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ขอควรระวัง

ผลิตภัณฑ

อานคําแนะนําทั้งหมดกอนใชงานชุดอุปกรณ
โปรดเก็บรักษาคูมือเหลานี้สําหรับการใชในอนาคต

อยาปดกั้นหรือปดชองระบายอากาศบนฝาหลัง

โปรดอยาใสวัตถุใดๆ ลงในอุปกรณ เพราะอาจสัมผัสชิ้นสวน
หรือกระแสลัดวงจร สงผลใหเกิดไฟไหมไฟฟาช็อต
หรือความเสียหายตอตัวเครื่องได 

โปรดอยาถอดฝาครอบ (ดานหลัง) 
เนื่องจากผูใชไมสามารถซอมเองได 
โปรดติดตอศูนยบริการ หรือ ชางผูเชี่ยวชาญ

โปรดอยาใชนิ้วสัมผัสผิวหนาจอ
เพราะอาจทําใหหนาจอทีวีมีรอยขีดขวน 

 

โปรดอยากระแทกหนาจอทีวี 
เพราะอาจทําใหหนาจอทีวีเสียหาย 

การทําความสะอาด
ปดฝุนทีวีโดยการเช็ดหนาจอ ดวยผานุมที่สะอาด
หรือนํ้ายาทําความสะอาดพิเศษ

โปรดอยาใชแรงมากเกินไปกับหนาจอ เมื่อทําความสะอาด

โปรดอยาใชนํ้า หรือ นํ้ายาทําความสะอาดสารเคมีอื่นๆ 
ในการทําความสะอาดหนาจอ
 เนื่องจากอาจทําใหพื้นผิวหนาจอทีวีเสียหายได 
 

ถอดปลั๊กภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:

- หากคุณไมใชงานเปนระยะเวลานาน

- หากสายไฟหรือเตาเสียบ / ปลั๊กไฟชํารุด

- ทําตามคําแนะนําเพื่อติดตั้งและปรับผลิตภัณฑ
 การปรับการควบคุมเหลานั้นจะอยูในคูมือการใชงาน
เนื่องจากการปรับที่ไมเหมาะสม อาจทําใหเกิดความเสียหาย
   

 
   
หากเกิดความเสียหายขึ้น ใหถอดปลั๊ก และติดตอศูนยบริการ 
  

- หากอุปกรณกระแทก หรือ ตกหลนทําใหตัวเครื่องเสียหาย 
  

ไฟฟาและปล๊ัก

โปรดอยาวางวัตถุทับสายไฟ หรือ มวนรอบสายไฟ
และสายสัญญาณ 

ปองกันสายไฟและสายสัญญาณจากการถูกเหยียบ

โปรดอยาวางสายไฟ หรือ เตาเสียบไฟฟาใกลกันมากเกินไป

โปรดอยาใหสายไฟ และ สายสัญญาณสัมผัสกับความชื้น 
 

สายไฟและสายสญัญาณ

โปรดอยาวางทีวีไวบนรถเข็น ขาตั้ง หรือ โตะที่ไมมั่นคง

โปรดวางเครื่องไวในที่ ที่อากาศถายเทไดสะดวก

โปรดอยาวางทีวีใกลกับบริเวณที่มีความชื้น หรือมีความรอนสูง
และปองกัน ความเสียหายที่เกิดจากความรอน ที่สูงเกินไป 

โปรดวางทีวีใหหางจากการสัมผัสแสงแดดโดยตรง

รักษาอุปกรณใหหางจาก การสัมผัสกับของเหลว
รวมถึงวัตถุที่บรรจุของเหลว 

โปรดอยาวางทีวีใกลกับที่ ที่มีฝุน

สภาพแวดลอมในการใชงาน

แขวนทีวีบนผนัง
คําเตอืน: การดาํเนินการน้ีตองมผูีชวย

เพื่อความมั่นใจในการติดตั้งอยางปลอดภัย
โปรดปฏิบัติตามหมายเหตุ ดานความปลอดภัยตอไปนี้: 

บทท่ี 1             บทนํา

หมายเหตุ: 
ภาพประกอบภายในสิ่งพิมพนี้ มีไวสําหรับการอางอิงเทานั้น

 

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ 
ทั้งหมดเกี่ยวกับทีวี สามารถใชไดที่นี่ 

ตรวจสอบวาผนัง สามารถรองรับนํ้าหนักของทีวี
และชุดประกอบติดผนัง 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้ง ที่มาพรอมกับตัวยึดติดผนัง 

ควรติดตั้งทีวีบนผนังแนวตั้ง

ตรวจสอบใหแนใจวาใชน็อตสกรู ที่เหมาะสมกับวัสดุของผนัง 

ตรวจสอบการวางสายเคเบิล ของโทรทัศน
เพื่อไมใหเกิดอันตรายจากการสะดุด 
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ปุมตางๆบนทีวี
         หมายเหตุ: ตําแหนงและชื่อของปุมฟงกชั่นและ ปุมเปด / ปด บนทีวี อาจแตกตางกันไปตามรุนของทีวี
        และบางปุมอาจไมสามารถใชไดในบางรุน

2.      \     ปุม
    ปุม เพิ่ม / ลดระดับเสียง ในระบบเมนู ปุมจะทําหนาที่เหมือนปุมทิศทางขวา / ซายบนรีโมทและปรับการควบคุมเมนู         
       

1.      \     ปุม
    ปุม สแกนขึ้น / ลงผานชองรายการ ในระบบเมนู ปุมจะทําหนาที่เหมือนปุมขึ้น / ลงบนรีโมทและปรับการควบคุมของเมนู
    

/    ปุม
ปุมเปดทีวีหรือสแตนดบาย เมื่อทีวีเปดอยู กดขึ้น จะเปนการเปดเมนูหลัก หรือ เปนปุมกดไปที่เมนูกอนหนา
กอนเขาสูเมนูกดคางไวเปนเวลาสามวินาที  เพื่อแสดงตัวเลือกแหลงสัญญาณ

 
3.

    หมายเหตุ : ตําแหนงและชื่อของปุมฟงกชั่นและปุมเปด / ปดบนทีวีอาจแตกตางกันไปตามรุนของทีวี

ขั้นตอนการใชงาน
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ANTENNA/CABLE IN
ANTENNA/CABLE IN socket (input) 
ชองเชื่อมตอ สายสัญญาณอากาศ เพื่อรับสัญญาณจากเสาอากาศ
สายเคเบิล หรือ กลองเคเบิล

EARPHONE/HEADPHONE socket (output) 
ชองเชื่อมตอหูฟงเพื่อเชื่อมตอเสียงจากทีวี  

หมายเหต:ุ ระดังเสียงที่มากเกินไป อาจจะทําใหเกิด อันตรายตอหู

 HEADPHONE

USB 

HDMI socket (input) 
ชองตอ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) สามารถใชเชื่อมตอ PC ที่ติดตั้งการดวิดีโอ 
เครื่องเลน DVD บางเครื่อง หรือ กลองสัญญาณดาวเทียมดิจิตอลความละเอียดสูง
ชองนี้ใหการเชื่อมตอดิจิตอลที่ไมมีการบีบอัดขอมูลโดยใชสายเคเบิล mini-plug 

หมายเหตุ : เฉพาะชอง HDMI ที่มีรหัสประจํา MHL เทานั้น   
                 ที่รองรับฟงกชั่น MHL ( Mobile High-definition Link )
                 ถึงสามารถเชื่อมตออุปกรณพกพา ที่สามารถใชงาน MHL เขากับโทรทัศนได

USB sockets (input) 
ชองนี้สามารถใชเชื่อมตออุปกรณ USB
หมายเหต:ุ จํานวนชอง USB บนทีวีอาจแตกตางกันไปตามรุนของทีวี

ชองตางๆ
หมายเหตุ : ตําแหนง และ ชื่อของชองบนทีวี อาจแตกตางกันไปตามรุนของทีวี 
                 และชองบางตัวอาจไมสามารถใชไดในบางรุน

LAN/RJ45 ชองเชื่อมตอ RJ45 สําหรับเชื่อมตอกับโมเด็มภายนอก หรือ อุปกรณเครือขาย
LAN/RJ45

AV audio + video mini sockets (input)

AV IN

VIDEO
R

L
AUDIO

ชองตอ AV IN สามารถใชเชื่อมตออุปกรณตางๆ รวมถึงเครื่องบันทึกวิดีโอ กลองวิดีโอ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องเลน DVD หรือ เครื่องเลนเกม

OPTICAL OUT
OPTICAL OUT 
ชองนี้สามารถใชเชื่อมตอ กับ ตัวรับสัญญาณเสียงดิจิตอลที่รองรับ

ขั้นตอนการใชงาน
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รีโมท คอนโทรล
ฟงกชั่นโทรทัศนจะอยูในเมนูที่ปรากฏบนหนาจอ สามารถใชรีโมทควบคุมที่มาพรอมกับทีวี
เพื่อไปยังเมนูตางๆ และ กําหนดการตั้งคาทั่วไป
หมายเหตุ : ตําแหนงและชื่อของปุมตาง ๆ บนรีโมทคอนโทรลอาจแตกตางกันไปตามรุนของทีวี  

FAV LIST

/
AD

SSMMAARRTT

ปุมแสดงหนาโฮม
ปุม เปด / ปด เมนูการต้ังคา

ปุมเปดฟงกชัน SMART

/
AD

ขั้นตอนการใชงาน

ปุม เปด / ปด เสียง
ปุม ปดเครื่อง /สแตนดบาย
ปุมหมายเลขหรือเลือกชอง
ปุมเลือกชองรายการที่ชื่นชอบ
ปุมแสดงชองรายการ
ปุม เพิ่ม / ลด ระดับเสียง
ปุมเปลี่ยนชองรายการ
ปุมแสดงรายละเอียดชองรายการ

ปุมเลือกตกลง

ปุมเลือก บน ลาง ซาย ขวา

ปุมกลับไปรายการกอนหนานี้
ปุมเลือกชองสัญญาณ

ปุมออกจากรายการ

ปุม ซูม
ปุมตั้งคา
ปุมตั้งเวลาปดเครื่อง

ปุมแสดงรายละเอียดแผนผังรายการ

ปุมเลือกระบบเสียง

ปุมยอนกลับไปชองรายการกอนหนานี้
ปุมแสดงขอความ
ปุมเลือกคําบรรยาย
ปุมเลือกขอความ หรือ หนา Teletext
ปุม เดินหนา ถอยหลัง แบบเร็ว
ปุมเลน
ปุมหยุดเลน
ปุม เลนไฟล กอนหนา ถัดไป
ปุมหยุดเลน
ปุมบันทึกชองรายการ
ปุม Google App

ปุม YouTube

หมายเหตุ : รูปภาพทั้งหมดในคูมือนี้ เปนเพียงตัวอยางสําหรับการอางอิง
 ผลิตภัณฑอาจแตกตางจากรูปภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1:       กด         เพื่อเขาสูหนาหลัก
ขั้นตอนที่ 2:       กด         เพื่อเขาสูการจับคู รีโมทคอนโทรล
ขั้นตอนที่ 3:      ทําตามคําแนะนําการตั้งคา กดปุม OK  และ
ขั้นตอนที่ 4: หนาจอจะแสดง “ การจับคู ... ”
 เมื่อจับคูสําเร็จแลวหนาจอจะแสดง “ สําเร็จ ” 

หมายเหตุ : หากคุณรอนานกวา 2 นาทีและไมสามารถจับคูได
                 โปรดทํารายการซํ้า เพื่อจับคูอีกครั้ง

หากคุณตองการยกเลิกการจับคูบลูทูธ โปรดทําตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1:  กด       เพื่อเขาสูหนาหลัก
ขั้นตอนที่ 2:       กด                    เพื่อเลือก        และกดปุม OK เพื่อตั้งคา 
ขั้นตอนที่ 3:        กด     เพื่อเลือก“ รีโมทและอุปกรณเสริม” จากนั้นเลือกชื่อรีโมต Bluetooth

       เพื่อเขาสูขั้นตอนถัดไป 

ขั้นตอนที่ 4: กด            ยกเลิกจับคู จากนั้นกดปุม OK                

วิธีเชื่อมตอรีโมทคอนโทรล กับ ทีวี
การเชื่อมตอ รีโมทคอนโทรล ผานบลูทูธ 
กอนใชโปรดเชื่อมตอกับทีวีครั้งแรก โปรดทําตามขั้นตอนตอไปนี้

▲/▼◄/►
HOME

HOME

.

รีโมท คอนโทรล
ฟงกชั่นโทรทัศนจะอยูในเมนู ที่ปรากฏบนหนาจอ สามารถใชรีโมทควบคุมที่มาพรอมกับทีวี
เพื่อไปยังเมนูตางๆ และ กําหนดการตั้งคาทั่วไป

POWER

OK

 
+/-

    

ขั้นตอนการใชงาน

ปุม ปดเคร่ือง / เปดเครื่อง

ปุม เปด / ปด เสียง
ปุมตั้งคา
ปุมเปดฟงกชัน SMART
ปุมเลือกชองสัญญาณ

ปุมเลือก บน ลาง ซาย ขวา

ปุมเลือกตกลง

ปุมกลับไปรายการกอนหนานี้

ปุมแสดงหนาโฮม
ปุม เปด / ปด เมนูการตัง้คา

ปุมแสดง คียบอรด
ปุมเปลี่ยนชองรายการ
ปุม เพิ่ม / ลด ระดับเสียง
ปุม YouTube
ปุม Google App

ปุมสั่งงานดวยเสียง ผาน Google Assistant
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เปดสวิตช
โปรดทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเปดทีวี และ การใช รีโมท 
รายละเอียดนี้จะอธิบาย ถึงวิธีการใชขั้นตอน การตั้งคาชองสัญญาณ  

1. ใสแบตเตอรี่สองกอนในรีโมทคอนโทรล

    ขอควรระวังในการใชแบตเตอรี่:
    - ใชประเภทแบตเตอรี่ที่ระบุเทานั้น
    - ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชขั้วที่ถูกตอง
    - อยาใชแบตเตอรี่ใหมและเกาเขาดวยกัน
    - อยาใชแบตเตอรี่แบบชารจไฟได
    - อยาใหแบตเตอรี่ถูกความรอนสูงเชนแสงแดดไฟ หรือพยายามเปดแบตเตอรี่
      อาจทําใหแบตเตอรี่รั่วหรือระเบิดได              
    - ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทหากคุณไมไดใชงานเปนเวลานาน 
      

3.  เชื่อมตอสายอากาศภายนอกเขากับชองเสียบ RF ที่ดานหลังของทีวี 

4. เมื่อเปดเครื่องทีวีจะเปดใชงาน หรือ อยูในโหมดสแตนดบาย
    หมายเหต:ุ สําหรับบางรุนอาจใหเปดทีวี โดยกดปุมเปด ปด

    หากไฟแสดงสถานะเพาเวอรติดสวาง แสดงวาโทรทัศนนั้นอยูในโหมดเตรียมพรอม 
   กดปุม      บนรีโมทคอนโทรลหรือบนโทรทัศนเพื่อเปดทีวี          

2. เชื่อมตอสายไฟเขากับโทรทัศน จากนั้นตอเขากับเตาเสียบไฟหลัก  
    ( หมายเหตุ: สายไฟที่เชื่อมตอกับโทรทัศน โปรดเชื่อมตอสายไฟเขากับเตาเสียบไฟฟาเทานั้น )
    

     หากทีวีของคุณเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC  ทีวีของคุณควรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC เทานั้น 
     โปรดอยาเชื่อมตอกับแหลงจายไฟกระแสตรง หากถอดปลั๊กออกจากทีวี โปรดอยาเชื่อมตอเขากับชองเสียบสายไฟ 
      เพราะอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได 

  
   

 

     หากทีวีของคุณเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ DC  ทีวีของคุณควรเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ DC เทานั้น 
     โปรดอยาเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC หากถอดปลั๊กออกจากทีวี โปรดอยาเชื่อมตอเขากับชองเสียบสายไฟ
      เพราะอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได

ปดสวิตช
การตั้งคาใหทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย กดปุม      บนรีโมทคอนโทรล หรือ บนทีวี ทีวีจะยังคงเปดอยู แตมีการใชพลังงานตํ่า

หมายเหตุ: สําหรับบางรุนใหกดปุมเพาเวอร เพื่อปดทีวี

บทท่ี 2 การใชงานทั่วไป

หากตองการปดทีวีใหถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบไฟหลัก
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การเชื่อมตอเครือขาย

 
เชื่อมตอโดย ใชสาย RJ45 (LAN) ที่แผงดานหลัง
เชื่อมตอโดย ใชสัญญาณ WIFI

Modem Internet

TV Set

Router

Ethernet
Port on the
back panel

 

or

Wireless
USB Adapter

Wireless Router 

Modem

USB
port on the
back panel

TV Set 

การเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย  

1. สิ่งที่ตองมีดังนี้
สาย RJ45 ( LAN ) ที่มีความยาวเหมาะสม กับ ระยะของทีวี

2. 

3. ตั้งคาเครือขายเพื่อ กําหนดคาอีเธอรเน็ตบนทีวี

การเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

1. สิ่งที่ตองมีดังนี้

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง

2. ทีวีพรอมโมดูล Wi-Fi

หมายเหตุ : ทีวีบางรุนอาจมีโมดูลไรสายภายในแลว จึงไมจําเปนตองใชอแด็ปเตอรไรสาย 
                 USB อแด็ปเตอรไรสายภายนอก บางตัวไมสามารถใชงานรวมกับทีวีได

 

3. ตั้งคาเครือขายเพื่อ กําหนดคาอีเธอรเน็ตบนทีวี 

หมายเหตุ : ฟงกชั่นนี้ใชไมไดกับในบางรุน คําแนะนําดานลางเปนวิธีในการเชื่อมตอทีวีของคุณ กับ เครือขายแบบ ใชสาย หรือ ไรสาย 
                 วิธีการเชื่อมตออาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการกําหนดคาเครือขายของคุณ

 

การใชงานทั่วไป

การเขาถึงอินเทอรเน็ต คุณตองสมัครใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ทีวีของคุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไดสองวิธีคือ:

ขั้นตอนในการเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย

เราเตอร หรือ โมเด็มที่มีพอรตอีเธอรเน็ต ที่พรอมใชงาน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ชองเชื่อมตอ  RJ45 ( LAN ) ดานหลัง ทีวี

เชื่อมตอสาย RJ45 ( LAN) กับเราเตอร 
และ พอรตอีเธอรเน็ตดานหลังทีวี

ขั้นตอนการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

เราเตอรกระจายสัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูง
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หมายเหตุ : คูมือนี้มีไวสําหรับการใชงานทั่วไป ตัวเลข และภาพประกอบในคูมือผูใชนี้มีไวเพื่ออางอิงเทานั้น
                 และอาจแตกตางจากลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ สําหรับบางรุนตัวเลือกบางอยางอาจไมสามารถใชงานได
คุณสามารถเลือกคุณสมบัติทั้งหมดไดจากหนาแรก
กด         เพื่อเปดหนาโฮม 
กด                   เพื่อเลือกไอคอนรายการบนหนาจอ▲/▼/◄/►
กด OK เพื่อเขาสูตัวเลือกของแตละรายการ
หากตองการออกจากเมนูใหกด  

การใชงานโฮมเพจ

บทที่ 3

 
   ปรับแตงชอง: เพิ่มและลบชองจากหนาจอหลักของคุณ

คุณสมบัติหนาแรก

Google Assistant: คลิกเพื่อโตตอบกับ Google Assistant ของทีวี
การแจงเตือน: แจงเตือนถึงขอมูลที่สําคัญของระบบเชนการลงชื่อเขาใช google 
   พื้นที่ดิสกเหลือนอย หรือ ขอผิดพลาดบัญชี ปญหาการเชื่อมตอเครือขาย ฯลฯ
อินพุต: เลือกแหลงสัญญาณอินพุต 
การตั้งคา: เขาถึงการตั้งคาระบบ
Apps : แสดงรายการแอพพลิเคชั่นโปรด หรือเขาไปที่ศูนยแอพพลิเคชั่น
YouTube : เรียกดูแอปพลิเคชันนี้ เพื่อรับชมวิดีโอออนไลนที่หลากหลาย
Featured : แสดงรายการเนื้อหาเดนจาก Google Play ภาพยนตรและทีวี

หมายเหตุ :
1) ฟงกชั่น และเนื้อหาของโฮมเพจอาจแตกตางกันในแตละประเทศ หรือบางรุน
2) กอนที่จะใชฟงกชั่นเครือขายในหนาแรกเชนแอปพลิเคชันเครือขายและอื่น ๆ โปรดเชื่อมตอทีวีเขากับเครือขายกอน
3) ไอคอนลิขสิทธิ์เปนของผูใหบริการแอปพลิเคชันเทานั้น
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เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอ
กดปุม SOURCE เพื่อดูแหลงสัญญาณ กด
เพื่อเลือกแหลงสัญญาณ จากนั้นกด OK เพื่อยืนยัน

  

การเขาถึงชองทาง
การใชปุมตัวเลข: กดปุมตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล
เพื่อเขาถึงชองสัญญาณ

การใชปุม CH   /    : กดปุม CH     /    บนรีโมทคอนโทรล
เพื่อเลื่อนดูชองตางๆ

  

การใชงานทีวี

▲/▼

การใชเมนู Quick Access
หมายเหต:ุ ฟงกชั่นบางอยางอาจไมสามารถใชงานได ในบางแหลงสัญญาณ
               และสําหรับบางรุน ตัวเลือกบางอยาง อาจจะไมสามารถใชงานได

การตั้งคาทีวีแตละเมนู มีการกําหนด 
และรายละเอียด เพื่อเขาสูระบบเมน ู

 
1. ในโหมด TV ใหกด       บนรีโมทคอนโทรล เพื่อแสดงรายการการ

2. กดปุม         เพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นกด OK เพื่อเปดเมนู ▲/▼ 

3. ในเมนูนี้กดปุม         และปุม OK เพื่อทําการปรับเปลี่ยน
 จากนั้นกดปุม              และปุม          เพื่อเลือกรายการ กดปุม OK เพื่อเปดเมนู

◄/► 
▲/▼ OK / ► 

4. กดปุม       เพื่อกลับสูเมนูกอนหนานี ้

. 

บทที่ 4 

ระดับเสียง
การปรับระดับเสียง
หรือ ปุมบนทีวีเพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

 : กดปุม VOL + / - บนรีโมทคอนโทรล

ปดเสียง : กดปุม     เพื่อปดเสียงชั่วคราว
กดปุมนี้อีกครั้ง หรือปุม vol + เพื่อเปดเสียง

 

ATV

Cable

ANTENNA

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

AV

Info: เลือกรายการนี้เพื่อดูขอมูลทีวี
Picture Off : เลือกรายการนี้เพื่อเขาสูโหมดเสียงเทานั้น 
Picture adjustments : เลือกรายการนี้เพื่อปรับโหมดภาพ 
                                   หรือการตั้งคาขั้นสูง 
Screen: เลือกรายการนี้เพื่อปรับขนาดหนาจอ 
Sound adjustments : เลือกรายการนี้เพื่อตั้งคาเสียง 
Speakers: เลือกรายการนี้เพื่อเขาสูการตั้งคาลําโพงของทีวี
HDMI Settings: เลือกรายการนี้ เพื่อตั้งคาอุปกรณ HDMI 
                          สําหรับการควบคุม

Display & Sound

Info

Picture Off

Picture adjustments

Screen

Speakers

Sound adjustments

HDMI Settings

Watch TV

Audio Language

Add to Favorites

Remove from Favorites

Scan channels

Favorites setup

TV

Watch TV: การดูรายการทีวี ผานสัญญาณอากาศ หรือ เคเบิล
Audio Language: การเลือกภาษาของเสียง 
Add to Favorites: การเพิ่มรายการที่ชื่นชอบ  
Remove from Favorites: การลบรายการที่ชื่นชอบ  
Favorites setup: การตั้งคารายการโปรด  
Scan channels: การตั้งคา ชองอะนาล็อก หรือดิจิตอล 

ทีวี

การแสดงผล และ เสียง

หมายเหตุ: แหลงสัญญาณท่ีใชไดอาจแตกตางกันไป
               ขึ้นอยูกับรุน
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การใชงานทีวี

การติดตั้งชอง

การตั้งคาทีวี
เมนูการตั้งคาคุณสามารถกําหนดคาทีวี ดวยการตั้งคาของคุณ

เมนู และการตั้งคาทีวีของคุณ แตละเมนูจะมีรายละเอียด
และวิธีเขาถึงระบบเมนูดังนี้:

1. ในโหมดทีวีกด    บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงรายการการ 
2. กด          เพื่อเลือกรายการที่ตองการ

จากนั้นกด            เพื่อเปดเมน ู
▲/▼ 

OK /► 
3. ในเมนูนี้ใหใชปุม         และกด        เพื่อทําการปรับเปลี่ยน

หรือใชปุม          เพื่อเลือกรายการ กด        เพื่อเปดเมนู
 

 OK▲/▼

 

OK

 4. กดปุม       เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา 

หมายเหต:ุ ฟงกชันบางอยางอาจไมสามารถใชได
ในบางแหลงสัญญาณ และสําหรับบางรุนอาจไมมีฟงกชันนี้ 

Settings
Channels

Set up your TV to receive broadcast signal.

Analogue Setup
Select to customise and receive programmes.

การตั้งคาระบบอะนาล็อก
- การปรับอัตโนมัติในระบบอะนาล็อก: กด OK 
เพื่อเริ่มการคนหาอัตโนมัต ิการคนหาอาจใชเวลาสักครู
คุณสามารถกด OK เพื่อยกเลิก
- การปรับดวยตนเองในระบบอะนาล็อก: กด OK 
เพื่อเริ่มการคนหาดวยตนเอง  กด◄ / ►เพื่อเลือกระบบของคุณ
กด▲ / ▼เพื่อเลือกความถี่ และกด OK เพื่อคนหา

- การจัดเรียงรายการ: เพื่อจัดเรียงรายการ
- ชื่อรายการ: วิธีตั้งคาชื่อรายการ

▲/▼

Digital Setup
Select to customise and receive digital broadcast services.

ตั้งคาระบบดิจิตอล
- การการตั้งคาระบบดิจิตอล: กด OK 

เพื่อเริ่มการคนหาอัตโนมัติ การคนหาอาจใชเวลาสักครู
คุณสามารถกด         และเลือก ตกลง เพื่อยกเลิก

- การตั้งคาคําบรรยาย: 
(1) การตั้งคาคําบรรยายภาพ 

(2) ภาษาหลักที่ตองการ :
กดปุม OK และกดปุม▲ / ▼เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ

(3) ภาษาที่ตองการอันดับสอง:
กดปุม OK และกดปุม▲ / ▼เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ

- การตั้งคาเสียง
(1) คําอธิบายเสียง : ตั้งคาคําอธิบายเสียง
(2) คําอธิบายเสียงบรรยายภาพ : กด OK และกด◄ / ►
เพื่อตั้งคาคําอธิบายเสียงบรรยายภาพ
(3) ประเภทเสียง : ประเภทเสียงบรรยายภาพ  
(4) ภาษาเสียงหลักที่ตองการตองการ :
กด OK  และกด ▲ / ▼ เพ่ือเลือกภาษาเสียงหลักที่ตองการ
(5) ภาษาเสียงที่ตองการอันดับสอง:
กดปุม OK และกดปุม▲ / ▼เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ
- Guide Setup: คูมือการอัพเดทในโหมด สแตนดบาย

- การตั้งคาทางเทคนิค:
(1) อัปเดตบริการอัตโนมัติ : ตั้งคาการอัปเดตบริการอัตโนมัติ
(2) การเปลี่ยนบริการ : ตั้งคาการเปลี่ยนบริการ
(3) การถายโอนโปรแกรมรายการ : ตั้งคาการถายโอนโปรแกรมรายการ 
- การตั้งคาโมดูล CA  : ตั้งคาฟงกชั่นการด CI 
- การตั้งคาโมดูล PIN : ตั้งคารหัส PIN CI 
- การลบรายการบริการ: ตั้งคาการลบบริการ CI 
หมายเหตุ: การตั้งคาโมดูล CA, PIN โมดูล CA 
และลบรายการบริการ อาจจะไมพรอมใชงานในบางรุน

การรับสัญญาณจากภายนอก

การควบคุม CEC: ไปที่รายการอุปกรณ CEC เพ่ือลงทะเบียนอุปกรณใหม
การปดอุปกรณอัตโนมัติ: ปดอุปกรณ HDMI ดวยทีวี
การเปดทีวีอัตโนมัติ: เปดทีวีดวยอุปกรณ HDMI ที่เชื่อมตอ
ตั้งคาอุปกรณ CEC: เปดอุปกรณและเลือก [เปดใชงาน] 
เพ่ือเปดใชงานการควบคุมอุปกรณ HDMI 
การควบคุมอุปกรณ: การควบคุมอุปกรณผาน รีโมทคอนโทรล
ไปยังอุปกรณที่รองรับ cec

Settings
External Input

Select to configure external inputs.

HDMI CEC Settings
Select CEC compatible devices for stremlined control.
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การใชงานทีวี

การปรับเสียง: ปรับตัวเลือกเสียง และลําโพงทีวี

- โหมดเสียง:  ปรับคุณภาพเสียงโดยกด▲ / ▼เพ่ือเลือก
การตั้งคาเสียง : กีฬา, มาตรฐาน, ภาพยนตร, เพลงและขาว

- เสียงเซอรราวด: สรางเสียงรอบทิศทาง เมื่อเลนสัญญาณเสียง 5.1

- การตั้งคาขั้นสูง: ตัวเลือกการเพิ่มคุณภาพเสียงขั้นสูง

ตั้งคาเสียง
1) ปรับเสียงอัตโนมัติ: การตั้งคาคงที่ของระดับเสียง
สําหรับรายการ และอินพุตทั้งหมด
2) ความสมดุล: ปรับความสมดุลของลําโพง
3) Digital Audio Out Volume: ใชสําหรับ PCM เทานั้น
ระดับเสียงระหวาง PCM และเสียงที่บีบอัด จะแยกออกจากกัน

4) Digital Audio Out Delay: ตั้งเวลาสําหรับ Digital Audio

5) Volume offset: ปรับความเขมของเสียง
ของอินพุตปจจุบันกับอินพุตอื่น
โหมดเสียงอื่นๆ
1) Surround effect : กด◄ / ►เพื่อเลือก Surround effect

2) อีควอไลเซอร: ใช◄ / ►▲ / ▼เพ่ือเลือก อีควอไลเซอร  
รีเซ็ต: รีเซ็ตการตั้งคาการปรับเสียงทั้งหมด
ตําแหนงทีวี: เลือกวิธีการติดตั้ง ทีวี 
ควรติดตั้งบนโตะ และ ผนัง 
สัญญาณเสียงดิจิตอล:
Optical Out สําหรับสัญญาณเสียงจาก Digital Audio Out
Dolby Digital Plus : ระบบ Dolby Digital Plus

เสียง

Sound Ajustment
Adjust sound and speaker-related options.

Settings

Sound
Adjust sound and speaker-related options.

TV Placement
Deak Top

Digital Audio Out
PCM

Dolby digital plus
On

รูปภาพ และการแสดงผล

Picture Ajustment
Adjust the picture settings such as Brightness, color and hue.

Settings

Piture & Display
Adjust the picture and screen settings.

Display Setting
Adjust the aspect ratio and viewable screen area.

การปรับภาพ:
-  โหมดรูปภาพ : การตั้งคาปรับคุณภาพของภาพ

โดยกดปุม▲ / ▼เพื่อดูการตั้งคารูปภาพ: มาตรฐาน, 
ไดนามิก, ภาพยนตร, กีฬาและสวนตัว

- ตั้งคาขั้นสูง:
ตั้งคาการเพิ่มรูปภาพขั้นสูง
Brightness: ปรับความสวางของภาพ
Color: ปรับความอิ่มตัวของสี
Clarity:เทคนิคขั้นสูงสําหรับการปรับปรุงภาพ
Reset: เพื่อรีเซ็ตการปรับภาพ

การตั้งคาการแสดงผล
-  โหมดหนาจอ: ปรับขนาดภาพโดยกด▲ / ▼เพื่อเลือก

การตั้งคา: กวาง, ปกติ, เต็มและซูม
-  ปรับหนาจออัตโนมัต:ิ ปรับโหมดหนาจอโดยอัตโนมัติ

ตามแหลงสัญญาณอินพุต



ระบบ

ภาษา : กด▲ / ▼เพื่อเลือกภาษา
สภาพแวดลอมที่ใชงาน : ตั้งคาโหมดหนาแรก หรือรานคา
-โหมดหนาแรก: คุณจะสามารถดูการตั้งคามาตรฐาน
สําหรับโหมดรูปภาพ และเสียง
-โหมดรานคา: คุณสามารถตั้งคาขั้นสูงสําหรับโหมดรูปภาพ และเสียง

หมายเหตุ : การตั้งคาเมนูรูปภาพจะไมสามารถเขาถึงได
                เมื่อคุณเลือกโหมดรานคา
Shop Demo : เขาสูการตั้งคา E-show
หมายเหตุ:  E-show ใชงานไมไดสําหรับบางรุน 
Power: เขาสูการตั้งคาโหมดพลังงาน
- Wake on Wifi: เปดใชงานการปลุกเมื่อตั้งคา WiFi
- Network standby : เปดใชงานการตั้งคา STR
Sleep Timer: ตั้งคาทีวีใหปดอัตโนมัติ

Language
English

Environment
Home

Settings

System
Setup your TV options

Shop Demo
E-show

Power

Sleep Timer

การใชงานทีวี
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สมารทโซน

เสียงเพลง: เขาสูโหมดเสียงเทาน้ัน

Fast Cast: แอพน้ีสามารถสงเน้ือหามือถือไปยังทีวี
ทําใหผูใชสามารถ สงเน้ือหามัลติมีเดีย เชน ภาพถาย วิดีโอ เพลง
และอีกมากมายไปยังทีวี
ข้ันตอน Fast Cast
1. ดาวนโหลดแอปมือถือ Fast Cast
2. มือถือและทีวีเชื่อมตอ Wi-Fi เดียวกัน
3. คนหาอุปกรณและเชื่อมตอทีวี
หมายเหตุ:
1. ฟงกชั่นน้ีอาจไมสามารถใชไดกับมือถือบางรุน
และขึ้นอยูกับการรองรับรูปแบบไฟล
2. คําแนะนําของสภาพแวดลอมในการใชงาน:
2.1: คําแนะนําความเร็วเครือขาย 1M / S ~ 2M / S
2.2: ไฟลท่ีตองการ :  MP4 ,          ,       ,         ,        ,AVI TS FLV f4v m3u8 
   (ข้ึนอยูกับชิปเซ็ตท่ีรองรับ)
ตั้งเวลาปดเครื่อง: ตัวเลือกประกอบดวย: ปด, 10 นาที, 20 นาที, 
30 นาที, 60 นาที, 90 นาที, 120 นาทีและ 180 นาที
เวลาโลก: เลือกเพ่ือเพ่ิมเวลาโลก 
โหมดกลางคืน: เปดเพื่อรักษาระดับเสียง และความสวาง
เพื่อปองกันการรบกวนผูอื่น เสียง และความสวางจะอยูในระดับตํ่า

Enjoy Music Night modeFast Cast World clockSleep Timer



15

หมายเหตุ และ คําถามที่พบบอย 

หมายเหตุ: 
ทีวีอาจจะไมสามารถอานขอมูลจากแหลงขอมูล
จากอุปกรณโทรศัพทมือถือ ที่ไมไดมาตรฐานได 
โปรดใชทีวีรวมกับอุปกรณโทรศัพทมือถือที่ไดมาตรฐาน
 

หมายเหตุ: สําหรับไฟลที่มีการเขาโคด 
มีวิธีการเขาโคดที่ไมไดมาตรฐานบางวิธี
ที่ไมสามารถใชงานรวมกับทีวีได

คําถามที่พบบอย
1.ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดดานลาง 
   ระบบจะไมสามารถถอดรหัสของไฟลได 
   และจะสงผลใหไมสามารถเปดไฟลไดตามปกติ:
   - ลักษณะพิเศษของไฟลนั้นๆ เชนความละเอียดของพิกเซล,
      Code Rate ของไฟลภาพหรือเสียงนั้นๆ 
      หรือ Sampling Rate ของไฟลเสียงนั้นๆ เกินกวาที่กําหนด
   - ทีวีไมรองรับไฟลนั้นๆ หรือ ไฟลเปนภัยคุกคามตออุปกรณ
2.ปลั๊กมีความรอนสูง : หามตัดการเชื่อมตอในขณะที่มีการอาน
   หรือถายเทขอมูลอยู เพื่อเปนการหลีกเลี่ยง
   การสรางความเสียหายใหกับระบบ
3.ตรวจดูเพาเวอรซัพพลายขณะที่คุณใชทีวีรวมกับโทรศัพทมือถือ
   หรือกลองดิจิตัล ถาหากเพาเวอรซัพพลายมีกําลังไฟไมเพียงพอ
   หรือไมเหมาพสมกับอุปกรณ อาจทําใหเกิดปญหาขณะใชงาน
   หรือ อาจทําใหใชงานไมได ในกรณีนี้ ใหทําการรีสตารทเครื่อง 
   หรือ ถอดปลั๊กที่เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก 
   และเชื่อมตอใหมอีกครั้ง โดยทําใหแนใจวาเพาเวอรซัพพลาย
   ของอุปกรณนั้นทํางานเปนปกติ
4.ระบบของทีวีเครื่องนี้รองรับการเชื่อมตอ USB 1.1 และ 2.0 
   เชน U-Disks แบบมาตรฐาน, เครื่องเลน MP3, 
   External Hard Disk, ฯลฯ
5.แนะนําการเชื่อมตอกับ UBD 2.0 
   เพื่อใหไดคุณภาพของภาพและเสียงที่ดียิ่งขึ้น
6.อาการภาพคาง หรือภาพกระตุกเปนปรากฏการณปกติ
   ในขณะที่มีการเลนไฟลที่มีอัตราการบีบอัดสูง
7.สําหรับอุปกรณ USB บางชนิดที่มีเพาเวอรซัพพลาย
   เชน ฮารดดิสกขนาดใหญ, MP4, ฯลฯ 
   แนะนําใหใชในกําลังไฟที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไฟชอต

   

บทท่ี 5 

มัลติมีเดีย
เชือ่มตอ USB เขากบัชอง USB หลังอุปกรณทีว ีจอภาพจะแสดงชือ่ไฟล 
จากน้ันกด OK เพ่ือเลนไฟลทีต่องการ 
หากไมม ีUSB เชือ่มตอกบัอุปกรณทีวอียู หนาตาง USB จะไมปรากฎ

วีดิโอ :
1. เลือกไอคอนวดีโิอ จากน้ันกด OK เพ่ือเลนไฟลทีเ่ลอืก  
2. กดปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปยังไฟลท่ีตองการ จากนัน้กด OK เพ่ือเลน
3. ขณะทีไ่ฟลเลนอยู หากกด OK จะเปนการเรยีกหนาตางคอนโซล 
    กด OK อีกครัง้เพ่ือหยุดเลนหรอืเลนวดีโิอตอ 
    กดปุมลูกศรซายบนรีโทตเพ่ือเรงกลับ และลูกศรขวาเพ่ือเรงไปขางหนา
4. กดปุม          เพ่ือดตัูวเลอืกอ่ืนๆ 
    เชน รปูภาพ, สเกล, โหมดลูป, คําบรรยาย, เสยีงพากษ
5. กดปุม กลับ เพ่ือหยุดการเลนไฟล และกด กลบั อีกครัง้เพ่ือออก

รปูภาพ
1. เลือกไอคอน รปูภาพ จากน้ันกด OK เพ่ือดรูปูภาพ
2. กดปุมลูกศรเพือ่เล่ือนไปยังไฟลท่ีตองการ จากน้ันกด OK เพ่ือดู
3.ในขณะทีแ่สดงรปูภาพ หากกด OK จะเปนการเรยีกหนาตางคอนโซล 
    สามารถเล่ือนไปยังรูปภาพตอไป หรอืกอนหนาน้ี
   ไดโดยการกดปุมลูกศรซายหรอืขวา
4. กดปุม OK  เพ่ือดตูวัเลือกอ่ืนๆ เชน เล่ือนไปทางซายอตัโนมติั, 
    เล่ือนไปทางขวาอัตโนมติั, เลือกเลนดวยตนเอง, รายละเอียด, 
    เปด-ปดโหมดเพลงประกอบพ้ืนหลัง

เพลง
1. เลือกไอคอน เพลง จากน้ันกด OK เพ่ือฟงเพลงท่ีเลือก
2. กดปุมลูกศรเพือ่เล่ือนไปยังไฟลท่ีตองการ จากน้ันกด OK เพ่ือฟง
3. หนาตางคอนโซลประกอบดวยเลน/หยุด, 
    ขามไปเพลงถดัไป/ ยอนไปเพลงกอนหนา, เรง/ชะลอความเรว็เพลง 
    กดปุม       เพ่ือดเูพลยลิสต
4. กดปุม กลับ บนรโีมตเพ่ือหยุดเลน

ดสิก
1. เลือกไอคอน ดสิก จากน้ันกด OK เพ่ือเลือกโฟลเดอร
2. กดปุมลูกศรเพือ่เล่ือนไปยังไฟลท่ีตองการ จากน้ันกด OK เพ่ือเลน
3. กดปุม กลับ บนรโีมตเพ่ือหยุดเลน

PhotoVideo Music Disk

ขอมูลอื่นๆ



ปญหา และแนวทางแกปญหา

1. ลมเหลวในการเชื่อมตอ กับเครือขาย 
- ตรวจสอบวาทีวีของคุณเชื่อมตอ กับเครือขายหรือไม 
- รีบูตทีวีของคุณ 
- ปรึกษาผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ 

เพื่อยืนยันวารองรับการเขาถึงเราเตอรของคุณ หรือไม 
ดูคูมือการใชงานของเราเตอรของคุณ

 

- ตรวจสอบใหแนใจวาทีวีของคุณเชื่อมตอ กับเราเตอรหรือไม 
หากเราเตอรเชื่อมตอ และเปดเครื่อง ใหลองเปลี่ยนเราเตอร
และสายเครือขายใหม และใช PC ของคุณเพื่อทําการทดสอบ 
หากปญหาของคุณยังอยู โปรดติดตอศูนยบริการลูกคา

  
       

2. วิดีโอไมสามารถเลนไดอยางราบรื่น
- การเลน วิดีโอจาก USB อาจเปนผลมาจากการโอนถายขอมูล

หรือทีวีอาจไมรองรับ สกุลไฟลดังกลาว 

- วิดีโอ ที่ดาวนโหลด หรือ ในการดูวิดีโอ ออนไลน
 
A. อาจเกิดจากสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ตํ่าของเครือขายของคุณ 
     ตองใชความเร็วเครือขายที่สูงกวาเดิม   
 
B. อาจเกิดจากผูใชสัญญาณอินเทอรเน็ตมีจํานวนมาก  
 
C. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเครื่องอื่น
    ในเครือขายเดียวกันนั้นใชงานดวยหรือไม      

   
     
 
D.

 
     อาจเกิดจากไฟลวิดีโอนั้นเสียหาย
     

 

3. เมื่อมือถือสองเครื่องเชื่อมตอ กับทีวีในเวลาเดียวกัน
    อาจทําใหไมสามารถใชงานไดในบางครั้ง 

-  ฮารดดิสกแบบพกพาใชพลังงานมากซึ่งอาจทําให
 เกิดปญหาเกี่ยวกับแหลงจายไฟ 
 แนะนําใหเชื่อตอฮารดดิสกเพียงหนึ่งเครื่อง 
 หรือฮารดดิสกแบบพกพาที่ใชพลังงานตํ่า

4. วิดีโอจากฮารดดิสกแบบพกพา (USB) 
    กําลังเลนแตไมมีเสียง 
-  เครื่องเลนทีวีไมรองรับรูปแบบเสียงของวิดีโอในฮารดดิสก

5. วิดีโอบางรายการไมสามารถเลนได
- รูปแบบของวิดีโออาจไมไดรับการรองรับจากทีวี

โดยเฉพาะวิดีโอที่ถายโดยกลองบางชนิด อาจไมสามารถ
ใชงานรวมกับทีวีของคุณได

6. วิดีโอหยุดเลนกลางคัน
- ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการคัดลอก หรือบีบอัดวิดีโอ
   ดังนั้น อาจทําใหหยุดเลนโดยอัตโนมัติ ในระหวางการเลน 

7. ขอควรปฎิบัติเมื่ออัพเดต ซอฟตแวร
- หามถอดปลั๊คระหวางการอัพเดต
- หลีกเลี่ยงการใชงานดวยรีโมทควบคุมของคุณเมื่อทําการอัพเดต  
- บางครั้งการอัพเดต SW อาจใชเวลานาน 

8. อาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หลังจากการอัพเดต 

- ภายใตเงื่อนไขบางประการการอัปเดต อาจไมเพียงแตอัปเดต
  หรือเพ่ิมฟงกชั่นใหม แตยังปรับปรุงประสิทธิภาพของทีวี 
  นอกจากนี้อาจไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

 

หมายเหตุ: ปญหา และวิธีแกปญหาขอ 1 ถึง 2 ใชสําหรับทีวีรุนที่มีฟงกชั่นเครือขาย
                ดังนั้น ผูใชทีวีที่ไมไดเชื่อมตอเครือขาย สามารถขามขั้นตอนนี้ได

16

 ขอมูลอื่นๆ
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ปญหาโดยมากที่คุณพบระหวางการใชงานอุปกรณทีวี
สามารถแกไดโดยการตรวจสอบปญหา
และวิธีการแกไขตามลิสตดังตอไปนี้

ไมมีภาพ / ไมมีเสียง
1. ตรวจสอบวาฟวสหรือเซอรกิตเบรกเกอรทํางานอยูหรือไม
2. เชื่อมตอกับอุปกรณไฟฟาอีกเครื่องกับชองเอาทเลต 
    เพื่อตรวจเช็ควาอุปกรณเปดติด
    และสามารถใชงานไดปกติหรือไม
3. ปลั๊กไฟอาจจะไมไดเชื่อมตอกับเตาเสียงอยางถูกตอง
4.ตรวจเช็คแหลงสัญญาณ

ภาพไมมีสี
1. เปลี่ยนระบบสี
2. ปรับคาความอิ่มตัวของสี (Saturation)
3. ลองเปลี่ยนชองเพื่อเช็คดูวาจอแสดงสีปกติหรือไม 
    เพราะอาจมีบางรายการโทรทัศนที่แสดงสีเปนสีขาว-ดํา

รีโมตคอนโทรลไมทํางาน
1. เปลี่ยนถาน
2. ถานไมถูกใสอยางถูกตอง
3. สายไฟของอุปกรณทีวีอาจเชื่อมตอไมถูกตอง

ไมมีภาพแตมีเสียงปกติ
1. ปรับคาความสวางและคาคอนทราสต
2. การแพรภาพอาจเปนไปอยางไมถูกตอง

แสดงภาพปกติแตไมมีเสียง
1. กดปุม Vol+ เพื่อเพิ่มเสียง
2. อาจมีการเปดโหมด Mute อยู กดปุม Mute เพื่อเรียกคืนเสียง
3. เปลี่ยนระบบเสียง
4. การแพรภาพอาจเปนไปอยางไมถูกตอง
หนาจอแสดงภาพเปนเสนคลื่น
โดยปกติจะเกิดจากมีการแทรกแซงสัญาณในพื้นที่ เชนจากรถยนต
 หรือ จากที่เปาผม ปรับตําแหนงของเสาอากาศ
 เพื่อลดสัญญาณรบกวน

การถูกสัญญาณรบกวน
ถาเสาอากาศถูกวางไวในพื้นที่ที่เปนริมขอบ 
ในบางครั้งอาจทําใหสัญญาณที่ไดรับออนเกินไป 
และกอใหเกิดอาการจอพรามัว ในกรณีที่สัญญาณออนมาก 
อาจจะตองติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติม เพื่อปรับการรับสัญญาณใหดีขึ้น

1. ปรับตําแหนงของเสาอากาศที่เชื่อมตอกับอุปกรณทีวี
2. ตรวจเช็คการเชื่อมตอระหวางอุปกรณทีวีกับเสาอากาศ
3. คนหาชองรายการใหม
5. ลองเปลี่ยนชอง การแพรภาพอาจเปนไปอยางไมถูกตอง

 

การติดไฟ
มีจุดสีดํา หรือมีรอยตามแนวนอน หรือภาพกะพริบ 
ซึ่งมักเกิดจากสัญญาณรบกวนจาก รถยนต ,หลอดไฟนีออน
สวานไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ 
 
 

ภาพซอน
ภาพซอนเกิดจากสัญญาณโทรทัศนจากสองเสนทาง 
สวนแรกคือเสนทางตรง สวนที่สองเกิดจากการสะทอนจากอาคารสูง
เนินเขา หรือวัตถุอื่นๆ การเปลี่ยนทิศทาง
หรือตําแหนงของเสาอากาศ อาจทําใหการรับสัญญาณดีขึ้น
สัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุ
สัญญาณรบกวนนี้ทําใหเกิดคลื่น หรือ เสนทแยงมุมเคลื่อนไหว
และในบางกรณี อาจทําใหความคมชัดของภาพลดลง

หากทีวีขัดของ
1. กดปุม Power เพื่อปดทีวี จากนั้นกดปุม Power อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตทีวี  
     
2. ถอดสายไฟออก จากนั้นกดปุม Power เพื่อรีเซ็ตทีวี 
    
หมายเหตุ: หากทั้งสองวิธีนี้ไมสามารถแกไขได
โปรดติดตอศูนยบริการ เพื่อแกไข

การติดตั้งขาตั้งทีวี

ขอมูลอื่นๆ

การติดตั้งขาตั้งทีวี จะติดตั้งดวยนอตสกรู

หมายเหตุ : รูปภาพนี้มีไวเพื่ออางอิงเทานั้น 

การแกไขปญหา
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Chapter 1 Introduction

Precautions
Read all of the instructions before operating the set. 
Keep these instructions well for future use.

Product
• Do not block or cover the ventilation openings on  
 the back cover. 
• Do not push objects of any kind into this unit through 
 the cabinet slots as they could touch the current  

 carrying parts or short-circuit parts, resulting in 
 electric shock, or damage to the unit.
• Do not attempt to open the cabinet as this may  
 cause damage. There are no parts inside you can  

 service by yourself. Refer all servicing to 

 

 personnel.
• Do not touch the screen surface with  as this

 

 may scratch or mark the TV screen.
• Do not impact the TV screen with hard pressure as 
 this may damage the TV screen severely.

Power and Plug
• Unplug the set under the following conditions:
 - If the set will not be used for a long period of time.
 - If the power cord or the power outlet/plug is  
 damaged.
 - Follow the instructions to install and adjust the 
   product. Adjust those controls that are covered  
 in these operating instructions as improper   
 adjustment of other controls may result in damage.  
 If this happens, unplug the set and refer to the  
 service personnel.
 - If the set is subject to impact or has been dropped  
 and the cabinet has been damaged.

 

 

 

Power Cord and Signal Cable
• Do not allow anything to rest on or roll over the  
 power cord and the signal cable.
• Protect the power cord and the signal cable from 
 being trampled.
• Do not overload the power cord or the power outlet. 
• Do not expose the power cord and the signal cable 
 to moisture. 

Use Environment
• Do not place the set on an unstable cart, stand, or 
 table.
• Place the set on a place that allows good   
 ventilation.
• Do not use the set near damp, and cold areas. 
 Protect the set from overheating.
• Keep the set away from direct sunlight.
• Apparatus shall not be exposed to dripping or    

splashing and no objects  with liquids, such as  
 vases, shall be placed on the set.
• Do not use the set in dusty place.

• Operating Temperature: 5℃ to 35℃(41°F to 95°F)
    Operating Humidity: 20% to 80%, non-condensing
    Storage Temperature: -15℃ to 45℃(5°F to 113°F)
    Storage Humidity: 10% to 90%, non-condensing
Cleaning
• Dust the set by wiping the screen and the cabinet  
 with a soft, clean cloth or some special liquid  
 cleaner. 
• Do not apply excessive force to the screen when 
 cleaning.
• Do not use water or other chemical cleaners to  
 clean the screen as this may damage the surface of  
 the TV screen.

Hanging the TV Set on the Wall
Warning: This operation requires two people.
To ensure a safe installation, observe the following 
safety notes:

• Check that the wall can support the weight of the TV 
 set and wall mount assembly.
• Follow the mounting instructions provided with the  
 wall mount.
• The TV set must be installed on a vertical wall.
• Make sure to use only screws suitable for the  
 material of the wall.
• Make sure that the TV set cables are placed so that  
 there is no danger of tripping over them.
All other safety instructions about our TV sets are also 
applicable here. 

Important Information
If a television is not positioned in a  stable 
location, it can be potentially hazardous due to falling. 
Many injuries, particularly to children, can be avoided 
by taking simple precautions such as:
•   Using cabinets or stands recommended by the
     manufacturer of the television.
•   Only using furniture that can safely support the
     television.
•   Ensuring the television is not overhanging the edge
     of the supporting furniture.
•   Not placing the television on tall furniture (for
     example, cupboards or bookcases) without  
    anchoring both the furniture and the television to a  
    suitable support.
•   Not standing the television on cloth or other  
     materials placed between the television and 
     supporting furniture.
•   Educating children about the dangers of climbing on
     furniture to reach the television or its controls.
Note: Graphics contained within this publication
are for presentation only. 
WARNING: the batteries should not be exposed 

like.
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Buttons on the TV
Note: The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model. 
And some buttons may not available for some models. 

2.      \     button
    Increases/decreases the volume.In the menu system,they act like the right/left direction buttons on the
    remote and adjust menu controls.  

1.      \     button
    Scans up/down through the channel list. In the menu system, they act like the up/down direction buttons on the 
    remote and adjust menu controls.

/    button3.

    Note: The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model. 

Turns the TV on or standby.
When the power is on, press this button for more than 3 seconds，and the NAV menu will display on the screen;
When NAV menu is visible, you can highlight the shortcuts by moving the Controller up/down direction, and press
the Controller to enter, then operate according to the on-screen display.



VIDEO

AV IN
L

R

AUDIO

mini

HEADPHONE OUT
HEADPHONE OUT socket (output)

RF IN
RF IN

Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from your antenna, 
cable, or cable box.

Note: ARC (Audio Return Channel) function is only supported on certain 
         HDMI1 (ARC) port for some models.

This output can be used to connect a compatible digital audio receiver.
OPTICAL OPTICAL OUT socket
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Remote Control Functions
Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied 
with your set can be used to navigate through the menus and to confi gure all the general settings.

Note: Figures and illustrations in this operation manual are provided for reference only and may differ from actual 
product appearance. Certain function may not be available for some models. 

SMART To enter SMART function interface.

To enter Homepage.

Turns the TV on or off.

FAV LIST

/
AD

Enter into Quick Access Menu.

Enter into Using TV System menu.

/AD

Goes to the Google App Drawer.

To select the previous or the next photo,music or video.

Confirms your selection.

To select a sound type available for selected analogue TV program; to select 
an audio language available for selected digital TV program.

(up, down, left and right direction buttons) Highlights different items
in the menu system and adjusts the menu controls.
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Goes to the YouTube homepage.

To pop up the virtual remote control keyboard when available.

POWER (On/Off button) Turns the TV on or off.

Enter into Using TV settings.

SMART To enter SMART function interface.

（Mic）Click to interact with Google Assistant of the TV.
(Available only when the network connection is normal.)

Goes to the Google App Drawer.

Goes to the smart TV homepage.

Exit the menu and return to the previous menu.

Remote Control Functions
Most of your television's functions are available via the menus that appear on the
screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through
the menus and to configure all the general settings.  

Step 1: Press         button to enter the home page.

Step 2: Press         button to enter the “RC pairing”.

Step 3: Follow the “Settings tips page”,Press OK and       together.

Step 4: The screen will display “Pairing...”, Pair finished the screen will

display “Success!”.

NOTE:If you wait more than 2 minutes and it can’t pair,

please repeat the above steps for pairing again.

If you want to unpair the Bluetooth remote, As follow:

Step 1: Press         button to enter the home page.

Step 2: Press                  to choose       ,and then press OK to enter.

Step 3: Press     to select “Remotes & Accessories” and then to chooe 

the Bluetooth remote name to enter next steps.

Step 4: Press unpair and then choose OK button. 

How to Pair Remote Control with the TV
This is a Bluetooth remote control, and before using it,
please pair it with the TV firstly.The following steps are for 
your reference: 

▲/▼ ◄/►

HOME

.

RC pairing

Please press OK and HOME at the same time.

Keep RC and TV within 1 meter.

You can activate voice control.

OK
OK

+
HOME

(up, down, left and right direction buttons) Highlights different items 
in the menu system and adjusts the menu controls.

OK Confirms your selection.

(                )

Volume
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Switching on
Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote 
control before going on to following pages describing how to use the channel set-up 
procedure.

1. Insert two batteries in the remote control.

    Precautions on using batteries:
    - Only use the battery types specified.
    - Make sure you use the correct polarity.
    - Do not mix new and used batteries.
    - Do not use rechargeable batteries.
    - Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, 
      throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause 
      them to leak or explode.
    - Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long 
      period of time.

3. Connect an outside aerial to the ANTENNA IN socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.
    Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

    If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the     
    button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.    

2. Connect the power cable FIRST to the television, THEN to a mains socket.
    (Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the 
    power cable to the mains socket.)

     If your TV is connected to an AC supply
     Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected 
     to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any 
     circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

     If your TV is connected to a DC supply
     Your TV set should only be connected to a DC supply. It must not be connected
     to a AC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any
     circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

Switching off

To put the TV set into standby mode, press the     button on the remote control
or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.

To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.
Note: For some models, press the power button to switch off the TV set .
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Initial setup
The first time you switch the set on, the Initial setup screen appears, which guides you through the initial setup process. 
Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process such as selecting the language,connecting to the 
network, scanning channels, and more. During each step, either make a choice or skip the step. If you skip a step, 
you can perform the setup later from the settings menu. 
Note: If the channel search retrieved only the analogue channels it could be caused by poor broadcasting and therefore 
          is not covered by manufacturer warranty. Manufacturers cannot be held responsible for lack of or poor broadcasting 
         in some areas.
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Chapter 3 Homepage Operation
Note: This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only 
and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options are not available.
You can select all the features from homepage.

1. Press  to display homepage.

3. Press OK to enter each option.
4. To exit the menu, press .

WARNING:

• 
• Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
• If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
• According to circumstances of the contents provider, an application’s updates or the application itself may be 

discontinued.
• Depending on your country’s regulations, some applications may have limited service or not be supported.

Using Homepage - TV

Source: Select the input source from devices connected to TV through different ports.
 Settings:Allows you to adjust TV settings.

Using Homepage-Apps

Configure the network settings before using Smart TV applications. 

Changes in application content may be made without prior notice by the service provider.•

2. Press ▲/▼/◄/►to select icons from the screen list.

Apps:Press ◄/► to select, press OK to Enter.

Source Settings
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Note:The available source might differ depending
on the model.

Volume
Volume control: press the Volume +/- buttons on 
the remote control or the corresponding buttons on the 
TV set to increase or decrease the volume. 
Sound mute: press the Mute button to temporatily 
mute  the sound. Press this button again or the 
Volume + button to restore the sound.    

 

Using Quick Access Menu
Note: Some of the functions might be unavailable 
in certain sources. And for some models, certain 
options are not available.
This section explores the menus and settings of your 
TV. Each menu is outlined and detailed to help you get 
the most from your TV. To access the menu system: 
1. In TV mode, press  on the remote control to 

display the quick access list.
2. Press ▲/▼ to select the desired item, then press 

OK  to open the corresponding submenu.
3. In submenu, use ◄/► and OK buttons to make 

the adjustments, or use ▲/▼ to select an item, use  
OK  to enter and operate according to the on-screen 
display or guide.  

4. Press  to return to the previous menu. 

Info:Select this option to view TV infomation.
Picture adjustments: Enter to ajust picture mode or
Advanced settings.
Screen: Select this option to ajust the picture size.
Sound adjustments: Select this option to set the sound
adjustments.
Speakers:To enter TV speaker settinghs.
HDMI Settings：Enter to set up HDMI devices for 
streamlined control.

Display & Sound

Info

Picture adjustments

Screen

Speakers

Sound adjustments

HDMI Settings

MTS audio

Scan channels

TV

Display & Sound

Channel organizer

MTS audio:Enter to check MTS audio.   
Scan channels: To setup Analogue or Digital channels.
Channel organizer:Press ▲/▼ to select Channel and 
Press OK enter submenu,Press ▲/▼ to select Hide/Unhide,
edit,delete channels,press OK to confirm.
Note:Display only under ATV/DTV source.

TV

ATV

CABLE

ANTENNA

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

AV

Google Play Movies

Source
Press SOURCE then press ▲/▼ to select your
desired source, and then press OK to confirm.

Accessing channels
   /    buttons can up or down to switching channel.
or open virtual keyboard and select digital switching 
channel
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Using TV Settings
The Settings menu allows you to  the TV with
your preferences.

This section explores the menus and settings of your 
TV. Each menu is outlined and detailed to help you get 
the most from your TV. To access the menu system: 
1. In TV mode, press  on the remote control to 

display the quick access list.
2. Press ▲/▼ to select the desired item, then press 

OK  to open the corresponding submenu.
3. In submenu, use  and OK buttons to make 

the adjustments, or use ▲/▼ to select an item, use  
OK  to enter and operate according to the on-screen
display or guide.  

4. Press  to return to the previous menu. 

Note: Some of the functions might be unavailable 
in certain sources. And for some models, certain 
options are not available.

▲/▼

Settings
Channels

Setup your TV to receive broadcast signal.

Analogue Setup
Select to customise and receive programmes.

Channels Setup

Analogue Setup
- Analogue Auto Tuning: Press OK to start the automatic
search process. The search may take a few minutes.
During the process, you can press and chosse YES to 
exit.
- Analogue Manual Tuning: Press OK to enter the
interface.Press ▲/▼ to set program,TV system or color
system item, then Press ▲/▼ select Frequency and
press OK to search channel.

Digital Setup
- Digital Cable Tuning:Press OK to start the automatic
search process.The search may take a few minutes.
During the process, you can press        and chosse YES
to exit .
- Subtitle Setup:
(1)Subtitle Setting:Include off,Basic,Hearing impaired.
(2)Primary Preferred Language:
Press OK and than use ▲/▼ to select Primary Preferred
Language.
(3)Secondary Preferred Language:
Press OK and than use ▲/▼ to select Secondary Preferred
Language.
- Audio Setup
(1)Audio Description:Include Off and On.
(2)Audio Description Mixing Level:
Press OK and than use ◄/► to set Audio Description Mixing
Level.
(3)Audio Type: Include Normal ,Hearing Impaired,Visual 
Impaired.
(4)Primary Preferred Language:
Press OK and than use ▲/▼ to select Primary Preferred
Language.
(5)Secondary Preferred Language:
Press OK and than use ▲/▼ to select Secondary Preferred
Language.

External Inputs

CEC Control:To select On/Off.
Device auto power off:Power off HDMI devices with the TV.
Tv auto power On:Power on the TV with a connected HDMI
device.
CEC device list: Turn devives on and select [Enable] to 
enable control of HDMI devices.
Device Control Keys:Pass through addtion remote buttons
to cec compatible devices.
HDMI Mode
Include Standard format and Enhanced format.

Settings
External Inputs

Select to configure external inputs.

HDMI CEC Settings
Setup CEC compatible devices for streamlined control.

HDMI Mode
Enhance 4K HDMI signal format.

Settings
Channels

Setup your TV to receive broadcast signal.

Digital Setup
Select to customise and receive digital broadcast services.
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Sound

Sound Adjustment
Adjust sound and speaker-related options.

Settings

Sound
Adjust sound and speaker-related options.

TV Placement
Deak Top.

Digital Audio Out
PCM

Dolby digital plus
On

Picture & Display

Picture Ajustment
Adjust the picture settings such as Brightness, color and hue.

Settings

Picture & Display
Adjust the picture and screen settings. Display Setting

Adjust the aspect ratio and viewable screen area.

Picture Ajustment:
-  Picture Mode:Optimize picture quality for general
content.Use ▲/▼ to scroll through the Picture preset
settings:Standard,Dynamic,Movie,Sport and Personal.
- Advanced Settings:
Access advanced picture enhancing options.
Brightness: Adjusts the brightness of the picture.
Color: Ajusts the color saturation.
Clarity:Advanced technique for picture enhancement.
Reset: To reset picture ajustment.

Display Setting:
-  Screen mode: Ajust the picture size.Use ▲/▼ to scroll
through the sound preset settings:Zoom 1, 4:3 , 16:9,
Zoom 2
-  Auto screen:Automatically adjusts screen mode based
on the signal.Include On and Off.
-  Overscan ：the picture display after overscan or not ,
include on and off (only available in HDMI)

Sound Adjustment:Adjust sound and speaker-related
options.
- Sound Mode:Optimize sound quality for general
content.Use ▲/▼ to scroll through the sound preset
settings:Sports,Standard,Cinema,Music and News.
- Surround:Reproduces life-like surround sound when
playing 5.1-channel audio sources.Include On and Off.
- Advaned Setting:Access advanced sound enhancing
options.
Volume Setting:
1)Auto Volume:Keeps the volume level constant for all 
programs and inputs.Include On and Off.
2)Balance:Adjust the speaker blance.
3)Digital Audio Out Volume:Applied for PCM only.The
volume levels between PCM and compressed audio will
differ.
4)Digital Audio Out Delay:Set the delay time for Digital
Audio.
5)Volume offset:Adjust the soundlever of the current
input relative to other inputs.
Sound mode related:
1)Surround effect:Use◄/► to scroll through Surround
effect. 
2)Equalizer: Use◄/► ▲/▼ to scroll through Equalizer. 
Reset:To reset all Sound adjustment settings.

TV Placement: Select how TV SET placed. Include Desk
Top and Wall Mount.

Digital Audio Out:Optical out for audio signals from the
Digtal Audio Out.

Dolby Digital Plus:Include On and Off.



14

Chapter 4 Using your TV

System

Language:Use▲/▼ to scroll through Language.
Environment: Enter to set Home or shop mode.
-Home Mode: You Would be able to view the standand
settings for Picture and Sound Modes.
-Shop Mode:You can enjoy enhanced setting for Picture
and Sound Modes.
Note: Picture menu settings will not be accessible
when you select Shop Mode.
Shop Demo:Enter to set E-show.
Note:E-show is not availbale for certain model.
Power:Enter to set Power mode.
- Wake on Wifi:Enable wake on WIFI Settings.
- Network standby:Enable STR Settings.
Sleep Timer:Set the TV to turn off automatically.
Idle TV Standby: select the  inactivity time that TV enter  
standby.  
Available space: show the system storage size and 
Memory size.

Language
English

Environment
Home

Settings

System
Setup your TV options.

Shop Demo
E-show

Power

Sleep Timer

Smart Zone

Enjoy Music:Select this option to enter into Audio Only
mode.
Fast Cast:An app that quickly delivers mobile content to 
TV,allowing users to quickly deliver multimedia content
such as photos,videos,music and more to TV terminals.
Fast Cast Step:
1.Download Fast Cast mobile App.
2.Mobile and TV are connect the Same Wi-Fi.
3.Search device and connect TV.
Note:
1.This function may be unavailable for some mobile 
devices, and it subject to chipset support the files format.
2.Recommendations of working environments:
A: Local Area Network Speed recommendations on:
   1M/S~2M/S. 
B: Files required:MP4、AVI、TS、FLV、f4v、m3u8 
   (subject to chipset supported).
Sleep Timer:The options inlude:Off,10Min,20Min,30Min,
60Min,90Min,120Min,and 180Min. 
World clock: Enter to add World clock. 
Night mode:Turn on to Keep loudness and brightness
to prevent disturb others.Clear brightness at a low level.

Enjoy Music Night modeFast Cast World clockSleep Timer

Idle TV Standby

Available space
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Attention and Frequently 
Asked Questions
Attention:
Some non-standard mobile storage device may 
not be recognized. Please change to use the 
standard device.

   
Note: For coding files, there are many kinds non-
standard coding method, so this system can not be  
guaranteed to support the file formats using any coding 
method.

Frequently Asked Questions:
1. Under the following conditions, this system cannot 
    decode the file and the file cannot be play normally:
    
    -The parameters of file, such as the pixel of picture, 
     code rate of audio and video file, sampling rate of 
     audio file, exceed the limit of the system;
    -The format of file is not matched or the file is harmed.  

2. Hot plug: Do not disconnection when the system is 
    reading or transmitting data, avoid damaging the system 
    or the device.

3. Pay attention to the power supply of the device when 
    you are using a mobile hard disk or a digital camera.
    If the power supply is not sufficient or not stable, you
    may encounter problems during operating or can not 
    operate at all. In this case, please restart the device, 
    or unplug the device and plug it again, and ensure that 
    its power supply is normal.

4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 
    devices, such as standard U-disks, MP3 players, 
    mobile hard disks, etc..

5. For obtaining better audio and video quality, suggests 
    to use the external device which accords with USB2.0 
    standard.

6. When playing the video with high compression ratio, 
    these phenomenons, such as picture standstill and 
    menu long time response, are normal.

7. For some USB device with power supply, such as large 
    size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power 
    to avoid electric power shortage.

Multimedia
Connect a USB device to a USB socket, the screen will show
USB file name and then press OK to enter .If no USB device
connected, the USB interface will be not displayed.

Photo:

1. Select Picture icon, then press OK button to view the
picture.
2. Press Up, Down, Left or Right direction button to select 
your desired  picture file and press  OK to show.
3. While showing picture, press OK to display the play console. 
For Previous and Next use remote left and Right key. 
4. Use OK key or       key  to see more option:Manual play, I
nformation, Play mode,BGM:on or off.

Video:
1. Select Video icon, then press OK button to view movie file.
2. Press Up, Down, Left or Right direction button to select 
your desired file and press OK to Play.
3. While playing a Video, press OK Menu of remote to display  
the play console. For the Play console, Press Ok key of remote 
to Play and Pause the video file.Left key of remote to Fast
backward.Right key of remote to Fast forward.
4. Use       key to see more option:Photo Scale,Looping
mode,Subtitle,Audio track,info,settings. 
5. Press Return key of remote to Stop playing and Press
Return to Exit.

1. Select Disk icon, then press OK button to choose folder.
2. Press Up, Down, Left or Right direction button to select your 
desired  file and press OK to Play.
3. Press Return key of remote to Stop playing.

PhotoVideo Music Disk

Disk:

1. Select Music icon, then press OK button to listen to Music.
2. Press Up, Down, Left or Right direction button to select your 
desired  file and press  OK to Play.
3. The Play console includes Previous, Play/Pause,Fast
backward/Fast forward,Next.
Press          key to see PlayList. 
4. Press Return key of remote to Stop playing.

Music:



Problems & Solutions 

1. Fail to link to the network. 
- Check if your TV is connected with the network;
- Reboot your TV;
- Consult your internet service provider, to  
if access of your router is supported. Refer to the 
operation manual of your router.
- Make sure if your TV is connected with the router. if the 
router is well connected and powered on, try to change 
a new router and network line, and use your PC to have 
a test. Should your problem persists, try to consult Client 
Service Centre.

2. The video could not be played smoothly.

- Videos from your USB  drive --- It may result from 
data transmission, or its code  is far beyond the 
supported formats of this TV set.
- Videos downloaded from internet, or online videos.
 a. It may be caused by the lower bandwidth of your 
     network. A high network speed is required to handle 
     online videos.
 b. Peak internet usage times may affect the bandwidth.
 c. Check if any other computers on the same 
     network are also operating, as they may be using 
     up bandwidth. Especially if they are downloading or   
     displaying on-line videos. 
 d. The video may not be smooth itself, it is not the 
     problem of your TV or network.

3. When two mobile hard disks are connected with 
the TV at the same time, they will not be recognized 
some times.

- All mobile hard disks consume a lot of power, which 
may result in power supply problems. We recommend 
inserting only one hard disk, or a low power consumption 
mobile hard disk.

4. The video from a mobile hard disk (USB) is 
playing with no sound.

- The audio format of the video in your mobile hard disk 
is not supported by the TV player.

5. Some videos fail to play.

- The formats of the videos may not be supported by the 
TV, especially videos shot by certain kinds of cameras, 
generally with their private protocol of formats, which are 
not compatible with your TV.

6. Video stops playing midway.

- Mistakes may occur when videos are copied or 
compressed, so they may automatically stop playing 
during playback.

7. What should I pay attention to, when I do SW 
updating

- No power cuts when SW updating;
- Avoid any operations with your remote control when 
SW updating;
- Be patient because the SW updating process may 
takes a little bit longer time.

8. There are no distinct changes of TV interface after 
SW updating.

- Under certain conditions, SW updating may not only 
update or add new functions but also improve the 
performance of the TV set, without distinct changes of 
interface. Also, there may be no changes to the user 
interface at all.

Note: Problems & solutions 1 to 2 are for the TV models which have network functions, so users of non-connected 
TV models can disregard them.
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Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be 
corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound
1.  Check if the fuse or circuit breaker is working.
2.  Plug another electrical device into the outlet to make 
     sure it is working or turned on.
3.  Power plug is in a bad contact with the outlet. 
4.  Check the signal source.

No color
1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be 
    received.

Remote control does not work
1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly. 

No picture, normal sound
1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture, no sound
1. Press button►to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the Mute button to 
 restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture
It is usually caused by local interference, such as cars, 
daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to 
minimize the interference. 

Snowy dots and interference
If the antenna is located in the fringe area of a television 
signal where the signal is weak, the picture may be 
marred by dots. When the signal is extremely weak, it 
may be necessary to install a special antenna to improve 
the reception.
1. Adjust the position and orientation of the indoor/ 
 outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may  
 happen.

Ignition
Black spots or horizontal streaks appear, or the picture 

 or drifts. This is usually caused by interference 
from car ignition system, neon lamps, electric drills, or 
other electrical appliance.

Ghost
Ghosts are caused by the television signal following two 
paths. One is the direct path, the other is  from 
tall buildings, hills, or other objects. Changing the 
direction or position of the antenna may improve the 
reception.

Radio frequency interference
This interference produces moving ripples or diagonal 
streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. 
Find out and remove the radio interference source.

Base Installation

To  the double support base on the unit by screws,
the installation is completed.

* Figures and illustrations in this User Manual are 
provided for reference only and may differ from actual 

may be changed without notice.

* To bring you better visual experience, please remove 
all labels, if any, from TV front panel and screen before 
use.

72-65D800-X85Z1
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