
-1-

MODEL : LED - 55HD955T2

Nhà Máy DARLING
112/9 Trần Hưng Đạo, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại : 0650 3750140 / 0650 3778211 - FAX: 0650 377 8210

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LED TIVI

LED TV 55”FULL HD: 1920 x 1080p
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LỜI  GIỚI  THIỆU 

    Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng dùng tivi  LED độ nét cao của chúng 
tôi . sản phẩm được thiết kế hoàn thiện thỏa mãn nhiều mục đích sử dụng như thương mại , 
công nghiệp hay giải trí của gia đình . tivi LED sở hữu khả năng hiển thị hình ảnh của cả tivi 
và PC ( computer ) .   
   Đặc điểm của tivi LED là cho hình ảnh vượt trội , kích thước tivi nhỏ hơn và trọng lượng nhẹ 
hơn , trong khi đó lại tiêu tốn ít năng lượng và không gây ra bức xạ . Thế hệ tivi LED mới cung 
cấp cho bạn sự tiện nghi an toàn và bảo vệ môi trường . Một số mô tả có thể có ít sự khác biệt 
ở những model khác nhau .  

HƯỚNG  DẪN  AN  TOÀN  

SẢN PHẨM
 
•   Để đảm bảo sự thông thoáng cho tivi bằng cách không che đậy các lỗ thông thoáng của tivi  
bằng các vật dụng như : khăn , vải , các tờ báo …
• Không cho bất kỳ vật rắn nào vào trong tivi thông qua các lỗ thông thoáng , bởi vì chúng 
có thể làm chạm dòng điện bên trong hoặc các bộ phận kết nối với nhau , mà hậu quả có thể 
gây nên cháy , nổ , chập điện hư hại tivi . 
• Không đặt máy ở nơi có ánh sáng mặt trời rọi vào . 
• Không tự ý tháo gỡ tivi vì nó có thể làm hư hỏng tivi . 
• Không dụng chạm vào bề mặt màn hình vì nó có thể làm trầy xước màn hình hoặc xây xát 
màn hình LED , không tác động mạnh lên màn hình LED vì nó có thể làm màn hình bị hư hỏng 
• Pin không được để dưới nguồn nhiệt như : nắng , nguồn lửa , hoặc các nguồn nhiệt khác 
• Chỉ sử dụng phụ kiện kèm theo tivi chẳng hạn như các bộ chuyển đổi nguồn , pin , remote 
, sách hướng dẫn sử dụng …  

NGUỒN VÀ DÂY TÍN HIỆU

•    Tháo ổ cắm điện và dây ăng-ten của tivi khi không dùng trong thời gian dài , hay khi có 
sấm sét .
• Không cắm quá nhiều sản phẩm chung một ổ điện .
• Không để dây nguồn và dây tín hiệu trong môi trường ẩm .
• Đặt biệt chú ý đến các vị trí đầu và cuối của dây nguồn , phải đảm bảo các phích cắm ở 
trạng thái tốt , không bị hở hay lệch ra khỏi chấu cắm .
• Trước khi cấp nguồn điện vào bộ adapter DC của sản phẩm , phải đảm bảo các thông số 
kỹ thuật ( giới hạn điện áp chịu đựng , tần số …) nguồn cấp AC cho bộ adapter tương thích 
với nguồn điện bạn đang sử dụng . ( nếu tivi có sử dụng bộ adapter rời ) 

MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG

•    Không lắp tivi ở nơi quá hạn chế về khoảng cách như kệ sách hoặc những nơi tương tự , 
để tránh làm hư hại tivi , các đồ dùng để đặt tivi phải được gắn chặt với đinh tường hoặc gắn 
chặt với tường nhà . 
• Đặt tivi ở nơi có độ thông thoáng tốt .
• Không đặt tivi ở nơi quá lạnh hoặc ẩm thấp , môi trường quá nóng .
• Không để tivi dưới ánh nắng trực tiếp . 
• Không để tivi ở nơi có nước rơi xuống hoặc bắn lên , và cũng không để những vật có chứa 
đầy chất lỏng như bình hoa trên tivi . 
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VỆ SINH

• Vệ sinh tivi bằng cách dùng khăn sạch , mềm lau bề mặt màn hình và vỏ ngoài 
• Không dùng lực quá mạnh để lau màn hình .
• Không dùng nước hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào để lau chùi màn hình vì nó có thể làm hư 
hỏng màn hình LED . 

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

• Không đặt điều khiển từ xa ở nơi có độ ẩm cao .
• Không đặt điều khiển từ xa dưới ánh nắng mặt trời  trực tiếp .
• Không làm rơi hoặc va chạm mạnh sẽ làm hư hỏng điều khiển từ xa .
• Tránh xa tầm tay trẻ em .

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG PIN

• Điều khiển từ xa sử dụng 2 pin 1.5V ( loại UM-4 , AAA ) .
• Khi thay pin mới chú ý lắp sao cho chiều +/- của pin đúng với ký hiệu +/- trong khe chứa 
pin của điều khiển từ xa . 
• Pin yếu sẽ làm cho điều khiển từ xa hoạt động kém tác dụng thậm chí có thể làm hư điều 
khiển từ xa vì vậy cần thiết phải thay pin mới . 
    Chú ý : khi thay pin phải thay 2 pin mới cùng loại . 

• Để giảm thiểu sự cố cháy, nổ, chập điện không để các phụ kiện dưới mưa hoặc ẩm ướt . 
• Không để các nguồn lửa như đèn cầy trên tivi . 

KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT

•    Phải đảm bảo khoảng cách thông thoáng khi lắp đặt tivi với các vật thể khác ( như tường 
) . nếu không thì nó có thể  là nguyên nhân gây ra hiện tượng tăng nhiệt độ của tivi và có thể 
gây ra cháy hoặc các sự cố khác với tivi . 
• Khi sử dụng chân đế hoặc giá treo tường chỉ được sử dụng thiết bị được cung cấp bởi các 
nhà sản xuất có uy tính . Nếu bạn sử dụng thiết bị ( chân đế , giá treo tường ) được cung cấp 
bởi nhà sản xuất khác có thể gây ra hư hỏng tivi hoặc gây chấn thương do rơi sản phẩm . 



-4-

221

SƠ  ĐỒ  HỔ TRỢ  VÀ  LẮP  ĐẶT 
  

MẶT TRƯỚC TIVI

Ghi chú :  hình ảnh chỉ mang tính minh họa , có thể khác với tivi của bạn .

1/   Đèn hiển thị nguồn 
      / nhận tín hiệu điều khiển từ xa .
2/   Loa .

NÚT  ĐIỀU KHIỂN TRÊN TIVI

Ví dụ tham khảo nhìn từ dưới:

1/   Đèn hiển thị nguồn 
      / nhận tín hiệu điều khiển từ xa .
2/   Nút tắt tạm thời .

Nhấn nút giữa:
1/ Trong chế độ chờ, nhấn vào nó để bật TV.
2/ Nếu không có hiển thị trên màn hình, nhấn nhanh để truy cập vào danh mục chính, nhấn 
lâu hơn để bật TV về chế độ chờ.
3/ Với hiển thị trên màn hình, nhấn nhanh để xác nhận một lựa chọn, nhấn lâu hơn để trả lại 
hoặc thoát khỏi danh mục.
Nhấn trái: để giảm âm lượng hoặc di chuyển sang trái.
Nhấn phải: để tăng âm lượng hoặc di chuyển sang phải.
Nhấn phía trước: để tăng kênh hoặc di chuyển lên trên.
Nhấn phía sau: để giảm kênh hoặc di chuyển xuống dưới.
CHÚ Ý :                                                                                                                            
nếu bạn muốn chuyển đổi ngõ vào, vui lòng vào menu chính> tùy chọn> ngõ vào và chuyển 
đổi các ngõ vào như bạn muốn.
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MẶT SAU TIVI

1/ S/PDIF OUT : Sử dụng một cáp quang kỹ thuật số để kết nối TV của bạn với một máy thu 
âm thanh tương thích.
2/ USB1/USB2 : ngõ vào USB .
3/ HDMI1( MHL)/HDMI2/HDMI3:   kết nối HDMI từ nguồn tín hiệu ra của máy phát như DVD , 
cổng HDMI1 hổ trợ chức năng MHL .
4/ PC IN : ( ngõ vào computer ) kết nối với PC bằng cáp VGA .
5/ PC AUDIO IN : ngõ vào âm thanh cho PC và HDMI khi tín hiệu là DVI .
6/ ANTENA (AIR/CABLE/LNB) IN  : kết nối ăngten để thu các chương trình truyền hình.
7/ AV IN : kết nối tín hiệu đầu vào VIDEO từ nguồn tín hiệu như DVD .
8/ EARPHONE(tai nghe): bạn có thể kết nối tai nghe của bạn với ngõ ra tai nghe của tivi , khi 
tai nghe đã được kết nối âm thanh loa tivi sẽ ngắt . 
9/ PCMCIA : Kết nối thẻ .



-6-

ĐIỀU  KHIỂN  TỪ  XA

1/  Power : nhấn nút này để BẬT hoặc TẮT tivi ( chế độ 
chờ ) . 
2/  Mute : nhấn nút này để NGẮT hoặc BẬT lại âm thanh . 
3/  Picture Mode ( P.M.): nhấn nút này để lựa chọn chế độ, 
hình ảnh mong muốn . 
4/  Sound Mode ( S.M.): nhấn nút này để lựa chọn chế độ 
âm thanh mong muốn .
5/  Zoom: nhấn nút này để lựa chọn tỉ lệ thu, phóng mong 
muốn. 
6/ Number : (0-9) nhấn nút này để chọn trực tiếp kênh 
chương trình . 
7/  CHN List : Nhấn nút này để xác nhận danh sách kênh .
8/  Return : nhấn nút này để quay lại kênh vừa xem .
9/  Menu : nhấn nút này để vào hoặc thoát khỏi bảng danh 
mục tivi .
10/ Source : nhấn nút này để lựa chọn thiết bị ngõ vào .
11/ Lên / Xuống / Trái / Phải ( ▲ / ▼ / ◄/ ►) : nhấn nút này 
để điều chỉnh các thư mục mong muốn trong danh mục . 
12/ ENTER : nhấn nút này để xác nhận và thực hiện mục 
đã chọn .
13/ TV/ RADIO : Nhấn nút này để chọn Tivi hay đài phát 
thanh .
14/ Exit : Nhấn nút này để thoát khỏi các chương trình .
15/ HOME : Nhập vào máy tính để bàn . nếu tivi của bạn 
không có chức năng HOME , nút này sẽ không hoạt động . 
16/ volume Lên / Xuống ( V+/ V- ) : Nhấn nút này để tăng 
giảm âm lượng . 
17/ Program Lên / Xuống ( PR+ / PR- ) : Nhấn nút này để 
lựa chọn kênh trước hoặc sau .
18/ SLEEP : Nhấn nút này để hẹn giờ tắt Tivi 10 , 20 phút …



-7-

ĐIỀU  KHIỂN  TỪ  XA

19/ EPG : nhấn nút này để hiện thị thông tin EPG hiện tại 
trong chế độ DTV .
20/ Subtitle :  nhấn nút này để “Tắt” hoặc “Mở”( xem phụ đề 
nếu chương trình có phụ đề trong chế độ DTV/ USB )                                                                                                    
21/ / FAV : ( kênh yêu thích ) Nhấn nút này để tìm các kênh 
yêu thích của bạn sau đó nhấn Lên / Xuống ở vị trí (11) để 
chọn sau đó nhấn ENTER để xác nhận . 
22/ Record ( REC ) : Nhấn nút này để ghi lại các chương 
trình đang xem ( chỉ có ở chế độ DTV )
23/ INFO : Nhấn nút này để xem các thông tin liên quan 
như : định dạng màn hình , nguồn .
24/ USB Play Control Buttons 
*  Play & Pause ( ►/║ ) : Nhấn để tạm dừng phát , nhấn 
một lần nữa để tiếp tục phát lại .
*  Stop (■) : Nhấn nút này để dừng phát lại .
*   Nút lùi lại nhanh ( ◄◄ ) : nhấn nút này để quay lại 
nhanh     
*  Nút tới nhanh ( ►►) : nhấn nút này để nhanh chóng 
chuyển tiếp .
*   Previous ( │◄◄ ) : nhấn nút này để phát các tập tin 
trước đó .
*   Next ( ►►│) : nhấn nút này để phát các tập tin tiếp 
theo .
25/ Color buttons : nhấn để thực hiện các chức năng 
nhanh chóng trong chế độ TV hay DTV .
26/ NICAM : Nhấn để chọn âm thanh đầu ra mong muốn  
( tùy thuộc vào các kênh phát sóng).
27/ FREEZE : nhấn nút này để dừng hình hoặc tiếp tục phát 
. ( không thực hiện được trong chế độ USB )
28/ PVR  LIST : Nhấn nút này để hiển thị danh sách tập tin 
ghi âm .
29/ QUICK : không sử dụng .
30/ 3D : không sử dụng .
31/ AD : ( chọn âm thanh ) nhấn để chọn âm thanh , một 
người kể chuyện sẽ mô tả những gì đang xảy ra trên màn 
hình cho người khiếm thị , nhấn một lần nữa để tắt .( chỉ có 
trong chế độ DTV)
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32/ TEXT Buttons ( nút văn bản ) : Nhấn nút này để vào 
hoặc thoát khỏi danh mục teletext .
33/  HOLD : Nhấn nút này để giữ trang teletext trên màn 
hình mà không có cập nhật mới hoặc thay đổi nào thêm . 
Nhấn lại để thoát ra khỏi tình trạng giữ .
34/  Các Nút Khác :
• SIZE : Nới rộng teletext hiển thị nhấn nút này một lần để 
nới rộng thêm một nữa trên của màn hình . Nhấn thêm một 
lần để tăng một nữa dưới màn hình . Nhấn lại nút này sẽ trở 
lại kích thước màn hình bình thường .
• REVEAL :Nhấn nút này để hiển thị những thông tin bị 
giấu , như đáp án trong trò chơi ô chữ , ghép hình . Nhấn lại 
nút này để hủy bỏ thông tin hiển thị .
*    MIX : Nhấn nút này để chèn teletext lên trên chương 
trình tivi . Nhấn lại nút này để trở lại chế độ teletext bình 
thường .
*   SUB-PAGE : Nhấn nút này để nhập hoặc thoát chế độ 
trang phụ ( nếu trang phụ có sẵn ) nhấn nút màu đỏ/xanh 
chọn trang phụ mong muốn . 
•  INDEX : Nhấn nút này để hiện thị trang chú thích .
• CANCEL : Nhấn nút này để quay trở lại tivi .
Chương trình tạm thời để tìm kiếm một trang teletext khi tìm 
kiếm được thực hiện , số trang sẽ được hiển thị ở góc trên 
bên trái của màn hình .

QUAY  VIDEO CÁ  NHÂN ( PVR )

CHÚ Ý : Cho bất kỳ loại ghi âm với Tivi này , bạn phải cắm một thiết bị USB thích hợp ở mặt    
sau của tivi để ghi .
1/ Xin vui lòng sử dụng thiết bị lưu trữ tốc độ cao và dung lượng lớn với định dạng FAT32 .
2/ Chọn chương trình truyền hình DTV và kênh bạn muốn ghi lại . 
3/ Nhấn nút REC để nhập vào chế độ PVR và bắt đầu ghi âm .
4/ Sao lưu tất cả dữ liệu trong USB trước khi bắt đầu ghi .Thanh điều khiển PVR trên màn hình 
hiển thị dưới đây . Bạn có thể chọn các thiết lập phù hợp yêu cầu .

5/ Nếu bạn muốn dừng quay , nhấn [ ■ ] và ghi âm sẽ dừng lại .                                         

HẸN GIỜ GHI ÂM
 
Nếu bạn biết thông tin chi tiết chương trình : 
1/ Trong chế độ DTV và với một thiết bị USB  cắm vào , đến kênh phát sóng các chương trình 
mà bạn muốn ghi .
2/ Nhấn nút EPG trên ĐKTX để đưa lên giao diện EPG . kênh bạn đang xem sẽ được đánh 
dấu trên màn hình xuất hiện .
3/ Nhấn nút REC trên ĐKTX , sau đó nhập vào các chi tiết chương trình trên danh mục ghi 
bằng cách nhấn  [▲] / [▼] để chọn một mục và nhấn [◄] / [►] để thay đổi các thiết lập . ví dụ 
, nếu chương trình bắt đầu lúc 8 : 30 PM cùng ngày , nhập : 30 trong không gian cho phút , 
20 trong không gian cho giờ ( đồng hồ cài đặt 24 giờ ) và sau đó ngày có liên quan . Sử dụng 
cùng một phương pháp để nhập thời gian kết thúc . 
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4/ Chọn chế độ ghi thích hợp : một lần mỗi ngày hoặc hàng tuần .
5/ Nhấn phím [ ENTER ] để xác nhận lựa chọn của bạn . Một lịch trình của tất cả các bản ghi 
âm ( danh sách nhắc nhở ) sẽ xuất hiện . 
CHÚ Ý : 
- Trong chế độ ghi bạn không thể thay đổi kênh hoặc chọn chức năng khác .
- Nếu tín hiệu bị gián đoạn hoặc gỡ bỏ trong lúc ghi , ghi âm sẽ dừng lại cho đến khi tín hiệu 
được thiết lập . Điều này có thể làm bạn mất nội dung chương trình . 
- Xin đừng tắt Tivi trong quá trình ghi . Điều này sẽ làm cho ngõ ra PVR của tivi chuyển sang 
chế độ chờ .
- Các tập tin ghi nhận chỉ có thể được sử dụng trong tivi này .

EPG : Electronic Program Guide 
( Hướng Dẫn Chương Trình Điện Tử ) 

  EPG là viết tắt của chương trình hướng dẫn kỹ thuật số điện 
tử trong ngõ DTV. nó được cung cấp bởi các nhà cung cấp 
chương trình và cung cấp thông tin về chương trình sẽ được 
phát sóng. bạn có thể truy cập nó trong chế độ kỹ thuật số bằng 
cách nhấn vào nút EPG trên bộ điều khiển từ xa .
1. Nhấn nút EPG để đưa lên giao diện EPG. thanh thứ hai hình 
thành phía trên sẽ hiển thị ngày hiện tại và thời gian. trong danh 
sách dưới đây, các kênh mà bạn đang xem sẽ được đánh dấu. 
2. trước khi bạn có thể xem bất kỳ thông tin EPG, bạn phải "kích 
hoạt" tất cả các kênh mà bạn muốn xem thông tin chương trình. 
Để làm điều này, sử dụng các nút ▲ /▼để lựa chọn một kênh, 
sau đó nhấn ENTER để xác nhận .
3. Để kiểm tra chương trình được phát sóng vào một ngày 
trong tương lai , di chuyển với nút ▲ để hiện các ngày , dùng 
nút ►để chọn ngày và nhấn ENTER để xác nhận . 
4. nhấn nút ▲ để di chuyển lên thanh hàng đầu trong màn hình, 
sau đó nhấn vào nút ► để chọn thời gian.Thanh hàng đầu với 
màn hình hiển thị giờ trong kênh phía trên bên phải và thanh thứ 
hai với màn hình hiển thị một trong những kênh có sẵn của bạn 
5. Tới kênh và sử dụng các nút ◄/► để chọn kênh mà bạn muốn xem thông tin .Sau một thời 
gian ngắn, thông tin chương trình sẽ xuất hiện . 
6. Sử dụng các nút ▲ /▼ để di chuyển qua các khe thời gian .
7. Nhấn Menu để thoát khỏi danh mục EPG. 
Recorder  : Nhấn nút RED (đỏ) để hiển thị menu ghi (bên phải) xem thông tin chi tiết về các  
cách khác nhau để thu âm với truyền hình trên một thiết bị USB .
Info : Nhấn nút GREEN (xanh lá) để hiển thị thông tin về các chương trình lựa chọn .
Schedule : Nhấn nút YELLOW (vàng) để hiển thị danh sách nhắc nhở. Nhấn▲ /▼ để chọn 
một lời nhắc nhở , nhấn RED(đỏ) để xóa một lời nhắc nhở .
Remind : Nhấn nút BLUE (xanh dương) để hiển thị danh mục nhắc nhở. Nhấn ▲ /▼để 
chọn một mục và nhấn ◄/►để thay đổi các thiết lập . Nhấn ENTER để thêm các chương trình 
vào danh sách nhắc nhở, một danh sách nhắc nhở cập nhật sẽ được hiển thị . 

DANH  SÁCH  CÀI  ĐẶT

CÀI ĐẶT DANH MỤC

Bấm MENU để vào danh mục chính.  
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CÀI ĐẶT HÌNH ẢNH

• Chế độ hình ảnh : có 4 chế độ hình ảnh “Tiêu chuẩn“,“Sống động“,“Dịu“ và “Người dùng“ .
• Tông  Màu : có 4 chế độ : “Trung bình“ , “Người dùng“ , “Nóng“ ,“Lạnh“ .
• Chế độ hiển thị : có 4 chế độ :    4: 3 / 16: 9 / Phóng to 1/ Phóng to 2 .
CHÚ Ý : Một số chế độ không có sẵn tùy theo tín hiệu ngõ vào :
*    Giảm nhiểu  : có 4 chế độ “ Tắt “ , “ Thấp “ , “ Trung bình “ và “ cao “ 
• MPEG NR ( giảm ồn ): loại bỏ tiếng ồn tạo ra khi phát các hình ảnh kỹ thuật số.

CÀI ĐẶT ÂM THANH
 
*Chế độ âm thanh : có 5 chế độ “Chuẩn“,“Âm nhạc“,“Phim ảnh“,“Thể thao“và“Người dùng“. 
*Cân bằng :Điều chỉnh cân bằng âm thanh giữa loa trái và loa phải (bộ tai nghe ) 
*Âm lượng tự động : Chức năng này được cài đặt “ Bật “ hoặc “ Tắt “ và tự động điều chỉnh 
âm lượng tương ứng với mức độ âm thanh đầu vào . 
*Bass : Điều chỉnh tần số thấp của âm thanh .
*Treble : Điều chỉnh tần số cao của âm thanh .
*Âm vòm : Bật hệ thống âm thanh vòm .
*AD : ( Chọn âm thanh ) nhấn để chọn âm thanh , một người kể chuyện sẽ mô tả những gì 
đang xảy ra trên màn hình cho người khiếm thị .

CÀI  ĐẶT  DANH  MỤC

DÒ ĐÀI TỰ ĐỘNG

Chọn DVB-T hoặc DVB-C và nhấn nút ENTER để truy cập vào sau đó chọn vùng hoặc kiểu 
quét để tìm kiếm các chương trình tự động, nếu bạn muốn dừng tìm kiếm tự động,nhấn MENU 
hoặc EXIT, một hộp thoại sẽ xuất hiện .Nhấn ◄ để thoát ra .Nhấn ► để tiếp tục tìm kiếm.

DÒ ĐÀI BẰNG TAY DTV :

  Chọn ngõ vào ( DVB-T / DVB-C ) và tìm kiếm các chương trình kỹ thuật số bằng tay . Trước 
khi bắt đầu tìm kiếm nhấn nút “ source “ và chọn một ngõ sau đó  Bấm ◄ hoặc ► để chọn 
một kênh số, và nhấn ENTER để bắt đầu tìm kiếm. 
  Các tìm kiếm dừng lại khi một chương trình được tìm thấy và chương trình này sẽ  được lưu 
trữ ở vị trí kênh hiện tại. Nếu bạn muốn dừng việc tìm kiếm, nhấn nút MENU.
DÒ ĐÀI BẰNG TAY ATV :

1/ Chọn và nhấn ▲ hoặc ▼ hoặc chọn lưu trữ 1 ( có thể số khác ), hệ thống âm thanh và   
kênh số sau đó chọn tìm kiếm và nhấn ENTER để bắt đầu tìm kiếm .
•  Nhấn ► để tìm kiếm với tần số cao hơn . • Nhấn ◄ để tìm kiếm với tần số thấp hơn .
2/ Khi tìm kiếm dừng lại , một chương trình được tìm thấy , chương trình này sẽ được lưu trữ 
ở vị trí kênh hiện tại . Nều bạn ngừng tìm kiếm nhấn nút MENU để thoát ra .

DÒ  ĐÀI  BẰNG  TAY  DVB-S : 

1/ Chọn mục truyền hình vệ tinh và nhấn ENTER để đi đến danh sách truyền hình vệ tinh và 
chọn một .    

Nhấn [◄] / [►]  để chọn mục mong muốn . 
Nhấn ENTER để xác nhận mục đã chọn . Nhấn [◄] / [►] / [▲] / [▼] và nhấn nút ENTER để 
chọn các danh mục con.
Nhấn MENU để thoát khỏi mục..
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2/ Chọn LNB Type và nhấn ENTER để chọn .
3/ Chọn mục tần số ( ví dụ như tần số 22KHz ) , nhấn các nút bấm số để nhập tần số hoặc 
nhấn ◄/►để chọn tần số . Hãy chắc chắn rằng , chuyển đổi được tương ứng với các vệ tinh 
được lựa chọn. (*  Sau các bước trên được hoàn tất, nhấn vào nút màu xanh dương để tìm 
kiếm các kênh.)

TINH CHỈNH : 

Sử dụng chức năng này để tinh chỉnh cho chất lượng hình ảnh và âm thanh được rõ và đẹp 
hơn khi tín hiệu phát sóng không tốt .
1/ Lựa chọn một kênh mà bạn muốn tinh chỉnh .
2/ Trong danh mục kênh , chọn mục dò đài bằng tay ATV và nhấn ▼để chọn mục tinh chỉnh .
3/ Nhấn ◄ hoặc ►để tinh chỉnh cho đến khi hình ảnh và âm thanh tốt nhất . 
Program  Edit ( chỉnh sửa chương trình ): Bạn có thể nhấn nút màu trên điều khiển từ xa 
để bỏ các chương trình, đổi tên và xóa các chương trình hoặc di chuyển các chương trình, và 
thêm chương trình vào danh sách yêu thích bằng cách nhấn nút FAV.
Nguồn 5V angten : Chức năng này chỉ có sẵn trong ngõ DVB-T . Chọn “ Mở “ để cung cấp 
điện cho ăng- ten của tivi , chọn “ Tắt “ để tắt chức năng này . 
THÔNG TIN CI : Khi chèn thẻ CAM  CI bạn có thể xem các thông tin chi tiết của thẻ CI . Các 
thiết lập cho phép bạn truy cập quản lý có điều kiện.
LOCK ( khóa ) : 
Hệ thống khóa : Chuyển đổi các hệ thống khóa giữa “ Bật “ và “ Tắt “ 
Thiết lập lại mật khẩu :    Đặt lại mật khẩu ( mật khẩu ban đầu là 0000 ). Nếu bạn quên mật 
khẩu, bạn cũng có thể nhập vào mật khẩu (8899) để nhập vào hệ thống khóa.
Chặn chương trình : Cài đặt để ngăn chặn mọi người sử dụng máy của bạn .
Kiểm soát của phụ huynh : Thiết lập nó để hướng dẫn các chương trình cho trẻ em để xem .

CÀI  ĐẶT  USB

USB hổ trợ định dạng tập tin phát lại 
ẢNH CHỤP
Kiểu Tập Tin Tập Tin Mở Rộng Phiên Bản Hổ Trợ Ghi Chú

JPEG Jpg/jpeg
BMP Bmp Hỗ trợ tất cả các chế độ

PNG Png MPEG1/2 Hổ trợ hỗn hợp, Không hỗ 
trợ chế độ hình ảnh động
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PHIM ẢNH
Kiểu Tập Tin (Ext Name) Kiểu Phim Ảnh Kiểu Âm Thanh Ghi Chú
MP4, MOV /(.mp4, .mov, 
.m4v)

Motion JPEG
MPEG-4 SP/ASP(XviD) MPEG-AUDIO

AVI / (.avi) Motion JPEG
MPEG-4 SP/ASP(XviD) LPCM, MPEG-AUDIO

ASF / (.wmv, .xvid) MPEG-4 SP/ASP(XviD) MS-ADPCM,
Intel-ADPCM

MKV / (.mkv, .xvid) MPEG-4 SP/ASP(XviD) MPEG-AUDIO
TS / (.ts/trp) LPCM ,MPEG-AUDIO

DAT, MPG, MPEG /(.dat, 
.mpg, mpeg) LPCM, MPEG-AUDIO

VOB / (.vob) LPCM, MPEG-1 Layer2
ÂM NHẠC
Kiểu Tập Tin /(Ext Name) Tập Tin Mở Rộng Phiên Bản Hổ Trợ Ghi Chú

Mpeg-1 Layer 3

Wma LPCM WMA7~9.1 
là WMA2

MPEG-1/2 Layer 1/2 n/a (chỉ bao gồm trong 
phim ảnh) MPEG1/2

LPCM n/a (chỉ bao gồm trong 
phim ảnh)

AAC Aac,mp4,M4A

DANH  MỤC USB 

Bạn có thể xem Video , âm nhạc , hình ảnh và các tập tin văn bản từ các thiết bị lưu trữ USB . 
CHÚ Ý : chỉ sử dụng thiết bị lưu trữ USB được định dạng trong FAT16, FAT32
1/ Kết nối thiết bị lưu trữ USB , cắm USB vào thiết bị đầu cuối và chọn chế độ phương tiện 
truyền thông trên trang chủ : phim ảnh, âm nhạc , ảnh chụp.
2/ Nhấn ENTER  màn hình sẽ hiện các thiết bị USB được kết nối , nhấn nút ENTER một lần 
nữa để xem các thư mục tập tin và các tập tin .
3/ Nhấn [◄] / [►] hay [▲] / [▼] để chọn một thư mục , nhấn ENTER để mở thư mục và chọn 
các tập tin , sau đó nhấn ENTER  để đánh dấu nó , và tiếp tục đánh dấu một trong những thư 
mục muốn phát đầu tiên, nhấn [ ►/║ ] để bắt đầu phát, hoặc chọn một tập tin và nhấn [ ►/║] 
để bắt đầu phát trực tiếp . 
4/ Nhấn [ ■ ] để dừng phát .
5/ Nhấn [ RETURN] để trở lại thư mục trước .
6/ Lập lại lần nữa để chọn và phát với một loại phương tiện truyền thông khác . 

PHÁT PHIM ẢNH
  
Nhấn [INFO] hoặc  [▼] để hiển thị hoặc thoát ra từ bên dưới thanh MENU . Nhấn nút điều 
khiển  USB trên bộ điều khiển từ xa để thao tác các chức năng trên thanh điều khiển
Thanh Điều Khiển Phim Ảnh
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• Nhấn [ ►/║ ] để phát hoặc tạm dừng , nhấn [ ■ ] để dừng phát , nhấn ►║ hoặc ║◄ để phát 
lại tập tin trước đó hoặc tiếp theo .
• Nhấn[ ►►] hoặc [ ◄◄] để tới nhanh hoặc lùi nhanh .
• Information : làm nổi bật các nút tương ứng và nhấn [ENTER] để kiểm tra thông tin của tập tin 

PHÁT NHẠC
 
 Nhấn [INFO] hoặc  [▼] để hiển thị hoặc thoát ra từ bên dưới thanh MENU . Nhấn nút điều 
khiển  USB trên bộ điều khiển từ xa để thao tác các chức năng trên thanh điều khiển . 
Thanh Điều Khiển Âm Nhạc 

• Nhấn [ ►/║ ] để phát hoặc tạm dừng , nhấn [ ■ ] để dừng phát , nhấn ►║ hoặc ║◄ để phát 
lại tập tin trước đó hoặc tiếp theo .
• Nhấn[ ►►] hoặc [ ◄◄] để tới nhanh hoặc lùi nhanh .
• Information : làm nổi bật các nút tương ứng và nhấn [ENTER] để kiểm tra thông tin của 
bài hát .

TRÌNH DUYỆT HÌNH ẢNH     

Nhấn [INFO] hoặc  [▼] để hiển thị hoặc thoát ra từ bên dưới thanh MENU . Nhấn nút điều 
khiển USB trên bộ điều khiển từ xa để thao tác các chức năng trên thanh điều khiển . 
Thanh Điều Khiển Hình Ảnh 

• Nhấn [ ►/║ ] để phát hoặc tạm dừng , nhấn [ ■ ] để dừng phát , nhấn ►║ hoặc ║◄ để phát 
lại tập tin trước đó hoặc tiếp theo .
• Nhấn[ ►►] hoặc [ ◄◄] để tới nhanh hoặc lùi nhanh .
• Rotate ( xoay): Làm nổi bật các biểu tượng tương ứng trên thanh menu và nhấn [ENTER] 
để xoay ảnh 90 độ chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng.
• Information : làm nổi bật các nút tương ứng và nhấn [ENTER] để kiểm tra thông tin của 
ảnh .
• Zoom in / Zoom out : Làm nổi bật các biểu tượng tương ứng trên thanh menu và nhấn 
[ENTER] để phóng to / thu nhỏ hình ảnh.
• Move View (di chuyển hình ảnh) : Khi hình ảnh được phóng to, sử dụng chức năng này 
để kiểm tra thuận tiện. Làm nổi bật biểu tượng này, nhấn [ENTER] , sau đó nhấn trái / phải / 
lên / xuống để di chuyển hình ảnh.
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Chú ý:  Chức năng Move View chỉ có sẵn khi các hình ảnh được phóng to

SỰ  CỐ  VÀ  CÁCH  KHẮC  PHỤC 

KHÔNG HÌNH  ẢNH  KHÔNG  ÂM  THANH 

1/  Kiểm tra xem cầu chì hoặc có kết nối với dòng điện không .
2/  Cắm dây điện nguồn của thiết bị khác vào ổ cắm và bật lên để xem nó có hoạt động 
     Không .
3/  Đầu cắm của dây nguồn không tiếp xúc chặt vào ổ cắm điện .
4/  Kiểm tra nguồn phát tín hiệu .

KHÔNG  MÀU 

1/  Thay đổi hệ màu .
2/  Điều chỉnh độ bảo hòa .
3/  Thử với kênh khác . Chương trình trắng đen có thể nhận được .

ĐIỀU  KHIỂN TỪ  XA  KHÔNG  HOẠT  ĐỘNG 

 1/  Thay pin .
 2/  Lắp pin không đúng cách .
 3/  Chưa kết nối nguồn chính .

KHÔNG  HÌNH  ẢNH , ÂM  THANH  BÌNH  THƯỜNG

1/  Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản .
2/  Nguồn phát tín hiệu có thể có vấn đề .

HÌNH  ẢNH  BÌNH  THƯỜNG , KHÔNG  ÂM  THANH 

1/  Nhấn nút tăng âm lượng .
2/  Âm thanh đang cài đặt ngắt tiếng , nhấn nút ngắt tiếng để có lại âm thanh .
3/  Thay đổi hệ tiếng .
4/  Nguồn phát tín hiệu có thể có vấn đề .

CÓ  GỢN  SÓNG  TRÊN  MÀN  HÌNH 
 
  Điều này có thể xảy ra do sự nhiểu sóng từ các phương tiện bên ngoài như xe hơi , bóng đèn 
thắp sáng , máy sấy tóc , điều chỉnh ăng-ten để giảm thiểu nhiểu sóng .

MÀN  HÌNH  TRỐNG  TRONG  CHẾ  ĐỘ  PC 

    Có thể do tivi không nhận diện được độ phân giải cài đặt của PC . gợi ý là bạn nên sử      
dụng độ phân giải phù hợp nhất hoặc độ phân giải khác của hệ thống chuẩn theo hệ điều hành 
Windows . Cài đặt tần số 60 Hz .
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ĐIỂM TUYẾT VÀ NHIỄU

Nếu ăng-ten được lắp đặt ở vị trí khu vực ven , xa nơi phát tín hiệu tivi khiến cho tín hiệu bị yếu 
. Vì thế mà hình ảnh bị lỗi chấm điểm . Khi tín hiệu thực sự yếu bạn nên lắp đặt loại ăng-ten 
đặc biệt để tăng khả năng thu sóng . 
  1/  Điều chỉnh vị trí và hướng của ăng-ten trong nhà hoặc ngoài trời .
  2/  Kiểm tra các điểm kết nối của ăng-ten .
  3/  Tinh chỉnh kênh .
  4/  Kiểm tra với kênh khác , nguồn phát tín hiệu có thể có vấn đề .

ĐIỂM TUYẾT VÀ NHIỄU
     
Các điểm đen hoặc sọc ngang xuất hiện , hình ảnh rung hoặc lướt trôi . Điều này thường gây 
ra bởi sự nhiểu sóng của nguồn xung điện từ xe hơi , đèn neon , khoan điện hoặc thiết bị điện 
khác . 

BÓNG MA

  Hiện tượng bóng ma gây ra bởi tính hiệu nguồn tivi có hai hướng . Một là hướng đi trực 
  tiếp , hướng khác là ảnh hưởng từ tòa nhà cao tầng , đồi núi hoặc các vật cản tương tự .
  Thay đổi hướng và vị trí của ăng-ten có thể cải thiện sự thu nhận tín hiệu vào tốt .

NHIỂU  BỞI  TÍN  HIỆU  RADIO 
  
  Sự nhiễu sóng gây nên sự rung rinh di chuyển hoặc đường sọc chéo , và trong một số 
  trường hợp làm mất độ tương phản của hình ảnh . Tìm và di chuyển nguồn nhiễu sóng 
  radio đó đi nơi khác .                     

QUY CÁCH SẢN PHẨM

LED TV 55HD955T2

Kích thước màn hình 139 cm

Độ phân giải màn hình 1920 x 1080

Công suất âm thanh 8W+8W

Nguồn điện sử dụng   100 – 240V – 50/60 Hz

Công suất tiêu thụ 135W

Kích thước (W x D x H)(có chân)    1250  x  264  x 770.5 ( mm )                 

Kích thước (W x D x H)(không chân) 1250  x  98  x  737 ( mm )

Trọng lượng 14.8 Kg
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MODEL : LED - 55HD955T2

Nhà Máy DARLING
112/9 Trần Hưng Đạo, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại : 0650 3750140 / 0650 3778211 - FAX: 0650 377 8210

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LED TIVI

LED TV 55”FULL HD: 1920 x 1080p

MÔI TRƯỜNG

-  Nhiệt độ hoạt động       :          5˚C    -    45˚C 
-  Độ ẩm khi hoạt động    :         20 %     -    80 %
-  Nhiệt độ bảo quản        :       - 15˚C    -    50˚C
 -  Độ ẩm bảo quản          :         10 %      -    90 % 
 -  Tần số kênh                 :  -  DVB- T/T2 : 174MHz – 230MHz ; 470MHz – 860MHz .
                                            -  DVB- C : 50 – 858MHz .
                                            -  DVB-S/S2 : 950MHz – 2150MHz .

HỆ

- DTV   :  DVB-T/T2 , DVB-S/S2 , DVB-C .                                                                                                                                 
- ATV   :   PAL / SECAM ( BG / DK / I ) 
• Các kênh cài sẵn  :  ATV:100 , DVB-T/DVB-C : 800 , DVB-S : 2000
• Phương pháp hiển thị                   :    hiển thị trên màn hình .
• Chức năng điều chỉnh cảm biến   :    hiển thị danh mục điều khiển .
• Ngôn ngữ hiển thị                        :    tùy chọn với nhiều ngôn ngữ .
• Đầu vào ăng-ten                           :    75 ohm .

*  Kiểu dáng , màu sắc và đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần phải báo trước .      


