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คําเตอืน

ขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญ 1

• อา่นคาํ าลหเาํนะนแ ่ น - ควรอา่นคมู่อืดา้นความ
้ ้ปลอดภยัและการใชงานทงัหมดกอ่นทจะใช

ผลติภณัฑน์
• ทาํตามคาํ าลหเาํนะนแ ่ น - คําแนะนําดา้นความ

้ ํปลอดภยัและการใชงานควรเกบ็ไวส้ รากบัรหา
อา้งองิในอนาคต

• ่ใสใจคาํเตอืนทงหมด - ควรปฏบิตัติามคําเตอืน
้ทงัหมดบนเครองและในคมู่อืการใชงาน

• ทาํตามคาํ งทาํนะนแ หมด - ควรปฏบิตัติาม
้คําแนะนําการใชงานทงัหมด

• ้หา้มใชผลติภณัฑน์ใกลแ้หลง่ าํน
- น้ืชมาวคอืรหํา้นง่ลหแ้ลกใงอ่ืรคเนาง้ชใรวค่มไ

้ลกใอืรหกยีปเ่ีทนิด้ตใงอ้หนใ น่ชเ งา่ยอวัต
น่ือะลแํา้นยา่วะรส  ๆ

• ทําความสะอาดดว้ยผา้แหง้เทา่นัน
• ่หา้มปิดกนัชองระบายอากาศควรตดิตงัตาม

คําแนะนําของผผู้ลติ
• ่อยา่ตดิตงัใกลแ้หลง่ความรอ้น เชน หมอ้นา

แผงระบายความรอ้นเตาหรอือปุกรณอ์น ๆ
ี(รวมถงึเครองขยายเสยง) ทใหค้วามรอ้น

• ้หา้มใชปลกัผดิวตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยั
ทงัแบบสองขวัหรอืแบบมกีราวด ์โดยปลกัแบบ
สองขวัจะมขีนาดทกวา้งกวา่อกีดา้นหนง ปลกัชนดิ
ทตอ่ลงดนิ จะมขีวัสองขวัและสายดนิอยขู่วัทสาม
โดยขวัทสามมไีวเ้พอความปลอดภยัของคณุ

ีหากปลกัทใหม้าไมพ่อดกีบัเตา้เสยบของคณุ
่ ี ้ควรใหช้างเปลยนเตา้เสยบใหต้รงกบัการใชงาน

• 

• ์ณรกปอ้ชใ  / น้ันา่ทเติลผ้ผยดโบะรมิรสเ์ณรกปอ

• ้ใชเฉพาะกบั ขาตงั ขายดึ หรอื โตะ๊ทระบโุดยผผู้ลติ
้ ้หรอืขายพรอ้มอปุกรณ ์เมอ ใหใน็ขเถรชใ ้ ชความ

ระมดัระวงัเมอเคลอนยา้ยชดุอปุกรณ ์เพอหลกีเลยง
จากการพลกิควํา

• ถอดปลกัในระหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนองหรอืเมอ
้ไมไ่ดใ้ชงานเป็นเวลานาน

• แจง้ปัญหาและบรกิารหลงัการขายไปยงัเจา้หนา้ท
ทมคีณุสมบตัใินการใหบ้รกิาร เมออปุกรณเ์กดิความ

ี ่เสยหายในลกัษณะใด ๆ เชนสายไฟหรอืปลกัเกดิ
ี ัความเสยหาย หรอือปุกรณส์ บกสัผม ั ฝนหรอืความชน

อปุกรณทํ์างานผดิปกต ิหรอืเกดิการตกหลน่

• 

คาํเตอืน: เพอลดความเสยงจากไฟไหมห้รอืไฟฟ้า
็ชอตอยา่ใหอ้ปุกรณน์ถกูฝนหรอืความชน อปุกรณ์

ั ่ไมค่ บกสัผมสรว ั ของเหลว เชน แจกนัไมค่วรวางไวบ้น
อปุกรณ์

ัแฟลชฟ้าผา่ทมสีญลกัษณล์กูศรอยใู่นรปู
้สามเหลยมดา้นเทา่มจีดุประสงคเ์พอเตอืนผใู้ช

วา่ม ี“ อนัตรายไฟฟ้าแรงสงู” ทไมม่ฉีนวนใน
ผลติภณัฑอ์าจมขีนาดเพยีงพอทจะกอ่ใหเ้กดิ

็ความเสยงไฟฟ้าชอต

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

เกบ็เครองไวใ้นททมสีภาพแวดลอ้มทเหมาะสม

ก๊ัลปวัหบีบกถอืรหบยียหเกถรากกาจฟไยาสกันงอ้ป
ก๊ัลปบยีสเร , ์ณรกปอบักอ่ตมอ่ืชเดจ

่คาํเตอืน: แบตเตอรจะตอ้งไมโ่ดนความรอ้นสงู เชน 
แสงแดด ไฟหรอืสงอนทคลา้ยคลงึกนั

้คาํเตอืน: ใชปลกัเป็นอปุกรณต์ดัการเชอมตอ่
้อปุกรณต์ดัการเชอมตอ่จะตอ้งใชงานไดอ้ยา่งงา่ย

็คาํเตอืน: เพอลดความเสยงจากไฟฟ้าชอตอยา่ถอด
่ ้ฝาครอบ (ดา้นหลงั) ออกเนองจากไมม่ชีนสวนทผใู้ช

่ ่สามารถซอมแซมเองได ้ควรเรยีกชางหรอืศนูยบ์รกิาร

เครองหมายอศัเจรยีภ์ายในรปูสามเหลยมดา้นเทา่
้มจีดุประสงคเ์พอเตอืนผใู้ชถงึคําแนะนําในการ

้ ํใชงานและการบํารงุ สทาษกัร าคญัในเอกสาร
้ประกอบการใชงาน

า้ฟฟไ์ณรกปอน็ปเ้ีน์ณรกปอ  Class II อืรห
น้ัชงอสนวนฉ  ะณษกัลนใบบแกออรากบัร้ดไนัม

ยัภดอลปมาวคอ่ตมอ่ืชเรากีมงอ้ตน็ปเําจ่มไนัม่ีท
นิดยาสบัก
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ขอควรระวังความปลอดภัย
1 ขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญ

ความปลอดภยัดา้นไฟฟ้า
• ทวีคีวรเชอมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟหลกัทมแีรงดนัไฟฟ้าทตรงกบัฉลากทดา้นหลงัของผลติภณัฑ์

• ้ ็ ่ ์เพอป้องกนัการโอเวอรโ์หลดอยา่ใชซอกเกต็แหลง่จา่ยไฟเดยีวกนักบัสวนประกอบอเิ กนอรทก็ล ิ สอน ๆ
มากเกนิไป

• ดใอ่ตมอ่ืชเยาสงาวา่ยอ  ๆ ดดะสอืรหบยียหเะจจาอ่ีท
• ีอยา่วางสงของทมนีาหนักมากซงอาจสรา้งความเสยหายใหก้บัลกูคา้

• หทบัจ วัปลกัเมอตอ้งการถอดปลกัออกจากเตา้ บัร
• ่ ้ ์ในชวงพายฝุนฟ้าคะนองหรอืเมอไมไ่ดใ้ชงานโทรทศันเ์ป็นระยะเวลานานใหปิ้ดสวติชทดา้นหลงัของโทรทศัน์

• ์รอตเปดแะออืรหีวีท่สา้ขเน้ืชมาวคอืรหํา้น้หใา่ยอ  ไม่ีทวัรคงอ้ห ํา้นงอ้ห น่ชเ น้ืชกยีปเ่ีทณวเิรบนใ้ชใา่ยอ ี ํา้นอ
ํา้นยา่วะรส้ลกใอืรห

• ่ ํ ีดงึปลกัออกทนัทแีละขอความชวยเหลอืจากผชู้านาญหากมปีลกัไฟหรอืสายเคเบลิหลกัเสยหาย
ัเมอ บกสัผมส ั นาหรอืความชน

• ้ ่เพอความปลอดภยัอยา่ถอดฝาดา้นหลงัเครอง ผใู้ชงานไมค่วรทําการซอมแซมดว้ยตนเองอาจไดร้ นอบั ั ตราย
ิหรอือาจทําใหก้ นกะรปบัรรา ั สนคา้เป็นโมฆะ บคุลากรทผา่ อตงอรบัรรากน ้ งใหบ้รกิารอปุกรณน์เทา่นัน

• ้ดไ่มไอ่ืมเอืรหลรทโนอคทมโีรกาจกออว้ลแดมห่ีท่ีรอตเตบแดอถ้หใ่ีรอตเตบแงอขลหไว่ัรรากงย่ีลเกีลหอ่ืพเ
นานาลวเน็ปเนาง้ชใ

• ฟไงอกนใงลว้ลแดมห่ีท่ีรอตเตบแนยโอืรหดิปเา่ยอ

• แชใา่ยอ ้ นักมว่ร่มหใะลแา่กเ่ีรอตเตบ

• นาฐรตาม์นลไาคลัอ่ีรอตเตบแ้ชใมา้ห  ( ีสะกงัสนอบ์ราค ) ้ดไ่มหใจ์ราช่ีรอตเตบแอืรห  ( มยีมเดคแลิกเกิน )
อืรห  ( ์ดรดไฮไลัทมเลิกเกิน ) นักมว่ร 

ความปลอดภยัทางกายภาพ
• ่ ่ ืไมค่วรกดีขวางการระบายอากาศโดยการปิดชองระบายอากาศดว้ยสงของ เชน หนังสอพมิพ ์ผา้ปโูตะ๊

ผา้มา่น ฯลฯ
• ่ ัอยา่ปิดกนัชองระบายอากาศฝาหลงั คณุสามารถวางทวีไีวใ้นชนวางได ้แตต่อ้งแน่ใจวา่มรีะยะหา่ง

อยา่งนอ้ย 2” (5 ซม.)
• ่ ีอยา่แตะหรอืเขยา่หนา้จอทวีมีเิชนนันอาจทําใหว้งจรภายในเสยหายไดแ้ละควรเกบ็ าษกัร รโีมทคอนโทรล

ไวอ้ยา่งดี
• ้การทําความสะอาดทวีดีว้ยผา้แหง้นุ่ม ๆ อยา่ใชตวัทําละลายหรอืของเหลวทเป็นปิโตรเลยีม
• ่ ีอยา่ตดิตงัใกลแ้หลง่ความรอ้น เชน หมอ้นาแผงความรอ้น เตาหรอือปุกรณอ์น ๆ (รวมถงึเครองขยายเสยง)

ทเกดิความรอ้น
• ้หา้มใชปลกัผดิวตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยัทงัแบบสองขวัหรอืแบบมกีราวด ์โดยปลกัแบบสองขวั

จะมขีนาดทกวา้งกวา่อกีดา้นหนง ปลกัชนดิทตอ่ลงดนิ จะมขีวัสองขวัและสายดนิอยขู่วัทสาม โดยขวั
ี ่ทสามมไีวเ้พอความปลอดภยัของคณุ หากปลกัทใหม้าไมพ่อดกีบัเตา้เสยบของคณุ ควรใหช้างเปลยน

ี ้เตา้เสยบใหต้รงกบัการใชงาน
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ขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญ 1

สภาพแวดลอ้ม
่ความชนจะเกดิขนในสวนการทํางานของเครอง หากนําเครองมาจากสภาพแวดลอ้มทตําเขา้ไปในหอ้งทอณุหภมูสิงู

ิกวา่หรอือณุหภมูขิองหอ้งเพมขนอยา่งรวดเร็ว เมอสงนเกดิขนประสทธภิาพจะลดลง เพอป้องกนัสงนปลอ่ยใหเ้ครอง
อยใู่นสภาพแวดลอ้มทจะตดิตงัเป็นเวลาประมาณหนงชวโมงกอ่นทจะเปิดเครองหรอืตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูิ

่ ัหอ้งคอ่ยๆเพมขนหรอืไม ่การควบแน่นอาจเกดิขนในชวงฤดรูอ้นหากเครอ อรคเกาจมลสัผมสง ีณรกนใ ศากาอบัรปง
่เชนนใหเ้ปลยนทตดิตงัเครอง

การป้องกนัการเชอมตอ่เสาอากาศโทรทศัน์
นิดยาสอ่ตรากีมลิบเคเยาสอืรหศากาอาสเบบะรา่วจใ่นแงอ้ต ีวีทบักอ่ตมอ่ืชเลิบเคเบบะรอืรหกอนยาภศากาอาสเกาห
บักวย่ีกเลมอ้ข้หใ 07 ่ีทขลเ APFN / ISNA ิตาชง่หแา้ฟฟไง่หแ 018 ารตาม ติถสา้ฟฟไะลแกาชะรกฟไนักงอ้ปอ่ืพเ

นิดยาสว้ัขบักอ่ตมอ่ืชเรากะลแ ศากาอาสเง่นหแําต ,นิดยาสงอขํานวัตดานข งา้รสงรคโบักนิดยาสง้ัตดิตราก
)A ่ีทปรด( นิดยาสว้ัขบัรหําสดนหํากอ้ขะลแ

ํคาํ บรหาสาํนะนแ ั ชนวางโทรทศัน์
กตงอ่ืรคเ้หใําทจาอะลแลดมสยีสเงอ่ืรคเ้หใลผง่สจาองอ่ืรคเงอขวายมาวคา่วกก็ลเดานขีม่ทีงาวน้ัชนบ้วไงอ่ืรคเงาวกาห

 ฑณัภติลผอ่ตยาหยีสเมาวคงา้รสะจงัย้ีนกาจกอน ้ดไดรําชะลแงาวน้ัชกาจ ์ ยาหยีสเมาวคบอชดิผบัร่มไะจติลผ้ผน้ันงัด
มสะามหเ่มไ่ีทง้ัตดิตรากกาจดิกเ่ีทนิส์ยพัรท

สายเสาอากาศ

ตวัยดึเสาอากาศ
สายอากาศ

ตวันําสายดนิ

ตวัยดึสายดนิ
กราวนดอ์เิ ดรตโก็ล

แผงควบคมุ

รปูท A

• ก๊ัลปวัหบีบกถอืรหบยียหเกถรากกาจฟไยาสรากงอ้ป , ก๊ัลปบยีสเร , ์ณรกปอบักอ่ตมอ่ืชเดจ
• ้ถอดปลกัอปุกรณน์ในระหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนองหรอืเมอไมไ่ดใ้ชงานเป็นเวลานาน
• แนะนําการบรกิารหลงัการขายทงัหมดไปยงัเจา้หนา้ทบรกิารทมคีณุสมบตัใิหบ้รกิารเมออปุกรณไ์ดร้ มาวคบั

ี ่ ี ัเสยหายในลกัษณะใด ๆ เชนสายไฟหรอืปลกัเสยหาย อปุกรณส์ บกสัผม ั ฝนหรอืความชน อปุกรณไ์มทํ่างาน
ตามปกตหิรอืตกหลน่

• ีเชอมตอ่โทรทศันข์องคณุเขา้กบัเตา้เสยบไฟฟ้าและเชอมตอ่กราวดป้์องกนัเสมอ
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1 ขอมูลความปลอดภัยที่สําคัญ

ขอ้ควรระวงัเกยวกบัจอ LCD
• ํ ีไมค่วรกดแรง ๆ หรอืกระแทกหนา้จอ LCD อาจทําใหห้นา้จอ LCD แตกและชารดุเสยหายได ้

• ี ัหากจอ LCD เสยใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไมไ่ดส้ อนงส อจงผแนใวลหเงอขสัผม าจทําใหผ้วิหนัง
อกัเสบหากของเหลวเขา้ไปในปากของคณุใหบ้ว้นปากทนัทแีละปรกึษากบัแพทยข์องคณุ 

ันอกจากนหากของเหลวเขา้ตาหรอื บกสัผมส ั ผวิหนังของคณุ ควรปรกึษาแพทยห์ลงัจากลา้งนาสะอาด
อยา่งนอ้ย 15 นาที

ผลขา้งเคยีงทอาจเกดิขนไดบ้นจอ LCD
่ยอมวร่มไ้ีนงยีคเงา้ขลผ ้ดไนอ้ซพาภดิกเ้หใําทจาอ นานาลวเะยะรน็ปเีวีทนใ่ยองา้คฟไสแะรกีมกาห

 นักะรปบัรราก ้ีนปไอ่ตพาภอืรหบบแปรงดสแงัลําก่ีทะณขนในานาลวเน็ปเณคงอข DCL อจดิปเา่ยอ  

• 

• ้ ่ ีรปูแบบพเิศษทไมไ่ดใ้ชทงัหนา้จอ ตวัอยา่งเชน การดรูปูแบบ (16: 9) บนหนา้จอปกต ิ(แถบสดําทดา้นบน
ี ้และดา้นลา่งของหนา้จอ); หรอืดปูกตริปูแบบสอ (4: 3) บนจอแสดงผล(แถบสดําทดา้นซายและดา้นขวา

่ของหนา้จอ)  อาการตอ่ไปนไมใ่ชอาการผดิปกต ิแตเ่ป็นขอ้จํากดัทางเทคนคิ ดงันันเราจงึไมร่ ดผบั ิ ชอบใด ๆ 
ตอ่อาการเหลา่น

่อาการตอ่ไปนไมใ่ชอาการผดิปกต ิแตเ่ป็นขอ้จาํกดัทางเทคนคิ ดงันนเราจงึไมร่บัผดิชอบใด ๆ 
ตอ่อาการเหลา่น

• ้ ่จอ LCD ผลติขนโดยใชเทคโนโลยทีมคีวามแมน่ยําสงูมาก แตบ่ งัรคงา สวนของหนา้จออาจขาดองค์
่ประกอบภาพหรอืมจีดุสองสวา่ง

• ์อยา่ตดิตงัจอ LCD ใกลก้บัอปุกรณอ์เิ กนอรทก็ล ิ สทกอ่ใหเ้กดิคลนแมเ่ ฟฟไก็ลห ้า 
ัอปุกรณบ์างอยา่งทวางอยใู่กลก้บัอปุกรณน์อาจกอ่ใหเ้กดิสญญาณรบกวน

• ั ้ ่อปุกรณอ์นิฟราเรด อาจมสีญญาณรบกวนขณะใชอปุกรณอ์นิฟราเรด เชน หฟัูงไรส้าย

ภาพนง หนุ้ วดิโีอเกม โลโกส้ถานโีทรทศันแ์ละเว็บไซต์

ผลจากการตอ่
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โปรดตรวจสอบใหแนใจวารายการตอไปนี้รวมอยูใน LED TV ของคุณ 
หากมีรายการใดขาดหายไปโปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ 

LED TV คูมือ

รีโมท ถาน 2 กอน บัตรรบัประกนั

ขาตั้ง 2 อัน

สวนประกอบ 2
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การติดตั้งขาตั้ง

 

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3

1. โปรดวางทีวีบนผานุม หรือ เบาะโดยควํ่าหนาลง ตามรูปที่ 1
2. ใสน็อตสกรู 4 ตัว (ที่ใหมา) ลงในรู น็อตสกรู ตามรูปที่ 2
3. ยกใหทีวี ใหตั้งขึ้น ตามรูปที่ 3

การถอดขาตั้ง
1. โปรดวางทีวีบนผานุม หรือ เบาะโดยควํ่าหนาลง ตามรูปที่ 1
2. ถอดสกรู 4 ตัวที่ฐานออกจากนั้นดึงขาตั้งขึ้นชาๆ ตามรูปที่ 2
3. การถอดเสร็จสิ้น ตามรูปที่ 3

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3

3 การติดตั้ง LED TV
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มุมมองดานหนา

มุมมองดานหลัง

1RF-T IN
RCVBS L

CVBS INETHERNET COAX OUT

1 2 3 4 5

Item Description
1 ETHERNET ชองเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต ( LAN )
2 COAX OUT ชองเชื่อมตอ สัญญาณเสียงดิจิตอล COAX
3 AV IN ชองเชื่อมตอ AV 
4 RF-T IN ชองเชื่อมตอ สายอากาศ ( RF )
5 HDMI 1
6 HDMI 2
7 HDMI 3(ARC)
8 EARPHONE ชองเชื่อมตอ หูฟง 
9 USB
10 VIDEO IN ชองเชื่อมตอ YPBPR 

ภาพของทีวี 4

ชองเชื่อมตอ HDMI ชองที่ 1
ชองเชื่อมตอ HDMI ชองที่ 2
ชองเชื่อมตอ HDMI ชองที่ 3 และ ( ARC )

ชองเชื่อมตอ USB

6

7

8

9

10

USB

3

2

VIDEO / Y

ARC
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การเชื่อมตอเสาอากาศ หรือ สายเคเบิล
เสาอากาศผนังท่ัวไปท่ีใชในอาคาร หรอื อพารตเมนต จะเชือ่มตอสายอากาศ ตามท่ีแสดงในแผนภาพดานลาง 
(โปรดใชสายอากาศชนิดท่ีถกูตอง) โปรดใชสาย สายอากาศ / สายเคเบิลโคแอ็กเซยีล 75 โอหม 
เพ่ือใหไดภาพท่ีมคุีณภาพดท่ีีสดุ

Cable or VHF/UHF

สายอากาศ 75 โอหม
ชองเชื่อมตอ สายอากาศ
ดิจิตอล, อนาล็อก, เคเบิล 

การเชื่อมตอ HDMI
สาย HDMI มีคุณสมบัติการใชงาน วิดีโอ และ เสียง สามารถเชื่อมตออุปกรณ ARC 
ที่ใชงานรวมกันไดเขากับพอรต HDMI3 (ARC)  โปรดตรวจสอบเอกสารของอุปกรณของคุณ 

1
RCVBS L

CVBS IN

3 2

VIDEO/Y

A
R

C

กลองรับสัญญาณดิจิตอล
เครื่องเลนเกม หรือ Blu-ray 
ที่มีชองเชื่อมตอ HDMI 

สาย HDMI 

การเชื่อมตอ Component(Y/Pb/Pr) + Audio L/R 

RCVBS L
CVBS IN

สาย Component

กลองรับสัญญาณดิจิตอล, เครื่องเลนเกม
หรือ ดีวีดี ที่ชองเชื่อมตอ Component   

5 การเชื่อมตออุปกรณภายนอก

U
SB

VID
EO

 / Y
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การรองรับสัญญาณ
YPbPr HDMI
480i 480i
576i 576i
480P 480P
720P / 50Hz 720P / 50Hz
720P / 60Hz 720P / 60Hz
1080i / 50Hz 1080i / 50Hz
1080i / 60Hz 1080i / 60Hz
1080P / 50Hz 1080P / 50Hz
1080P / 60Hz 1080P / 60Hz

2160P / 60Hz

การรับสัญญาณ 5
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การใสแบตเตอรี่
1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
2. ใสแบตเตอรี่เขากับเครื่องหมาย (+) และ (-) บนชองใสแบตเตอรี่
3. ปดฝาครอบแบตเตอรี่

  ขอควรระวัง
• 
• หามใช แบตเตอรี่เกา และ แบตเตอรี่ใหม เขาดวยกัน

อาจกอใหเกิดไฟไหม หรือ นําไปสูอันตรายได
• ควรใสแบตเตอรี่ตามเครื่องหมาย (+) และ (-) 

การใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการรั่ว หรือ นําไปสูอันตรายได .
• ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ ในที่สาธารณะ
• เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเด็ก หรือ สัตวเลี้ยง
• เมื่อไมใชรีโมทคอนโทรลเปนระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก

การใชงานรีโมท
1. ควบคุมรีโมทคอนโทรลใหตรงกับ เซ็นเซอรควบคุมระยะไกล

ตรงดานลางของทีวี 
2. ชวงการควบคุมระยะไกลอยูที่ประมาณ 16 ฟุต

ดวยมุมประมาณ 30 องศา 
3. หลีกเล่ียงสิง่กดีขวางระหวาง รโีมทควบคุม และ เซน็เซอร 

• เมื่อไมใชรีโมทคอนโทรลเปนระยะเวลานาน 
ควรถอดแบตเตอรี่ออก 

• หากรีโมทคอนโทรลทํางานไมถูกตอง
หรือ มีสํญญาณที่ลดลง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

ตัวรับสัญญาณ
30

6 การใชงานรีโมท

ใชแบตเตอรี่ ขนาด AAA เทานั้น
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รีโมท

1

3

4

7

9

10

13

14

16

18

20

22
24

27

28

5

6

8

11

12

15

17

19

21
23
25
26

29

2

การใชงานรีโมท 6
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ปุมฟงกชันการควบคุมระยะไกล

1. POWER( )
2. ปุม เลือกสัญญาณ
3. 0~9 ปุม 0-9 
4. EPG  ปุม EPG

5. key ปุม ปดเสียง
6. APP ปุม แอพพลิเคชัน
7. V +/- ปุม ปรับระดับเสียง

8. P / ปุม เปลี่ยนชองรายการ 

9. key
10. MENU ปุม เมนู

11. key ปุม แสดงขอมูลของวิดีโอและเสียงปจจุบัน
12. OK

13. / / / ปุม บน ลาง ซาย ขวา
14. BACK ปุม ยอนกลับ
15. MOUSE

16. 
17. ปุม YouTube 

18. ปุม Prime Video 

19. ปุม Facebook

20. RED ปุม เลน / หยุดชั่วคราว

21. BLUE ปุม เดินหนาแบบเร็ว

22. GREEN ปุม หยุด

23. YELLOW ปุม ถอยหลังแบบเร็ว
24. TEXT ปุม เทเลเท็กส

25. 
26. ปุม บันทึก
27. SUB ปุม คําบรรยาย
28. Audio ปุม เลือกภาษาเสียง

29. 

6 การใชงานรีโมท

ปุม เปด / ปด เครื่อง

ปุม โฮม

ปุม ตกลง

ปุม เมาส

ปุม

ปุม ขามแทร็ค

ปุม ยอนกลับแทร็ค
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กดปุม  เพื่อ เปด / ปด

* หากไมมีสัญญาณอินพุตภายใน 15 นาที ทีวี จะปดอัตโนมัติ

ตั้งคาเริ่มตน
เชื่อมตอสายอากาศ หรือ สายเคเบิล จากอินพุตของทีวี
กดปุม ตกลง เพื่อเริ่มตนการตั้งคา

1. กด /   เพื่อเลือก ภาษา
2. กด /   เพื่อเลือก ประเทศ
3. กด /   เพื่อเลือก เวลา
4. กด /  เพื่อเลือก โหมดบาน หรือ โหมดรานคา

5. กดปุม ตกลง เพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต

การใชงานทีวี เบื้องตน 7
ปุม เปด / ปด
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6. กด / เพื่อเลือกแหลงสัญญาณ

การปรับเปลี่ยนชอง
การปรับเปลี่ยนชองรายการ
กด P / เพื่อเปลี่ยนชองและทีวีเปลี่ยนชองตามลําดับ

การปรับระดับเสียง

กด V +/-  เพื่อปรับระดับเสียง

การเลือกรับสัญญาณ

1. กด บนรีโมท
2. กด / เพื่อเลือกแหลงสัญญาณ TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3
3. กด ตกลง เพื่อเลือกแหลงสัญญาณ

7 การใชงานทีวี เบื้องตน

กด      เพื่อปดเสียง
กด      อีกครั้ง เพื่อเปดเสียง

กดเลือกทีวี หรือ แหลงสัญญาณ
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การตั้งคาเมนู
กด MENU  บนรีโมท เพื่อเขาสูเมนูหลัก

1. กด / เพื่อเลือกเมนู จากนั้นกด ตกลง เพื่อเลือก
2. กด / เพื่อเลือกการปรับเปลี่ยนเมนู
3. กด ตกลง / / เพื่อปรับเปลี่ยน
4. หลังจากเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยน กด MENU หรือ BACK  เพื่อยอนกลับไปหนาเมนูกอนหนานี้

หมายเหต:ุ สามารถเลือกชองไดภายใตเงื่อนไข TV / RF เทานั้นไมสามารถใชชองสัญญาณอื่นได

ประเภทสายอากาศ
เลือก สายอากาศ / เคเบิล เพื่อตั้งคา

การคนหา
กด / เพื่อเลือกการคนหา จากนั้นกด ตกลง  / เพื่อเขาสูเมนูถัดไป

ชองรายการ
กด / เพื่อเลือกรายการสถานี กดปุมเมนูแกไขชอง (Move / Skip /Delete / Fav / Rename / Lock)

การตั้งคาเมนู 8
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เมนูการตั้งคาภาพ
กด MENU  บนรีโมท เพื่อเขาสูเมนูหลัก

กด / เพื่อเลือกโหลดภาพ / Backlight / Noise Reduction / Color Temp / ตั้งคาอื่นๆ

โหมดภาพ
กด / เพื่อเลือกโหมดภาพ จากนั้น กด / เพื่อปรับเปลี่ยน(Option: Standard, 
Movie, Vivid, Energy Saving, User).

Backlight
กด /  เพื่อเลือก จากนั้นกด / เพื่อปรับเปลี่ยน

Noise Reduction
การตั้งคาเพื่อลดสัญญาณรบกวนภาพ
กด / เพื่อเลือก Noise Reduction, จากนั้น กด          เพื่อปรับเปลี่ยน/
Auto).

Color Temp
การตั้งคาสี
กด / เพื่อเลือก อุณหภูมิสี จากนั้น กด / เพื่อปรับเปลี่ยน (Option: Cool, Normal, Warm).

การตั้งคา อื่นๆ
กด / เพื่อเลือกการตั้งคาอื่นๆ จากนั้น กด ตกลง เพื่อเขาสูเมนูถัดไป

9 ตั้งคาภาพ
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เมนูการตั้งคาเสียง
กด MENU  บนรีโมท เพื่อเขาสูเมนูหลัก

กด / เพื่อเลือกโหมดเสียง / Bass / Balance / Aydui Descruotuib / AD Volume / Multi-Track 
Sound / ตั้งคาอื่นๆ กด ตกลง / / เพื่อปรับเปล่ียน

ตั้งคาโหมดเสียง
กด / เพื่อเลือกโหมดเสียง จากนั้น กด / เพื่อปรับเปลี่ยน Standard / Music / 
Theater / News / User

Standard สรางเสียงที่สมดุลในทุกสภาพแวดลอม
Music เหมาะสําหรับรายการดนตรี
Movie เพิ่มเสียงแหลมและเสียงเบส
News เสียงที่ปรับปรุงแลว
User เลือกเพื่อปรับแตง

Bass
ปรับเสียงความถี่ตํ่า
Treble
ปรับเสียงความถี่สูง
Balance
ปรับสมดุลเอาตพุตชองสัญญาณดานซายและขวา
กด / เพื่อเลือกโหมด Balance จากนั้นกด / เพื่อปรับเปลี่ยน
Audio Description 
กด ตกลง เพื่อเลือกคําอธิบายเสียง  
AD Volume 
กด / เพื่อเลือก จากนั้นกด / เพื่อปรับเปลี่ยน
Multi-Track Sound
กด / เพื่อเลือกเอาตพุต multi-track 
More setting 
กด / เพื่อเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม จากนั้นกด ตกลง เพื่อเขาสูเมนูถัดไป  

การตั้งคาเสียง 10

(ในโหมดนี้ สามารถปรับ เบส / เสียงแหลม)
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การล็อคเมนู
กด MENU บนรีโมท เพื่อเขาสูเมนูหลัก

1. กด / เพื่อเลือกล็อคในเมนูหลัก  จากนั้นกด ตกลง เพ่ือตั้งคา รหัสปจจุบัน คือ 4711 

2. กด / เพื่อเลือกเปลี่ยนรหัสผาน / ล็อคระบบ / ล็อคกุญแจ  จากนั้น กดตกลง            เพื่อตั้งคา/

เปลี่ยนรหัสผาน
กด ตกลง จากนั้น กด / เพื่อเปลี่ยนรหัสผาน

ล็อคระบบ
กด ตกลง จากนั้น กด         เพื่อเลือก เปด/ปด ล็อคระบบ /

ล็อคกุญแจ
กด ตกลง จากนั้น กด / เพื่อล็อคปุมกด.
หมายเหต:ุ ฟงกชั่นนี้ใชงานไดเมื่อระบบล็อคทํางาน

11 ระบบล็อค
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การตั้งคาเมนูทั่วไป
กด MENU บนรีโมท เพื่อเขาสูเมนูหลัก จากนั้น กด / เพื่อเลือก เมนูทั่วไป

1. กด / เพื่อเลือกเมนูทั่วไปในเมนูหลัก จากนั้นกด ตกลง
2. กด / เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณตองการปรับ ในเมนูทั่วไป
3. กด ตกลง จากนั้น กด / เพื่อปรับเปลี่ยน
4. หลังจากตั้งคาเสร็จสิ้น กด MENU  เพื่อกลับไปเมนูกอนหนานี้

PVR Setting
กด / เพื่อเลือก PVR Setting จากนั้นกด ตกลง        และกด     / / เพื่อเลือก Disk /
Record List / Format / schedule List.
(หมายเหต:ุ ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อมีสัญญาณสําหรับทีวี )
OSD Timer
กด / เพื่อเลือก OSD Timer กด           เพื่อปรับเปลี่ยน ปด, 5 วินาที , 15 วินาที , 30 วินาที/
Auto Standby Timer
กด / เพื่อเลือก Auto Standby จากนั้นกด           เพื่อปรับเปลี่ยน ปด / 3 ชม./ 4 ชม./ 5 ชม./
Sleep Timer
กด / เพื่อเลือก Auto Standby จากนั้นกด           เพื่อปรับเปลี่ยน ปด / 15 นาที / 30 นาที / 60 นาที  /
90 นาที / 120 นาที / 240 นาที
Blue Screen
ตั้งคาสีพื้นหลังเปนสีนํ้าเงิน เมื่อไมมีสัญญาณอินพุต กด           เพื่อเลือก Blue Screen/
กด            เพื่อเลือก เปด / ปด/
Teletext

HDMI CEC Setup
กด          เพื่อเลือกการตั้งคา HDMI CEC จากนั้นกดปุม ตกลง เพ่ือเขาสูเมนูถัดไป/

เมนูทั่วไป 12
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กด           เพื่อเลือก/
/ HDMI ARC / รายการอุปกรณ (หมายเหต:ุ ใชไดเฉพาะเมื่อ HDMI CEC ทํางาน เทานั้น)
รีเซ็ตเมนู
เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน
กด / เพื่อเลือกเมนูรีเซ็ต กดปุม ตกลง เพื่อเขาสูเมนูถัดไป

การใชงาน USB
กด ในหนาแรก จากนั้นเขาสูชองมัลติมีเดีย เสียบอุปกรณเก็บขอมูล
เพลง / วดิโีอ / รปูภาพ / โฟลเดอร และกด ตกลง 

เลนวดิโีอ / เพลง / ภาพถาย / โฟลเดอร

1. กด / เพื่อเลือกโฟลเดอรที่คุณตองการ  จากน้ันกด ตกลง เพ่ือเลือก และกด ตกลง เพ่ือเลน

2. กด ตกลง เพื่อเลือกโฟลเดอร  กดปุม         เพื่อเปลี่ยนหนา/

3. กด ปุมเพื่อเริ่มเลน หรือ หยุดชั่วคราว
4. กด เพื่อเลนรายการสุดทาย กด เพื่อเลนรายการถัดไป

วดิโีอ / เพลง / ภาพถาย / โฟลเดอร
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลาง เพื่อเขาสูฟงกชั่นที่ตองการ
2. กด          เพื่อเลือกฟงกชัน จากนั้นกด ตกลง เพื่อเริ่มฟงกชั่น/

กด เพื่อออกจากมเนู

เลนกอนหนา หรือ วิดีโอถัดไป / เพลง / ภาพถาย
เลน หรือ หยุดวิดีโอ / เพลง / ภาพถาย
การเลนไปขางหนา หรือ ถอยหลังอยางรวดเร็ว

หมุนรูปถาย

13 มัลติมีเดีย

กดปุมออก เพื่อยอนกลับ

แสดงรายละเอียด
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เขาสูเมนูหลัก

1) กดปุม
2) เลือกโฮมในเมนูหลัก กดตกลง เพื่อเขาสูเมนูหลัก

หนาหลัก
กด บนรีโมท จากนั้นกด / / /
เพื่อเลือกแอพ / เครือขาย / สื่อ / การตั้งคา จากนั้นกดปุม ตกลงเพ่ือเลือก 

กด / / / เพื่อเลือกภาพยนตร / ทีวี / แอพฮอต / แอพ FAV / เพลง 

14 เมนูหลัก

วิธีเขาสูเมนูหลัก

คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่คุณตองการในหนาแรก 
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ตั้งคาระบบ
เลือก“ การตั้งคา” ในหนาหลัก
กด / / / เพื่อเลือกการตั้งคา และ ปุมตกลงเพื่อใชงาน  จากนั้นกด    BACK เพื่อออก

การตั้งคาเครือขาย
สถานะเครือขายปจจุบันสามารถเห็นไดในเมนูนี้ กด ตกลง เพ่ือเขาสูเมนูถัดไป 

/ / /  

ตั้งคาระบบ 15

กด                      เพื่อเลือกเครือขาย กด BACK เพื่อออก 

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) และโลโก ้HDMI
เป็นเครองหมายการคา้หรอืเครองหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI 
Licensing Administrator,Inc. กรมเอฐัรหสศทเะรปนใ ิ าและประเทศอนๆ
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Important Safety Information 1

• Read these instructions – All the safety and 
operating instructions should be read before 
this product is operated.

• Keep these instructions – The safety and 
operating instructions should be retained for 
future reference.

• Heed all warnings – All warnings on the 
appliance and in the operating instructions 
should be adhered to.

• Follow all instructions – All operating and use 
instructions should be followed.

• Do not use this apparatus near water – The 
appliance should not be used near water or 
moisture – for example, in a wet basement or 
near a swimming pool, and the like.

• Clean only with a dry cloth.
• Do not block any ventilation openings. 

Install in accordance with the manufacturer’s 
instructions.

• Do not install near any heat sources such 
as radiators, heat registers, stoves, or other 
apparatus (including amplifiers) that produce 
heat.

• Do not defeat the safety purpose of the 
polarized or grounding-type plug. A polarized 
plug has two blades with one wider than the 
other. A grounding-type plug has two blades 
and a third grounding prong. The wide blade or 
the third prong are provided for your safety. If 
the provided plug does not fit into your outlet, 
consult an electrician for replacement of the 
obsolete outlet.

• Protect the power cord from being walked on 
or pinched particularly at plugs, convenience 
receptacles, and the point where they exit from 
the apparatus.

• Only use attachments/accessories specified by 
the manufacture.  

• Use only with the cart, stand, tripod, bracket, 
or table specified by the manufacturer, or 
sold with the apparatus. When a cart is used, 
use caution when moving the cart/apparatus 
combination to avoid injury from tip-over.

• Unplug this apparatus during lightning storms 
or when unused for long periods of time.

• Refer all servicing to qualified service 
personnel. Servicing is required when the 
apparatus has been damaged in any way, such 
as the power-supply cord or plug is damaged, 
liquid has been spilled or objects have fallen 
into the apparatus, the apparatus has been 
exposed to rain or moisture, does not operate 
normally, or has been dropped.

• Keep the unit in a well-ventilated environment.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric 
shock, do not expose this apparatus to rain or 
moisture. The apparatus should not be exposed 
to dripping or splashing. Objects filled with liquids, 
such as vases should not be placed on the 
apparatus.

WARNING: The batteries shall not be exposed to 
excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

WARNING: The main plug is used as a disconnect 
device. The disconnect device shall remain readily 
operable.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, 
do not remove the cover (or back) as there are no 
user-serviceable parts inside. Refer servicing to 
qualified personnel.

This lightning flash with arrowhead symbol 
within an equilateral triangle is intended 
to alert the user to the presence of non-
insulated “dangerous voltage” within 
the product’s enclosure that may be of 
sufficient magnitude to constitute a risk of 
electric shock.
The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to 
the presence of important operating and 
maintenance instructions in the literature 
accompanying the appliance.

This equipment is a Class II or double 
insulated electrical appliance. It has been 
designed in such a way that it does not 
require a safety connection to electrical 
earth.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings
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1 Important Safety Information
Safety Precautions Instruction

Electrical Safety
• The TV set should only be connected to a main power supply with voltage that matches the label at the 

rear of the product.
• To prevent overload, do not share the same power supply socket with too many other electronic 

components.
• Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
• Do not place heavy items on them, which may damage the leads.
• Hold the main plug, not the wires, when removing from a socket.
• During a thunderstorm, or when not using the television for extended period of time, turn off the power 

switch on the back of the television.
• Do not allow water or moisture to enter the TV or power adapter. Do NOT use in wet, moist areas, such as 

bathrooms, steamy kitchens, or near swimming pools.
• Pull the plug out immediately, and seek professional help if the main plug or cable is damaged, liquid 

is split onto the set, if accidentally exposed to water or moisture, if anything accidentally penetrates the 
ventilation slots, or if the set does not work normally.

• Do not remove the safety covers. There are no user serviceable parts inside. Trying to service the unit 
yourself is dangerous and may invalidate the product’s warranty. Qualified personnel must only service 
this apparatus.

• To avoid battery leakage, remove exhausted batteries from the remote control, or when not using for long 
period.

• Do not break open or throw exhausted batteries on a fire.
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) 

batteries.

Physical Safety
• The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as 

newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
• Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 2” 

(5 cm) clearance all around.
• Do not tap or shake the TV screen, or you may damage the internal circuits. Take good care of the remote 

control.
• To clean the TV with a soft dry cloth. Do not use solvents or petroleum-based fluids.
• Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including 

amplifiers) that produce heat.
• Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades 

with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong, the 
wide blade, or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, 
consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

• Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.
• Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods.
• Refer all servicing to a qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been 

damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, or objects 
have fallen into the apparatus, has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has 
been dropped.

• Always connect your television to a power outlet with protective ground connection.
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CONDENSATION
Moisture will form in the operating section of the unit if the unit is brought from cool surroundings into a 
warm room or if the temperature of the room rises suddenly. When this happens, unit’s performance will be 
impaired. To prevent this, let the unit stand in its new surroundings for about an hour before switching it on, or 
make sure that the room temperature rises gradually. Condensation may also form during the summer if the 
unit is exposed to the breeze from an air conditioner. In such cases, change the location of the unit.

Television Antenna Connection Protection
If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is 
grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA NO.70, provides information with respect to proper 
grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead -in wire to an antenna discharge unit, 
size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and 
requirements for the grounding electrodes. (See figure A)

NOTICE FOR TV CABINET
If the unit is placed on a cabinet smaller than the length of the unit, it could result in instability and the unit 
may tumble over, making a risk of personal, possibly fatal injury.  Also this would seriously damage the 
product. Accordingly, Onn accepts no responsibility or liability for any injuries or property damage resulting 
from the improper installation.

Important Safety Information 1
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HOW TO HANDLE THE LCD PANEL
• Do not press hard or jolt the LCD panel. It may cause the LCD panel glass to break and injury may occur.
• If the LCD panel is broken, make absolutely sure that you do not touch the liquid in the panel. This may 

cause skin inflammation If the liquid gets in your mouth, immediately gargle and consult with your doctor. 
Also, if the liquid gets in your eyes or touches your skin, consult with your doctor after rinsing for at least 
15 minutes or longer in clean water.

Possible Adverse Effects on LCD Panel: 
If a fied (non-moving) pattern remains on the LCD Panel for long periods of time, the image can become 
permanently engrained in the LCD Panel and cause subtle but permanent ghost images. This type of damage 
is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY. Never leave your LCD Panel on for long periods of time while it is 
displaying the following formats or images:

• Fixed Images, such as stock tickers, video game patterns, TV station logos, and websites.
• Special Formats that do not use the entire screen. For example, viewing letterbox style (16:9) media on 

a normal (4:3) display (black bars at top and bottom of screen); or viewing normal style (4:3) media on a 
widescreen (16:9) display (black bars on left and right sides of screen).The following symptoms are not 
signs of malfunction but technical limitation. Therefore we disclaim any responsibility for these symptoms.

The following symptoms are not signs of malfunction but technical limitati on. Therefore we disclaim 
any responsibility for these symptoms.

• LCD Panels are manufactured using an extremely high level of precision technology, however sometimes 
parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots.

• Do not install the LCD Panel near electronic equipment that produces electromagnetic waves. Some 
equipment placed too near this unit may cause interference.

• Effect on infrared devices – There may be interference while using infrared devices such as infrared 
cordless headphones.

1 Important Safety Information
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Please make sure the following items are included with your LED TV. 

If any items are missing, please contact your dealer.

For the physical structure, please refer to the real object.

LED TV Instruction Manual

Remote Control 2 Batteries Warranty Card

2 Base

Accessories 2
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Installing the Stand

 

Figure 1 Figure 2 Figure 3

1. Place the TV set on soft cloth or cushion with face down. Place the base in position as shown.
(see Figure 1).

2. Insert 4 screws (provided) into the screw holes, use a screwdriver lock. (see Figure 2)
3. Stand the TV up. (see Figure 3)

Disconnecting the Stand
1. Lay the TV flat on a table with the LED screen face down. To prevent the TV from being 

scratched, put a piece of soft cloth on the table on which the screen will be set. (see Figure 1)
2. Remove the 4 screw on the stand, then pull up the stand slowly.
3. Then you successfully removed the base. (see Figure 3)

Figure 1 Figure 2 Figure 3

3 Installing the LED TV
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Front View

Rear View

1RF-T IN
RCVBS L

CVBS INETHERNET COAX OUT

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

USB

3

2

VIDEO / Y

ARC

Item Description
1 ETHERNET Connect Ethernet or other data links.
2 COAX OUT Connect a coaxial audio cable from a sound bar,stereo system,receiver, etc.

3 AV IN
Connect a external device to the composite VIDEO(V) and AUDIO (L/R) out jacks on 
most video equipment.

* L/R (Audio in) is sharing with YPbPr.

4 RF-T IN Connect the antenna.
5 HDMI 1 Terminal Connect this port to the HDMI1 output of A/V device.
6 HDMI 2 Terminal Connect this port to the HDMI2 output of A/V device.
7 HDMI 3(ARC) Terminal Connect this port to the HDMI3 output of A/V device.

8 EARPHONE
Connect to your earphones. By connecting the earphones, you can listen to the 
sound from the TV on headphones.

* If you connect the earphones,the TV speakers will be muted.

9 USB Connect to your USB devices,such as USB flash drive.
10 VIDEO IN Connect this port to the YPbPr output of A/V device.

Overview of the TV set 4
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Connect to Antenna or Cable
Typical wall antenna jack is used in apartment buildings, connect the antenna cable, as shown in below 
diagram (Please use the correct type of antenna cable). We strongly remommend that you connect the 
antenna/cable input using a 75-ohm coaxial cable (not supplied) to ensure the best picture quality.

Cable or VHF/UHF

75-ohm coaxial cable
Rear of TV

VHF/UHF/CABLE input

Connect Device Via HDMI interface
An HDMI cable carries both video and audio. You do not need to use any audio cables. You can connect ARC 
devices, such as the Roku Streaming Stick and compatible mobile phones and tablets to the HDMI3(ARC) 
port. USB to HDMI cable is required to connect a mobile phone or table is required to connect a mobile phone 
or tablet to the TV. Please check the documentation of your device.

1
RCVBS L

CVBS IN

3 2

VIDEO / Y

A
R

C

Digital set top box, gaming 
console, or Blu-ray w /HDMI 
interface

Optional HDMI cable (not included)

Connect Device Via Component(Y/Pb/Pr) + Audio L/R Interface
U

SB

VID
EO

 / Y RCVBS L
CVBS IN

Optional Component cables (not 
included)

Digital set top box, gaming 
console or DVD

5 Connect External Devices
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Supporting signals
YPbPr HDMI
480i 480i
576i 576i
480P 480P
720P / 50Hz 720P / 50Hz
720P / 60Hz 720P / 60Hz
1080i / 50Hz 1080i / 50Hz
1080i / 60Hz 1080i / 60Hz
1080P / 50Hz 1080P / 50Hz
1080P / 60Hz 1080P / 60Hz

2160P / 60Hz

Connect External Devices 5
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Inserting Remote Control Batteries
1. Remove the battery cover by pulling then lifting the knob on the cover.
2. Insert the batteries, corresponding to the (+) and (-) marking on the battery compartment.
3. Reattach the battery cover.

  CAUTION
• Only use the specified AAA batteries.
• Do not mix new and old batteries. This may result in creaking or leakage, which may pose a risk 

of fire or lead to personal injury.
• Insert batteries according to (+) and (-) marking. Inserting the batteries incorrectly may result in 

leakage, which may pose a risk of fire or lead to per sonal injury.
• Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations.
• Keep the batteries away from children or pets.
• When the remote control will not be used for an extended period, remove the batteries.

Operating the Remote Control
1. Aim remote control directly at the remote 

control sensor on the down of the TV set.
2. Remote control range is at approx.16 feets 

with angles of approx. 30 degree.
3. Avoid obstructions between the remote 

control and the sensor.

• If you do not intent to use the remote control 
for a long time, remove the batteries.

• If the remote control does not operate 
correctly, or if the operating rage reduced, 
replace both batteries with new ones.

IR Receiver
30

6 Using the Remote Control
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Remote Control

1

3

4

7

9

10

13

14

16

18

20

22
24

27

28

5

6

8

11

12

15

17

19

21
23
25
26

29

2

Using the Remote Control 6
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Remote Control Function buttons

1. POWER( ) Standby turn on and off.

2. Select the signal source.

3. 0~9 Continue to press the keys to select a channel.

4. EPG Enter or exit EPG(Electronic Program Guide)

5.  key Mute sound.

6. APP Show installed APP list.

7. V +/-  Increase or decrease the volume.

8. P / Select the channel forward or backward 

9.  key Takes you to the Home Screen.

10. MENU Enter or exit menu.

11.  key Display the information of current video and audio.

12. OK Confirm or enter.

13. / / /  The menu item selection.

14. BACK Return to previous channel

15. MOUSE Turn on/off Mouse cursor.

16. Launches Netflix app.

17. Launches YouTube app.

18. Launches Prime Video app.

19.  Launches Facebook app.

20. RED Control “Play/Pause” with playback / Access the red item or page.

21. BLUE Control “Fast forward” with playback / Access the Blue item or page.

22. GREEN Control “Stop” with playback / Access the green item or page.

23. YELLOW Control “Fast Backward” with playback / Access the yellow item or page.

24. TEXT Enter or exit teletext.

25. To play the previous chapter, title or track.

26. DTV mode record data with USB disk

27. SUB DTV mode select subtitle mode.

28. Audio Multi channel television sound mode change.

29. To play the next chapter, title or track.

6 Using the Remote Control
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Turning the TV On and Off

Press the  POWER button on the remote control.

* If there is no input signal within 15 minutes, TV will be turned off 
automatically.

* Pictures may vary. Please refer to the actural product.

First Time Setup
Connect an RF cable from the TV's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.

Press OK button to select the “Start the setup”.

1. Press / button to select the language. 
2. Press / button to select the country.
3. Press / button to select the time zone.
4. Press / button to select the StoreMode. 

5. Press OK button to connect the wireless/network. 

Basic Operation of the TV 7
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6. Press / button to select the input source.

Changing Channels
Using Channel Buttons

Press P /  to change channels, and the TV changes channels in sequence. You will see all channels that 
have been memorized. Channels erased or not.

Adjusting the Volume

Press V +/- to adjust volume.

To turn off the volume, Press .
To restore volume, press again.

Selecting the Input Source

To select the TV or other external input sources connected to the TV.

1. Press the button on the remote control.
2. Press / to select the required input source between TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, 

HDMI3.
3. To confirm the selection, press OK button to enter.

7 Basic Operation of the TV
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Channel Menu
Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press / button select Channel in the main menu, then press OK to enter.
2. Press / button to select the option that you want to adjust in the Channel menu.
3. Press OK/ / button to adjust.
4. After finishing your adjustment, Press MENU or BACK button to return back to the previous 

menu.

NOTE: Channel can be only selected under TV/RF condition, others can’t be used.

Antenna Type
Select the Air / Cable to tune.

Scan
Press / button to select Scan, then press OK / button to enter the submenu.

Channel List
Press / button to select Channel List to list, press MENU button edit the channel(Move / Skip /Delete / 
Fav / Rename / Lock).

Channel Menu 8
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Picture Menu
Press MENU on the remote control to display the main Menu.

Press / to select: Picture Mode / Backlight / Noise Reduction / Color Temp / More Settings.

Picture Mode
Press / button to select Picture Mode, and then press / button to select.(Option: Standard, Dynamic, 
Vivid, Energy Saving, User).

Backlight
Press / to select, and press / to adjust.

Noise Reduction
Setting the option to eliminate image noise intensity.

Press / to select Noise Reduction, and press / to select. (Option: Off, Low, Middle, High, Auto).

Color Temp
Adjust the overall color of the image.

Press / to select Colour Temperature. press / to select. (Option: Cool, Normal, Warm).

More Settings
Press / to select More Settings, then press OK button to enter sub-menu.

9 Picture Menu
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Sound Menu
Press MENU on the remote control to display the main Menu.

Press / to select: Sound Mode / Bass / Balance / Aydui Descruotuib / AD Volume / Multi-Track Sound / 
More settings. Press OK/ / to select or adjust.

Sound Mode
Press / button to select Sound Mode, then press / button to select Standard / Music / Theater / 
News / User. You can adjust Bass / Treble in User mode.

Standard Produces a balanced sound in all environments.
Music Preserves the original sound.Good for musical programs.
Movie Enhances treble and bass for a rich sound experience.
News Enhanced voice.
User Select to customize picture settings.

Bass
Adjust the low frequency sounds.

Treble
Adjust the high frequency sounds.

Balance
Adjust the left and right channel output balance.

Press / button to select Balance, Press / button to adjust.

Audio Description 
Press OK button to select audio description.

AD Volume 
Press / to select, and press / to adjust.

Multi-Track Sound
Press / to select audio multi-track output.

More setting 
Press / to select More Settings, then press OK button to enter sub-menu.

Sound Menu 10
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Lock Menu
Press MENU button to display the main menu.

1. Press / button select Lock in the main menu, then press OK to enter. Default password is 
4711.

2. Press / button to select Change Password / System Lock / Key Lock. Press OK/ / to 
enter.

Change Password
Press OK/ / button to select Change Password.

System Lock
Press OK/ / button to select System Lock On / Off.

Key Lock
Press OK/ / button to lock the keypad.

Note: This function is available when the Lock is on.

11 System Lock Menu
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Common Menu
Press MENU button to display the main menu. Press / button to select Common in the main menu.

1. Press / button select Common in the main menu, then press OK to ente
2. Press / button to select the option that you want to adjust in the Common menu.
3. Press OK/ / button to adjust.
4. After finishing your adjustment, press MENU button to return back to the previous menu.

PVR Setting
Press / button to select PVR Setting, then press OK/ to enter. Press / to select Disk /Record List 
/ Format / schedule List.

(Note: This option only available when there is signal for TV. )

OSD Timer
Press / button to select OSD Timer. Press / to select off / 5sec /15sec / 30sec / 40sec.

Autostandy Timer
Press / button to selec Autostandby, then press / to select off / 3hour / 4hour / 5hour.

Sleep Timer
Press / button to selec Sleep, then press / to select off / 15min / 30min / 45min / 60min / 90min / 
120min / 240min.

Blue Screen
Set the background color to blue when there is no input signal. Press / button to select Blue Screen.

Press / button to select On / Off.

Teletext
Press / button to selecTeletext, then press / to select Arabic / Eas / West Euro / Farisi / Russian.

HDMI CEC Setup
Press / button to select HDMI CEC Setup. Press OK button to enter the sub-menu.

Press / button to select HDMI CEC Switch / TV Auto Power On / Device Auto Power Off

/ HDMI ARC / Device List .(Note: Only available when the HDMI CEC select On.)

Common Menu 12
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Menu Reset
Recall the default setting.

Press / button to select Menu Reset. Press OK button to enter the sub-menu.

USB Operation
First press into Home, then into multimedia channel, plug in Media Center storage device. Video/Music/
Photo/Folder, and press OK button to enter.

Playing Video/ Music / Photo / Folder

1. Press / button to select the folder that you want to view, then press OK button to select the 
sub floder.Press OK button to play, press the exit button to return back.

2. Press OK button to select the up folder,and return to the previous level menu, press /
buttons to turn pages.

3. Press button to start playback or pause.
4. Press button to play the last item. Press button to play the next item.

Video / Music / Photo / Folder Screen Display
1. Follow the instruction below to enter the desired funtion.
2. Simply press / to move the light-bar cursor to the funtion, then press OK to start funtion. 

Press to End or Exit.

 Play before or next Video / Music / Photo.

Play or Pause Video / Music / Photo.

Play Video / Music Play video music with fast forward or retreat quickly.

Show the current file information.

Rotating the Photo.

13 Multimedia
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Enter the home main menu
Two ways are allowed to enter the main menu interface: 

1) Press the key.

2) Select the Home in main menu,press OK to enter the Home main menu.

Home main menu
Press button on the remote control to display the TV main inferface, then press / / / button to 
select Apps/Network/Media/Settings, then press OK button to enter.

Press / / / to select Movie / TV / HOT APP / FAV APP / MUSIC. You can choose the program you 
want on the home page.

Home Main Menu 14
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System Settings
Select the “Setting” icon in the main page, then you can see as follows:

Press / / / button to select setting and OK key to operate. Press the BACK key to exit.

Network Settings
The current network status can be seen in this menu. Press OK to enter the submenu,press

/ / / to select the Network. Press BACK to exit.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and 
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing Administrator Inc. in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, 
Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories.

14 Home Main Menu
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Problem Possible Solution
No power • Make sure the AC power cord is properly connected to the wall 

outlet.
• Make sure the DC power button is ON.
• Plug another electrical device (like a radio) to the power outlet to 

verify that the outlet is supplying the proper voltage.

No picture • The TV station may be experiencing problems. Try another 
channel.

• The Cable TV signal may be scrambled or encoded. Please contact 
your local cable operator.

• Make sure that connection to other components are correct 
referring to the user guide.

• Make sure that setup has been done correctly after connections.
• Make sure the correct input is selected and the input signal is 

compatible.

Strange color, light color, 
or color misalignment

• Ensure that the video cable is securely connected.
• The picture may appear dim in a brightly lit room.
• Adjust brightness, contrast, saturation (color), and tint referring to 

the user guide.
• Check the input signal setting.

No sound • Check your audio connections are properly connected referring to 
the user guide.

• The button may have been pressed, try pressing this button 
again.

• Check your audio settings, your TV audio may be set to minimum.
• Press the V + (Up) button on the remote control.

Remote control unit does 
not operate

• Make sure the directions of batteries are inserted correctly referring 
to the user guide.

• Batteries could be weak or dead. Replace with new batteries.
• Is a fluorescent light illuminated near the remote control sensor?
• The path of the remote control beam may be blocked. Make sure 

the path is clear and that the remote control is aimed at the remote 
control sensor on the TV.

• Press the  button on the remote control to see if you can turn on 
the TV.

• Press MENU button on the remote control to see if there is a 
MENU shown on the screen.

• Press only one button at a time and it is the correct one for the 
operation you want to perform.

Unit cannot be operated • External influences such as lightning or static electricity may cause 
improper operation. In this case, operate the unit after first turning 
on the power of the LED TV and the AVC System, or unplug the AC 
cord for 1 to 2 minutes, then replug again.

Power is cut off suddenly • Is the sleep timer set in advance?
• Is there no signal in PC mode or HDMI mode?
• The internal temperature of the unit has increased. Remove any 

objects blocking the vent or clean as necessary.

System Settings 15
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Problem Possible Solution
No CATV reception (or no 
reception above CH13)

• Is the AIR/CABLE option set correctly? Please set the AIR/ CABLE 
option to CABLE referring to the user guide.

• CATV is connected improperly or not connected; please check all 
the CATV connections.

• The cable TV service is interrupted, please contact your cable 
operator.

Picture is cut off / with 
sidebar screen

• Is the image positioned correctly?
• Are screen mode adjustments such as picture size set correctly?

16 Troubleshooting
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