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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 . 
• 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 . 
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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 . 

• 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 . 

CHỨC  NĂNG  VÀ  ĐẶC  ĐIỂM 

TÍNH NĂNG CƠ BẢN

• Tinh chỉnh tự động và bằng tay .
• Tích hợp đầu nối AV và HDMI .
• Điều khiển từ xa với đầy đủ chức năng .
• Thời gian tắt và bật lại chương trình .
• Thiết kế nhỏ gọn siêu mỏng , siêu nhẹ . 
• Hổ trợ chức năng MHL ( bằng cách kết nối điện thoại di động với tivi bằng ngõ HDMI3 , nội dung kỹ 
thuật số trong điện thoại di động có thể được xem trên tivi .
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MẶT SAU TIVI
       
Ghi chú :  hình ảnh chỉ mang tính minh họa . có thể khác với tivi của bạn . 

CHỨC NĂNG PC (PC : COMPUTER)
      
• Tự động điều chỉnh hình ảnh vào trung tâm và kích thước của khung hình hiển thị , cho hình ảnh hiển 
thị hoàn hảo .
• Hổ trợ nguồn đầu vào âm thanh PC .
• Hổ trợ các định dạng 800 x 600 , 1024 x 768 , 1366 x 768 , 1920  x 1080 định dạng máy tính , tần suất 
quét 60 Hz .
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1/  S/PDIF OUT : Sử dụng một cáp RCA kỹ thuật 
số để kết nối TV của bạn với    một máy thu âm 
thanh tương thích.
2/  HDMI1/HDMI2/HDMI3(MHL) : kết nối HDMI 
từ nguồn tín hiệu ra của máy  phát như DVD , 
cổng HDMI3 hổ trợ chức năng MHL .
3/ PC IN :  ( ngõ vào computer ) kết nối với PC 
bằng cáp VGA .
4/ PC AUDIO IN :  ngõ vào âm thanh cho PC và 
HDMI khi tín hiệu là DVI .
5/ ANTENA IN  : kết nối ăngten để thu các 
chương trình truyền hình.
6/ COMPONENT ( Chia sẻ đầu vào ) : kết nối 
phần tín hiệu từ tín hiệu ngõ vào như DVD . chia 
sẻ đầu vào âm thanh cùng với ngõ AV IN .

ĐẶC ĐIỂM

• Màu sắc kỹ thuật số được cài đặt trong mạch điều khiển , cung cấp độ sáng tốt hơn và trung thực hơn 
• Mạch hổ trợ gia tăng độ tương phản đen , trắng . 
• Các chức năng cao cấp của màn hình LED , độ sáng cao , độ tương phản cao , góc nhìn rộng và thời 
gian đáp ứng nhanh . 
• Loại tivi này có thể được sử dụng như một loại màn hình PC cao cấp có giao diện VGA.
• Nguồn âm thanh máy tính cũng có thể được hổ trợ để nhận diện chức năng đa truyền thông . 
• Tiêu thụ điện thấp trong chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng.
• Sử dụng Chip xử lý kỹ thuật số mới nhất .

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 .
3/   Nút lên / xuống kênh . 
4/   Nút tăng / giảm âm lượng .
5/   Nút danh mục .
6/   Nút chọn tín hiệu ngõ vào .
7/   Nút chế độ chờ .
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7/ LAN IN : cổng mạng .
8/ USB : ngõ USB .
9/ AV IN : kết nối tín hiệu đầu vào VIDEO từ nguồn tín hiệu như DVD .
10/ 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 . 

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 …
19/ EPG : nhấn nút này để hiện thị thông tin EPG hiện 
tại trong chế độ DTV
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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  
Mono, Stereo hay SAP ( 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 : bấm để liệt kê một số thiết lập chung để thay đổi 
một cách nhanh chóng.
30/ 3D : không sử dụng .
31/ AD :(mô tả 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)
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 . 
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QUAY  VIDEO CÁ  NHÂN ( PVR )

CHÚ Ý : 
1/ Xin vui lòng chèn một thiết bị lưu trữ tốc độ cao bên ngoài vào cổng USB thích hợp ở  mặt sau của TV, 
và phải đảm bảo các thiết bị có đủ dung lượng trống.
2/ Trước khi ghi âm, đề nghị để định dạng thiết bị USB của bạn đảm bảo tốc độ hoạt động. Trong danh 
mục chức năng, chọn " hệ thống tập tin PVR" để định dạng các thiết bị USB và thiết lập dung lượng bộ 
nhớ của thời gian chuyển đổi… Một khi đã sử dụng các thiết bị USB cho các mục đích khác.
3/ Trong quá trình ghi hình, bạn không thay đổi kênh hoặc hoạt động các chức năng  khác.
4/ Nếu tín hiệu bị gián đoạn hoặc mất đi, ghi âm sẽ dừng lại cho đến khi các tín hiệu được khôi phục lại. 
Điều này có thể làm bạn mất nội dung chương trình.
5/ Xin đừng tắt Tivi trong quá trình ghi . Điều này sẽ làm cho ngõ ra PVR của tivi chuyển sang chế độ chờ .
6/ Các tập tin ghi nhận chỉ có thể được sử dụng trong tivi này .
7/ Sao lưu tất cả dữ liệu trong USB trước khi bắt đầu ghi .

DANH MỤC GHI ÂM

Selec t
Star t Recor d

Manual  Recor d
Record  Lis t

BAC KMENU

BACKOKENTE R

RECORDER

Minute 00 
Hour 23 

Month Jan 
Day 1  

Minute 30 
Hour 23 

Month Jan 
Day 1 

1 SDTV

 End Time 

Mode Once

Start Time

Hình 1

Hình 2
Phát Lùi nhanh

1/ Chọn chương trình DTV và kênh bạn muốn ghi lại.
2/ Nhấn [REC] để mở danh mục ghi âm (hình1). Chọn "Start Record" để bắt đầu 
ghi âm. Thanh điều khiển PVR hiển thị trên màn hình. Nhấn [■] để dừng ghi âm.
3/ Chọn "Manual Record" và nhấn nút [ENTER] để truy cập các thiết lập thời 
điểm hiện tại. Nhấn ▲ /▼để chọn một mục và ◄/► để thiết lập các kênh số, 
Thời gian bắt đầu, kết thúc thời gian và chế độ ghi âm. Nhấn phím [Enter] để 
lưu các thiết lập. (Hình 2)
Ghi chú: Bạn cũng có thể thiết lập thời gian định trước khi ghi bằng cách nhấn 
vào chức năng EPG trên điều khiển từ xa. 
  4/ Nhấn [MENU] để trở lại đoạn danh mục ghi âm và chọn "Danh sách ghi".
Nhấn▲ /▼ để chọn một tập tin ghi lại và nhấn [►/║] để phát các tập tin.
Ghi âm tức thì và chuyển đổi thời gian phát lại 
    Nhấn [REC] sau đó Chọn "Start Record" và nhấn 
[ENTER] tiếp theo nhấn [■] và nhấn [►/║] Các thanh điều khiển bên dưới xuất 
hiện trên màn hình, chọn các thiết lập phù hợp theo mong muốn của bạn. 

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 .
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Remind  Setting

Hour 22 

Month Jan 
Date 1 

Mode Once 

1 SDTV

Minute 55 

BACKENTE R OK

 

BACKOKENTE R

RECORDER

Minute 00 
Hour 23 

Month Jan 
Date 1  

Minute 30 
Hour 23 

Month Jan 
Date 1 

1 SDTV

 End Time 

Mode Once

Start Time

Hình 3

Hình 4

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 (hình 3)  : nhấn nút RED (đỏ) để hiển thị danh mục ghi nhấn 
▲/▼để chọn một mục và ◄/► để thiết lập các kênh số, thời gian bắt đầu, 
thời gian kết thúc và chế độ ghi âm. Nhấn phím [Enter] để lưu các thiết lập.
Info : Nhấn nút GREEN (xanh lá) để hiển thị thông tin về các chương trình 
lựa chọn .   
Editing Schedule List ( lịch trình chỉnh sữa )  : Nhấn nút YELLOW (vàng) 
để hiển thị danh sách lịch. Nhấn▲/▼ để chọn một lịch ghi, nhấn RED(đỏ) 
để xóa .
Remind Setting ( hình 4 ) : 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 . 

THIẾT  LẬP  ỨNG  DỤNG  GIA  ĐÌNH

Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để truy cập vào trang chủ. Sử dụng nút ▲/▼/◄/►và nút ENTER 
để chọn và truy cập vào một ứng dụng.
LƯU Ý :  
1/ Hướng dẫn này không bao gồm tất cả các hoạt động của các ứng dụng trên màn hình chủ.        
2/ trình duyệt chỉ hỗ trợ các định dạng file video HTML5.
3/ Nếu các nhà cung cấp dịch vụ nâng cấp hoặc sửa đổi các máy chủ của họ, các ứng dụng như YouTube 
và Facebook có thể không hoạt động trên truyền hình này.
4/ TV này hỗ trợ cài đặt gói ứng dụng của người dùng, nhưng người sử dụng cần đảm bảo đúng đắn, bảo 
mật, khả năng tương thích và tính hợp pháp của các gói ứng dụng .
5/ Khi cài đặt ứng dụng quản lý tập tin, cố gắng không sửa đổi hoặc xóa một tập tin hệ thống sẽ làm mất 
dữ liệu và hư hỏng tivi.

SKY SHARE

Để thực hiện ứng dụng này đầu tiên bạn phải kết nối TV và thiết bị di động để cùng 1 mạng wifi . 
• Trên TV: bạn dùng remote nhấn vào phím Home sau đó chọn mục ứng dụng và chọn Sky Share rồi 
nhấn Enter sẽ xuất hiện 1 hộp thoại .
• Trên thiết bị di động: sau khi đã được kết nối wifi bạn vào phần Miracast , Creen Mirroring , hoặc phản 
chiếu màn hình (chỉ thực hiện được 1 số thiết bị di động)
 tiếp theo chọn tên thiết bị truyền hình trên điện thoại di động (Chẳng hạn "Android_7a2b"), thiết bị truyền 
hình sẽ bật ra một hộp thoại, bấm vào nút "Chấp nhận" để kết nối với chức năng SkyShare, các nội dung 
trên điện thoại di động sẽ được phát trên truyền hình.

BROWSER (TRÌNH DUYỆT) : 

Chọn biểu tượng TV Browser trên trang chủ và nhấn ENTER để nhập vào mạng internet. Tính năng bao 
gồm quay số nhanh và bookmark…
Lưu ý: Các trình duyệt có thể không hỗ trợ một số trang web hoặc video do lỗi mạng, sự khác biệt của 
khu vực hoặc gián đoạn dịch vụ.

PHÁT HÌNH ẢNH VÀ ÂM NHẠC / XEM HÌNH ẢNH

Kết nối thiết bị USB vào TV và chọn biểu tượng VIDEO / MUSIC / PHOTO trên trang chủ, bạn có thể phát 
hình ảnh / âm nhạc / tập tin ảnh trong USB của bạn trên TV.
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THIẾT LẬP MẠNG KHÔNG DÂY & CÓ DÂY 

Nhấn nút "HOME" trên điều khiển từ xa để vào trang chủ, chọn mục SETTINGS , sau đó chọn WiFi hoặc 
Ethernet để thiết lập mạng.

MẠNG WIFI 

                      

1/ Chọn WiFi và nhấn ENTER để truy cập;
2/ Chọn nút ON / OFF để bật hoặc tắt WiFi;
3/ Chọn một điểm truy cập và nhấn ENTER để truy cập vào giao diện để nhập mật khẩu.
4/ Nhấn ENTER để mở bàn phím mềm, sử dụng các nút ▲/▼/◄/►và nút 
ENTER trên điều khiển từ xa để nhập mật khẩu, khi hoàn thành, các mạng sẽ được kết nối thành công
5/ Bấm RETURN hoặc chọn bàn phím mềm trên màn hình để thoát khỏi bàn phím mềm.

MẠNG ETHERNET 

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối cáp mạng, sau các bước dưới đây:
1/ Chọn "Ethernet".
2/ Chọn "  " ở góc trên bên phải của màn hình để mở các thiết lập IP.
3/ Chọn cài đặt IP ĐỘNG hay TĨNH, sau đó sử dụng bàn phím mềm để đưa vào những con số.
4/ Khi hoàn tất, các mạng sẽ được kết nối thành công.

DANH  SÁCH  CÀI  ĐẶT

CÀI ĐẶT DANH MỤC

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

• Chế độ hình ảnh : có 4 chế độ hình ảnh " Tiêu chuẩn " , " Phim ảnh ", " Thể thao" ," Dịu " và " Người 
dùng " .
• Tông  Màu : có 4 chế độ “ Trung bình “ , “ Người dùng “ , “ Nóng “ , “ Lạnh “ 
• Chế độ hiển thị : có 5 chế độ  4: 3 /16: 9 / Thiên nhiên / Phóng to /Tự động 
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“ và “ Tự động “
CHÚ Ý:  không thực hiện được ở chế độ PC .
• MPEG NR ( giảm ồn ): loại bỏ tiếng ồn tạo ra khi phát các hình ảnh kỹ thuật số.  “ Tắt “ , “ Thấp “ , “ 
Trung bình “ và “ cao “ 
CHÚ Ý:  không thực hiện được ở chế độ PC .
• Tương phản động  : Bật để tự động điều chỉnh chi tiết hình ảnh và độ sáng , chọn OFF để đóng  chức 
năng.  (không thực hiện được ở chế độ PC ..)
• Cài  Đặt  PC  : Chọn PC / VGA bạn có thể thiết lập các mục dưới đây :
+   Auto Adjust ( tự động điều chỉnh ): Điều chỉnh kích thước và vị trí của máy tính .        
+   H.position ( chỉnh vị trí ngang ) : Điều chỉnh chiều ngang của tivi .
+   V.position ( chỉnh vị trí dọc ): Điều chỉnh chiều dọc của tivi .
+   Frequency ( chỉnh tần số ): Điều chỉnh tần số cập nhật của hình ảnh .
+   Phase ( chỉnh giai đoạn ): Điều chỉnh các giai đoạn của hình ảnh .          

CÀI ĐẶT ÂM THANH

*   Chế độ âm thanh : có 5 chế độ  “ Chuẩn “ , “ Âm nhạc “ , “ Tin tức “ , “ Phim ảnh “ và “ Người dùng “ 
*   Cân bằng : Điều chỉnh cân bằng âm thanh giữa loa trái và loa phải (bộ tai nghe ).
*   Âm vòm : Bật hệ thống âm thanh vòm .
*   AVL : Điều chỉnh âm lượng tương ứng với mức độ âm thanh đầu vào“ Bật “  hoặc “ Tắt “
*   Đầu ra âm thanh kỹ thuật số  : Thiết lập chế độ SPDIF ngõ ra âm thanh PCM hoặc RAW.
*   Ngõ ra âm thanh : lựa chọn giữa tai nghe và ngõ ra âm thanh.
*   Mô tả âm thanh : ( 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 THỜI GIAN
 
*  Chế độ đồng hồ: Chọn "bằng tay" để cho phép các thiết lập của "đồng hồ"chọn  "Auto" để đồng bộ hóa 
đồng hồ thời gian với tín hiệu DTV.
*  Đồng hồ : Cài đặt thời gian của tivi khi "chế độ đồng hồ" được thiết lập"bằng tay".
*  Sleep Time ( thời gian tắt ) : cài đặt thời gian tự động tắt : 10 , 20 , 30 , 60 , 90 , 120 ,  180 hay 240 
phút để tắt . 
*  Auto Sleep: Chọn thời gian chỉ định để tự động tắt TV với điều kiện tivi của bạn không hoạt động trong 
thời gian chỉ định, một khi tivi hoạt động, thời gian Tắt sẽ được thiết lập lại. 
*  Time Zone : (Múi giờ) .Chọn múi giờ khi " Chế độ đồng hồ " được thiết lập là tự động.
*  Summer Time : ( thời gian mùa hè ) chọn giữa « BẬT » và « TẮT » . 

CÀI ĐẶT DÒ ĐÀI
 
• Auto Search ( dò đài tự động ) : tìm kiếm và lưu tất cả các  chương trình hiện tại bằng cách tự động                                                   
• DTV Manual Search ( dò bằng tay DTV ) : tìm kiếm và lưu các chương trình kỹ thuật số bằng tay .
• ATV Manual Search ( dò bằng tay ATV ) : tìm kiếm và lưu các chương trình analog bằng tay .
*   Nguồn ăng-ten 5V :  Chọn “Mở” TV sẽ cung cấp điện 5V cho ăng-ten khi chương trình phát sóng 
DVB-T2.
• Programme Edit ( chỉnh sữa chương trình ) : Bỏ qua hoặc xóa các chương trình và thêm một 
chương trình yêu thích.
• Signal Information ( tín hiệu thông tin ) : hiển thị các thông tin của kênh kỹ thuật số hiện tại . 
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Media File Ext Video Codec Audio Codec
Movie . Mpg/ . Mpeg MPEG-1, MPEG-2

MP3, WMA, AC3

.Avi H. 264, MPEG - 2/ 4, V C1,WMV 7/ 8/ 9, 
H .265

. Flv H.264

. Mov/ . Mkv H.264, MPEG - 1/ 2/4

. Dat MPEG- 1/ 2

. Mp4/ . mov H.264, MPEG - 4, MPEG - 1/ 2, VC1

. Mkv MPEG - 1/2/4, VC1, H. 264, WMV 7/8/ 9

. Vob MPEG-2

. Ts/ . Tp/ .M2ts MPEG- 2, V C1, H . 264,  AVS

.Webm VP8

Music .Mp3 M PEG- 1/ 2/ 3

.Wma WMA

.M4a AAC

.Ogg OGG

Photo .Jpg/.Jpeg JPEG

.Bmp BMP

.Png

THIẾT LẬP

Ngôn ngữ hiển thị :  Chọn ngôn ngữ OSD.
Ngôn ngữ âm thanh / phụ đề ngôn ngữ (Note1): Chọn như mong muốn của bạn.
Loại Teletext : Chọn kiểu ngôn ngữ teletext.
Hệ thống tập tin PVR  (Lưu ý 1) :   Video cá nhân ghi lại thiết lập. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng 
này, bạn phải nhận được một chương trình kỹ thuật số và cắm một ổ đĩa USB.
Link (Note1) :  Chọn "ON" hoặc "OFF" để bật hoặc tắt chức năng HDMI_CEC.
Sticker Demo :  Bật hoặc tắt chức năng này.
Khôi phục lại mặc định : Khôi phục thiết lập người dùng mặc định.
Cập nhật phần mềm (USB) :  Chèn một thiết bị USB để nâng cấp hệ thống phần mềm cho tivi.
Chú ý:
1/ Ngôn ngữ âm thanh/ ngôn ngữ phụ đề / hệ thống tập tin PVR chỉ hoạt động ở chế độ DTV.                                                                                                                
2/ Link chỉ hoạt động ở chế độ HDMI.
3/ Không tắt TV trong quá trình nâng cấp phần mềm, nếu không tivi có thể bị hư hỏng.
4/ Dữ liệu người dùng trên TV này sẽ bị mất hoàn toàn sau khi ” Khôi phục lại mặc định”

CÀI ĐẶT NÂNG CAO

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 )
Chặn chương trình : Cài đặt để ngăn chặn mọi người sử dụng máy của bạn .
Khóa bảng điều khiển : Chọn ON để khóa các nút bảng điều khiển.
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 
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Danh sách. Lùi nhanh

A/B

PHÁT PHIM ẢNH
 
Nhấn [MENU] 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  

• 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 .
+  Phát lại : Chọn A/B và nhấn [ENTER] để thiết lập điểm bắt đầu, sau đó nhấn [ENTER] một lần nữa để 
thiết lập các điểm kết thúc, các đơn vị sẽ tua lại và lặp lại các phần được chọn của bộ phim. Nhấn phím 
[ENTER] để trở lại để phát bình thường.
+  Danh sách phát : Nó sẽ hiển thị một danh sách của tất cả các tập tin video tương thích trong thư mục 
hiện hành. Nhấn [▲] / [▼] để làm nổi bật và nhấn [ENTER] để bắt đầu phát video.
+  Chế độ phát  :  Đánh dấu [ ] và nhấn [ENTER] để chuyển sang một chế độ phát.
+  Thông tin hiện tại : Nếu bật chức năng này và nhấn [ENTER] để xem các thông tin của video đang 
phát.

PHÁT NHẠC

Nhấn [MENU] 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 .

Lùi nhanh Danh sách

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 . 
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+  Chế độ phát :  Đánh dấu [  ] và nhấn [ENTER] để chuyển sang một chế độ phát.
+  Danh sách phát  :  Nó sẽ hiển thị một danh sách của tất cả các tập tin video tương thích trong thư mục 
hiện hành. Nhấn [▲] / [▼] để làm nổi bật và nhấn [ENTER] để bắt đầu phát video.
+  Thông tin hiện tại  :  Nếu bật chức năng này và nhấn [ENTER] để xem các thông tin của video đang 
phát.
 Lưu ý: 

      Nếu bạn muốn hiển thị lời bài hát liên quan trên màn hình với âm nhạc, bạn phải lưu trữ những lời bài 
hát liên quan trong cùng một thư mục bằng cách sử dụng tên tập tin cùng với ".lrc" phần mở rộng tập tin.
Chú thích:
- Danh mục này chỉ thấy các tập tin hỗ trợ.
- Các tập tin với phần mở rộng tập tin khác không được hiển thị, ngay cả khi chúng được lưu trên cùng 
thiết bị lưu trữ USB.
- Một tập tin mp3 trên điều chế có thể gây ra một số biến dạng âm thanh trong khi phát.
- TV này hỗ trợ lời bài hát hiển thị (tiếng Anh) .Tối đa số ký tự trên mỗi dòng là 48.
- Các tên tập tin âm nhạc và ca từ phải giống nhau để hiển thị lời bài hát khi đang phát nhạc.

TRÌNH DUYỆT HÌNH ẢNH
                                                                                                            
Nhấn [MENU] 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.
• 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.
• Chế độ phát  :  Đánh dấu [  ] và nhấn [ENTER] để chuyển sang một chế độ phát.
• Danh sách phát  : Nó sẽ hiển thị một danh sách của tất cả các tập tin video tương thích trong thư mục 
hiện hành. Nhấn [▲] / [▼] để làm nổi bật và nhấn [ENTER] để bắt đầu phát video.
*   Thông tin hiện tại: làm nổi bật các nút tương ứng và nhấn [ENTER] để kiểm tra thông tin của ảnh .
*   Cài đặt : Cài đặt khoảng thời gian chuyển đổi các bức ảnh.
                                 

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 .

Phóng to

Danh sách phát
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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 .

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 .

NGUỒN XUNG ĐIỆN
     
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 .

NHIỄU 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 .  
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Smart TV 32HD944T2 Smart TV 40HD944T2
Kích thước màn hình 81 cm 101 cm

Độ phân giải màn hình 1366 x 768 1920 x 1080

Công suất âm thanh 8W+8W 8W+8W

Nguồn điện sử dụng 100-240V ~ 50/60hz 100-240V ~ 50/60hz

Công suất tiêu thụ 45W 60W

Kích thước (W x D x H)(có chân) 732.4 x 191 x 466.5 (mm) 901.3 X 212.2 X 549.7(mm)

Kích thước (W x D x H)(không chân) 732.4 x 62 x 431 (mm) 901.3 X 62.5 X 516(mm)

Trọng lượng 5.3 Kg 8.98 Kg

QUY  CÁCH  SẢN  PHẨM   

 

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 .

HỆ
              
- DTV  :  DVB-T/T2.                                                                                                                         
-   ATV  :  PAL / SECAM ( BG / DK / I ) , NTSC – M
- AV     :  PAL / NTSC / SECAM. 
• Các kênh cài sẵn  :  ATV:100 , DTV : 1000
• 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 .
• Đầu vào hình ảnh AV                    :    75 ohm, 1.0Vp-p, RCA.
• Đầu vào âm thanh AV                   :    10Kohm , 0.5Vrms 

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



-16-

MODEL : LED - SMART32HD944T2

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


