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ระวังอยาใหวัตถุใด ๆ หลนเขาไปในตัวเครื่อง 

เชน คลิปหนีบกระดาษ เพราะอาจทำใหวงจรไฟฟา

ภายในตัวเครื่องเกิดการลัดวงจรไดอยาปลอยให

เด็กเล็กอายุต่ำกวา 3 ขวบ เลนตัวเครื่องหรือเลนอยูใกล กับตัวเครื่อง

ในขณะตอเครื่องใชงาน ควรจัดวางสายไฟของเครื่อง

ใหเรียบรอย ไมใหบิดเบี้ยวหักงอ เพื่อชวยใหอายุการ

ใชงานของเครื่องนานขึ้นและปองกันไมใหสายไฟชำรุด

 ควรใชงานกับระบบไฟฟาที่ติดตั้งสายดินเทานั้น อยาตอเครื่องใชงานกับ

เตารับที่ชำรุดหรือปลั๊กพวงที่สายไฟชำรุด เพราะอาจทำใหไดรับอันตราย

จากกระแสไฟฟารั่วได

เพื่อปองกันอันตรายจากการเกิดไฟไหม อยานำวัตถุที่มี

เปลวไฟมาวางใกลกับตัวเครื่อง เชน เปลวไฟจากเทียนไข

 เปนตน

ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย
ขอควรระวัง

เพื่อปองกันอันตรายจากการถูกไฟฟาช็อต 

อยาเปดฝาครอบเครื่อง อยาตรวจซอมเครื่อง

ดวยตัวเองเด็ดขาด เพราะอาจทำใหไดรับอันตราย

จากไฟฟาแรงสูงได หากเครื่องมีปญหาควรเรียกชางผูชำนาญทำการตรวจ

ซอมใหเทานั้น

เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมหรือถูกไฟฟาช็อต อยาวางเครื่อง

ทิ้งไวใหโดนฝนสาด หรือใชงานเครื่องในบริเวณที่มี

ความชื้นสูง อยานำภาชนะที่บรรจุน้ำหรือของเหลวใด ๆ 

มาวางใกลตัวเครื่อง เชน เหยือกน้ำ แจกันดอกไม อาจทำใหน้ำหกใสตัว

เครื่องได 

หากที่ตัวเครื่องมีควันขึ้น มีอาการแปลก ๆ หรือมีกลิ่น

เหม็นไหม ใหปดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเตารับ

ทันที จากนั้นควรเรียกชางผูชำนาญ หรือติดตอสอบ

ถามกับศูนยบริการฯ ใกลบานเพื่อทำการแกไข อยาพยายามตรวจซอมเครื่อง

ดวยตัวเองเด็ดขาด เพราะอาจทำใหไดรับอันตรายได

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย
เสาอากาศภายนอกที่ตอใชงานกับตัวเครื่อง ควรติดตั้ง

อยูหางจากสายไฟฟาแรงสูงเสมอ ในขณะที่มีฝนตกหนัก

หรือฟาผา ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กและถอดสายอากาศ

ออกเสมอ ไมแนะนำใหติดตั้งชองเสียบสายอากาศกับ

เตารับไฟบานอยูใกลกันเกินไป เพราะอาจทำใหกระแส

ไฟฟาสปารคถึงชองเสียบสายอากาศจนทำใหเครื่อง

เสียหายได

ปดเครื่องและถอดปลั๊กออกเสมอเมื่อใชงานเครื่องเสร็จ

แลวหรือเมื่อไมไดใชงานเครื่องติดตอกันเปนเวลานาน 

ถอดปลั๊กออกทันทีเมื่อเกิดฝนตกหรือฟาผา อยาจับที่

สายอากาศในขณะที่ฟากำลังผา

ขณะถอดปลั๊ก ใหจับที่ตัวปลั๊กแลวดึงออก ไมควรดึง

ที่สายไฟไมควรจับที่ปลั๊กไฟ ในขณะที่มือเปยก

การฟงเสียงจากหูฟงหรือ HEAD-PHONE ที่เสียงดังมาก

เกินไป อาจทำใหเปนอันตรายกับระบบการไดยินหรือ

แกวหูได

การใชขาแขวนสำหรับโทรทัศน.............................................................12
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HDMI(High-Definition Multimedia Interface) และโลโก้ HDMI

 

เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI 

Licensing Administrator,Inc.ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ควรติดตั้งและใชงานเครื่องใกลกับแหลงกำเนิดความรอน 

เชน เครื่องกระจายความรอน เตาอบ หรือเครื่องขยายเสียง 

เปนตน อยาวางเครื่องทิ้งไวใหโดนแสงแดดสองโดยตรง 

แนะนำใหติดตั้งเครื่องในบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ 

เพราะการดูโทรทัศนในบริเวณที่มีแสงนอยเกินไป 

อาจทำใหมีผลกระทบกับการมองเห็นของดวงตาได 

ควรเก็บเครื่องหรือใชงานใหหางจากบริเวณที่มีสนาม

แมเหล็กเขมขน เชน สนามแมเหล็กจากตูลำโพง

 ซึ่งอาจทำใหจอภาพมีสีเพี้ยนได
คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

อยาติดตั้งและใชงานเครื่องในรถยนต โตะ ชั้นวางหรือ
บริเวณใด ๆ ที่ไมมั่นคงเพราะอาจเปนสาเหตุทำให
เครื่องตกหลนเสียหายได หากจะติดตั้งและใชงานเครื่อง
ในรถยนตจะตองติดตั้งใหแข็งแรงแนนหนา โดยเฉพาะ
เมื่อติดตั้งเครื่องโดยใชขาตั้ง คุณตองระมัดระวังเปนพิเศษ
เมื่อรถออกตัวหรือเบรคกระทันหัน ซึ่งแรงกระทบ
กระเทือนดังกลาวอาจทำใหโทรทัศนลมคว่ำ เสียหายได

อยาติดตั้งและใชงานเครื่องใกลกับแหลงน้ำ เชน บริเวณ
ใกลอางอาบน้ำ อางน้ำหรือซิงคลางจาน หองซักรีด
 ในบริเวณที่พื้นเปยกชื้น หรือรอบๆ สระวายน้ำ เปนตน

เมื่อยายเครื่องมาจากบริเวณที่มีอากาศเย็น ไปยัง
บริเวณที่มีอากาศรอน ไมควรเปดใชงานเครื่องใน
ทันที เพราะอาจมีความชื้นเกิดขึ้นภายในเครื่องได 
แนะนำใหวางเครื่องทิ้งไวระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรอ
ใหความชื้นระเหยออกไปจนหมดกอน จึงคอยเปด
เครื่องใชงานตอไป

เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการติดตั้งและใชงานเครื่อง ไมวาจะตั้งพื้น
โดยใชขาตั้งหรือแขวนบนผนัง ควรติดตั้งเครื่อง
ตามคำแนะนำในคูมือการติดตั้งเครื่องเสมอ

ควรติดตั้งและใชงานเครื่องในบริเวณที่มีอากาศถายเท

ไดสะดวก อยานำผา กระดาษหรือวัตถุใด ๆ มาปดหรือ

คลุมที่ตัวเครื่อง เชน กระดาษหนังสือพิมพ ผามาน 

ผาคลุม เปนตน ในการติดตั้งเครื่อง ควรใหมีชองวาง

รอบๆ ตัวเครื่องอยางนอยดานละ 10 ซม.

คำแนะนำในการติดตั้งเครื่อง

ปดเครื่องและถอดปลั๊กออกกอนที่จะทำความสะอาด
เครื่องเสมออยาใชน้ำยาทำความสะอาดที่เปนของเหลว
หรือสเปรยมาทำความสะอาดเครื่องแนะนำใหใชเพียง
ผาสะอาดชุบน้ำเปยกหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดเครื่อง
เทานั้น

สำหรับการปองกันอันตรายที่ดีที่สุด คือ ควรอานคูมือการใชงานใหละเอียด
และทำความเขาใจกอนที่จะเริ่มตนติดตั้งและใชงานเครื่อง และควรเก็บรักษา
คูมือการใชงานไว เพื่อใชอางอิงในอนาคต

การทำความสะอาด
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การติดตั้งโทรทัศน
ขอแนะนำในการติดตั้ง
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การติดตั้งโทรทัศนและการเชื่อมตอ
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ควรติดตั้งโทรทัศนใ กลกับแหลงจายไฟ เพื่อใหงายตอการเสียบและถอดปลั๊ก

เพื่อความปลอดภัยโปรดเลือกผนังหรือฐานที่เหมาะสมในการติดตั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายควรวางโทรทัศนไวบนโตะหรือฐานที่แข็งแรง

ควรใหพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญติดตั้งโทรทัศนบนผนัง

หามวางโทรทัศนไวบ นวัตถุที่ไวตอการสั่นสะเทือน

หามวางโทรทัศนในสถานท ี่ ทีแ่มลงอาจเขาไปในตัวเครื่องได

หามติดตั้งโทรทัศนใกลกับเครื่องปรับอากาศมิฉะนั้นแผงหนาจอ

อาจมคีวามชื้นและทำใหส ีจอเพี้ยนได

ไมควรติดตั้งโทรทัศนใกลสนามแมเหล็กเพราะอาจทำให

คลื่นถูกรบกวน

ระยะการติดตั้งโทรทัศน

การติดตั้งบนผนัง

ขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ

ผนัง

ผนัง

ขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ

การระบายอากาศ

ควรเวนพื้นที่รอบๆโทรทัศนเพื่อระบายอากาศ แสดงในรูป

หามปดชองระบายอากาศหรือใสวัตถุใด ๆเขาไปในโทรทัศน

หามวางอุปกรณใ กลกับโทรทัศน เชน ตูหนังสือ ตูเสื้อผา

นอกจากโทรทัศนไ ดรับการระบายอากาศอยางเหมาะสม

ขอควรระวัง

หามวางโทรทัศนไวในพื้นทีท่ี่ไมมั่นคง เพราะอาจทำใหโทรทัศนก ระแทก

กับพื้นหรือเกิดการบาดเจ็บไดโดยเฉพาะกับเด็กซึ่งสามารถหลีกเลี่ยง

ไดดังนี้ 
การใชตูสำหรับวางโทรทัศนห รือชั้นวางที่แนะนำโดยผูผลิตโทรทัศน

ใชเฟอรนิเจอรที่สามารถรองรับโทรทัศนไ ดอยางปลอดภัย

ทำการตรวจสอบวาโทรทัศนไมยื่นออกมาจากขอบเฟอรนิเจอร

ไมวางโทรทัศนไ วบนเฟอรนิเจอรสูง เชน ตู ตูหนังสือ เปนตน

โดยที่ ไมม ีทีย่ึดทั้งเฟอรนิเจอรและโทรทัศน

หามวางโทรทัศนไวบนผาหรอื วัสดุที่อยูระหวางโทรทัศนและเฟอรนิเจอร

ใหความรูแกเด็ก ๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปนขึ้นไปบนเฟอรนิเจอร

เพื่อเขาถึงโทรทัศน

หากโทรทัศนของคุณถูกเก็บไวเปนระยะเวลานานและยายที่ตั้งใหม

ควรพิจารณาตามที่กลาวไวขางตน



 การเชื่อมตอสัญญาณตางๆ
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สีเหลือง (สายสัญญาณภาพ)
สีขาว (สายสัญญาณเสียง-ซาย)
สีแดง (สายสัญญาณเสียง-ขวา และ สายสัญญาณ Pr/Cr)
สีสม (สายสัญญาณ Coaxial)

สีน้ำเงิน (สายสัญญาณ Pb/Cb)

สีเขียว (สายสัญญาณ Y)
ขอควรระวัง

เมื่อเชื่อมตอเสาอากาศภายนอกเขากับชองสัญญาณโทรทัศน

ใหถอดปลั๊กโทรทัศนก อนและไมควรใหเ สาอากาศใกลกับสายไฟแรงสูง

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อต 

1. เมื่อคุณตองการเชื่อมตออุปกรณที่รองรับฟงกชั่น ARC ใหเ ลือกชอง HDMI-1

2. ชองเชื่อมตอ Component(mini) กรุณาอางอิงกับอุปกรณจริง

3. ชองเชื่อมตอ Component(mini) และชองเชื่อมตอ AV สามารถใชชองเชื่อมตอ

   เสียงเขา(Audio in) เดียวกัน

4. ชองตอสัญญาณ HDMI สามารถรับฟงกชันการเชื่อมตอ DVI ดวยสายตอสัญญาณ

   HDMI / DVI จากภายนอก

5. อุปกรณตอพวงและสายเคเบิลที่อธิบายไวในคูมือนี้ควรซื้อแยกตางหาก
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2

3

ขึ้น

ขวา

ซาย

4
ลง

ปุมโทรทัศน

1

1)  ไฟ LED แสดงสถานะและการรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
2)  ปุม     สแตนดบาย :ปุม เปด/ปด สแตนดบายฟงกชันจะเหมือนกับ

    ปุม     บนรีโมทคอนโทรล
  
3)     

4) ปุมสวิทซโยก
กดปุม OK ที่สวิทซโยก 
①. 

②. 

เมื่อสวิทซโยกเลื่อน ขึ้น/ลง 

①. 

②. 

①. 

②. 

ปุมเมน ู   : กดปุมนี้เพื่อเขาหนาเมนู ฟงกชันจะเหมือนกบัการกดปุม [MENU] 

บนรีโมทคอนโทรล

ในการใชงานเมนูที่ไมใชเมนู OSD ใหกด OK 
เพื่อเขาสูเมนูแหลงที่มา โดยฟงกชันจะเหมือนกับ
การกดปุม [SOURCE] บนรีโมทคอนโทรล
ในการทำงานของเมนู OSD กดปุม OK 
เพื่อยืนยันการดำเนินการ ฟงกชันเหมือนกับ
การกดปุม [OK] บนรีโมทคอนโทรล

ในการใชงานเมนูที่ไมใชเมน ู OSD ใหโยกปุม

ขึ้น / ลง เพื่อเพิ่ม / ลดชองรายการ ฟงกชันจะเหมือนกับ

การกดปุม [CH +] / [CH-] บนรีโมทคอนโทรล

ในการใชงานเมนู OSD เลื่อน ขึ้น / ลง

เพื่อเลือกรายการ ฟงกชันจะเหมือนกับการกดปุม [▲]/[▼] 

บนรีโมทคอนโทรล

เมื่อสวิทซโยกเลื่อน ซาย/ขวา 

ในการใชงานเมนูที่ไมใชหนา OSD เลื่อน ซาย / ขวา

เพื่อลด / เพิ่มระดับเสียง ฟงกชันจะเหมือนการกดปุม [VOL +] / [VOL-] 

บนรีโมทคอนโทรล

ในการใชงานเมนู OSD โยกไปทางซาย / ขวา เพื่อปรับคา

ของรายการที่เลือก ฟงกชันจะเหมือนกบั การ

กดปุม [t]/[u] บนรีโมทคอนโทรล

หมายเหต:ุ

①. ลักษณะที่ปรากฏแตกตางกันไปตามรุน โปรดอางอิงจากตัวผลิตภัณฑ

②. ในโหมดสมารทโปรดใชงานดวยรีโมทคอนโทรล
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CH+/-

หมายเหตุ: ลักษณะของรีโมทคอนโทรลอาจแตกตางจากรูปนี้ กรุณาดูรูปจาก

ของจริงเพื่อเปนมาตรฐานสำหรับการอางอิง

เปด / ปดเครื่อง

แสดงหนาโฮมของโทรทัศน
เปด / ปดเสียง
ปุมหมายเลขหรือเลือกชอง
ปุมแสดงชองรายการ
ปุมเลือกกลับไปชองรายการกอนหนานี้

ปุมเลือกชองสัญญาณ

ปุมเปด/ปด เมนูการตั้งคา

ปุมเลือก บน ลาง ซาย ขวา

ปุมเลือก ตกลง
ปุมเพิ่ม/ลด ระดับเสียง
ปุมกลับไปยังรายการกอนหนานี้
ปุมฟงกชัน เมาส
ปุมเปลี่ยนชองรายการ 

ปุมปรับอัตราสวน

ปุมตั้งคาภาพ
ปุมตั้งคาเสียง
ปุมเปด/ปด AD
ปุมแสดงขอความ
ปุมบันทึกชองรายการ ( ถอยหลังแบบเร็ว)
ปุมโหมดวิทยุ (เดินหนาแบบเร็ว) 

ปุมเลนไฟลกอนหนานี้
ปุมเลนไฟลถัดไป
ปุมฟงกชันพิเศษ

วิธีการติดตั้งแบตเตอรีใ่นรีโมทคอนโทรล

ถอดฝาปดชองใสแบตเตอรี่และใสแบตเตอรี่ AAA (1.5V) 2 กอน 

ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่เปนไปตามเครื่องหมายขั้ว

'' + '' และ '' - '' ในชองใสแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

ปุม ฟงกชันการใชงาน

Power(    )

Home(    ) 

MUTE(     )

Number keys(0~9)

SOURCE

MENU(    )

Cursor keys

(p,q,t,u)

OK

Return(    )

ASPECT

P.MOOE

S.MOOE

AD

TTX(    )

REC(     )

RADIO(     )

INDEX(     )

Red key

Green key

(SUBTITLE)

Yellow key(FAV)

Blue key(EPG)

YouTube

REVEAL(   )

ZOOM/TS(    )

HOLD(     )

LIST(      )

ปุม หยุดเลน
ปุมเลน ในโหมดมัลติมิเดีย
ปุมหยุดเลน ในโหมดมัลติมิเดีย

ปุมฟงกชันพิเศษ
(แสดงภาษาคำบรรยาย)
ปุมฟงกชันพิเศษ
(แสดงรายการที่ชื่นชอบ)
ปุมฟงกชันพิเศษ
(แสดงแผนผังชองรายการ)

ปุม Youtube

รีโมทคอนโทรล
ปุมรีโมทคอนโทรล



● 

● 

● 

●

ขอควรระวังในการใชรีโมทคอนโทรล

ควรยื่นรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอรบนหนาจอโทรทัศน ในระหวาง

การใชงาน ไมควรมวี ัตถุที่วางไวระหวางรีโมทคอนโทรลกับเซ็นเซอร

เพราะอาจขัดขวางการทำงานของระบบ

ไมควรใหมีการตกหรือกระแทกบอยๆ นอกจากนี้โปรดอยาใหร ีโมท

คอนโทรลโดนแสงแดดโดยตรง เนื่องจากอาจสงผลใหรีโมทคอนโทรล

เสียรูป

รีโมทคอนโทรลอาจใชงานไมได เมื่อตัวเซ็นเซอรไดรับแสงแดดโดยตรง

ควรเปลี่ยนมุมโทรทัศนหรือใชงานรีโมทคอนโทรลใกลกับตัวเซ็นเซอร

แบตเตอรี่เหลือนอยจะมีผลตอการควบคุม ซึ่งในกรณีนีแ้นะนำ

ใ หเปลี่ยนแบตเตอรีใ่หม หากไมไดใชงานรีโมทคอนโทรล

เปนเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก

อยาใชแบตเตอรี่ตางประเภท ไมควรใชแบตเตอรี่เกาและใหมดวยกัน

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เปนคู
●

อยาทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ  กรุณากำจัดแบตเตอรี่ตามกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม

●

การใชงานเบื้องตน

1. การใชงานปุมกดบนโทรทัศน สามารถดูไดทคี่ ำอธิบายปุมโทรทัศน

2. คำแนะนำการใชงานเมนูในคูมือนี ้ไดอ ธิบายตามโหมดโทรทัศน 

ผูใชสามารถใชเปนขอมูลอางอิงได

3. กอนเปดเครื่องกรุณาตรวจสอบแหลงจายไฟ

เปดเครื่อง / สแตนบายด 

เสียบสายไฟเขากับแหลงจายไฟ กดปุม [    ] เพื่อเปดโทรทัศนหนาจอจะแสดง 

'' ยินดีตอนรับ '' จากนั้นกดปุม         เพื่อเลือกภาษาที่คุณตองการ

จากนั้นเลือก เริ่ม แลวกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน. กดปุม [t]/ [u] เพื่อเลือก

ประเภทเสาอากาศ จากนั้นเลือกถัดไปแลวกดปุม [OK] เพื่อเขาสูขั้นตอนตอไป

(คุณสามารถเลือก ขาม และกดปุม [OK] เพื่อขามได)

       ในหนาจอที่แสดงใหกดปุม [t]/ [u] เพื่อเลือกประเภทการคนหาที่คุณ

ตองการจากนั้นกดปุม [▼] และคุณสามารถเลือกประเทศที่คุณอยูโดยการกดปุม

 [▲]/[▼][t]/ [u] จากนั้นกดปุม [OK] เพื่อยืนยันแลวเลือกเริ่มสแกน

และกดปุม [OK] เครื่องจะเริ่มคนหาชองอัตโนมัติ (หากประเภทเสาอากาศเปน 

DVB-C หลังจากการเลือกเริ่มสแกนคุณตองกดปุม[t]/ [u] เพื่อเลือกประเภท

สแกน จากนั้นกดปุม [▲]/[▼][t]/ [u] เพื่อตั้งคาความถี่ (MHZ), รหัสเครือขาย,

การปรับระดับหลังจากเลือกเริ่มสแกนกดปุม [OK] เพื่อยืนยันวาเครื่องเริ่มทำ

การสแกน) 

        เมื่อเปดเครื่องใหกดปุม [    ] เพื่อเปลี่ยนไปโหมดสแตนดบาย

หมายเหต:ุ อุปกรณนี้ใชเทคโนโลยกี ารประหยัดพลังงาน หากไมมีสัญญาณ

เครื่องจะเขาสูสถานะสแตนดบายโดยอัตโนมัติ 

 [▲]/[▼] 
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การเลือกแหลงสัญญาณ

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ กับโทรทัศนหากมีสายสัญญาณภาพ 

HDMI, AV และอื่นๆ คุณสามารถชื่อมตอกับชองสัญญาณที่สอดคลองกัน

ของโทรทัศน หลังจากเชื่อมตอแลวใหเปดอุปกรณและกดปุม [SOURCE] 

จากนั้นเมนูของแหลงสัญญาณจะปรากฏบนหนาจอ กดปุม  [▲]/[▼][t]/ [u]

เพื่อเลือกสัญญาณเขาและกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน

 การใชงานหนาเมนู
กดปุม [MENU] เพื่อแสดงเมนูหลักบนหนาจอ:
1. กดปุม  [▲]/[▼]  เพื่อเลือกเมนู 

รูปภาพ, เสียง, ชอง, การตั้งคา, ระดับความเหมาะสมของรายการ

จากนั้นกดปุม [OK] เพื่อเขาสูเมนูที่เลือก

2. กดปุม [▲]/[▼] เพื่อเลือกรายการในเมนู

3. กดปุม [OK] เพื่อเขาสูเมนูยอย

4. กดปุม[t]/ [u] เพื่อปรับคาหรือตั้งคา

5. เมื่อเมนูหลักแสดงบนหนาจอ

กดปุม [     ] / [MENU] เพื่อออกจากเมนูหลัก

กดปุม [     ] / [MENU] เพื่อกลับไปยังกอนหนาเมนูเมื่อโทรทัศนแ สดงเมนูยอย

6. ระหวางการใชงาน เมนทู ี่ไมไดเลือกจะเปลี่ยนเปนสีเทา

หมายเหตุ: รหัสผานเริ่มตนสำหรับระบบล็อคคือ 0000

 การคนหาชองรายการ
ปรับการตั้งคากอนรับชมรายการสำหรับครั้งแรก 

กอนที่จะสแกนโปรดตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอเสาอากาศอยางถูกตอง และเลือก

ประเภทเสาอากาศที่ตองการ เชน คนหาประเภทเสาอากาศ เลือกแบบสายอากาศ

หรือเคเบิล  

การคนหาแบบอัตโนมัติ

กดปุม [MENU] และเลือกชองรายการ> สแกนอัตโนมัติ

จากนั้นกดปุม [OK] และกดปุม [t]/ [u]เพื่อเลือกประเภทการคนหา: 

ATV + DTV, ATV, DTV กดปุม [▼] จากนั้นคุณสามารถเลือกประเทศ

ที่คุณตองการ กดปุม[▲]/[▼][t]/ [u] และกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน 

เครื่องจะเริ่มสแกนอัตโนมัติ ระหวางการสแกนหากคุณตองการยกเลิก

หนาจอจะแสดง '' คุณแนใจหรือไมวาตองการออกจากการสแกน DTV? '' 

โดยกดปุม [MENU] เลือก YES แลวกดปุม [OK] เพื่อยืนยันจากนั้นเครื่อง

จะเริ่มคนหา ATV โดยอัตโนมัติ หรือเลือก NO และกดปุม [OK] เพื่อ

ยกเลิกในระหวางการคนหาชอง ATV โดยอัตโนมัติหนาจอจะแสดง

'' คุณแนใจหรือไมที่จะออกจากการคนหา ATV? '' โดยกด

ปุม [MENU] เลือก YES แลวกดปุม [OK] เพื่อยืนยันหรือเลือก NO 

และกดปุม [OK] เพื่อยกเลิก

การปรับจูนดวยตนเอง DTV (ในแหลงสัญญาณ DTV)

กดปุม [MENU] เลือกชองรายการ> DTV Manual Tuning  กดปุม [OK] เพื่อ

เขาสกู ารคนหาสัญญาณ DTV ดวยตนเอง กดปุม [t]/ [u]เพื่อเลือกชองจากนั้น

กดปุม [OK] เพื่อยืนยัน ในระหวางการคนหาคุณอาจกดปุม [    ] เพื่อหยุดการ

คนหาและกลับไปหนาเมนู

การปรับจูนดวยตนเองของ ATV (ในแหลงสัญญาณ ATV)

กดปุม [MENU] เลือก ชองรายการ > การคนหา ATV ดวยตนเอง กดปุม

 [OK] เพื่อเขาสเู มนูการคนหาสัญญาณ ATV ดวยตนเอง กดปุม [▲]/[▼] 

เพื่อเลือกระบบเสียง, ระบบสี, ชองรายการปจจุบันและกดปุม [t]/ [u] 

เพื่อเลือก จากนั้นกดปุม [t]/ [u] ที่เมนูคนหา เพื่อคนหาความถี่ต่ำหรือ

ความถี่สูงหลังจากไดความถี่ที่ตองการใหกดปุม [t]/ [u] เลือกคนหาแบบ

ละเอียดเพื่อคนหาสัญญาณ ในระหวางการคนหาดวยตนเองคุณสามารถ

กดปุม [     ] เพื่อหยุดการคนหาและกลับไปยังหนาเมนู

ความหมายรูป

กรอถอยหลัง กดปุม [     ] เพื่อเลนปกติ

กรอไปขางหนา กดปุม [     ] เพื่อเลนปกติ

เลือกเวลาที่จะเลน
เลนรายการถัดไป

เลนรายการกอนหนา

FF: 

Time Play: 

Forward: 

Backward: 

 

เลน

Stop: หยุดเลนหรือออก

Pause: หยุดชั่วคราว

: 

Play: 

Rev

การบันทึกชองรายการ

โหมด DTV กดปุม [REC] เมนูตัวเลือก REC จะแสดงบนหนาจอและระบบ

จะเริ่มการบันทึก กดปุม [     ] เพื่อหยุดและออกจากการบันทกึ  กดปุม 

[MENU] เลือกการตั้งคา > รายการบันทึก จากนั้นเลือกไฟลที่ตองการเลน

และกดปุม [OK] เพื่อทำการเลน

หมายเหตุ: ฟงกชันการบันทึกสามารถรองรับระบบไฟล FAT32 เทานั้น ระบบไฟลอื่นจำเปน

ตองทำการฟอรแมต กอนฟอรแมทแนะนำใหสำรองขอมูลกอน
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กดปุม [      ] เพื่อแสดงหนาโฮม

 ★ คำแนะนำ
      การใชงานในฟงกชันสมารทนั้นซับซอน ผูใชสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเองได
และการทำงานที่อธิบายไวในคูมือนี้ใชสำหรับการอางอิงเทานั้น แอปพลิเคชันบางสวน
ตองการอุปกรณภายนอกเพื่อใหทำงานไดตามปกติ ฟงกชันบางอยางอาจใชงานไมได
จากรีโมทคอนโทรล  เพื่อการใชงานที่สะดวกยิ่งขึ้นโปรดใชงานดวยเมาสและคียบอรด 

คำแนะสำหรับการใชงานฟงกชันสมารท

การใชงานเบื้องตน

1. กดปุม [▲]/[▼]/[t]/[u] เพื่อเลือกแอปพลิเคชัน

2. กดปุม [OK] เพื่อเลนแอปพลิเคชันที่ตองการ
3. กดปุม [    ] เพื่อกลับไปรายการกอนหนานี้

กอนใชงาน

1. คลิก: คลิกเมาสแลวปลอยทันที

      กอนใชอุปกรณนี้โปรดทำความคุนเคยกับการทำงานดานลาง

เพื่อประสบการณที่ดียิ่งขึ้น

การควบคุมดวยเมาส

2. การคลิกเมาสคาง: คลิกเมาสคางไวอยางนอยสามวินาที

3. การคลิกปุมซายของเมาสมีผลเชนเดียวกับการกดปุม [OK] บนรีโมทคอนโทรล

4. การคลิกปุมเมาสขวาจะมีผลเหมือนกับการกดปุม [     ] บนรีโมทคอนโทรล

การตั้งคาภาษา

ภาษา: ในโหมดสมารทสามารถเลือกภาษาของระบบไดโดยเขาหนา Home >

การตั้งคา > ภาษา กดปุม [OK] แลวกดปุม [▲]/[▼] เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ

จากนั้นกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน

การเลือกวิธปีอนขอมูล: ในฟงกชันสมารท

เขา Home เลือก การตั้งคา > แปนพิมพ > แปนพิมพปจจุบัน กดปุม [OK] 

จากนั้นกดปุม  [▲]/[▼] เพื่อเลือกวิธีการปอนขอมูลในเมนูยอย 

การตั้งคาเวลาของระบบ: ในฟงกชันสมารท

เขา Home เลือก การตั้งคา > วันที่และเวลา > วันที่และเวลาอัตโนมัติ

โดยเวลาจะมาจากการเลือกใชเวลาที่ใหมากับเครือขายทางโทรทัศนหรือ

ผูใชงานสามารถตั้งเวลาของระบบไดดวยตนเอง

ปดหนาตางเว็บเพจปจจุบัน
เพิ่มหนาตางหนาเว็บใหม

5

6

กลับไปที่หนาเว็บกอนหนา
ไปยังหนาเว็บถัดไป
รีเฟรชหนาเว็บ
หนาตางเว็บเพจของเบราวเซอร

1

2

3

4

ชองใส URL
ตัวเลือกสำหรับการเพิ่มบุคมารค

7

8

ตัวเลือกการปอนของ URL
ตัวเลือกเมนูของเบราวเซอร
ตัวเลือกสำหรับการดูบุคมารค11

10

9

แอปพลิเคชัน

เบราวเซอร: คุณสามารถใชเบราวเซอรเพื่อแสดงขอความ วิดีโอ เสียง และขอมูล

อื่น ๆ บนอินเทอรเน็ต กอนที่จะเขาใชงาน โปรดเชื่อมตอโทรทัศนเขากับ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถเขาไปตั้งคารายละเอียดไดที่ "การตั้งคาเครือขาย" 

9



■วิธีเขาถึงที่อยูเว็บ

กดปุม [▲]/[▼]/[t]/[u] เพื่อเลือกแถบที่อยู แลวพิมพที่อยูเว็บในแถบที่อยูจากนั้น

เลือกไอคอน [ไป] ในวิธีปอนขอมูลแลวกดปุม [OK] เพื่อเขาถึงที่อยูเว็บ

■วิธีบันทึกหนาใน Bookmark

เลือกไอคอน     ทเี่ บราวเซอรแลวกดปุม [OK] เพื่อเขาสูแท็บเบราวเซอรและที่อยูเว็บ

เลือกบัญชีแลวกดปุม [ตกลง] กด [▲]/[▼] เพื่อเลือกบัญชีสำหรับการจัดเก็บแลว

กดปุม [OK] เลือกตกลง จากนั้นกดปุม [OK] เพื่อเพิ่มบุคมารคหรือสามารถ

กดปุมลัดไดตามตารางดานบน 

■วิธีคัดลอกและวางขอความในหนาเว็บ

วางเคอรเซอรบนขอความที่จะคัดลอกจากนั้นกดปุมซายของเมาสคางไวแลวลาก

เพื่อเลือกขอความที่ตองการ จากนั้นกดปุมขวาของเมาสโดยเลือก COPY 

จากนั้นกดปุมขวาอีกครั้งโดยเลือก Paste  ไปยังตำแหนงที่ตองการวาง

■

■  

■  

การติดตั้ง Apk: แอปพลิเคชัน Apk เปนตัวชวยใหผ ูใชจัดการแอปพลิเคชัน

และใหผูใชง านติดตั้งหรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันภายในเครื่อง
หมายเหตุ: เลือก> สวนบุคคล> ความปลอดภัยและขอจำกัด > แหลงที่ไมรูจัก

และตั้งคาใหเปนอนุญาตใหติดตั้งแอพจากแหลงที่ไมรูจัก

วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน เลือกแอปทั้งหมด > ติดตั้ง Apk 

จากนั้นเลือกติดตั้งแอปพลิเคชั่นและกดปุม [OK] 

วิธีถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น 

เลือกจัดการและกดปุม [OK] เพื่อเขาสูรายการ แอปพลิเคชั่นที่จะลบ

และกดปุม [OK] เลือกถอนการติดตั้งและคลิกที่ปุม [OK] จากนั้นระบบ

จะถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

มัลติมีเดีย(ศูนยบันเทิง): ใหเลือกศูนยบันเทิงในหนา Home และกดปุม [OK] เพื่อ

เขาสูรายการถัดไป เลือกประเภทไฟลจากทั้งหมด รูปภาพ เพลง และวีดีโอ

วิธีเลนไฟลภายในเครื่อง
กอนเลนไฟลภายในเครื่อง แนะนำใหเสียบ USB ดานหลังเครื่องกอน จากนั้นเลือก

ดิสกภายในเครื่องแลวกด [OK] เพื่อเขารายการถัดไป เลือกโฟลเดอรที่ตองการเลน

และกดปุม [OK] หรือกด [    ] เพื่อกลับไปยังรายการกอนหนานี้  

คำแนะนำ:
1. ไมควรใช USB ที่ไมไดมาตรฐาน

2. ระบบมัลติมีเดียอาจมีขอจำกัดในรูปแบบไฟล

3. ไมควรถอดอุปกรณ USB ขณะกำลังเลน มิฉะนั้นระบบหรืออุปกรณอาจ

มีปญหา กอนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ USB โปรดปดแหลงจายไฟของเครื่อง

4. ระบบรองรับมาตรฐานอุปกรณ USB1.1 และอุปกรณ USB2.0

5. กระแสไฟของชอง USB คือ 500mA 

6. ขณะกำลังอานหรือเลนไฟล  หากหนาจอเกิดคางหรือบางฟงกชันเขา

ใชงานไมได ใหปดเครื่องแลวเปดเครื่องใหมอีกครั้ง

การตั้งคาเครือขาย
Wi-Fi

ในหนา Home เลือกการตั้งคา > เครือขาย และกดปุม [OK] จากนั้น

กดปุม [OK] เพื่อเลือก "เปด" หรือ "ปด" Wi-Fi จากนั้นกดปุม [▲]/[▼]

และกดปุม [OK] เพื่อเลือกเครื่อขายไรสายที่ตองการ

เครือขายไรสายจะแสดงไอคอน        เมื่อโทรทัศนสามารถเชื่อมตอกับ

เครือขายไรสายโดยไมตองใชรหัสผาน สวนเครือขายที่มีไอคอน     จะตอง

ใชรหัสผานในการเขาใชงาน

วิธีการเชื่อมตอเครือขายไรสายที่ตองใชรหัสผาน

1. เลือกเครือขายไรสายที่ตองการ จากนั้นกดปุม [OK]

2.  พิมพรหัสผานการเชื่อมตอเครือขายในชองรหัสผานจากนั้นเลือก ถัดไป

และกดปุม [OK] ในการเชื่อมตอกับเครือขาย

3. หากเราเตอรของคุณไมรองรับการรับ IP ที่อยูโดยอัตโนมัติคุณตองเลือก

ตัวเลือกขั้นสูง> การตั้งคา IP> สถิติ และกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน

4. ปอนที่อยู IP เกตเวย คำนำหนาเครือขาย ความยาว และขอมูลอื่น ๆ 

ทมี่ ีอยูในเครือขายที่เกี่ยวของ

5. เลือกเชื่อมตออีกครั้งและกด [OK]  เพื่อเชื่อมตอเครือขาย 
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คำแนะนำ

หากตองการใชแถบเครื่องมือขณะเลนใหกดปุม [OK] และกดปุม [    ] 

เพื่อซอนแถบเครื่องมือ สามารถกดปุม [     ] เพื่อออกจากการเลนหรือ

กดปุม [    ] / [   ] / [     ] / [     ] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเลน             



อินเทอรเน็ต (LAN)
1. ในหนา Home เลือกการตั้งคา > เครือขาย > อินเทอรเน็ต และกดปุม [OK] 

หากอุปกรณไมรองรับที่อยู IP อัตโนมัติ ใหเ ลือกตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งคา IP > 

คงที่ และกดปุม [OK] เพื่อยืนยัน

3. ปอนที่อยู IP Gateway คำนำหนาเครือขาย ความยาว และขอมูลอื่น ๆ

ที่มีอยูในเครือขายที่เกี่ยวของ

4. เลือกเพื่อเชื่อมตออีกครั้งและกดปุม [OK] เพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย

ฮอตสปอต(Portable hotspot)
1. ในหนา Home เลือกการตั้งคา > เครือขาย > ฮอตสปอตแบบพกพาได และ

กดปุม [OK]

2. เลือกฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพาแลวกด [OK] ในการเปดฟงกชัน

3. หากตองการตั้งคา ใหเ ลือกตั้งคา Wi-Fi ฮอตสปอต  และกดปุม [OK]

4. สามารถตั้งชื่อเครือขายของฮอตสปอตไดตามตองการ

5. ในดานความปลอดภัยใหกดปุม [OK] เพื่อเลือกประเภทความปลอดภัย

เมื่อประเภทความปลอดภัยถูกเลือกไวเปน None ทุกคนที่คนหาเครือขายไม

จำเปนตองใชรหัสผานในการเชื่อมตอ ถาหากเลือก WPA2 PSK จะตองปอน

รหัสผานแปดตัวอักษรขึ้นไป และทุกคนทตี่ องการเชื่อมตอเครือขายจะตองใส

รหัสผานที่ถูกตองเพื่อเชื่อมตอเครือขาย

6. เลือก SAVE แลวกดปุม [OK] เพื่อบันทึกการตั้งคา

การแกไขปญหา
■ 

■  

■ มีแถบเสนขึ้นในหนาจอโทรทัศน

■ ภาพซอนเกิดขึ้นบนหนาจอโทรทัศน

■ ภาพไมมีสี

■  

■  

■ เบราวเซอรไมสามารถเขาถึงลิงกได

■ 

มีจุดขาวเกิดขึ้นในหนาจอโทรทัศนและมีเสียงรบกวน

1. ตรวจสอบการตอสายอากาศหรือสายเคเบิล 

2. ตรวจสอบประเภทของเสาอากาศ (VHF / UHF)

3. ปรับทิศทางและตำแหนงของเสาอากาศ

4. ลองใชตัวเพิ่มสัญญาณ

ไมมีการแสดงภาพหรือเสียงบนหนาจอหรือไฟแสดงสถานะไมติด

ตรวจสอบวาสายไฟเชื่อมตออยูหรือไม

อยาใชอุปกรณไ ฟฟาขางโทรทัศนแ ละปรับทิศทางเสาอากาศเพื่อลด

สัญญาณรบกวน

1. ใชเสาอากาศทีร่ับสัญญาณไดดี

2. ปรับทิศทางของเสาอากาศ 

เขาการตั้งคา "รูปภาพ" เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี
ไมมีสัญญาณภาพหรือไฟแสดงสถานะกะพริบ

1. ตรวจสอบสายเชื่อมตอสัญญาณจากนั้นลองเชื่อมตอใหม

2. เครื่องอาจอยูในโหมดแสตนดบายหรือรีบูตอยู
ระยะรีโมทคอนโทรลสั้นเกินไป

1. นำวัตถุออกจากระยะการใชงานรีโมทคอนโทรล

2. เปลี่ยนแบตเตอรี่

1. ขอใหผูดูแลระบบเครือขายเปดรับที่อยู IP และคาอื่น ๆ

2. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชื่อมตอเปนปกติหรือไม

3. ปรึกษาผูใหบริการเครือขาย
การเลนวิดีโอออนไลนชามาก

1. โปรดอัปเกรดแบนดวิดทเครือขายของคุณใหสูงขึ้น

2. โปรดลองเปลี่ยนเครือขายที่ดีกวา
■ เครื่องทำงานชา ระบบขัดของไมสามารถใชงานได

ตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟกอนและเชื่อมตอ หลังจากนั้นประมาณ 1-2 นาที

ใหเปด โทรทัศนอีกครั้ง
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● เมื่อติดตั้งโทรทัศนบ นผนัง โปรดเลือกตัวยึดติดผนังโทรทัศนท ี่เหมาะสม

● 

● 

● 

● 

การใชขาแขวนสำหรับโทรทัศน

ขอควรระวัง

ตรวจสอบใหแนใจวาความสามารถในการรับน้ำหนักของผนังสำหรับ

การติดตั้งนั้นไมนอยกวา 4 เทาของน้ำหนักของชุดโทรทัศนและตัวยึดติด

ผนังเพื่อหลีกเลี่ยงการตกกระแทก

โปรดอางอิงคำแนะนำที่มาพรอมกับโทรทัศนแ ละการติดตั้งบนผนัง

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสายเคเบิลหรือทอรอยสายในผนัง

ควรใหชางเทคนิคทำการติดตั้ง บริษัทจะไมรับผิดชอบตออุบัติเหตุในระหวาง

ที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งโทรทัศนที่ไมเหมาะสม

       สกรูเกลียวปลอยชนิดหัวแบน

L1': ความหนาตัวยึดผนัง

L'

L1'

L1: ความหนาตัวยึดผนัง

ชุดขาแขวน

ดานลางดานบน

TV

L

L1

ชุดขาแขวน

TV

ระยะหางระหวางรนู อตบนผนัง 

(แนวตั้ง × แนวนอน) (มม.)

สกรูทีต่องใชในการติดตั้ง

(แนะนำความยาวของสกร)ู  (มม.)

ดานบน:

ดานลาง:
       สกรูเกลียวปลอยชนิดหัวแบน

หมายเหตุ:

● หากพบสกรสูําหรับยึดผนังทางดานหลังโทรทัศนกอนที่จะติดตั้ง

  จะตองถอดสกรูออกกอน

● ควรเลือกซื้อสกรูที่ถูกตองและเหมาะสมกับการใชงาน

● หากมีสกรูที่มาพรอมกับขาแขวน ควรตรวจสอบวาสามารถติดตั้งกับ

   ชุดโทรทัศนไดหรือไม
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ดานบน

ดานลาง

H

V

43": 400 x 200

2 x M6 ( L≤30+L1) 

 2 x M6 (5+L1'≤L'≤7+L1') 

26.5+L1≤



High Voltage 

Do not open

Risk of electronic shock, 
do not open.Do not attempt 
to service this product yourself as opening 
or removing covers may expose you to 
dangerous voltage or other hazards. 
Refer all servicing to qualified service personnel.

CAUTION
Important Safety Instructions

Important Safety Instructions and Maintenance

To reduce the risk of fire or electric shock, do not 
expose this product to rain or moisture. 
The apparatus shall not be exposed to dripping 
or splashing and no objects filled with liquids, 
such as vases, shall be placed on the apparatus. 

If the following problems occur:
Turn off the TV set and unplug the AC power
cord immediately if any of the following 
problems occur.Ask your dealer or service
 centre to have it checked by qualified 
service personnel
When:
  - AC power cord is damaged.
  - Poor fitting of AC power outlet.
  - TV set is damaged by being dropped, hit or having something 
    thrown at it.
  - Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

 

 

Important Safety Instructions

 

The screen and cabinet get warm when the TV
 is in use. This is not a malfunction.In case 
of smoke, strange noise or strange smell 
from the unit:  

· Turn off the power switch immediately;
· Disconnect the power plug from the power outlet; 

· Contact your dealer or service centre. Never attempt to make 
  repairs 
  yourself because this could be dangerous.

Never push objects of any kind into the set 
through the cabinet slots as they may touch
 dangerous voltage points or short-circuit 
parts that could result in a fire or electric shock. 
Never spill liquid of any kind on the set. Use special caution in 
households where children are present. The apparatus is not 
suitable for children under 3-year to operate.     

Do not overload wall outlets, extension cords or 
adaptors beyond their capacity, this can result in 
fire or electrical shock.  Power-supply cords 
should be routed so that they are not likely to
 be walked on or pinched by items placed upon 
or against them, paying particular attention to cords at plug end, 
adaptorsand the point where they exit from the appliance. 
The mains plug is used as the  disconnect device. It shall remain
 readily accessible and should not be obstructed during intended
 use. Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. 
When removing the power cord, make sure to hold the power plug 
when pulling the plug from the outlet, do not pull the plug out by the 
wire. NEVER touch the plug or power cord with wet hands. 
To disconnect the apparatus from the mains power, the plug must be
 pulled out from the mains socket, therefore make sure the mains plug 
Is always easily accessible.  
 

When not in use

If you will not be using the TV set for several 
days, the TV set should be disconnected from 
the AC mains for environmental and safety 
reasons. As the TV set is not disconnected 
from the AC power when the TV is turned off 
at the standby switch, pull the plug from the 
AC power outlet to disconnect the TV completely. 
However, some TV sets may have features that 
require the TV set to be left in standby to function 
correctly. In the case of lightning,unplug the TV 
set from the outlet immediately. Never touch the 
antenna wire during lightning.      

An outside antenna system should not be located 
in the vicinity of overhead power lines or other 
electric light or power circuits, or where it can fall 
into such power lines or circuits. When installing 
an outside antenna system, extreme care should 
be taken to keep from touching such power lines 
or circuits as contact with them might be fatal.
Ensuring the television is not overhanging the 
edge of the supporting furniture.       

Do not pull the plug out by the wire;
Never touch the plug with wet hands.
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Excessive  from earphones and headphones 
can cause hearing loss.

volume

Installation

The ventilation should not be impeded by covering the 

ventilation opening with items, such as newspapers,

tablecloths, curtains, etc. At least 10 cm space should be 

left around the apparatus for sufficient ventilation.  

The product should be situated away from 
heat sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other products (including amplifiers) 
that produce heat. Place the apparatus in such 
a position that the screen is not exposed to 
direct sunlight. It is best to have soft indirect 
lighting while watching and avoid completely 
dark environments  and reflection from the 
screen as these may cause eye fatigue.Keep 
the TV set away from any equipment emitting
 electromagnetic radiation.       

Installation

Do not place this apparatus near water, for 
example,near a bath tub, wash bowl, kitchen
 sink, or laundry tub; in a wetbasement; or 
a swimming pool; and the like;   

When the TV being moved in from cold place,
 it needs some right time for dew inside unit 
evaporating fully before turn on the unit; 

Do not place the set on an unstable cart, stand,
 table or shelf. The set may fall, causing serious 
personal injury as well as damage to the product.
 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, 
or table specified by the manufacturer, or sold 
with the apparatus. An appliance and cart 
combinationshould be moved with care. Quick 
stops, excessive force, and uneven surfaces
 may cause the appliance and cart combination
 to overturn.      

To prevent injury, this apparatus must be 
securely attached to the floor/wall in accordance
 with the installation instructions.

Move

Cleaning and handling the screen surface and cabinet. 
Disconnect the unit from the AC outlet before cleaning. 
To remove dust, wipe gently with a soft, lint free cloth.
 If required use a slightly damp cloth.    

Cleaning
Cleaning

2
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Mounting the TV set

Ventilation

Tips on Installation

The TV set should be mounted near the AC power 

socket for easy plugging and unplugging.

For your safety, please select appropriate wall 

mount bracket or base.

To avoid hurt, it is required to place the TV set on 

stable plane, or fix on firm wall.

Ask qualified personnel to mount the TV set on the 

wall. Improper mounting may result in instable TV 

set.

Do not place the TV set at any place susceptible to 

mechanical vibration.

Do not place the TV set at any place that insects 

may enter.

Do not mount the TV set against air conditioner, or 

else the internal panel of the display may condense 

moisture and cause failure.

Do not place the TV set at any place with strong 

magnetic field, or else it may be interfered with and 

damaged by electromagnetic wave.

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● Please keep this space at least around the TV, as 

shown in the figure.

● Do not cover the air vents or insert any object into 

the enclosure.

● Do not put the device in limited space, e.g. 

bookcase or embedded closet, unless the TV set is 

properly ventilated.

Mounting and Connecting

7cm

Obstruct the air circulation

Wall

Mount on the base

10cm

30cm

10cm

10cm

Obstruct the air circulation

Wall

30cm

10cm

10cm

Mount on the wall

Warning

Never place a television set in an unstable location. A 
television set may fall, causing serious personal 
injury or death. 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 set.

● Only using furniture that can safely support the 

television set.

● Ensuring the television set is not overhanging 

the edge of the supporting furniture.

● Not placing the television set on tall furniture (for 

example, cupboards or bookcases) without 

anchoring both the furniture and the television 

set to a suitable support.

● Not placing the television set on cloth or other 

materials that may be located between the 

television set and supporting furniture.

● Educating children about the dangers of 

climbing on furniture to reach the television set 

or its controls.

If your existing television set is being retained and 

relocated, the same considerations as above should 

be applied.



Connecting peripheral equipment

Remark: 

1. When you need to connect the device which support 

the ARC function, please select the HDMI-1 

interface. 

2. COMPONENT interface is optional, and please refer 

to the device.

3. When there is COMPONENT interface, 

COMPONENT and AV share AUDIO-IN interface.

4. HDMI connector can realize DVI connector function 

with external HDMI/DVI commutator.

5. The peripheral equipment and cables described in 

this manual should be purchased separately.
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O Orange (Coaxial signal cable)

R F

OCoaxial Output

To power socket

(220-240VAC~ 50Hz)

Component Input

Component Audio Input

G    Green (Y signal cable)

B    Blue (Pb/Cb signal cable)

Y    Yellow(VIDEO signal cable)

W   White(AUDIO-L signal cable)

R    Red (AUDIO-R and Pr/Cr signal cables)

U
S

B
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When connecting outdoor antenna to signal 

port of the TV set, please turn off the main 

power switch of the TV set first. Do not 

approach the outdoor antenna to high voltage 

mains power line to avoid electric shock. The 

wired network antenna connected to this TV set 

must be isolated from the protective grounding, 

or else it will cause fire or other hazards.

 

Warning

4
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2

3

Up

Right

Left

4
Down

Panel Control Keys

1

1) Power LED indicator and remote receiving window.

2)     Standby: To switch the TV on or back to standby, 

the function is the same with pressing [    ] key on 

the remote control.

3)     Menu key: Press this key to display the main 

menu. In OSD menu operation, press this key to 

return to the previous menu, the function is the 

same with pressing [MENU] key on the remote 

control.

4) Rocker button combination key: 

Press OK Rocker:

①. In non-OSD menu operation, press OK rocker to 

enter source menu, the function is the same with 

pressing [SOURCE] key on the remote control.

②. In OSD menu operation, press OK rocker to 

confirm operation, the function is the same with 

pressing [OK] key on the remote control.

Move rocker Up/Down: 

①. In non-OSD menu operation, move rocker 

Up/Down to increase/decrease the channel 

number, the function is the same with pressing 

[CH+]/[CH-] key on the remote control.

②. In OSD menu operation, move rocker Up/Down 

to select the adjustment items, the function is 

the same with pressing [▲]/[▼] key on the 

remote control.

Move rocker Left/Right:

①. In non-OSD menu operation, move rocker 

Left/Right to decrease/increase the volume, the 

function is the same with pressing [VOL+]/[VOL-

] key on the remote control.

②. In OSD menu operation, move rocker Left/Right 

to adjust the analog value of selected item, the 

function is the same with pressing [t]/[u] key 

on the remote control.

Remark:

①. The appearance varies depending on the model, 

and the actual product shall prevail.

②. In smart mode, please operate with the remote 

control.
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Method for Installation of Remote Control 

Battery 
Remove the battery compartment cover and insert 

two AAA (No. 7, 1.5V) batteries; make sure the polarity 

of the batteries is in compliance with the polarity mark 

''+'' and ''-'' in the battery compartment of the remote 

control.

Remote Control

Note: The appearance of the remote control may 

be different from this diagram; please refer to the real 

object as standard.

Keys of the Remote Control

Keys Function 

Power(    )

Home(    ) 

MUTE(     )

Number keys(0~9)

SOURCE

MENU(    )

Cursor keys

(p,q,t,u)

OK

Return(    )

ASPECT

P.MOOE

S.MOOE

AD

TTX(    )

REC(     )

RADIO(     )

INDEX(     )

Red key

Green key

(SUBTITLE)

Yellow key(FAV)

Blue key(EPG)

YouTube

Switch between working and 

standby status.

Show the home page of smart TV.

Turn on/off the sound.

Enter numbers or select channel.

View program list.

Return to last watching channel.

Select the signal source.

(only in TV mode)

Show the OSD menu.

Select items or adjust values.

Confirm the operation.

Turn up/down the volume.

Return to previous page.

Turn on/off the mouse.

Change program channel.

Switch the display mode.

Select the TV picture mode.

Turn on/off the associated audio.

Special function key.

Press to start the YouTube APP.

Select the TV sound mode.

REVEAL(   )

ZOOM/TS(    )

HOLD(     )

LIST(      )

/Time�shift.(PAUSE)
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Precautions for using the remote control
● The remote control should be pointed at the 

remote control sensor during operation. An 

object placed between the remote control and 

the remote control sensor may impede normal 

operation. 

● The remote control should be prevented from 

strenuous vibration. Besides, please do not set 

or place the remote control under direct 

sunshine, as heating power may result in 

deformation of the remote control. 

● Remote control failure may occur when the 

remote control sensor of the main unit is under 

direct sunshine or strong lighting; in this case, 

please change the angle of lighting or this TV 

set, or operate the remote control near the 

remote control sensor. 

● Low battery will influence the remote control 

distance, in which case, the battery should be 

replaced with a new one. If the remote control is 

going to be idle for a long time or the battery 

runs out, please take the battery out to prevent 

the remote control from being corroded by 

battery leakage which may result in damage and 

failure of the remote control.

● Please do not use batteries of different types. It 

is not allowed to use old and new batteries 

together; the batteries should be replaced in 

pair. 

● Please do not throw the batteries into fire or 

charge or decompose the batteries; do not 

charge, short-circuit, disassemble/assemble, 

heat or burn used batteries. Please dispose the 

waste batteries pursuant to relevant regulations 

on environmental protection. 

Basic Operations

Remark:

1. The keys operation refers to remote control 

operation, for panel control keys operation 

please refer to ''Panel Control Keys'' operation 

explanation.

2. Menu Operation Instruction in this manual is 

explained according to TV mode. The operations 

in other modes are similar to the one in TV 

mode, and users can take it as reference. 

3. Before power-on platform, please make sure that 

the power supply is stable.

Turning on/Standby

Plug power cord into the electrical socket, then 

press [    ] key to turn on the TV. The screen displays 

''Welcome'' menu. Select Next and press [OK] key to 

confirm. Then you can set Language and Internet 

according to your needs. Finally, select Finish and 

press [OK] key to close the wizard. Press [t]/[u] key 

to select Antenna Type, then select Next and press 

[OK] key to into next step. (you can also select Skip 

and press [OK] key to skip.)

In display showing interface, Press [t]/[u] key to 

select Search Type which you wish, then press [▼] 

key and you can select country where you are by 

pressing [▲]/[▼]/[t]/[u] key, then press [OK] key to 

confirm(If you select France, you need to set a new 

password. The initial password is 0000). Next, select 

Start Scan and press [OK] key, then the machine start 

auto search channel. (If Antenna Type is DVB-C, after 

selecting Start Scan, you have to press [t]/[u] key to 

select Search Type which include Full and Network. 

When you set Search Type as Network, press [▲]/

[▼]/[t]/[u] key to set Frequency(MHZ), Network ID, 

Modulation, Symbol Rate. After selecting Start Scan, 

press [OK] key to confirm, the machine start scan.)

In power on state, press [    ] key to switch to 

standby mode.

★ Special Tips: This device adopts energy saving 

technology. If there is no signal input in power on 

state, it will enter standby state automatically in five 

minutes;  The device will enter standby state 

automatically at specified sleep time;
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Signal source selection

You can connect various devices to the TV set and 

view high quality images. If the video device has 

HDMI, AV and other video output ports. You can select 

one of them and connect to corresponding input ports 

of the TV set. After connected, turning on the device 

and press [SOURCE] key, then menu of signal source 

will be displayed on the screen. Press the [▲]/ 

[▼]/[t]/[u] key to select the input signal, and press 

[OK] key to confirm .

Menu operation description

Press [MENU] key to show the main menu on the 

screen:

1. Press [▲]/[▼] key to select a menu from 

Picture, Sound, Channel, Setting, Parental 

Control. Then press [OK] key to enter the 

selected menu.

2. Press [▲]/[▼] key to select an item in the menu.

3. Press [OK] key to enter the submenu.

4. Press [t]/[u] key to adjust the value or setting.

5. When the main menu shows on the screen, 

press [    ]/[MENU] key to exit the main menu; 

Press [    ]/[MENU] key to return to previous 

menu when the TV display the submenu.

6. During menu operation, the icons of invalid 

options will change into grey.

Note: The default password for the lock system is 

0000. 

Program scanning

Tune the programs before watching the TV for the 

first time. Before scanning, please make sure that the 

antenna has been connected properly and select 

Antenna Type which want to choose. The following 

example channel searching Antenna Type is 

under DVB-T.

Auto Tuning
Press [MENU] key, and select Channel > Auto 

Tuning, then press [OK] key. Next,  press [t]/[u] key 

to select Search Type: ATV+DTV, ATV, DTV. Press 

[▼] key, then you can select country where you are by 

pressing [▲]/ [▼]/[t]/[u] key and  press [OK] key to 

confirm(If you select France, you must enter the 

password). The machine start auto tuning after 

selecting Start Scan. During auto tuning, the screen 

displays ''Are you sure to exit DTV Tuning?'' by 

pressing [MENU] key. Select YES and press [OK] key 

to confirm, then the machine start auto search  ATV 

channel, or select NO and press [OK] key to cancel. 

During auto tuning ATV channel, the screen display 

''Are you sure to exit ATV Tuning?'' by pressing 

[MENU] key. Select YES and press [OK] key to 

confirm, or select NO and press [OK] key to cancel.

DTV Manual Tuning (In DTV signal source)
Press [MENU] key, Select Channel > DTV Manual 

Tuning, Press [OK] key to enter DTV Manual Tuning 

menu, Press [t]/[u] key to select channel, then press 

[▼] key to select Search and press [OK] key to 

confirm. During the search you may press [    ]/[MENU] 

key to interrupt the search and return to the last menu.

ATV Manual Tuning (In ATV signal source)
Press [MENU] key, Select Channel > ATV Manual 

Tuning, Press [OK] key to enter ATV Manual Tuning 

menu,  Press [▲/[▼] key to select Channel/Color 

System/Sound System, and  press [t]/[u] key to 

select which you wish. Select Search, press [t]/[u] 

key to search for low frequency or high frequency. 

After selecting frequency, press [t]/[u] key to tune for 

low frequency or high frequency. During manual 

searching, you can press [    ]/[MENU] key to interrupt 

the search and return to the last menu.

REC option

In DTV mode, Press [REC] key, REC option menu 

shows on the screen, and system begin recording right 

now. Press [    ] key to stop and quit recording; Press 

[MENU] key and select Setting > Record List, then 

you can select the file you want to play, and press [OK] 

key to play it.

Note: The recording function can only support 

memorizer with FAT32 file system. Memorizer with 

other file systems need to be formatted; Before 

formatting memorizer, back-up useful data because 

Icon Description

FF: Fast forward, press key to play 

normally.   

Time Play: Select time to play.

Forward: Make a 30S jump forward.

Backward: Make a 30S jump backward.

 [     ] 

 

P

Stop: Stop and quit. 

Pause: Pause.

: Fast back, press [     ] key to play 

normally. 

Play: lay.

Rev
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the content of memorizer can not recover after 

formatting.

Basic Operations
Press [     ] key to show the home page.

1. Press [▲]/[▼]/[t]/[u] key to select an 

application;

2. Press [OK] key to run the application;

3. Press [    ] key to return to previous page;

 ★ Special Tips

The operations in smart mode are complicated. 

The user can install Apps with different operation 

methods, and the operations described in this manual 

are for reference only. Part of applications need 

external equipment to run normally. Certain functions 

are invalid from the remote control. For more 

convenient operation, please operate with USB mouse 

and keyboard.

Instructions for Intelligent 

Platform Operation

Mouse Control

1. Click: Click the mouse and release immediately;

2. Press and hold: Click the mouse and hold for at 

least three seconds;

3. Clicking the left mouse key has the same effect 

as pressing [OK] key on the remote control;

4. Clicking the right mouse key has the same effect 

as pressing [    ] key on the remote control.

Language input setting
Language: In the smart mode, select the system 

language. Select      > Language, and press [OK] key. 

Press [▲]/[▼] key to select the desired language, and 

then press [OK] key.

Selecting Input Method: In the smart mode, 

select      > All Settings > Preferences > Keyboard 

>Current Keyboard , and press [OK] key ,then press 

[▲]/[▼] key to choose input method in the submenu; 

you can also download and install third party input 

method.

Setting System Time: In the smart mode, 

select      > Time > Automatic date&time, then the 

network-provided time will be used by choosing  Use 

network-provided time, and the TV-provided time 

will be used by choosing Use transport stream-

provided time. You can also set the system time 

manually.

Smart Applications

Browser: You can use the browser to show the 

text, video, audio and other information on the 

Internet.

Before accessing the Internet, please connect your 

TV set to the Internet; refer to “Network Settings" for 

details.

Back to the previous webpage.

Go forward to the next webpage.

Refresh the webpage.

1

2

3

■ How to access web address? 

Press [▲]/[▼]/[t]/[u] key to select the address 

bar, and type the web address in the address bar, then 

select the【Go】icon in the input method, and press 

[OK] key to access the web address.

■ How to save a page in the Bookmark? 

Select the       icon the browser interface, and press 

[OK] key to enter the browser tab and web address. 

Select Account, and press [OK] key. Press [▲]/[▼] 

key to select the account for storage, and then press 

[OK] key. Select OK, and then press [OK] key to add 

the bookmark.

8

Input option of URL.

Menu option of browser.

Option for viewing bookmark. 11

10

9

Close the current webpage window.

Add a new webpage window.

5

6

Webpage window of the browser.4

Input box for URL.

Option for adding a bookmark.

7
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■ How to copy and paste the text in the web 

page? 

Place the cursor on the text to copied, then press 

and hold the left mouse key. When the pair of selecting 

cursors appears on the screen, drag the cursor to 

select the text. Select COPY on the screen, and click 

the left mouse key. Select the target position, press 

and hold the left mouse key, and click PASTE in the 

popup dialog box.

Apk Installer: The Apk installer helps users 

manage applications, and allows users to install or 

uninstall apps in local disk.

Note: Select     > All Settings > Personal > 

Security & restrictions > Unknown sources and set 

File Manager as Allowed to allow installation of app 

from unknown sources.

■ How to install an application?

 Select TV Assistant > File Management and 

press [OK] key to enter, then press [▲]/[▼]/[t]/[u] 

key to select       and press [OK] key to enter. Select 

the  target installation file in local disk, and a dialogue 

of “Confirm whether to install the APK file?” displays 

on the screen after press [OK] key. Select OK and 

press [OK] key to confirm, then select Install and 

press [OK] key.

■ How to uninstall an application? 

 Select TV Assistant > Memory Management and 

press [OK] key to enter. Select Uninstall and press 

[OK] key, then select the application to be removed 

and press [MENU] key. Select Uninstall, and press 

[OK] key, then the system will uninstall the application 

automatically.

Multimedia Player: In smart mode, select 

Recommend > Multimedia in the main interface, and 

press [OK] key to run. Select the file type from All, 

Video, Music and Picture.

■ Playing Files in local disk device: Before 

playing files in the local disk, insert the USB mass 

storage device into the USB interface.

Select local disk device in the file directory, and 

press [OK] key to enter. Select the target folder or file, 

press [OK] key to enter the folder or play the file, and 

press [    ] key to return to the desktop.

Attention:
1. Unstandard USB devices can't be recognized 

probably; in this case, please replace a standard 

USB device;

2. The stream media system has certain restriction 

on the format of files; the playing will be 

abnormal if it is out of the system restriction;

3. Do not remove the USB device while playing, or 

else the system or device may have problem; 

Before replace the USB device, please turn off 

the machine's power supply;

4. The system supports standard USB1.1 and 

USB2.0 devices, such as USB mass storage 

devices and removable hard disks;

5. The maximum output current of the USB port of 

this device is 500mA, and the self-protection will 

be enabled if it is beyond this limit; please use 

external power supply if an external device of 

higher current will be connected;

6. The system is complicated; when it is reading or 

playing files, the screen may be still or certain 

functions may be invalid due to the compatibility 

and stability of the USB device; in this case, 

please turn off the device and re-initialize the 

system.

Press [      ] key can display or hide toolbar, While 

playing,  select the menu option which you want, and 

press [OK] key to perform the operation; you can press 

[    ] key to exit playing, or press [      ]/[    ]/[      ]/[      ] 

key on the remote control to perform shortcut 

operation.
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Network Settings

Wi-Fi

1. In smart mode, select      > Network, and press 

[OK] key, then press [▲]/[▼] key to choose Wi-Fi 

switch. Press [OK] key, then the machine 

automatically search for nearby wireless network 

signal. The network searched without      icon 

indicate that the machine connects to the 

network without a password. The network with      

icon indicate that it is encrypted and you must 

enter the correct password to connect to the 

network.

2. Select the network which you want to select in 

the network list, and press [OK] key;

3. Type network connecting password in the 

Password box, then select Next and press [OK] 

key to connect to network; 

4. If your router does not support obtaining an IP 

address automatically, you need to select IP 

settings > STATIC, and press [OK] key to 

confirm;

5. Enter the IP address, gateway, network prefix 

length and DNS;

6. Select Next again and press [OK] key to connect 

to the network.

Ethernet: 
1. Select      > Network > Ethernet; 

2. If your devices does not support automatically 

obtain an IP address, you need to select  IP 

settings > STATIC, and press [OK] key to 

confirm;

3. Enter the IP address, Gateway, Network Prefix 

Length and DNS;

4. Select Next again and press [OK] key to connect 

to the network.

Portable hotspot
1. Select      > Network > Portable hotspot and 

press [OK] key;

2. Select Portable Wi-Fi hotspot and press [OK] 

key to turn on the function; 

3. Select Set up Wi-Fi hotspot, press [OK] key; 

4. Enter the hotspot name in the network name 

field; The system recognizes it as "AndroidAP";

5. In the security field, press [OK] key to select 

security type. When the security type was 

selected as None , anyone who search out your 

network   does not need a password to connect 

to the network. If you select WPA2 PSK 

encryption, you need to enter a password more 

than eight characters. Anyone who search out 

your shared Wi-Fi network  need to enter the 

correct password to connect to your network;

6. You can type a password in the password frame 

for yourself;

7. Select SAVE and press [OK] key to save the 

settings, then other Wi-Fi devices in search for 

Wi-Fi networks will search your network in the 

area.
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Troubleshooting

■ Snowflake spots occur in the TV images and 

there is noise in accompanying sound.

1. Check if the antenna plug is loose or the cable is 

in good condition.

2. Check the antenna type (VHF/UHF).

3. Adjust the direction and position of the antenna.

4. Try to use signal enhancer.

■ There is neither display nor sound on the screen. 

The indication light is not on.

Check if the power line is connected.

■ Dotted line or strip disturbance occurs in TV 

images.

Do not use electric hair dryer aside the TV 

set and adjust the antenna direction to reduce 

disturbance. 

■ Double images occur on the TV screen.

1. Use high oriented antenna.

2. Adjust the direction of the antenna. 

■ The images are colorless.  

Enter "Picture" setting to increase color saturation.

■ The TV has no accompanying sound.

1. Adjust the volume to a proper degree.

2. Press [MUTE] key on the remote control to cancel 

mute mode.

■ No signal input images show on the machine 

screen. The indicator light is blinking.

1.Check if the signal connecting cable is loose or 

falls off. Reconnect it.

2.The machine may be in standby mode, please 

reboot.

■ The remote control distance is short or out of 

control.

1. Remove the object to avoid blocking the remote 

control receiving window.

2. Replace the battery.

■ The browser cannot access any link.

1. Ask the network administrator to obtain available 

IP address and other parameters.

2. Check if the network connecting cable is normally 

connected.

3. Consult the network service provider.

■ Online video play is very slow.

1. Please upgrade your network bandwidth to a 

higher one.

2. Please try to replace with other addresses to 

obtain better resources. 

■ Machine is slow, system crash, can't operate the 

machine.

Disconnect the power supply first, and connect the 

power supply after about 1-2 minutes, then turn on 

the TV again.



13

Warning

43": 400 x 200

Up: 2 x M6 ( L≤30+L1), 
       Machine screws
Bottom: 2 x M6 (5+L1'≤L'≤7+L1'), 
              Flat tail self-tapping screws

26.5+L1≤

Required screws
(recommended bolt length)(mm)

Wall mount

Distance between holes 
on the wall(H×V)(mm)

L1': Thickness of wall mount

L'

L1'

L1: Thickness of wall mount

TV

L

L1

● Please purchase a suitable TV wall mount when 

mounting your TV on the wall.

● Ensure that the bearing capacity of the wall for 

mount installation is no less than 4 times the weight 

of the TV set and the wall mount so as to avoid 

falling.

● Please refer to the instructions provided with the TV 

set and wall mount for installation.

● Make sure there is no cable or conduit in the wall 

section where a wall mount will be installed.

● Please entrust a professional technician to complete 

installation. The company shall not be liable for 

accidents, personal injury or damage caused by 

improper installation of TV set.

Wall mount

Bottom

Note:
● If any screws are found in the screw hole for wall 

mount behind the TV set before installing the wall 

mount, the screws shall be removed and put in place 

for later use.

● Please buy the wall screws according to the actual 

situation.

● If there are flat tail self-tapping screws in the 

accessories, please decide whether it is suitable for 

use according to the actual situation of the wall 

mount.

Up

Use of a TV wall mounting

TV

Up

Bottom

H

V




