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 .1نصب تلویزیون
 -1پایه های سمت و راست و چپ را در محل خود در زیر تلویزیون قرار دهید و با پیچ گوشتی آن ها را ببندید.
 -2هر پایه فقط به یک صورت روی تلویزیون نصب می شود و نمی توان آن ها را با هم جابجا کرد.
 -3کابل برق تلویزیون را به پریز متصل نمایید.
 -4دکمه ی پاور در زیر تلویزیون را فشار دهید .این دکمه درست زیر آرم  miقرار دارد .با روشن شدن تلویزیون ،رنگ آن به قرمز تغییر
می کند.
 -5مراحل را مطابق با توضیحات نشان داده شده در صفحه ی تلویزیون دنبال کنید .برای توضیحات بیشتر می توانید به نشانی زیر بروید
و توضیحات تکمیلی را انجا مطالعه نمایید.

نکات:
 تلویزیون نزدیک پریز برق باشد تا بتواند به راحتی به آن متصل شود. در هنگام نصب پایه ها ،تلویزیون را به حالت افقی و به پشت روی سطحی نسبتا مرتفع مانند جعبه ی تلویزیون قرار دهید تا بستنپایه ها به راحتی انجام شود.
 در هنگام بستن پایه ها،تلویزیون را بر روی پنل روی زمین قرار ندهید. بعد از نصب پایه ها ،تلویزیون را روی سطح صاف و مسطح قرار دهید تا از افتادن و صدمه خوردن به آن جلوگیری شود. اگر تمایل به نصب تلویزیون روی دیوار دارید ،حتما از پایه دیواری های مورد تایید استفاده نمایید. قطر و طول پیچ ها برای پیچ های نصب روی دیوار متناسب با پایه دیواری است .در صورتیکه از پیچ های نامناسب استفاده شود،ممکن است تلویزیون از روی پایه دیواری بیفتد یا به اجزای داخلی آن صدمه بخورد.

❖ اقالم همراه تلویزیون

اقالم زیر باید در جعبه ی تلویزیون وجود داشته باشد:

❖ جابجایی
 حتما قبل از جابجایی اتصالت تلویزیون را جدا نمایید. تلویزیون های با ابعاد بزرگ یعنی  55و  65اینچی ،احتیاج به دو نفر برای جابجایی دارند. در حین جابجایی به هیچ وجه به پنل فشار وارد نکنید. -از تکان دادن تلویزیون و یا لزرش شدید تلویزیون جلوگیری نمایید.

 در صورتیکه قصد جابجایی تلویزیون به محل جدید و یا انتقال آن به دفتر گارانتی برای تعمیر دارید ،حتما آن در بسته اصلیتلویزیون بسته بندی نمایید.

 .2اتصاالت تلویزیون
اتصاالت تلویزیون برای ابعاد مختلف آن به صورت زیر می باشد:

 .3استفاده از ریموت کنترل

پاور :خاموش و روشن کردن تلویزیون
دستیار صوتی گوگل :این دکمه را روی ریموت فشار دهید تا از دستیار صوتی گوگل استفاده نمایید
دکمه های اعداد :جهت دسترسی مستقیم به کانال ها.
ورودی :جهت انتخاب ورودی ویدئو دلخواه
تله تکست :جهت ورود و خروج از تلتکست
لیست کانال ها :جهت نشان دادن لیست کانال ها ان را فشار دهید.
تنظیمات :منوی هر صفحه ی مربوطه را فشار دادن آن نشان می دهد.
نتفلیکس :جهت دسترسی مستقیم به نتفلیکس
پرایم ویدئو :جهت دسترسی مستقیم به پرایم ویدئو

جهت نما :حرکت به سمت باال/پایین و چپ/راست در منوی های مختلف .در حین پخش ویدئو ،با دکمه ی چپ/راست جهت جلو/عقب
بردن فیلم استفاده نمایید.
تایید :جهت تایید انتخاب حاضر .در فیلم ها برای توقف و پخش استفاده می کشود.
پچ وال :جهت رفتن به صفحه ی هوم پچ وال.
بازگشت :جهت برگشت به سطح قبلی
هوم اندروید :جهت رفتن به صفحه ی هوم اندروید
دکمه ها با کاربرد خاص :در منو ها مختلف کاربرد متفاوت دارد.
صدا :جهت تغییر حجم صدا  .در صورتیکه دکمه ی کم را نگه دارید ،صدا میوت شده و وارد حالت بیصدا می شود.

جهت جفت سازی کنترل با تلویزیون ،دو دکمه ی هوم و  miرا با هم نگه دارید.

 .4مواقع اضطراری:
درموارد زیر تلویزیون را به سرعت خاموش کنید و یا از برق خارج کنید:
 -1صدمه دیدن کابل برق
 -2خرابی دوشاخه ی برق و یا تبدیل آن
 -3تلویزیون بیفتد یا ضربه ببینید.
 -4نفوذ هر گونه جامد و یا مایع به دورن تلویزیون.

 .5محدودیت های استفاده و کاربری از تلویزیون
در محل ها ،محیط ها و شرایط زیراستفاده از تلویزیون پیشنهاد نمی شود و منجر به صدمه به تلویزیون و یا کاربر می شود:
❖ محل ها:
در محیط های بیرون تحت تابش مستقیم نور خورشی ،کنار دریا ،در کشتی و ماشین ،در محیط های مرطوب و یا در معرض باران از
تلویزیون استفاده نکنید.
❖ محیط ها:
 محیط های بسیار گرم و مرطوب و گرد و خاک دار استفاده نشود. در محیط هایی که ممکن است حشرات از منافذ تهویه ی پشت تلویزیون وارد شوند استفاده ننمایید.-

قرار دادن تلویزیون در کنار اشیایی که حرارت مستقیم به تلویزیون منتقل می کنند مانند شمع و وسایل روشنایی-گرمایشی مانند
شومینه استفاده نشود.

 از قرار دادن تلویزیون در محیط هایی که به هر نحوی باعث نفوذ مایع و آب به داخل تلویزیون می شود پرهیز کنید .همچنین از قراردادن اشیایی که احتیاج به آبیاری دارند مانند انواع گل در کنار تلویزیون پرهیز کنید .از قرار رطوبت ساز در کنار تلویزیون جدا پرهیز
کنید.
 در کنار تلویزیون پخت و پز نکنید و آب نجوشانید .دستگاه پشه کش با شوک الکتریکی را نزدیک تلویزیون قرار ندهید.❖ شرایط:
 هنگام استفاده از تلویزیون و کنترل ان به هیچ وجه دست شما خیس نباشد چرا که ممکن است ارتباطات بی سیم مانند وای فای وبلوتوث دچار نقص فنی شوند.
 در هنگام رعد و برق پریز تلویزیون را از دو شاخه خارج کنید. از پرت کردن اشیاء به سمت تلویزیون خوداری شود. دمای کاری تلویزیون  40-0درجه ی سانتیگراد است .دمای فعال بودن تجهیزات ذخیره ساز از  -15تا  40سانتیگراد است .رطوبتنسبی کمتر  80درصد باشد.

❖ تهویه هوا
 به هیچ وجه منافذ تهویه ی هوا در پشت تلویزیون را نپوشانید و یا روی آن جسمی قرار ندهید. -فضای کافی در کنار و باالی تلویزیون به منظور تهویه ی مناسب در نظر بگیرید.

❖ نصب روی دیوار
به منظور اطمینان از تهویه ی مناسب و جلوگیری از ایجاد کثیفی و گرد خاک موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
 تلویزیون را به صورتی روی دیوار نصب کنید که صفحه ی تلویزیون موازی دیوار باشد و به هیچ وجه عمود بر دیوارنباشد. تویزیون را روی تاقچه ،فرش ،تختخواب یا کمد قرار ندهید. -تلویزیون را با اجسامی مانند پرده فاصله دهید و یا روزنامه روی آن قرار ندهید.

❖ نکات دیگر
 -1از سیم های استاندارد استفاده نمایید و دوشخاه را کامال در پریز قرار دهید.
 -2از برق  220ولت برای تلویزیون نمایید.
 -3از کابل های طوالنی برای اتصاالت تلویزیون استفاده ننمایید.
 -4کابل برق را از حرارت دور نگه دارید.
 -5مطمئن شوید که کابل برق به مدت طوالنی با گرد و خاک و رطوبت در تماس نباشد.
 -6نگذارید کودکان از تلویزیون باال بروند.
 -7دستگاه های که امواج الکترومغناطیس ازخود ساطع می کنند را نزدیک تلویزیون قرار ندهید.

 .6هشدار ها:
 تلویزیون را در محیط های با نور بسیار کم تماشا نکنید .این کار در دراز مدت به چشمان شما صدمه می زند. پنل و کیس در اثر کار کردن تلویزیون داغ می شوند ،این امر عادی است. -این تلویزیون دیکود کردن  DTS-CDبر پایه ی بیت استریم که از درگاه  HDMIوارد شود را پشتیبانی نمی کند.

❖ استفاده کردن و تمیز کردن پنل و کیس تلویزیون
 قبل از تمیز کردن ،تلویزیون را پریز برق بکشید. ابتدا گرد و خاک پنل و کیس را با یک دستمال خشک نرم پاک کنید (گردگیری نمایید) .اگر هنوز گرد و خاگ وجود داشت ،دستمالرا با مقدار بسیار کمی آب مرطوب کنید و روی سطح مذکور بکشید.
 از دستمال خیس برای پاک کردن تلویزیون استفاده ننمایید. به هیچ وجه به صورت مستقیم مایعات و یا آب را بر روی هیچ یک از قسمت های تلویزیون اسپری نکنید .این کار باعث صدمهخوردن به پنل و بورد می شود.
 به هیچ وجه از هیچ یک از مایعات حاوی پاک کننده ،الکل ،اسید و مایعات فرار برای تمیزکاری استفاده ننمایید .این کار باعث کاهشعمر تلویزیون شما به صورت قابل مالحظه ای می شود.

