دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎى

32D3000 / 43D3000 / 49D3000

ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺪل ﻣﺤﺼﻮل:
ﺳﺎﯾﺰ:
رزوﻟﻮﺷﻦ:

32D3000
"32
FHD

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯿﺪى:

• Smart Sound
• Dolby Audio
• Narrow Bezzel

ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﻰ
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
آن را ﺑﺰرگ ﮐﺮده و در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را در زواﯾﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 3d pdf reader

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

ﻣﺪل ﻣﺤﺼﻮل:
ﺳﺎﯾﺰ:
رزوﻟﻮﺷﻦ:

43D3000/49D3000
"43"/ 49
FHD

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯿﺪى:

• Smart Sound
• Stereo Surrounding Soundbox Speaker
• Narrow Bezzel

ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﻰ
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را
ﺑﺰرگ ﮐﺮده و در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
را در زواﯾﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 3d pdf reader

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (سهامی عام)

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 PRECISIONميباشد .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  42500مترمربع در زمیني به وسعت  73000مترمربع که در شهر
صنعتي هشتگرد واقع شده و به تولید انواع نمایشگر ،تلویزیون و قطعات پالستیکی مشغول می باشد.
• کارخانه لوازم خانگی با مساحت  45000متر مربع در زمینی به وسعت  92000متر 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:
برند
X.VISION
TCL

محصوالت
تلویزیون  -ماشین لباسشویی  -یخچال و فریزر  -مانیتور – گیرنده دیجیتال
تلویزیون  -ماشین لباسشویی  -یخچال و فریزر – کولر گازی

SHARP

تلویزیون

LG

مانیتور

AOC

مانیتور

EPSON

چاپگر

XELLE

پارچ تصفیه آب

ACER

( )All in Oneکامپیوتر بدون کیس

مادیران با بیش از نیم قرن تجربه در ارائه خدمات پس از فروش محصوالت الکترونیکی و لوازم خانگی توانسته است
گسترده ترین 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 حرفه اي ،مطمئن و آسوده خاطر باشند .مادیران پاسخگوي نیاز مشتریان در خصوص رفع
مشکالت دستگاه ،به صورت تلفنی در هر ساعتي از شبانه روز و در تمام طول هفته (حتي ایام تعطیل) ميباشد.
مشتریان محترم براي استفاده از این سرویس ميتوانند با شماره تلفن ( 021 - 82266داخلي  )1تماس حاصل فرمایند.
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قبل از استفاده از محصول

 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 شی 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 .در محیطی که کودکان حضور دارند
احتیاطهای الزم را به عمل آورید .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 ،حتماً 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.
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قبل از استفاده از محصول

نصﺐ

 -1از 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.
 -2دستگاه 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.
 -3از 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 .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.
 -4از قرار دادن دستگاه در مجاورت آب مانند سینک دستشویی ،سینک
ظرفشویی ،وان ،استخر ،سطح خیس و از این قبیل خودداری نمایید.
 -5در 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.
 -6جهت 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.
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قبل از استفاده از محصول

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.

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 و سایر مواد فرار ،خودداری کنید چراکه
موجب آسیب دیدن سطح 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 می گردد.

توجه

◀ « با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت پنل های صفحه نمایش بسیار پیچیده می باشد لذا ممکن است از میان میلیون ها
پیکسل موجود در پنل شما تعدادی از این پیکسل ها همواره به رنگ مشکی و یا به رنگ های سبز،آبی ،قرمز و یا سفید باشند.
این پدیده در پنل ها عادی و مطابق با استاندارد های 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 می شود 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

 DVB-T2یکــی از سیســتم هــای ارســال محتــوای
دیجیتــال زمینــی مــی باشــد ،کــه دارای ســاختار
پایــدار ،قابلیــت هــا و انعطــاف بیشــتری نســبت بــه
ســایر سیســتمهای دیجیتــال دارد و همچنیــن از
سسیســتمهای  SDو  HDپشــتیبانی میکنــد.
از ایــن قابلیــت مــی تــوان بــرای ضبــط برنامــه ی دلخواه
و زمانبنــدی بــرای ضبــط هــر برنامــه ای کــه قــادر بــه
تماشــای آن نیســتیم اســتفاده کنیــم.

ایــن قابلیــت بــه تلویزیــون شــما اجــازه مــی دهــد تــا
از اســتانداردهای صوتــی جدیــد پشــتیبانی کنــد و شــما
صدایــی بــا کیفیــت باالتــر را تجربــه کنیــد.

SPDIF

بــا داشــتن ایــن خروجــی شــما مــی توانیــد صــدای
خروجــی دیجیتــال را بــه دســتگاه هــای پخــش کننــده
صــدا کــه از ایــن تکنولــوژی پشــتیبانی مــی کننــد وصل
کنیــد و از شــنیدن صــدای تلویزیــون بــا کیفیــت و حجم
صــدای مطلــوب لــذت ببریــد .
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قبل از استفاده از محصول

 1-3مشخصات محصول
مدل

49D3000

43D3000

32D3000

دقت تفکیک صفحه بر حسﺐ پیکسل

1920 x 1080

1920 x 1080

1366 x 768

نوع پنل

FHD LED

FHD LED

HD LED

اندازه قطر صفحه

 49اینچ

 43اینچ

 32اینچ

پنل
بلندگو

تعداد و توان بلندگو

دامنه فرکانس

آنالوگ

 855/25مگاهرتز  46/25 -مگاهرتز

TV

کانال دیجیتال

21 - 69 ، 5 - 12

ابعاد /وزن

ابعاد بر حسﺐ میلی متر  /وزن کیلوگرم
تلویزیون با پایه

(میلیمتر-کیلوگرم)

تلویزیون بدون پایه

باتری

 2عدد  8وات

طول

 2عدد  5وات

ارتفاع

عرض

وزن

طول

ارتفاع

عرض

وزن

701/9 1105

239

10

970/2

622/6

194

7

645

78

9/8

567/8 970/2

75/6

6/9

1105

تعداد و ولتاژ

طول

ارتفاع

عرض

وزن

3/9 172/6 482/5 731/9
79/8 431/5 731/9

3/8

 2عدد باتری  1/5ولت

مصرف انرژی
برق مصرفی
توان مصرفی
(وات)

 110 - 240ولت  50 - 60 ،هرتز
حداکثر توان برق مصرفی در حالت روشن

80

75

50

حداکثر توان برق مصرفی در حالت آماده به کار

0/5

0/5

0/5

توجه :مشخصات ظاهری دستگاه ممکن است نسبت به آنچه در این دفترچه می بینید تفاوت های جزئی داشته باشد.
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 1-4عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور
حالت آماده به کار /خروج از حالت آماده به کار

Sorce

انتخاب منبع ورودی

0-9

وارد کردن شماره کانال

Guide

در منبع ورودی  DTVاز این دکمه برای نمایش راهنمای
الکترونیکی برنامه ها استفاده میشود( .در صورت وجود)

ECO

نمایش فهرست سریع (منوی تنظیمات) بر روی صفحه یا خروج از آن

Menu

تاییدگزینهانتخابشدهیااطالعاتواردشده،نمایشلیستکانالها

OK

حرکت در منوها ،انتخاب گزینه های منو ،تغییر نسبت تصویر
در ورودی های مختلف

Zoom
-

K

Zoom
-

بازگشت به کانال قبلی

Return

فعال کردن عملکرد ضبط ()PVR

Option

Info

+برای نمایش اطالعات مربوط به منبع ورودی یا برنامه در حال پخش

Mute

-قطع صدا /پخش مجدد صدا

L
L

+

fo

CH

TV

I

List

VOL
M

انتخاب کانال های قبلی و بعدی

ute

+

تنظیم حجم صدای خروجی تلویزیون

-

Text Subtit

TV

st

Lang
title List

ext Subtitle L

Text Su

3

2

1

6

5

4

9

8

7

بازگشت به منو یا رابط قبلی ،خروج از برنامه در حال اجرا

Exit

Zoo
+

Sorce

صرفه جویی در مصرف انرژی

Zoom
-

1

قبل از استفاده از محصول

بازگشت به ورودی TV
نمایش فهرست کانال ها

Guide

0

Exit

ECO

Menu
Zoom
-

Zoom
+

OK

Return

+

Option

Info

CH

TV

+
VOL

Mute

-

Text Subtitle List

Lang

فعال یا غیر فعال کردن نمایش زیرنویس
ورود و خروج به صفحه تله تکست
انتخاب عملیات مورد نظر و کاربرد در صفحه تله تکست و صفحه
راهنمایبرنامه

Lang

Lang

انتخاب زبان گفتار قابل دسترس در برنامه های تلویزیونی
خاموشوروشنکردنسوئیچ( ADتوصیف صوتی)Audio Description :

فعال کردن عملکرد جابجایی زمانی
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خروجیو ها
ورودی ها
ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖو ﺻﺪا

 2-1پورت های دستگاه های جانبی و آنتن

ﭘﻮرت ﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ و آﻧﺘﻦ

HDMI

کیفیت تصویر عالی و صدا عالی
ورودی HDMI

◄ تصویردیجیتال
◄ صدای دیجیتال

HDMI OUTPUT

کیفیت تصویر و صدا خوب
ورودی آنتن

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

کیفیت تصویر و صدا خوب
ورودی AV

AV OUT

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

L VIDEO

R

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

COAXIAL SPDIF INPUT

4
11

1

 2-2معرفی درگاههای تلویزیون
USB 2

2

SPDIF

HDMI 1/
SERVICE

HDMI 2
USB 2

SPDIF

3
HDMI

4

HDMI 1/
SERVICE

HDMI 2

L AUDIO R

AV IN

VIDEO

ANTENNA
/CABLE IN

ANTENNA
/CABLE IN

7

5

L AUDIO R

AV IN

VIDEO

2

ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا
خروجیو ها
ورودی ها و

6

USB
روشن/خاموش (در مدل های  43و )49
6 7دکمه
ورودی های
 11ورودی
خروجی هدفون
باشد.
می
زیر
شکل
مطابق
32
مدل
در
دیسک
(هارد
خارجی
حافظه
اتصال
برای
ورودی
اینـن ورودی ها برای اتصال حافظه خارجی (هارد دیســک و
ایـ
جهــت پخــش صــدای دســتگاه از هدفــون از ایــن خروجــی
گیرد.گیرد.
قرار می
استفاده
)USB
قرار می
موردــتفاده
مورد اس
حافظه )
و حافظه
استفاده گردد.
 7دکمه روشن/خاموش (در مدل های  43و )49
 2خروجی SPDIF
خروجی
در مدل  32مطابق شکل زیر می باشد.
صدای دیجیتال
2خروجی
خروجی صدای دیجیتال
 3ورودی های HDMI
هایبرای اتصال تلویزیون به دستگاه های
ورودی ها
3این
ورودی
قرار
استفاده
مورد
()HDMI
دیجیتال
خروجی
دارای
ایــن ورودی هــا بــرای اتصــال تلویزیــون بــه دســتگاه هــای
ورودی
منبع
انتخاب
روشن/
ورودی
منبع
منو،انتخاب
خاموش ،منو،
روشن /خاموش،
) مورد استفاده قرار می گیرد  .کلیدکلید
خروجی دیجیتال (
دارای
گیرد .
می
تلویزیونـن
تلویزیون روشـ
اینکلیــد
فشردنایــن
کار بباــا فشــردن
آمادهـاده ب
حالــت آمـ
در در
کلید
بهــهکار
حالت
4
RF
ورودی
شود.شود.
روشنمیمی
ورودی
4
مورد
تلویزیون
به
آنتن
کابل
اتصال
برای
ورودی
این
تنظیماتووبــا
ـوی تنظیمــات
کلیدــد منـ
اینــن کلی
ـردن ای
ـن بــا فشـ
حالــت
ایــن ورودی بــرای اتصــال کابــل آنتــن بــه تلویزیــون مــورد در در
منوی
فشردن
روشـبا
روشن
حالت
انتخــاب
مــدت
به بــه
کلیــد
اینایــن
داشــتن
با نگهنگــه
گیرد.
لیســتانتخاب
3ثانیــهلیست
3ثانیه
مدت
کلید
داشتن
قرارمیگیرد.
استفاده قرارمی
استفاده
منبــع ورودی بــاز مــی شــود و بــا نگــه داشــتن ایــن کلیــد بــه
 5ورودی AV
این کلید به
داشتن
نگه
با
و
شود
می
باز
ورودی
منبع
مدت 4ثانیه تلویزیون به حالت آماده به کار می رود.
مدت 4ثانیه تلویزیون به حالت آماده به کار می رود.
ورودی
ورودی جهت اتصال تجهیزاتی مانند دوربین،
5این
جهــت اتصــال
دستگاهورودی
ایــن
کلیدهایجهتی
دوربیــن ،کلیدهای
جهتی
ماننــد استفاده
تجهیزاتــیبازی و...
کننده ،دستگاه
های پخش
خروجــی وتعویض
خروجی و
صدای
حجم
کاهش
افزایش/
تعویــض
صــدای
حجــم
کاهــش
افزایــش/
ـتگاه هــای پخــش کننــده ،دســتگاه بــازی و ...اســتفاده برایبــرای
میدسـشود.
می شود.
شود.
استفاده
می شود.
استفاده می
کانالکانال
 6خروجی هدفون
در منوها برای اینکه بتوانید از کلید وسطی جهت
خروجی
این
از
هدفون
از
دستگاه
جهت پخش صدای
متفاوتمدت
آن را به
کنید باید
استفاده
انتخاب
باشد.
تصویر باال
مدل ها با
ایبرخی
گزینه در
تلویزیون
توجه  :ممکن است ترتیﺐ پورت های ورودی و خروجی و ﻇاهر
استفاده گردد.
چند ثانیه نگه دارید.

3

توجه  :ممکن است ترتیب پورت های ورودی و خروجی و ظاهر تلویزیون در برخی مدل ها با تصویر باال متفاوت باشد.
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ورودی ها و خروجی ها

 2-3اتصاالت
توسط هر یک از روش های مشخص شده  DVDو سایر دستگاه های جانبی را به تلویزیون متصل نمایید.
توجه نمایید در هنگام اتصال دستگاه های جانبی به تلویزیون از خاموش بودن هر دو آنها اطمینان حاصل نمایید.
ورودی RF

 -1آنتن هوایی را به سوکت ( ANT )RF( 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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اتصال دستگاه از طریق کابل RF

در صورتی که دستگاه جانبی دارای خروجی  RFمی باشد ابتدا آنتن پشت دستگاه را خارج نموده و طبق تصویر

خروجی دستگاه را به تلویزیون متصل نموده و جستجوی دستی (یا خودکار)  ATVرا انجام دهید.

اتصال دستگاه از طریق کابل HDMI
این ورودی ها برای اتصال تلویزیون به دستگاه های دارای خروجی دیجیتال ( )HDMIمورد استفاده قرار
می گیرند( .ورودی  HDMI2از 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.

HDMI

2

ورودی ها و خروجی ها

تلویزیون

HDMI

دستگاه جانبی
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2

ورودی ها و خروجی ها
ورودی AV

برای اتصال دستگاه های جانبی که دارای خروجی  AVبه تلویزیون هستند ،مطابق تصویر زیر باید از

کابل مخصوص که دارای سه فیش رنگی می باشد استفاده نمود و مطابقت رنگ های هر فیش با پورت

ها را در هنگام اتصال درنظر گرفت.

خروجیSPDIF
با استفاده از کابل کوآکسیال می توان صدای دیجیتال تلویزیون را به یک بلندگوی دیجیتال که دارای ورودی
صدای  SPDIFمی باشد ،انتقال داد.

COAX

تلویزیون

سیستم صوتی دیجیتال
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2

ورودی ها و خروجی ها

 2-4خاموش و روشن کردن دستگاه

جهت آماده سـازی اولیه ابتدا کابل آنتن و سپس کابل برق را به پریز متصـل نمایید .جهت روشـن کردن تلویزیون
می توانید از دکمه بر روی ریموت کنترل استفاده نمایید و یا از کلید موجود در زیر دستگاه استفاده نمایید.
را روی ریموت کنترل دستـگاه فشـار دهید
جهـت قرار دادن دستگاه در حالت آمـاده به کار دکمـه
یا دکمـه وسط کلید های موجود در زیر دستگاه (در مدل  32اینچ) را به مدت  4ثانیه نگه دارید ( البته در
مدل های 43و  49اینچ فقط کافیست کلید زیر دستگاه را فشار دهید ) تا دستگاه به حالت آماده به کار
برود .در این وضعیت تلویزیون همچنان روشن باقی خواهد ماند اما در حالت کم مصرف است .جهت خاموش
کردن کامل دستگاه آن را از پریز برق جدا کنید.
در صورت روشن بودن نشانگر ،تلویزیون در حالت آماده به کار قرار دارد ،برای روشن شدن تلویزیون کلید

را در دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید تا تلویزیون روشن شود.
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 3-1فهرست سریع

دســتورالعمل هــای زیــر نشــان خواهنــد داد کــه چگونــه مــی تــوان بــه منــوی اصلــی تلویزیــون دسترســی
داشــت و از آن اســتفاده کــرد .لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه برخــی از کارکردهــا ممکــن اســت در منبــع
ورودی خاصــی موجود نباشــند.

تصویر ()Picture

→ تصویر →

Menu

را فشــار داده و آیکــون تصویــر ( )Pictureرا انتخــاب

Zoom
-

Zoo
+

K

Zoom
-

بــا فشــار دادن دکمــه  Menuدکمــه هــای
کنیــد و دکمــه  OKرا فشــار دهیــد.

OK
Zoom
-

3

منوهای تلویزیون
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توجه :برخی از گزینه ها ممکن است برای منابع سیگنال خاصی موجود نباشند.
 4-1حالــت تصویــر( : )Picture Modeاز دکمــه هــای
یــا  OKبــرای ورود بــه گزینــه هــای
قابــل انتخــاب اســتفاده نماییــد .ســپس از دکمــه هــای بــرای حرکــت در میــان تنظیمــات از پیــش
تعییــن شــده تصویــر یعنــی واضــح ( ، )Vividاســتاندارد ( ، )Standardمالیــم ( )Mildو یــا کاربــر
( )Userاســتفاده کــرده و دکمــه  OKرا بــرای تاییــد فشــار دهیــد.
توجه :در صــورت انتخــاب حالــت واضــح ،اســتاندارد ،و یــا مالیــم ،تنظیمــات تصویربــه صــورت مقادیــر
پیــش فــرض کارخانــه تنظیــم خواهنــد شــد .توصیــه مــی شــود بــرای روشــنایی تصویــر از گزینــه
روشــنایی ( )Brightnessاســتفاده شــود.
 4-2کنتراست ( : )Contrastتفاوت بین نواحی روشن و تاریک تصویر را تنظیم می کند.
 4-3روشنایی ( : )Brightnessروشنایی تصویر را تنظیم می کند.
 4-4رنگ ( : )Colorشدت رنگ را تنظیم می کند.
 4-5ته رنگ ( : )Tintبرای تنظیم رنگ در سیگنال ورودی با استاندارد  NTSCمی باشد.
 4-6وضوح ( : )Sharpnessوضوح لبه های تصویر را تنظیم می کند.
 4-7دمــای رنــگ ( : )Color Tempدمــای رنــگ تصویــر را تنظیــم مــی کنــد .گزینــه هــا شــامل
ســرد ( ،)Coldعــادی ( )Normalو گــرم ( )Warmمــی باشــد .ســرد بــرای حالــت آبــی تــر رنــگ هــای
تصویــر اســت گــرم بــرای حالــت قرمزتــر رنــگ هــای تصویــر اســت و عــادی بیــن ایــن دو قــرار دارد.
 4-8کاهــش نویــز ( : )Noise Reductionگزینــه هــا عبارتنــد از خامــوش ( ، )Offپاییــن (، )Low
متوســط ( ، )Middleبــاال ( )Highو پیــش فــرض (.)Default
 4-9نــور زمینــه  : )Dynamic backlight( :از ایــن گزینــه مــی تــوان بــرای تنظیــم روشــنایی
نــور پــس زمینــه ،متناســب بــا تنظیمــات نــور محتــوای در حــال پخــش اســتفاده کــرد .از دکمــه هــای
 /یــا دکمــه  OKبــرای تنظیــم اســتفاده نماییــد .در صورتــی کــه ایــن گزینــه در حالــت خامــوش
باشــد شــما مــی توانیــد نــور زمینــه را بــه صــورت دســتی از گزینــه نــور زمینــه تغییــر دهیــد( .در حالــت
روشــن بــودن ایــن گزینــه آیتــم نــور زمینــه در منــو نمایــش داده نمــی شــود).
 4-10حالــت  : HDMIایــن گزینــه فقــط زمانــی فعــال مــی شــود کــه شــما یــک دســتگاه جانبــی را از
طریــق ورودی  HDMIبــه تلویزیــون متصــل کنیــد .ایــن گزینــه شــامل ســه حالــت اتوماتیک،تصویــر و
 PCمــی باشــد کــه بــا توجــه بــه نــوع دســتگاه جانبــی مــی توانیــد یکــی از ایــن حالــت هــا را انتخــاب
کنیــد.
Zoom
-

Zoo
+

K

Zoom
-

4

تنظیمات تصویر

Zoom
-
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5

تنظیمات صدا

صدا ()Sound

OK

→ صدا →

Menu

 5-1حالت صدا ( : )Sound Modeگزینه ها عبارتند از استانـدارد( ،)Standardموسیقـی(،)Music
فیلم(،)Movieورزش( )Sportsو کاربر(.)User
 5-2صــدای زیــر( : )Trebleبــا ایــن گزینــه مــی توانیــد میــزان زیــر بــودن صــدا را تغییــر دهیــد .الزم
بــه ذکــر اســت ایــن گزینــه فقــط در حالــت صــدای کاربــر قابــل تنظیــم مــی باشــد.
 5-3صــدای بــم( : )Bassبــا ایــن گزینــه مــی توانیــد میــزان بــم بــودن صــدا را تغییــر دهیــد.الزم بــه
ذکــر اســت ایــن گزینــه فقــط در حالــت صــدای کاربــر قابــل تنظیــم مــی باشــد.
 5-4تــوازن ( : )Balanceبلنــدی صــدا را بیــن بلندگوهــای چــپ و راســت تنظیــم مــی کنــد .مقــدار
آن در شــرایط عــادی “  ” 0اســت.
 5-5تنظیــم خــودکار صــدا ( : )Auto volume levelایــن گزینــه مــی توانــد حجــم صــدای
خروجــی تلویزیــون را هنگامــی کــه از یــک کانــال بــه کانــال دیگرمــی رویــد را کنتــرل کنــد.
 5-6صــدای فراگیــر( : )Surround Soundگزینــه هــا عبارتنــد از خامــوش ( )Offو روشــن (.)On
بــا خامــوش و روشــن کــردن ایــن قابلیــت حجــم صــدای شــما تغییــر خواهــد کــردو شــما مــی توانیــد
صــدای فراگیــر را از طریــق ســینمای خانگــی خــود پخــش کنیــد.
 5-7حالــت  : SPDIFگزینــه هــا عبارتنــد از خــودکار ( )Autoو  . PCMاز ایــن گزینــه مــی توانیــد
بــرای انتخــاب حالــت صــدای خروجــی دیجیتــال تلویزیــون خــود اســتفاده کنیــد.
 5-8ســوییچ  : ADبــا روشــن کــردن ایــن گزینــه مــی توانیــد قابلیــت توصیــف صوتــی کــه در برنامــه
هــای مخصــوص بــرای افــراد دارای مشــکالت شــنوایی وجــود دارد را فعــال کنیــد.
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USB
OK

→ → USB

Menu

 6-1عکس (: )Photo
 .1دکمــه هــای
را فشــار داده و عکــس ( )PHOTOرا انتخــاب نماییــد و ســپس دکمــه  OKرا فشــار
داده و ســپس حافظــه ی جانبــی خــود را از لیســت نشــان داده شــده انتخــاب کنیــد تــا وارد محتــوای مرورگــر
 USBخود شوید.
 .2از دکمــه هــای
بــرای انتخــاب پوشــه فرعــی اســتفاده نماییــد .دکمــه  OKرا فشــار داده و وارد
شــوید .از دکمــه هــای
بــرای انتخــاب عکــس اســتفاده کــرده و دکمــه  OKرا فشــار دهیــد تــا نمایــش
داده شــود.
 .3دکمه  OKرا فشار دهید تا منوی کنترل نمایش داده شود.
گزینــه هــای ایــن منــو عبارتنــد از مکــث /پخــش ( ،)Pause/Playقبلــی ( ،)Prev.بعــدی (،)Next
راســت /چــپ ( ،)Left/Rightموســیقی خامــوش /موســیقی روشــن ( ،)Music on/Music offبزرگنمایــی
( ،)Zoom Inکوچــک نمایــی ( ،)Zoom Outاطالعــات ( ،)Infoجابهجایــی (.)Move View
 .4دکمــه  OKرا بــرای تاییــد تنظیمــات خــود فشــار دهیــد .دکمــه ( Exitخــروج) را بــرای خــروج از منــوی
کنتــرل فشــار دهید.
توجــه :ممکــن اســت برخــی از دســتگاه هــای ذخیــره ســازی همــراه غیــر اســتاندارد ،تشــخیص داده نشــوند.
لطفــا از دســتگاه هــای اســتاندارد اســتفاده نمایید.
توجــه :بــرای فایــل هــای کدینــگ ،روش هــای کدینــگ غیــر اســتاندارد زیــادی وجــود دارد ،بنابرایــن
نمــی تــوان تضمیــن داد کــه ایــن سیســتم از فرمــت هــای فایــل بــا اســتفاده از هــر نــوع روش کدینگــی
پشــتیبانی خواهــد کــرد.
Zoom
-

Zoo
+

K

Zoom
-

Zoom
-

Zoo
+

K

Zoom
-
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تنظیمات USB

Zoom
-

Zoom
-

Zoo
+

K

Zoom
-
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 6-2موسیقی (: )Music
 .1دکمــه هــای
را فشــار داده و موســیقی ( )Musicرا انتخــاب نماییــد و ســپس دکمــه  OKرا
فشــار داده و ســپس حافظــه جانبــی خــود را از لیســت نشــان داده شــده انتخــاب کنیــد تــا وارد محتــوای
مرورگــر  USBخــود شــوید.
 .2از دکمــه هــای
بــرای انتخــاب پوشــه فرعــی اســتفاده نماییــد .دکمــه  OKرا فشــار داده و وارد
شــوید .از دکمــه هــای
بــرای انتخــاب موســیقی اســتفاده کــرده و دکمــه  OKرا فشــار دهیــد تــا
پخــش شــود.
 .3دکمــه  OKرا فشــار دهیــد تــا منــوی کنتــرل نمایــش داده شــود .گزینــه هــای ایــن منــو عبارتنــد از
مکــث /پخــش ( ،)Play/Pauseقبلــی ( ،)Prevبعــدی ( ،)Nextحرکــت ســریع بــه جلــو ( ،)FFحرکــت
ســریع بــه عقــب ( ،)FBحالــت هــای تکــرار (تکرارهمــه ،تکــرار یکــی ،تکرارهیچکــدام) (،)Repeat mode
فهرســت پخــش ( ،)Playlistاطالعــات (.)Info
 .4دکمــه  OKرا بــرای تاییــد تنظیمــات خــود فشــار دهیــد .دکمــه خــروج  Exitرا بــرای خــروج از منــوی
کنتــرل فشــار دهیــد.
Zoom
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 6-3فیلم (: )Movie
 .1دکمــه هــای
را فشــار داده و فیلــم ( )MOVIEرا انتخــاب نماییــد و ســپس دکمــه  OKرا فشــار
داده و ســپس حافظــه ی جانبــی خــود را از لیســت نشــان داده شــده انتخــاب کنیــد تــا وارد محتــوای مرورگــر
 USBخــود شــوید.
 .2از دکمــه هــای
بــرای انتخــاب پوشــه فرعــی اســتفاده نماییــد .دکمــه  OKرا فشــار داده و وارد شــوید.
از دکمــه هــای
بــرای انتخــاب فیلــم اســتفاده کــرده و دکمــه  OKرا فشــار دهیــد تــا پخــش شــود.
 .3دکمــه  OKرا فشــار دهیــد تــا منــوی کنتــرل نمایــش داده شــود .گزینــه هــای ایــن منــو عبارتنــد از
( Pause/Playمکــث /پخــش) ،قبلــی ( ،)Prevبعــدی ( ،)Nextحرکــت ســریع بــه جلــو ( ،)FFحرکــت
ســریع بــه عقــب( ،)FBتوقــف ( ،)Stopتنظیــم کاراکتــر( ،)CharSetحالــت هــای تکــرار (تکرارهمــه ،تکــرار
یکــی ،تکرارهیچکــدام) ( ،)Repeat modeفهرســت پخــش ( ،)Playlistاطالعــات (.)Info
 .4دکمــه  OKرا بــرای تاییــد تنظیمــات خــود فشــار دهیــد .دکمــه خــروج  Exitرا بــرای خــروج از منــوی
کنتــرل فشــار دهیــد.
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 6-4بازی (: )Game
دکمه

OK

را فشار داده و وارد شوید.
فرمت های قابل پشتیبانی
صدا

MP3,AC3

تصویر

JPEG,BMP,PNG

ویدیو

MPEG4,FLV,H.265
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زمان()Time
OK

→ تنظیم →

Menu

منوی زمان ( ) Timeامکان تنظیم زمان سنج خواب و زمان روشن شدن را برای شما میسر می سازد.
 7-1ساعت ( : )Clockاز این گزینه میتوانید ساعت و تاریخ را تنظیم نمایید.البته این کار در ورودی  DTVممکن نیست.
 7-2زمــان خامــوش شــدن ( : )Off timeزمــان خامــوش شــدن تلویزیــون را بــه صــورت مشــخص
میتوانــد انتخــاب کنــد.
 7-3زمان روشن شدن ( : )On timeزمان روشن شدن تلویزیون را به صورت مشخص انتخاب میکند.
گزینــه هــا عبارتنــد از ســاعت ( ، )Hourدقیقــه ( ،)Minuteمنبــع ( ، )Source modeمیــزان صــدا
( .)Volumeاگــر حالــت منبــع  ATVیــا  DTVیــا رادیــو باشــد ،آیتــم کانــال ظاهــر خواهــد شــد .اگــر
خامــوش( )Offرا انتخــاب کنیــد ،کانــال ،بلنــدی صــدا ،ســاعت ،دقیقــه و منبــع نمایــش داده نخواهنــد شــد.
 7-4منطقه زمانی ( : )Time Zoneمنطقه زمانی جایی که شما قرار دارید را انتخاب میکند.
 7-5زمــان ســنج خاموشــی ( : )Sleep timerبــا اســتفاده از ایــن گزینــه مــی توانیــد زمــان ســنج
خامــوش شــدن تلویزیــون را تنظیــم نماییــد.
 7-6آمــاده بــه کار خــودکار ( : )Auto standbyگزینــه هــا عبارتنــد از  5H,4H,3Hو خامــوش
( .)Offدر صــورت انتخــاب گزینــه 3Hیــا  4Hیــا  ،5Hتلویزیــون در زمــان مشــخصی کــه شــما تنظیــم
کردهایــد وارد حالــت آمــاده بــه کار مــی شــود .مــدت زمانــی را تعییــن مــی کنــد کــه پــس از آن
تلویزیــون بــه حالــت آمــاده بــاش مــی رود ،از دکمــه هــای بــرای تنظیــم ایــن مــدت زمــان اســتفاده
کنیــد .بــرای غیــر فعــال کــردن ایــن کارکــرد ،گزینــه خامــوش ( )Offرا انتخــاب نماییــد.
توجه :در صورت نبود سیگنال ،دستگاه به طور خودکار پس از  10دقیقه خاموش می شود.
 7-7زمان سنج  : OSDمدت زمانی را تعیین می کند که منو بر روی صفحه نمایش داده میشود.
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 8-1کانــال یابــی خــودکار ( : )Auto Tuningکانــال فعــال را بــه صــورت خودکار جســتجو کرده و ذخیــره میکند.
(فقــط از ایــن گزینــه مــی توانیــد قابلیــت مرتب ســازی کانــال ها بــر اســاس LCNرا خامــوش یا روشــن کنید)
 8-2کانــال یابــی دســتی  : )ATV Manual Tuning( ATVکانالــی کــه پــس از تنظیــم خــودکار ذخیــره
نشــده اســت را در حالــت آنالــوگ بــه صــورت دســتی جســتجو کــرده و ذخیــره مــی کنــد.
 8-3کانــال یابــی دســتی  : )DTV Manual Tuning( DTVکانالــی کــه پــس از تنظیــم خــودکار ذخیــره
نشــده اســت را در حالــت دیجیتــال بــه صــورت دســتی جســتجو کــرده و ذخیــره مــی کند.
 8-4ویرایــش برنامــه ( : )Programme Editکانالــی را بــرای  DTVحــذف مــی کنــد ،جابجــا مــی کنــد
و یــا از آن رد مــی شــود ،کانالــی را بــرای  ATVحــذف مــی کنــد ،جابجــا مــی کنــد و یــا از آن رد مــی شــود.
(نکتــه :در حالــت  LCNروشــن بعــد از حــذف و یــا انتقــال کانــال چیدمــان کانــال هــا بــه هــم میریــزد)
 8-5لیســت زمانبنــدی( : )Schedule listبــا اســتفاده از ایــن گزینــه مــی توانیــد لیســت تمــام
زمانبندیهایــی را کــه از پیــش تنظیــم نمــوده ایــد را مشــاهده کنیــد و یــا حتــی لیســت مــوارد ضبــط شــده
قبلــی را مشــاهده کنیــد .الزم بــه ذکــر اســت شــما از ایــن لیســت نیــز مــی توانیــد برنامــه زمانبندی بــرای ضبط
برنامــه دلخــواه را تنظیــم کنیــد.
 8-6اطالعــات ســیگنال ( : )Signal informationبــا اســتفاده از ایــن گزینــه شــما مــی توانیــد اطالعات
مربــوط بــه ســیگنال دریافتــی را مشــاهده نمایید.
 8-7بــروز رســانی نــرم افــزار  : )OAD Software upgrade( OADبــا اســتفاده از ایــن گزینــه شــما
مــی توانیــد نــرم افــزار را از طریــق ســیگنال هــای ارســالی به روزرســانی کنیــد( .این قابلیــت در تعــداد محدودی
از کشــورها فعــال می باشــد).
 8-8اطالعــات نــرم افــزار  : )OAD Software information( OADبــا اســتفاده از ایــن گزینــه شــما
مــی توانیــد اطالعــات مربــوط بــه نســخه نــرم افــزار را مشــاهده نماییــد.
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ـا OK
 OKبــرای وارد شــدن
و یـ
 9-1زبــان ( : )Languageاز دکمــه هــای و ســپس دکمــه هــای
بــه فهرســت انتخــاب زبــان منــو اســتفاده نماییــد .دکمــه هــای
را بــرای انتخــاب زبــان منــو فشــار
د هید .
 9-2زبــان تلتکســت ( : )TTX Languageاز دکمــه هــای بــرای انتخــاب زبــان تلتکســت
اســتفاده نماییــد ،ســپس دکمــه  OKیــا دکمــه هــای
را بــرای ورود بــه منــوی فرعــی فشــار دهیــد.
دکمههــای را بــرای انتخــاب فشــار دهیــد.
 9-3زبــان هــای صوتــی ( : )Audio Languageاز دکمــه های بــرای انتخــاب زبــان صوتــی
اســتفاده نماییــد ،ســپس دکمــه  OKیــا دکمــه هــای
را بــرای ورود بــه منــوی فرعــی فشــار دهیــد.
دکمههــای
را بــرای انتخــاب فشــار دهیــد( .فقــط در حالــت )DTV
 9-4زبــان زیرنویــس ( : )Subtitle Languageاز دکمــه هــای بــرای انتخــاب زبــان زیرنویــس
اســتفاده نماییــد ،ســپس دکمــه  OKیــا دکمــه هــای
را بــرای ورود بــه منــوی فرعــی فشــار دهیــد.
دکمــه هــای
را بــرای انتخــاب فشــار دهیــد( .فقــط در حالــت )DTV
 9-5افــراد دارای مشــکالت شــنوایی ( : )Hearing Impairedاز دکمــه هــای بــرای انتخــاب
کمــک ناشــنوایان اســتفاده نماییــد ،ســپس دکمــه  OKیــا دکمــه هــای
را بــرای انتخــاب حالــت
( Onروشــن) یــا ( Offخامــوش) فشــار دهیــد .فقــط در حالــت  DTVموجــود مــی باشــد.
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 9-6سیســتم PVRا( : )PVR file systemدکمــه منــو را فشــار دهیــد تــا منــو نمایــش داده شــود .از
دکمــه هــای
بــرای انتخــاب گزینــه تنظیــم و ســپس انتخــاب گزینــه سیســتم فایــل  PVRاســتفاده
کــرده و دکمــه  OKرا بــرای ورود بــه منــوی سیســتم فایــل  PVRا( )PVR File Systemبفشــارید.
 9-7نســبت تصویــر ( : )Aspect ratioبــا اســتفاده از ایــن گزینــه مــی توانیــد ابعــاد تصویــر را تغییــر
دهیــد.
 9-8صفحــه آبــی( : )Blue screenبــا روشــن کــردن ایــن قابلیــت تلویزیــون در حالــت بــدون ســیگنال
تصویــر آبــی رنــگ نشــان مــی دهــد.
 9-9بازنشــانی ( : )Resetبــا اســتفاده از ایــن گزینــه مــی توانیــد تلویزیــون را بــه حالــت پیــش فــرض
کارخانــه بازگردانیــد.
 9-10بــروز رســانی نــرم افــزار ()USBا (( : )Software update )USBبــا اســتفاده از ایــن گزینــه
میتوانیــد نــرم افــزار تلویزیــون رااز طریــق  USBبــه روزرســانی کنیــد.
 9-11محیــط ( : )Enviromentاز طریــق ایــن گزینــه مــی توانیــد محیــط اســتفاده از تلویزیــون را انتخــاب
کنید.حالــت خانــه بــرای اســتفاده در محیــط خانــه و حالــت فروشــگاه بــرای اســتفاده در محیــط فروشــگاه
اســتفاده مــی شــود.
 : HDMI CEC 9-12از طریــق ایــن گزینــه مــی توانیــد تنظیمــات مربــوط بــه ورودی  HDMIو دســتگاه
هایــی کــه دارای قابلیــت  CECهســتند را کنتــرل نماییــد از جملــه قابلیــت .ARC
 9-13وضعیــت نشــانگر LEDا ( : )LED indicator statusبــا خامــوش و روشــن کــردن ایــن گزینــه
حالــت چــراغ  LEDروی دســتگاه در وضعیــت آمــاده بــه کار مشــخص مــی شــود.
 9-14قفــل ( : )Lockاز ایــن گزینــه مــی توانیــد بــه تنظیمــات مربــوط به قفــل گــذاری تلویزیون دسترســی
داشــته باشید.
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 .1بــرای انتخــاب منبــع ورودی مــورد نظــر مــی توانیــد کلیــد  Sorceبــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور را
فشــاردهید و یــا از طریــق کلیــد منــو گزینــه منبــع را انتخــاب کنیــد.
 .2دکمه  OKرا برای تایید انتخاب فشار دهید.
توجــه :تلویزیــون آنالــوگ و تلویزیــون دیجیتــال در فهرســت اصلــی بــا گزینــه هــای  ATVو  DTVدر
فهرســت ورودی یکســان هســتند.

 10-2جابجایی زمانی ()Time Shift
→

از ایــن قابلیــت مــی تــوان بــرای تماشــای برنامــه هایــی کــه قــادر بــه تماشــای آنهــا در آن لحظــه
نیســتیم اســتفاده کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت بــرای اســتفاده از ایــن قابلیــت نیــاز اســت کــه یــک دســتگاه حافظــه  USBبــا فضــای
کافــی بــه تلویزیــون متصل شــده باشــد.
توجــه :هنــگام اســتفاده از ایــن قابلیــت ،هیــچ برنامــه ای بــر روی حافظــه  USBذخیــره نمــی شــود و
بــا حالــت ضبــط برنامــه ( )PVRمتفــاوت اســت.
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قفل ()Lock
OK

→ قفل →

Menu

 10-3قفــل سیســتم ( : )Lock Systemایــن کارکــرد بــه شــما امــکان مــی دهــد تــا بــه طــور موثــری
مانــع تماشــای تلویزیــون بــرای افــرادی کــه رمــز عبــور صحیــح را ندارنــد ،شــوید .در صــورت انتخــاب
حالــت روشــن ( )Onبــرای قفــل سیســتم ( ، )Lock Systemمنــو تغییــر مــی کنــد .رمــز پیــش فــرض
بــرای ایــن مــدل (.)0000
 10-4تنظیــم کلمــه عبــور ( : )Set Passwordبــرای تغییــر رمــز عبــور از ایــن گزینــه بایــد اســتفاده
کنید .
 10-5قفــل کانــال ( : )Channel lockبــا انتخــاب ایــن گزینــه مــی توانیــد هرکانالــی را کــه
میخواهیــد قفــل گــذاری کنیــد.
 10-6راهنمــای والدیــن ( : )Parental Guidanceراهنمایــی والدیــن ســن تماشــای تلویزیــون را
محــدود مــی کنــد .گزینــه هــا عبارتنــد از خامــوش (، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ،9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، )Off
. 18 ، 17 ، 16 15 ، 14
توجه :ایــن امــکان تنهــا در کانــال هــای تلویزیــون دیجیتــال و در صورتــی کــه فرســتنده اطالعــات
مربــوط بــه محدودیــت ســنی را نیــز بــه همــراه برنامــه ارســال نمایــد موجــود مــی باشــد.
 10-7قفــل کلیــد ( : )Key lockبــا فعــال کــردن ایــن گزینــه مــی توانیــد کلیــد هــای روی دســتگاه
را قفــل کنیــد و عملکــرد آنهــا را غیرفعــال کنیــد.
توجه :برای هر بار ورود به تنظیمات قفل ،نیاز است که رمز عبور را وارد کنید.
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 10-8راهنمای الکترونیکی برنامه ()EPG

Guide

قبــل از اســتفاده از کارکردهــای زیــر ،یــک دســتگاه  USBرا بــه تلویزیــون وصــل کــرده و تلویزیــون را در حالــت
دیجیتــال نگــه داریــد .ایــن کارکردهــا را مــی توانیــد بــا دنبــال کــردن دســتورالعمل های موجــود بــر روی صفحه
نمایــش بــه کار گیرید.
بــرای دسترســی بــه منــوی راهنمــای الکترونیکــی برنامــه مــی توانیــد دکمــه راهنمــا  Guideبــر روی کنتــرل از راه
دور را فشــار دهیــد.
توجــه :محتــوای راهنمــای برنامــه بــر اســاس اطالعــات ســیگنال بــوده و ایــن تصویــر نیــز تنهــا بــرای معرفــی
مــی باشــد.
قبــل از وصــل کــردن دســتگاه  USBبــه تلویزیــون ،حتمــا نســخه پشــیبانی از داده هــای موجــود در این دســتگاه
تهیــه نماییــد تــا از عملکــرد غیــر معمولــی کــه ممکــن اســت منجــر بــه از دســت رفتــن داده هــای مهــم شــما
شــود ،جلوگیــری شــود .زمانــی کــه سیســتم در حــال خوانــدن فایلــی و یــا انتقــال داده ای مــی باشــد ،دســتگاه
 USBرا جــدا نکنیــد در غیــر ایــن صــورت ،سیســتم و یــا دســتگاه ممکــن اســت آســیب ببیننــد.
 .1از دکمه های استفاده کرده و بر روی کانال ( )Channelمورد نظر قرار بگیرید.
 .2در صورت انتخاب کانال ،اطالعات برنامه برای روز جاری و روز بعد نشان داده می شود.
Zoom
-
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Zoom
-
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ضبــط :بــا اســتفاده از دکمــه بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور مــی توانیــد زمانبنــدی بــرای ضبط
برنامــه دلخواهتــان را تنظیم کنید.
بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور مــی توانیــد زمانبنــدی بــرای
یــادآوری :بــا اســتفاده از دکمــه
یــادآوری برنامــه دلخواهتــان را تنظیــم کنیــد.
بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور مــی توانیــد برنامــه هــای روز
روز پیــش :بــا اســتفاده از دکمــه
قبــل کانــال هــای مــورد نظــر را مشــاهده کنیــد.
بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور مــی توانیــد برنامــه هــای روز
روز بعــد :بــا اســتفاده از دکمــه
بعــد کانــال هــای مــورد نظــر را مشــاهده کنیــد.
Lang

Zoom
-
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بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور مــی توانیــد بیــن
جابهجایــی :بــا اســتفاده از دکمــه هــای
کانــال هــا و یــا برنامــه هــای زمانــی یــک کانــال جابهجــا شــوید.
Zoom
-

Zoo
+

K

Zoom
-

جزییــات :بــا اســتفاده از دکمــه
مــورد نظــر را مشــاهده کنیــد.
خــروج :بــا اســتفاده از دکمــه
برنامــه الکترونیکــی خارج شــوید.

Info

Exit

بــر +روی دســتگاه کنتــرل از راه دور مــی توانیــد جزییــات برنامــه

بــر روی دســتگاه کنتــرل از راه دور مــی توانیــد از منــوی راهنمــای
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 10-9لیست زمانبندی
لیست زمانبندی →

→→/

OK

→ تنظیم →

Menu

انتقال :برای جابهجایی بین زمانبندی های تنظیم شده مورد استفاده قرار می گیرد.
حذف :از این گزینه می توان برای حذف زمانبندی از پیش تنظیم شده استفاده کرد.
افزودن :از این گزینه می توان برای اضافه کردن زمانبندی جدید استفاده کرد.
ویرایش :از این گزینه می توان برای ویرایش زمانبندی از پیش تنظیم شده استفاده کرد.
بازگشت :برای بازگشت به منوی قبلی مورد استفاده قرار می گیرد.
خروج :برای خارج شدن از لیست زمانبندی مورد استفاده قرار می گیرد.
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 10-10ضبط برنامه ()PVR

Option

راه اول:
بــرای ضبــط آنــی هــر برنامــه مــی توانیــد کلیــد  Optionرا از روی دســتگاه کنتــرل از راه دور فشــاردهید و در
صــورت آمــاده بــودن حافظــه جانبــی تلویزیــون شــروع بــه ضبــط برنامــه در حــال پخــش مــی کنــد.
راه دوم:
از طریق راهنمای الکترونیکی برنامه
Guide
→
Guide
را فشار دهید.
 .1برای نمایش راهنمای الکترونیکی برنامه ،دکمه راهنما
 .2از دکمــه هــای اســتفاده کــرده و گزینــه ای کــه مــی خواهیــد تنظیــم کنیــد را انتخــاب نماییــد ،ســپس
مــی توانیــد بــا اســتفاده از کلیــد ضبــط بــرای برنامــه هــای دلخــواه خــود زمــان بنــدی ضبــط تنظیــم نمایید.
در هنــگام ضبــط ،پیشــرفت رونــد ضبــط در نــوار ابــزار نشــان داده مــی شــود .بــرای متوقــف کــردن ضبــط
بــه صــورت دســتی ،دکمــه توقــف ( )STOPرا فشــار دهیــد .در صــورت اتمــام مــدت زمــان ضبــط ،بــه طــور
خــودکار متوقــف خواهــد شــد .در هنــگام ضبــط ،تنهــا پخــش ( )PLAYو وقفــه ( )PAUSEبــر روی صفحــه
نمایــش کار مــی کننــد.
 .3برای تماشای برنامه های ضبط شده ،به  USB/Movieرفته و پوشه  PVRرا پیدا کنید.
راه سوم:
از طریق منوی لیست زمانبندی
همانطــور کــه در قســمت لیســت زمانبنــدی توضیــح داده شــده اســت شــما مــی توانیــد زمــان مــورد دلخــواه
بــرای ضبــط برنامــه ی مــورد نظــر خــود را تنظیــم نماییــد.
Zoom
-

Zoom
-

 10-11تنظیمات یادآوری ()Reminder Setting
→

Guide

راه اول:
از طریق راهنمای الکترونیکی برنامه
با استفاده از این کارکرد ،تماشای برنامه مورد نظر را فراموش نخواهید کرد.
 .1از دکمــه هــای
بــرای انتخــاب و تنظیــم آن اســتفاده نماییــد .ســپس دکمــه را فشــار دهیــد تــا
بــرای برنامــه دلخواهتــان یــادآور تنظیــم شــود.
 .2نزدیــک زمانــی کــه تعییــن کــرده ایــد ،بــه شــما یــادآوری خواهــد کــرد کــه کانــال بــه طــور خــودکار تــا
20ثانیــه دیگــر عــوض مــی شــود.
راه دوم:
از طریق لیست زمانبندی
همانطــور کــه در قســمت لیســت زمانبنــدی توضیــح داده شــده اســت شــما مــی توانیــد زمــان مــورد دلخــواه
بــرای یــادآوری برنامــه ی مــورد نظــر خــود را تنظیــم نماییــد.
Zoom
-
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Zoom
-

Zoo
+

K

Zoom
-
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پشتیبانی

بیانیه قانونی

تولیــد کننــده ایــن دســتگاه اعــالم مــی دارد بــا توجــه بــه قابلیــت هــای تلویزیــون هوشــمند ،برخــی
ســرویسها و محدودیــت هــا و برنامــه هــا ممکــن اســت در تمــام دســتگاه هــا و مناطــق موجــود نباشــد.
برخــی قابلیتهــای موجــود نیــز ممکــن اســت بــا دســتگا ه هــای پیرامونــی یــا بــا پرداخــت حــق عضویــت
جداگانــه قابــل دسترســی باشــد .بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره دســتگاه خــاص و یــا دسترســی محتــوا لطفــا از
وب ســایت  www.TCL.irدیــدن کنیــد.
ســرویس هــا و دسترســی بــه محتــوا ممکــن اســت در طــول زمــان بــدون اطــالع قبلــی تغییــر کنــد .تمــام
محتــوا و ســرویس هــای موجــود در ایــن دســتگاه متعلــق بــه اشــخاص دیگــر بــوده و بــا قانــون کپــی رایــت،
ثبــت اختــراع و قانــون مالکیــت معنــوی و نشــان تجــاری حفاظــت مــی شــوند .چنیــن محتــوا و ســرویس هایــی
تنهــا بــه جهــت اســتفاده غیــر تجــاری شــخصی شــما ارائــه مــی شــوند و شــما نبایــد از هیــچ محتــوا یــا
ســرویس کــه ارائــه دهنــده آنهــا غیرمجــاز شــناخته شــده ،اســتفاده کنیــد .بــدون جلوگیــری از پیــش روی،
شــما اجــازه کپــی ،تغییــر چــاپ مجــدد ،آپلــود ،پســت ،انتقــال ،ترجمــه ،فــروش ،انجــام کار بــر روی آن ،بهــره
بــرداری و پخــش ســرویس و محتــوا کــه توســط ایــن دســتگاه نمایــش داده مــی شــود را نداریــد مگــر بــا اجازه
ارائــه دهنــدگان آن ها.
شــما بــه خوبــی اطــالع داریــد کــه اســتفاده از دســتگاه تنهــا بــا ریســک شماســت و ریســک رضایــت از
محصــول ،کارآمــدی و دقــت برعهــده شماســت .محتــوای موجــود در دســتگاه هیــچ گونــه گارانتــی نــدارد مگر
آنکــه بیــان شــود .شــرکت  TCLمســئولیت تمــام گارانتــی هــا و شــرایط مربــوط بــه محتــوای دســتگاه را چــه
ضمنــا بیــان بشــود یــا نشــود از خــود ســلب مــی کنــد کــه شــامل مــوارد زیــر نیــز مــی باشــد (البتــه نــه تنهــا
ایــن مــوارد) :گارانتــی خریــد و فــروش ،کیفیــت مطلــوب ،ســایز و انــدازه مناســب برخــی اســتفاده هــای خاص،
دقــت بهرهگیــری کامــل و حقــوق شــخص ثالــث غیــر متخلــف.
همچنیــن  TCLدقــت ،اعتبــار ،خطــوط زمانــی ،قانونــی بــودن و کامــل بــودن هیچ یــک از محتــوای دســتگاه را
گارانتــی نمــی کنــد و ضمانــت نمــی کنــد کــه محتــوا بــا نیــاز شــما مطابقــت داشــته باشــد یــا آنکــه عملکــرد
برنامــه هــا و یــا دســتگاه ،بــی خطــا و بــدون اختــالل باشــد.
تحــت هیــچ شــرایطی حتــی غفلــت ،شــرکت  TCLدر مــوارد آتــی مســئول شــمرده نمــی شــود :بــرای خرابــی،
هزینــه ی وکیــل یــا هرگونــه خرابــی ناشــی از اســتفاده از اطالعــات درون ،بیــرون یــا مربــوط بــه دســتگاه یــا
ناشــی از اســتفاده از دســتگاه یــا اســتفاده از محتــوا و ســرویس هــای ارائــه شــده توســط شــخص ثالــث.
حتــی اگــر دربــاره آن هشــدار داده باشــد؛ چــه ایــن مــوارد مســتقیم ،غیــر مســتقیم ،عمــدی یــا از تبعــات
مشــکالت دیگــر باشــد .ســرویس هــای ارائــه شــده توســط اشــخاص ثالــث ممکــن اســت تغییــر یابنــد ،معلــق
شــده و یــا حــذف و مختــل گردنــد و ممکــن اســت دسترســی بــه آ نهــا درهــر زمانــی بــدون اطــالع پیشــین
از بیــن بــرود؛  TCLهیــچ مســئولیت و ضمانتــی بــرای در دســترس بــودن هیــچ کــدام از ســرویس هــا و محتــوا را
بــه عهــده نــدارد.
محتــوا و ســرویس هــا توســط دیگــر شــرکت هــا بــه منظــور ایجــاد شــبکه و تســهیالت انتقــال ارائــه می شــود
کــه  TCLروی آن کنترلــی نــدارد .بــدون محــدود کــردن کلیــت ایــن رفــع مســئولیت TCL ،هرگونه مســئولیت
ناشــی از هرگونــه تغییــر ،اختــالل ،ناتــوان ســازی یــا حــذف یــا تعلیــق هرمحتــوا ســرویس کــه از طریــق ایــن
دســتگاه ارائــه مــی شــود را از خــود ســلب مــی کنــد.
 TCLممکــن اســت بــدون اطــالع قبلــی محدودیــت هایــی بــرای اســتفاده و دسترســی برخــی ســرویس هــا یا
محتــوا اعمــال کنــد TCL .مســئول خدمــات مشــتریان بــرای محتواهــا و ســرویس هــا نیســت و هرگونه ســوال
یــا تقاضــا مربــوط بــه ســرویس هــا یــا محتواهــا بایــد مســتقیما بــا ارائــه دهنــده آنهــا مطــرح شــود.
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رفع اشکاالت

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 کنتراست تصویر را تنظیم کنید.

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

تصویر قطع و وصل میشود

◀ 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.
◀ 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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پس از تنظیم خودکار کانال
ها فقط برخی از آنها قابل
دسترس می باشد
کانال انتخاب نمی شود

◀ مطمئن شوید که منطقه شما تحت پوشش Digtial Video Broadcast
(پخش تصویر دیجیتالی) باشد.
◀ کانال ها را مجددا ً جستجو کرده یا به طور دستی آنها را تنظیم کنید.
◀ از نصب صحیح آنتن مطمئن شوید.
◀ 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 فیلم
نقاط زیاد ،پیکسل های بزرگ های اکشن می شود.
در تصویر و...

تلویزیون به طور خودکار
خاموش می شود

◀ مطمئن شوید که در منوی  ، Setupعملکرد ( Off Timerزمان خاموش
شدن) روی ( Onفعال) تنظیم نشده باشد.
◀ عملکرد ( Sleep Timerتایمر خواب) فعال نشده باشد.
◀ چنانچه به مدت  10دقیقه سیگنالی از ورودی دریافت نشود ،تلویزیون
به طور خودکار خاموش 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 می شود

◀ آیا در منوی  ،Setupعملکرد ( On Timerزمان روشن شدن) را
فعال کرده اید؟

تصویر به صورت تمام صفحه
نشان داده نمی شود

◀ در کانالهای  ،HDدر صورت نمایش فیلم  ،)3:4( SDیک نوار سیاه در
دو طرف تصویر دیده می شود.
◀ فیلم هایی که نسبت تصویر آنها با نسبت تصویر تلویزیون شما متفاوت
باشد ،نوار سیاه در باال و پایین تصویر دیده می 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 و دستگاه کنترل
کنترل از راه دور کار نمی کند 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

کیفیت تصویر خوب است اما
صدا پخش نمی شود

◀ 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.
◀ تنظیم های صدا را کنترل کنید.
◀ 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.

35

11

پشتیبانی
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.
◀ سایهدار شدن تصویر ممکن به علت ثابت نگه داشتن تصویر بر 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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ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

)021-82266داﺧﻠﻰ (1
service@iominds.com

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى
ﺗﻠﻔﻦ 021-82266 :داﺧﻠﻰ 2
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ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ
19948-34571
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دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى )ﻓﺮوش(:
ﺗﻠﻔﻦ 021-82266 :ﻓﺎﮐﺲ021-88623730-31 :
ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان وﻧﮏ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺪاﻣﻰ )ﺑﯿﮋن ﺳﺎﺑﻖ( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻓﺘﺎب ،ﭘﻼك 3

www.maadiran.com
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