی حافظه های جانبی سازگار نباشد .دکمه  OKرا جهت بررسی بفشارید.

 13-3ضبط

ضبط →

در صورت آماده بودن حافظه جهت ضبط می توانید برنامه مورد نظر را در وضعیت  DTVضبط کنید .از طریق
ریموت کنترل می توانید عملیات ضبط را انجام دهید .جهت
مسیر تنظیمات > ضبط یا توسط کلید
ریموت کنترل را فشار دهید.
توقف عملیات ضبط کلید

( CEC 13-4کنترل لوازم الکترونیکی)

→ HDMI CEC / ARC

با استفاده از این عملکرد می توان از طریق تلویزیون دستگاه های متصل به آن را کنترل کرد.
 -1با استفاده از کلیدهای  ، /گزینه  HDMI CEC / ARCرا انتخاب کنید.
 -2برای ورود به منوی فرعی  ،CECکلید  OKرا فشار دهید.
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( ARC 13-5کانال بازگشت صدا)

→ HDMI CEC / ARC

در صورت فعال بودن عملکرد  CECمی توان از این گزینه استفاده نمود .این عملکرد تلویزیون می تواند در حالت
 HDMIصدا را به سیستم صوتی متصل به خود منتقل کند.
 -1با استفاده از کلیدهای  ، /گزینه  HDMI CEC / ARCرا انتخاب کنید.
 -2با استفاده از کلیدهای  /گزینه روشن یا خاموش را انتخاب کنید.
توجه :عملکرد  ARCفقط در وضعیت  HDMI1قابل دسترس می باشد.

 13-6راهنمای الکترونیکی برنامه ها
در حالت  ،DTVکلید

را برای ورود به صفحه اطالعات برنامه ها فشار دهید .در منوی راهنما،

جهت زمانبندی برای ضبط ،کلید قرمز

را فشار دهید .و در صفحه باز شده زمان شروع و اتمام

ضبط و تکرار آن را تنظیم نمایید.
همچنین در صفحه ( )EPGبا فشردن دکمه زرد رنگ

 ،زمان بندی انجام شده قابل رویت و حذف

می باشد.
الزم به ذکر می باشد که پس از قطع و وصل شدن برق ،زمان بندی قابل اجرا نمی باشد و تنها عمل زمانبندی
بر روی اطالعات برنامه انجام میگیرد.
در منوی اطالعات برنامه ،با فشردن دکمه سبز رنگ

می توانید اطالعات برنامه در حال پخش همچون

سبک برنامه ،محدوده سنی برنامه و همچنین خالصه ای از برنامه در حال پخش را مشاهده کنید (ممکن
است این آیتم در نرم افزار شما غیر فعال باشد).
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 13-7صفحه کلید مجازی

شما می توانید نشانگر(موس) و صفحه کلید تلویزیون را توسط تلفن همراه خود کنترل کنید .برای دسترسی
به این قابلیت هنگامی که صفحه کلید تلویزیون جهت وارد کردن حروف یا اعداد فعال می شود ،می توانید
از سطر پایین صفحه کلید عالمت  QR CODEرا انتخاب کنید و کلید

را فشار دهید .در این حالت

 QR CODEبر روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شود که الزم است توسط تلفن همراه خود آن را اسکن
کنید .در صورتی که تلفن همراه و تلویزیون شما به یک شبکه اینترنت مشابه متصل باشند ،می توانید تلویزیون
را با تلفن همراه کنترل کنید.
توجه :این قابلیت در مرورگر اینترنت بیشترین کاربرد را دارد.
توجه :برای اسکن کردن  QR CODEالزم است تا نرم افزار مرتبط را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید.
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 13-8عملکرد چند رسانه ای
یک حافظه جانبی  USBرا به درگاه  USBتلویزیون متصل کنید .سپس توسط کلید
کنید .همچنین می توانید توسط کلید

 USB ،را انتخاب

بر روی ریموت کنترل به محتوای  USBدسترسی پیدا کنید.

در این قسمت می توانید محتوای حافظه جانبی را به صورت تفکیک شده ویدئو تصویر و موسیقی مشاهده
کنید و توسط کلیدهای جهتی ◄  ،▼ / ▲ / ► /بین گزینه ها حرکت کنید .همچنین توسط گزینه دیسک
می توانید به کلیه محتوای حافظه جانبی دسترسی پیدا کنید.

 13-9جدول فرمت چند رسانه ای
فرمت های قابل پشتیبانی توسط دستگاه مطابق جدول ذیل می باشد.
از فایل های چند رسانه ای سازگار با دستگاه جهت پخش استفاده گردد .در صورت عدم پشتیبانی فرمت
یا سایز بیت ریت ،ممکن است فایل شما پخش نشود و یا هنگام پخش بریده بریده پخش شود.
چند رسانه ای

1

عکس

JPEG

PNG

BMP

GIF

-

-

2

موسیقی

MP3

HE-AAC

AC3

LPCM

WMA

-

3

ویدیو

MPEG2

Motion
JPEG

VC1

4

زیرنویس

MPEG4

H.264

H.265
SRT

توجه :پردازنده این تلویزیون قابلیت پخش ویدئوهای  4Kکه با روش کد گذاری H.264/AVC
رمزگذاری شده اند را ندارد.
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در صورتی که در رابطه با عملکرد دستگاه با مشکلی مواجه شدید ،موارد اشاره شده در جدول زیر را کنترل
نمایید .اشکاالتی که در جدول زیر بدان اشاره شده است ممکن است به علت تنظیم نادرست دستگاه بوده
و هیچ ارتباطی با خرابی دستگاه نداشته باشد .در صورت رفع نشدن اشکال با مرکز خدمات پس از فروش
تماس حاصل فرمایید.

اشکاالت مربوط به تصویر

تلویزیون روشن نمیشود

◀ از وصل بودن دوشاخه کابل برق تلویزیون به پریز برق مطمئن شده
و ببینید آیا پریز برق سالم است.
◀ دوشاخه تلویزیون را از پریز خارج کرده و پس از  60ثانیه مجددا ً به
پریز وصل کنید .سپس تلویزیون را روشن کنید.

تصویر پخش نمیشود

◀ اتصال آنتن را کنترل کنید.
◀ ممکن است اشکالی در ایستگاه وجود داشته باشد ،کانال را روی ایستگاه
دیگری تنظیم کنید.
◀ روشنایی و شفافیت تصویر را تنظیم کنید.

◀ اتصال آنتن و موقعیت آن را کنترل کنید.
کیفیت صدا خوب است اما ◀ در صورت استفاده از ورودی  ،Componentاتصال کابل آن را کنترل
رنگ تصویر غیرعادی بوده و کنید.
◀ اتصال نادرست و یا شل بودن کابل باعث میشود که در رنگ تصویر،
پخش نمیشود.
اشکال به وجود آمده یا تصویر پخش نشود.
تلویزیون به طور خودکار
روشن میشود

◀ آیا در منوی زمان ،عملکرد زمان روشن شدن را فعال کردهاید؟

◀ تلویزیون را دور از منابع الکتریکی مولد نویز مانند اتومبیل ،سشوار ،دستگاه
جوش و از این قبیل قرار دهید.
◀ تداخل جوی الکتریکی مانند رعد و برق موجب قطع و وصل شدن
تصویر میشود.
تصویر قطع و وصل میشود
◀ در صورت استفاده از تجهیزات جانبی ،بین تلویزیون و آنها کمی فاصله
ایجاد کنید.
◀ آنتن و اتصال آن را کنترل کنید.
◀ آنتن را دور از کابلهای برق و کابلهای ورودی /خروجی قرار دهید.
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◀ مطمئن شوید که منطقه شما تحت پوشش Digtial Video Broadcast
پس از تنظیم خودکار کانال ها (پخش تصویر دیجیتالی) باشد.
فقط برخی از آنها قابل دسترس
◀ کانال ها را مجددا ً جستجو کرده یا به طور دستی آنها را تنظیم کنید.
می باشد
◀ از نصب صحیح آنتن مطمئن شوید.
کانال انتخاب نمی شود

◀ آیا در تنظیم های منوی اصلی کانال را مسدود کرده اید؟

دفرمه شدن و شطرنجی شدن ◀ فشردگی اطالعات ویدئویی ممکن است باعث دفرمه شدن تصویر به
(بزرگ و کوچک) تصویر ،وجود خصوص در فیلم های دارای سرعت باال مانند صحنه های ورزشی و فیلمهای
نقاط زیاد ،پیکسل های بزرگ در اکشن می شود.
تصویر و...
◀ مطمئن شوید که در منوی زمان ،عملکرد ( Off Timerزمان خاموش
شدن) خاموش باشد.
◀ عملکرد  Sleep Timerزمان خاموشی فعال نشده باشد.
تلویزیون به طور خودکار خاموش ◀ چنانچه به مدت  10دقیقه سیگنالی از ورودی دریافت نشود ،تلویزیون به
طور خودکار خاموش می شود.
می شود
◀ در صورت متصل بودن کامپیوتر به تلویزیون ،تنظیم های مصرف برق
کامپیوتر را کنترل کنید.
◀ از اتصال صحیح کابل برق تلویزیون به پریز برق اطمینان حاصل کنید.
تلویزیون به طور خودکار روشن ◀ آیا در منوی زمان ،عملکرد ( On Timerزمان روشن شدن) را فعال
کرده اید؟
می شود
◀ در کانالهای  ،HDدر صورت نمایش فیلم  ،)3:4( SDیک نوار سیاه در دو
طرف تصویر دیده می شود.
تصویر به صورت تمام صفحه ◀ فیلم هایی که نسبت تصویر آنها با نسبت تصویر تلویزیون شما متفاوت
باشد ،نوار سیاه در باال و پایین تصویر دیده می شود.
نشان داده نمی شود
◀ برای نمایش تمام صفحه تصویر ،اندازه تصویر را در تلویزیون یا دستگاه
جانبی متصل به آن تنظیم کنید.

اشکاالت مربوط به USB

 USBکار نمی کند

حافظه خارجی فرمت نشده است .از سازگار بودن دیسک  USBو
فرمت فایل ها با دستگاه مطمئن شوید.
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اشکاالت مربوط به ریموت کنترل
شاید شارژ باتری ها تمام شده است .در صورت نیاز آنها را تعویض
نمایید .لنز دستگاه کنترل از راه دور را تمیز کنید .فاصله بین تلویزیون
کنترل از راه دور کار نمی کند و دستگاه کنترل از راه دور نباید از  5متر بیشتر باشد .زاویه کنترل
از راه دور نسبت به تلویزیون نیز نباید بیش از سی درجه با گیرنده
موجود برروی تلویزیون باشد .همچنین مانعی در مسیر کنترل از راه
دور و تلویزیون وجود نداشته باشد.

اشکاالت مربوط به صدا
وجود پارازیت در بلندگو

◀ اتصال کابل ها را کنترل کرده و مطمئن شوید که کابل ویدئو به
ورودی صدا وصل نشده باشد.
◀ ضعیف بودن سیگنال باعث وجود پارازیت در صدا می شود.

◀ بلندی صدای تلویزیون را بیشتر کنید.
◀ مطمئن شوید که تلویزیون در حالت ( Muteبی صدا) نباشد .کلید
 Muteدر دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
کیفیت تصویر خوب است اما ◀ تنظیم های صدا را کنترل کنید.
صدا پخش نمی شود
◀ اگر از دستگاه جانبی متصل به دستگاه استفاده می کنید ،مطمئن
شوید که بلندی صدای آن کم یا قطع نشده باشد.
◀ در صورت استفاده از ورودی های  Componentیا  ،AVاز اتصال
صحیح کابل ها مطمئن شوید.
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تصویر برفکی یا شطرنجی
◀ برفکی بودن تصویر به علت ضعیف بودن سیگنال است ،آنتن را تنظیم
کنید و یا از تقویتکننده آنتن استفاده نمایید.
نکته :در تصاویر دیجیتال ممکن است تصویر شطرنجی شود و یا قطع و
وصل گردد که این موارد نیز به علت ضعیف بودن سیگنال است و بایستی
آنتن را تنظیم نمایید.
دوتایی یا سایهدار شدن تصویر
◀ دوتایی شدن تصویر معموالً به علت انعکاس امواج از ساختمانهای بلند
است ،جهت آنتن را تغییر داده یا آنتن را در ارتفاع باالتری نصب کنید.
بر
◀ سایهدار شدن تصویر ممکن به علت ثابت نگه داشتن تصویر
روی صفحه به مدت طوالنی باشد .پس از چند لحظه ممکن است سایه
از بین برود.
تداخل امواج رادیویی
◀ موجدار شدن تصویر ممکن است به علت وجود فرستندههای رادیویی یا
گیرندههای امواج کوتاه در مجاورت شما باشد
تداخل تجهیزات الکتریکی حرارتی دمای باال
◀ خطوط جناقی یا اریب بر روی صفحه یا قسمتی از تصویر دیده شده و یا
قسمتی از تصویر نشان داده نمیشود که علت آن میتواند وجود تجهیزات
قوی الکتریکی مولد گرما در بیمارستانی نزدیک محل زندگی شما باشد.
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تماس با ما

7روز ﻫﻔﺘﻪ

از  8ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ

در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى:

021-82266
service@iominds.com
rezayat@maadiran.com

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ:

19948-34571
sanaye@maadiran.com

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى )ﻓﺮوش(:
ﺗﻠﻔﻦ 021-82266 :ﻓﺎﮐﺲ021-88623730-31 :
ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان وﻧﮏ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺪاﻣﻰ )ﺑﯿﮋن ﺳﺎﺑﻖ( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻓﺘﺎب ،ﭘﻼك 3

www.maadiran.com
www.xvision.ir
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90728-9091

