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دفترچه راهنمای تلویزیون

لطفًا این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.
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شرکت صنایع مادیران )سهامی عام(

گروه ماديران از سال ١٣٤٣ فعاليت خود را آغاز کرده و اکنون با بيش از نيم قرن تجربه ی فعالیت در تولید، 

توزیع و خدمات پس از فروش در صنایع الکترونیک، ماشینهای اداری، رایانه و لوازم خانگی دارای نمايندگی 

 SEIKO PRECISION و TCL ،AOC ،EPSON ،SHARP ،OLIVETTI ،ACER ،LG رسمي و انحصاري از برندهای

ميباشد. همکاری مداوم با رهبران تکنولوژی جهان و انتقال دانش فني، امکان توليد محصوالت متنوع و به روز، 

تحت باالترین استانداردهای دنیا را در کارخانجات مادیران میسر ساخته است.

 تاسیسات توليدي مادیران شامل کارخانجات زیر است:

• کارخانجات الکترونیک و پالستیک با مساحت ٤٢,٥٠٠ مترمربع در زميني به وسعت ٧٣,٠٠٠ مترمربع که در 

شهرک صنعتي هشتگرد واقع شده و به تولید انواع نمایشگر، تلویزیون و قطعات پالستیکی مشغول می باشد.

• کارخانه لوازم خانگی با مساحت ٤٥،٠٠٠ متر مربع در زمینی به وسعت ٩٢،٠٠٠ متر مربع که در منطقه ویژه 

اقتصادی پیام واقع شده و به تولید انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و کولر گازی مشغول می باشد.

محصوالت و برندهایی که در کارخانجات مادیران تولید می شود به شرح زیر است:

ماديران با بیش از نيم قرن تجربه در ارائه خدمات پس از فروش محصوالت الکترونیکی و لوازم خانگی توانسته 

است گسترده ترين شبکه خدمات پس از فروش را در ايران ارائه نمايد. بيش از ٣٣٠ متخصص مجرب و 

مهندس، ٨ شعبه ويژه استاني و بيش از ٨٠٠ نماينده خدمات پس از فروش در سراسر ايران شرايطي را فراهم 

آورده است تا مشتريان از دريافت خدمات سريع و حرفه اي، مطمئن و آسوده خاطر باشند. ماديران پاسخگوي 

نياز مشتريان در خصوص رفع مشکالت دستگاه، به صورت تلفنی در هر ساعتي از شبانه روز و در تمام طول هفته 

(حتي ايام تعطيل) مي باشد. مشتريان محترم براي استفاده از اين سرويس ميتوانند با شماره تلفن ٨٢٢٦٦ - 

٠٢١ تماس حاصل فرمايند.

محصوالت برند

تلویزیون -  ماشین لباسشویی -  یخچال و فریزر -  مانیتور - گیرنده دیجیتال X.VISION
تلویزیون -  ماشین لباسشویی -  یخچال و فریزر - کولر گازی TCL

تلویزیون SHARP
مانیتور LG
مانیتور AOC
چاپگر EPSON

پارچ تصفیه آب XELLE

(All in One) کامپیوتر بدون کیس ACER
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قبل از استفاده از محصول ١

  ١-١ مالحظات ایمنی
به علت وجود خطر برق گرفتگی از باز کردن بدنه دستگاه خودداری کنید. 

هرگز شخصًا اقدام به تعمیر دستگاه نکنید، چراکه باز کردن 
بدنه، شما را در معرض برق گرفتگی و سایر خطرات قرار می دهد. 
سرویس و تعمیر دستگاه را به پرسنل مجرب خدمات واگذار نمایید.

١-  در صورت بروز مشکالت زیر، بالفاصله تلویزیون را خاموش کرده و 
دوشاخه را از پریز برق خارج کنید. سپس از پرسنل مجرب خدمات 

بخواهید تا دستگاه شما را کنترل نمایند.
◀ کابل برق آسیب دیده باشد.

◀ تلویزیون در اثر سقوط، ضربه و یا افتادن چیزی بر روی آن آسیب 
دیده باشد.

◀ از طریق منافذ تهویه، مایعات به داخل دستگاه نفوذ کرده و یا شیء 
خارجی داخل آن افتاده باشد.

٢- جهت جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی، تلویزیون را در معرض باران یا 
رطوبت قرار ندهید.

◀ از ریختن یا پاشیده شدن مایعات به داخل دستگاه و یا قرار دادن ظروف 
محتوی آب مانند گلدان بر روی آن خودداری کنید.

٣- بدنه دستگاه در اثر استفاده از آن گرم می شود که دلیل بر 
خراب بودن و درست کار نکردن آن نمی باشد.

در صورت مشاهده دود، شنیدن صدا یا  استشمام  بوی غیرعادی از 
دستگاه:

◀ بالفاصله تلویزیون را خاموش کنید.
◀ دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.

◀ با نمایندگی سرویس و خدمات پس از فروش تماس حاصل 
نمایید. هرگز شخصًا اقدام به تعمیر دستگاه نکنید چرا که خطرات جدی شما را تهدید می کند.

٤- از انداختن هرگونه شیء خارجی از طریق شکاف های بدنه خودداری 
کنید چرا که ممکن است با قسمت های دارای ولتاژ باال برخورد کرده و 
منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. هرگز اجازه ندهید کودکان از 

تلویزیون یا میز تلویزیون باال بروند یا با آن بازی کنند. هرگز تلویزیون را 
بر روی اثاثیه ای قرار ندهید که بتواند مانند پله مورد استفاده قرار گیرد. 

استفاده از این دستگاه برای کودکان زیر ٣ سال مناسب نمی باشد.

◀ جهت کسب اطالعات در مورد ایمنی محصول، نحوه نصب، لوازم جانبی، پیکربندي اولیه و مشخصات 
فنی محصول این کتابچه راهنماي کاربر را مطالعه فرمایید.



٤

٥- از یک پریز برق برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. 
استفاده از سیم رابط یا آداپتور خارج از ظرفیت پریز برق 

ممکن است موجب آتش سوزی یا برق  گرفتگی شود. کابل 
برق باید در محل رفت و آمد عموم نبوده و یا جسمی در 

مقابل یا بر روی آن قرار نگرفته باشد به خصوص به انتهای 
کابل متصل به دوشاخه و آداپتورها کامًال توجه نمایید. 

از آنجایی که دوشاخه کابل برای قطع جریان برق دستگاه 
می باشد، باید دسترسی به آن آسان بوده و مانعی بر سر راه 

آن وجود نداشته باشد. دقت داشته باشید که دوشاخه کامًال 
در پریز قرار گرفته باشد. هنگام خارج کردن کابل از پریز برق، حتمًا سرپالستیکی دوشاخه آن را بگیرید و 

از کشیدن کابل خودداری نمایید. هرگز با دست مرطوب به دوشاخه یا کابل دست نزنید.

٦- از خراشیدن یا وارد آوردن فشار به قاب جلویی و یا قرار دادن اشیا بر روی دستگاه خودداری نمایید. 
در غیر اینصورت ممکن است به صفحه تلویزیون آسیب رسیده یا تصویر موجدار شود.

٧- جهت جلوگیری از آتش سوزی، از قرار دادن شمع بر روی تلویزیون خودداری کنید.
دمای مناسب کار دستگاه از ٥ درجه سانتی گراد تا ٣٥ درجه می باشد. 

رطوبت مناسب کار دستگاه از ٢٠ درصد تا ٨٠ درصد می باشد.
تلویزیون را در محیط های پر از گرد و خاک قرار ندهید.

٨-  از نصب آنتن در مجاورت خطوط برق فشار قوی، رعد 
و برق یا جریانات الکتریکی خودداری نمایید. هنگام نصب 

آنتن هوایی باید توجه داشته باشید که از نصب آن در چنین 
مکان هایی خودداری کنید چرا که خطرات جدی به همراه دارد. 

در هنگام رعد و برق دوشاخه را از پریز خارج کرده و هرگز به 
سیم آنتن دست نزنید. هم چنین توجه داشته باشید لبه های 
تلویزیون از میزی که بر روی آن قرار داده اید، بیرون نزده باشد.

٩- در صورتی که از تلویزیون استفاده نمی کنید:
چنانچه برای مدتی نمی خواهید از تلویزیون استفاده کنید، بنا به 
دالیل ایمنی و زیست  محیطی دوشاخه آن را از پریز خارج نمایید.
 از آنجایی که با خاموش کردن تلویزیون، دستگاه به طور کامل 
خاموش نشده و در حالت آماده به کار قرار می گیرد، برای قطع 
جریان برق تلویزیون باید حتماً دوشاخه آن را از پریز خارج کنید.

١٠- صدای بلند از هدفون و گوشی ممکن است به شنوایی شما آسیب وارد نماید.

١١- از باتري هاي قابل شارژ (نیلک کادمیوم و یا نیلک-هیدرید فلز) جهت ریموت کنترل استفاده نکنید.
باتري هاي قلیایی (آلکاالین) استاندارد (کربن-زینک) و یا باتري هاي قابل شارژ (نیلک کادمیوم یا نیلک-

هیدرید فلز) را در کنار یک دیگر استفاده نکنید.

قبل از استفاده از محصول ١
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 نصب
١- قبل از جابه  جایی یا بلند کردن تلویزیون، 

نکات ذیل را مطالعه فرمایید تا از وارد آمدن 
هر گونه آسیب و یا خط و خراش به تلویزیون 

جلوگیری شود.
 TFT) صفحه نمایش تلویزیون شما از شیشه ◀
Glass) ساخته شده است و ضخامت آن بسیار 

باریک می باشد.
◀  از انداختن و تکان دادن و تحت فشار قرار 

دادن کارتن بپرهیزید.
◀  جهت جابه جایی تلویزیون آن را از قسمت باال و پایین مطابق شلک محکم بگیرید. دقت فرمایید که 
صفحه نمایش با دست و یا هر گونه اشیای خارجی تماس پیدا نکند، در غیر این صورت صفحه نمایش 

دچار آسیب خواهد شد.
◀  هرگز اقدام به جابه جایی تلویزیون بر روی میز تلویزیون از قسمت پایه و یا صفحه نمایش آن نفرمایید.
◀  هنگام نگه داشتن تلویزیون، دقت فرمایید که صفحه نمایش تلویزیون به سمت بیرون قرار گرفته 

باشد تا آسیبی به صفحه نمایش نرسد.
◀  برای جابه  جایی تلویزیون  های بزرگ تر، از حداقل دو نفر کمک بگیرید.

◀  هنگام جابه  جایی تلویزیون، آن را به صورت عمودی (همان گونه که بر روی میز قرار می گیرد) حمل 
نمایید. تلویزیون را هنگام حمل به سمت چپ و راست نچرخانید.

◀  هنگام جابه  جایی تلویزیون، مراقب باشید به دکمه  های جهتی تلویزیون آسیبی نرسد.
◀  هرگز تلویزیون را به صورت مستقیم از سمت صفحه نمایش بر روی میز و یا زمین قرار ندهید. برای 

انجام این کار از یک سطح نرم و هموار استفاده نمایید.

٢-  از مسدود کردن منافذ تهویه هوا با روزنامه، رومیزی، پرده و غیره 
خودداری نمایید. برای آنکه تلویزیون از تهویه مناسب و کافی برخوردار 
باشد، حداقل باید ١٠ سانتیمتر فضای خالی در اطراف دستگاه وجود 

داشته باشد.

٣- دستگاه را دور از منابع گرمازا مانند رادیاتور، بخاری یا سایر وسایل 
گرمازا مانند آمپلی فایر قرار دهید. تلویزیون را در محلی قرار دهید 

که صفحه آن در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد. هنگام 
تماشای تلویزیون، بهتر است نور به طور غیرمستقیم به تلویزیون بتابد 

و اتاق کامًال تاریک نباشد، در غیر اینصورت ممکن است به بینایی 
شما آسیب برسد. از قرار دادن تلویزیون در معرض وسایل مولد امواج 

الکترومغناطیسی خودداری کنید.

قبل از استفاده از محصول ١
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٤-  از قرار دادن دستگاه بر روی چرخ، میز، پایه یا قفسه ناپایدار 
بپرهیزید. چراکه ممکن است در اثر افتادن تلویزیون از روی میز یا 

پایه، به شما و یا حتی دستگاه آسیب جدی وارد آید. در این خصوص 
حتمًا از پایه و میز توصیه شده توسط سازنده استفاده نمایید. حتما 

تلویزیون را در محلی قرار دهید که امکان هل دادن، کشیده شدن و یا 
واژگون شدن آن وجود نداشته باشد. هنگام حمل تلویزیون به همراه 

میز احتیاط نمایید. توقف ناگهانی، وارد آوردن فشار بیش از حد در 
حین حمل و عبور از روی سطوح ناهموار ممکن است موجب واژگون 

شدن آنها  شود.

٥- از قرار دادن دستگاه در مجاورت آب مانند سینک دستشویی، 
سینک ظرفشویی، وان، استخر، سطح خیس و از این قبیل خودداری 

نمایید.

٦-   در صورت انتقال تلویزیون از محل سرد، باید چند دقیقه 
صبر کنید تا قطرات تشکیل شده آب در داخل دستگاه در اثر 

انتقال آن از محیط سرد به گرم، کامًال تبخیر شود.

٧-  جهت پیشگیری از آسیب دیدگی، نصب دستگاه بر روی دیوار باید توسط پرسنل مجرب شرکت انجام گیرد.

صفحه نمایش
در صورت وجود ترک خوردگی بر روی صفحه LED، قبل از خارج کردن دوشاخه تلویزیون از پریز برق، از 
دست زدن به آن خودداری کنید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید. از پرت کردن 

اشیاء به سمت تلویزیون خودداری کنید چرا که در اثر برخورد آنها با صفحه، ممکن است صفحه شکسته 
و منجر به آسیب دیدن شما شود.  

 احتیاط های الزم در مورد ثابت نگه داشتن تصویر بر روی صفحه تلویزیون
◀  ثابــت نگهداشــتن تصویــر بــر روی صفحــه تلویزیــون ممکــن اســت آســیبی دائمــی بــر روی صفحــه 
تلویزیــون ایجــاد کنــد. از ثابــت نگهداشــتن تصویــر یــا قســمتی از آن بــر روی صفحــه LED بــه مــدت بیــش 
از ٢ ســاعت خــودداری کنیــد چراکــه منجــر بــه باقــی مانــدن تصویــر بــر روی صفحــه کــه اصطالحــًا بــه آن 
ــفافیت  ــنایی و ش ــه روش ــی درج ــن وضعیت ــری از چنی ــرای جلوگی ــود. ب ــد، می ش ــه می گوین ــوختن صفح س
ــا فرمــت  ــون LED ب ــد. تماشــای تلویزی ــر کنی ــر روی آن، کمت ــر ب ــت نگهداشــتن تصوی ــگام ثاب صفحــه را هن
تصویــر ٤:٣ بــرای مــدت طوالنــی، باعــث ایجــاد خطوطــی در اثــر اختــالف تابــش نــور از صفحــه، در ســمت 
راســت، چــپ و وســط صفحــه می شــود. اســتفاده از DVD و دســتگاه بــازی بــه مــدت طوالنــی همــان تأثیــر 
را بــر روی صفحــه نمایــش ایجــاد خواهــد کــرد. آســیب دیــدن صفحــه در اثــر مــوارد فــوق شــامل گارانتــی 
نمی باشــد. نمایــش تصویــر ثابــت در بازی هــای ویدیویــی و کامپیوتــر نیــز بــه مــدت طوالنــی موجــب باقــی 
مانــدن رد تصویــر می شــود. جهــت پیشــگیری از چنیــن وضعیتــی، درجــه روشــنایی و شــفافیت صفحــه را 

کمتــر نماییــد.

قبل از استفاده از محصول ١
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تمیز کردن دستگاه 
◀  برای تمیز کردن صفحه و بدنه تلویزیون، ابتدا دوشاخه را از 

پریز برق خارج کرده و سپس با استفاده از پارچه نرم و بدون 
پرز آن را تمیز نمایید. در صورت نیاز می توانید از یک پارچه 

نم دار استفاده کنید.

◀  با استفاده از یک دستمال خشک دو شاخه کابل برق را 
به طور مرتب و در فواصل زمانی معینی تمیز کنید. رطوبت و 

گردوغبار موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.
◀  از پاشیدن و اسپری کردن آب و مایعات به صفحه نمایش به 
منظور تمیز کردن آن خودداری شود. نفوذ محلول پاک کننده به 
داخل دستگاه باعث از کار افتادن آن، آتش سوزی یا برق گرفتگی 

می شود. همچنین از تماس سطح و بدنه دستگاه با حشره کش، 
تینر و سایر مواد فّرار، خودداری کنید چراکه موجب آسیب دیدن 

سطح و براق شدن بدنه می شود.

◀  از تماس مستقیم دست یا اشیا نوک تیز به صفحه نمایش 
خودداری کنید زیرا باعث خراش یا آسیب به دستگاه می گردد.

 توجه
◀  »با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت پنل های صفحه نمایش بسیار پیچیده می باشد لذا ممکن است از 
میان میلیون ها پیکسل موجود در پنل شما تعدادی از این پیکسل ها همواره به رنگ مشکی، سفید یا رنگی 

باشند. این پدیده در پنل ها عادی و مطابق با استانداردهای جهانی بوده و هیچ مشکلی برای عملکرد دستگاه 
شما به وجود نخواهد آورد.«

◀  »تفاوت رنگ و روشنایی در تصویر بستگی به زاویه دید شما دارد (چپ / راست / باال / پایین)، این 
موضوع عادی بوده و ارتباطی به عملکرد دستگاه ندارد.«

◀  به منظور رعایت نکات زیست محیطی در بازیافت قطعات، از شما تقاضا می شود پس از استهالک کامل 
تلویزیون، در رابطه با تحویل آن به شرکت خدمات پس از فروش مادیران با شماره ٨٢٢٦٦-٠٢١ تماس 

بگیرید.

قبل از استفاده از محصول ١
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2-1 ویژگی های محصول

تلویزیــون هــای 4K دارای وضــوح تصویــر بســیار بــاال )3840x2160p( هســتند. 
جزئیــات توســط تلویزیون هــای دارای ایــن تكنولــوژی چهــار برابــر وضــوح بیشــتر از 

ــد. تلویزیون هــای FULL HD دارن

»Motion Estimation, Motion Compensation« :مخفف کلمات
بــه معنــای فنــاوری تخمیــن و جبــران حرکــت اســت.یک ویژگــی نمایــش تصویری 
اســت کــه در بســیاری از تلویزیون هــای هوشــمند یافــت می شــود. در تلویزیون های 
دارای ایــن تکنولــوژی، یــک پردازنــده مســتقل قــرار داده شــده اســت. وجــود ایــن 
پردازنــده، ســرعت عمــل تلویزیــون را افزایــش می دهــد. ایــن کار بــه منظــور جبــران 
تــاری حرکــت صفحــه نمایشــگر، هنــگام نمایــش حرکــت ســریع اســت و باعــث 

می شــود فیلــم روان بــه نظــر برســد.

یــک رابــط کاربــری بــر پایــه اندرویــد اســت کــه امــکان دسترســی ســریع و آســان 
بــه ســرویس هــای ارائــه دهنــده فیلــم و ویدیــو آنالیــن را فراهــم مــی کنــد.

از دیگــر قابلیــت هــای ایــن سیســتم امــکان ســاخت نمایــه مخصــوص کــودکان، 
امــکان ســاخت فهرســت تماشــا، امکانــات خانــه هوشــمند، دانلــود مســتقیم نــرم 

افزارهــای دلخــواه مــی باشــد.

ــر  ــک ت ــر و تاری ــگ در قســمت هــای روشــن ت ــای رن ــی شــود غن HDR باعــث م

ــگ هــای مشــاهده  ــت رن ــن کیفی ــد، بنابرای ــدا کن ــش پی ــش افزای صفحــه نمای
ــاال مــی رود و تصاویــر واقعــی تــر و طبیعــی تــر دیــده خواهــد شــد. در  شــده ب
نســخه +10 داده هــای پویــا بــه داده هــای قبلــی HDR10 اضافــه شــده اســت تــا 

هــر فریــم تصویــر بــه صــورت جداگانــه تنظیــم گــردد.

نســخه 2.1 مــی توانــد از انتقــال ویدیوهایــی بــا رزولوشــن 4K و ســرعت 120 فریم 
بــر ثانیــه پشــتیبانی کنــد. بــا دو برابــر کــردن نــرخ فریــم، HDMI2.1 قــادر اســت تــا 
محتــوای ویدیویــی پویاتــری را بــه ویــژه در بــازی هــا ارائــه کنــد. همچنیــن حداکثر 

پهنــای بانــد قابــل پشــتیبانی به 48Gbps رســیده اســت.

نقــاط کوانتومــی نانوکریســتال هــای نیمــه رســانا و بســیار کوچــک هســتند. هنگامی 
کــه نــور پــس زمینــه از الیــه دارای نقــاط کوانتومــی عبور میکنــد واقعی تریــن رنگ ها 
را تولیــد مــی کنــد. تلویزیــون دارای الیــه ی نقــاط کوانتومــی، تلویزیونــی اســت کــه بــا 
فنــاوری نــور پــس زمینــه ســازگار مــی باشــدکه باعــث ایجــاد رنــگ هایــی با بیشــترین 

خلــوص مــی گــردد.
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 توجه 

مشــخصات ظاهــري دســتگاه ممکــن اســت نســبت بــه آنچــه در ايــن دفترچــه مــي بينيــد تفاوت هــاي 

جزئــي داشــته باشــد.

3-١ مشخصات محصول

مدل

مصرف انرژی

توان مصرفی
)وات(

پنل

بلندگو

ابعاد/وزن
)میلی متر-کیلوگرم(

باتری

حداکثر توان برق مصرفی در حالت روشن

ابعاد بر حسب میلی متر / وزن کیلوگرم

تلویزیون با پایه

تلویزیون بدون پایه

 تعداد و ولتاژ

حداکثر توان برق مصرفی در حالت آماده به کار

دامنه فرکانس
TV 

برق مصرفی

دقت تفکیک صفحه بر حسب پیکسل

نوع پنل

اندازه قطر صفحه

تعداد و توان بلندگو

وزن

۱8/۲

۱8

ارتفاع

883

83۲

طول

۱۴۴۷

۱۴۴۷

عرض

۲۹۰

8۰

38۴۰ x ۲۱6۰

4K

55 اینچ

۲ عدد با توان ۱۰ وات

۴ عدد باتری ۱/5 ولت

آنالوگ

کانال دیجیتال

۲۴۰ - ۱۱۰ ولت، 6۰ - 5۰ هرتز

38۴۰ x ۲۱6۰

4K

65 اینچ

۴6/۲5MHz ~ 885/۲5 MHz

۲۱ - 6۹ ، 5 - ۱۲

وزن

۱۲/36

۱۲/۲

ارتفاع

۷6۷/3

۷۱۰/8

طول

۱۲۲6/۹

۱۲۲6/۹

عرض

۲۹۰/5

۷۹/5

> ۱55

> ۰/5

> ۱85

> ۰/5

55C635 65C635
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روشن و خاموش کردن تلویزیون در حالت آماده به کار

جهت قطع و وصل کردن صدا

وارد کردن شماره کانال یا اعداد0-9

LIST

 Google TV فقط در حالت( )Watchlist( نمایش فهرست تماشا
در دسترس می باشد(

TCL Channel دسترسی مستقیم به

انتخاب کانال بعدى یا قبلى

نمایش اطالعات برنامه در صورت دسترسى به آن

دکمه نمایش منوى تنظیمات

تنظیم بلندى صدا

نمایش منوى دسترسى سریع

دکمه نمایش صفحه اصلى

/   /   /

ــات در  ــا و انجــام تنظیم ــت در منوه ــت حرک ــى جه ــاى جهت ــه ه دکم
منوهــا و در صفحــه پخــش برنامــه تلویزیونــى / کلیدهــاى تغییــر حجــم 

صــدا و کانــال

OK

به  دسترسى  شده؛  وارد  اطالعات  یا  شده  انتخاب  گزینه  تایید 
لیست  نمایش  اطالعات؛  واردکردن  هنگام  مجازى  کلید  صفحه 

تلویزیون. هاى  کانال 
انتخاب منبع ورودى

بازگشت به منو یا رابط قبلى، خروج از برنامه در حال اجرا

TEXT)روشن و خاموش کردن تلتکست )در صورت وجود

GUIDEبازگشت به منو یا رابط قبلى، خروج از برنامه در حال اجرا

EXITبازگشت به منو یا رابط قبلى، خروج از برنامه در حال اجرا

SUBT.انتخاب زبان زیرنویس قابل دسترس در برنامه هاى تلویزیونى دیجیتال

LANG انتخاب زبان گفتار قابل دسترس در برنامه هاى تلویزیونى دیجیتال

انتخاب عملیات مورد نظر در منوها یا در صفحه تلتکست

عقب بردن/ جلوبردن سریع/

شــروع پخش/ وقفه در پخش/

متوقف کردن پخش

REC
ضبــط برنامــه هــاى تلویزیونــى از منبــع ورودى DTV )کانــال هــاى 

تلویزیونــى دیجیتــال(
ورود مســتقیم بــه برنامــه NETFLIX )ممکــن اســت دسترســی بــه 

ایــن برنامــه ممکــن نباشــد(

قبل از استفاده از محصول ١

4-١ عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور
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4-١ عملکردهای دستگاه کنترل از راه دور دوم
کلید روشن یا خاموش کردن تلویزیون

قطع و وصل کردن صدای تلویزیون

نمایش منوی تنظیمات

 ،Google TV کلید فعال سازی دستیار صوتی گولگ ) عملکرد در حالت
در صورت اتصال به اینترنت و در صورت دسترسی در منطقه 

زندگی شما(

 TV اضافه کردن یک برنامه به لیست تماشا )فقط در حالت
Google(. نمایش لیست کانال ها

کلیدهای جهتی

کلید میانی برای تایید گزینه انتخابی

 )DTV دسترسی به راهنمای الکترونیکی برنامه ها ) صرفا در ورودی

ورود به منوی اصلی

بازگشت به صفحه قبل یا خروج از برنامه

انتخاب منبع ورودی

نمایش فهرست سریع )منوی تنظیمات( بر روی صفحه یا خروج از 
آن یا اجرای عملکرد نمایش داده شده بر روی صفحه

تنظیم حجم صدای خروجی تلویزیون 

تعویض کانال 

نمایش پنل دسترسی سریع

نمایش صفحه کلید مجازی

نمایش منوی TCL Home بر روی صفحه

ورود مســتقیم به برنامه NETFLIX )ممکن اســت دسترســی 
بــه ایــن برنامــه ممکن نباشــد(

برنامــه prime video )ممکــن اســت  بــه  ورود مســتقیم 
دسترســی بــه ایــن برنامــه ممکــن نباشــد(

ورود مســتقیم بــه برنامــه Guard )ممکــن اســت دسترســی 
بــه ایــن برنامــه ممکــن نباشــد(

ورود مســتقیم به برنامه NETFLIX )ممکن اســت دسترســی 
بــه ایــن برنامــه ممکن نباشــد(

ورود مســتقیم به برنامه YouTube )ممکن اســت دسترســی 
بــه ایــن برنامــه ممکن نباشــد(

ورود مســتقیم بــه برنامــه TCL )ممکــن اســت دسترســی بــه 
ایــن برنامــه ممکــن نباشــد(
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کیفیت صدا و تصویر

VIDEOLR

AV OUTPUT

کیفیت تصویر و صدا عالی
HDMI

◄ تصویردیجیتال

◄ صدای دیجیتال

 
کیفیت تصویر و صدا عالی

آنتن
◄ تصویر آنالوگ و دیجیتال

◄ صدای استریو

(2160P) UHD VIDEO ◄

(1080P) FHD VIDEO ◄

(576i) SD VIDEO ◄  

کیفیت تصویر و صدا خوب
AV

◄ تصویر آنالوگ
◄ صدای استریو

(576i) SD VIDEO ◄  

H
D

M
I

اتصال سایر سوکت ها

HDMI OUTPUT

پورت های دستگاه های جانبی و آنتن

OPTICAL اتصال سوکت
◄ خروجی صدای دیجیتال

اتصال  برای   OPTICAL ◄ خروجی 
به گیرنده صوتی دیجیتال سازگار 

با آن به کار می رود.

اتصال به شبکه
با اتصال پورت LAN  به تلویزیون 
از طریق مودم خارجی، تلویزیون 
اینترنت متصل  را به شبکه  خود 

نمایید.

قبل از استفاده از محصول ١

5-۱ کیفیت صدا و تصویر
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آشنایى با ورودى و خروجى هاى دستگاه
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۶

۷
USB 3.0 و USB 2.0 ۱ ورودی های

خارـجـی          حافظــه  اتصــال  بــرای  هــا  ورودی  ایــن 
) مورد اســتفاده قرار  (هارد دیســک و حافظه 

می گیرند.
ورودی  ۲

ــرای اتصــال بــه شــبکه کابلــی مــورد  ایــن ورودی ب
استفاده قرار می گیرد.

ورودی های  ۳
بــه  تلویزیــون  اتصــال  بــرای  هــا  ورودی  ایــن 
) مورد  دستگاه های دارای خروجی دیجیتال (

استفاده قرار می گیرند.
ورودی  ۴

بــه  آنتــن  کابــل  اتصــال  بــرای  ورودی  ایــن 
تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرد.

خروجی  ۵
خروجی صدای دیجیتال

ورودی  ۶
ماننــد  تجهیزاـتـی  اتصــال  جهــت  ورودی  ایــن 
دوربیــن، دســتگاه هــای پخــش کننــده،  دســتگاه 

بازی و... استفاده می شود.
(برای استفاده از این پورت می توانید از مبدل ۳

به ۱ موجود در لوازم جانبی استفاده کنید)
خروجی هدفون ۷

ــون اســتفاده  ــن خروجــی جهــت اتصــال هدف از ای
می گردد.

دکمه پاور و کلید میکروفن ۸
در ادامــه عملکــرد هریــک از کلیدهــا توضیــح داده 

خواهد شد.
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آشنایى با ورودى و خروجى هاى دستگاه
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۱

۵

۳

۴

۲

۳

۱

۶

۷
USB 3.0 و USB 2.0 ۱ ورودی های

خارـجـی          حافظــه  اتصــال  بــرای  هــا  ورودی  ایــن 
(هارد دیســک و حافظه USB) مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.
LAN ۲ ورودی

ــرای اتصــال بــه شــبکه کابلــی مــورد  ایــن ورودی ب
استفاده قرار می گیرد.

HDMI ۳ ورودی های
بــه  تلویزیــون  اتصــال  بــرای  هــا  ورودی  ایــن 
دستگاه های دارای خروجی دیجیتال (HDMI) مورد 

استفاده قرار می گیرند.
ANTENNA IN ۴ ورودی

بــه  آنتــن  کابــل  اتصــال  بــرای  ورودی  ایــن 
تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرد.
DIGITAL AUDIO OUT ۵ خروجی

خروجی صدای دیجیتال

AV IN ۶ ورودی
ماننــد  تجهیزاـتـی  اتصــال  جهــت  ورودی  ایــن 
دوربیــن، دســتگاه هــای پخــش کننــده،  دســتگاه 

بازی و... استفاده می شود.
(برای استفاده از این پورت می توانید از مبدل ۳ 

به ۱ موجود در لوازم جانبی استفاده کنید)
۷ خروجی هدفون

ــون اســتفاده  ــن خروجــی جهــت اتصــال هدف از ای
می گردد.

۸ دکمه پاور و کلید میکروفن
در ادامــه عملکــرد هریــک از کلیدهــا توضیــح داده 

خواهد شد.

قبل از استفاده از محصول ١

6-۱ ورودی ها و خروجی ها
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قبل از استفاده از محصول ١

۷-۱ نحوه عملکرد کلیدهای زیر دستگاه 

کلید پاور   

با فشردن این دکمه در حالت خاموش تلویزیون روشن خواهد شد و در حالت روشن با فشردن این 

دکمه، منویی نمایش داده خواهد شد که با فشردن لحظه ای آن کلید آیتم بعدی انتخاب خواهد شد 

و با نگهداشتن این دکمه هریک از آیتم های انتخاب شده اجرا خواهد شد. توسط این منو به تنظیمات 

نیرو )خاموش کردن(، میزان صدا، کانال، ورودی ها و OK دسترسی خواهید داشت.

کلید میکروفن   

توسط این کلید که در نزدیک کلید پاور قرار دارد می توان میکروفن داخلی تلویزیون را فعال/غیرفعال 

نمود. الزم به ذکر است عملکرد فرمان صوتی فقط در حالت Google TV فعال بوده و همچنین 

دسترسی به این قابلیت ممکن است در بعضی از مناطق غیرفعال باشد.

8-۱ گیره نگهدارنده کابل
جهت مرتب کردن کابل های ورودی و خروجی تلویزیون می توانید گیره موجود در بسته لوازم جانبی 

تلویزیون را در محل مشخص شده قرار دهید و سپس کابل ها را از درون گیره عبور دهید.
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توسط هر یک از روش های مشخص شده DVD و سایر دستگاه های جانبی را به تلویزیون متصل 

نمایید.

توجه نمایید در هنگام اتصال دستگاه های جانبی به تلویزیون از خاموش بودن هر دو آنها اطمینان 

حاصل نمایید.

RF ۱-۲ ورودی
1- آنتن هوایی را به سوکت RF( IN( ANT )ورودی آنتن( در پشت تلویزیون متصل نمایید. 

از سوکت آنتن هوایی )75 اهم - UHF/VHF( می توان برای اتصال آنتن هوایی یا هر دستگاه سازگار 

با آن استفاده نمود. 

2- بعد از متصل نمودن کابل آنتن با توجه به توضیحاتی که در قسمت خاموش و روشن  کردن 

دستگاه ارائه شده است، دستگاه را روشن کرده و سپس کانال یابی را انجام دهید.

اتصاالت ٢
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اتصاالت ٢

RF ۲-۲ اتصال دستگاه از طریق کابل
 در صورتی که دستگاه جانبی دارای خروجی RF می باشد ابتدا آنتن پشت دستگاه را خارج نموده و طبق 
تصویر خروجی دستگاه را  به تلویزیون متصل نموده و جستجوی دستی )یا خودکار( ATV را انجام دهید.

HDMI 3-2 اتصال دستگاه از طریق کابل
ــورد  ــال )HDMI( م ــه دســتگاه هــای دارای خروجــی دیجیت ــون ب ــرای اتصــال تلویزی ــا ب ــن ورودی ه ای

ــد( ــی کن ــتیبانی م ــت eARC/ARC پش ــد. )ورودی HDMI3 از قابلی ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق اس
قابلیــت eARC مخفــف عبــارت Enhanced Audio Return Channel بــه معنــای کانــال بازگشــت صوتــی 
ــه  ــد DVD Player و...( متصــل ب ــی )مانن ــن دســتگاه جانب ــال صــدا بی ــرد آن انتق پیشــرفته اســت و کارب
تلویزیــون از طریــق کابــل HDMI بــه دســتگاه جانبــی دیگــر ماننــد سیســتم صوتــی کــه ایــن دســتگاه نیــز از 
طریــق HDMI  بــه تلویزیــون متصــل مــی باشــد. eARC نســل پیشــرفته تــر ARC مــی باشــد و پهنــای بانــد 

باالتــر و ســرعت انتقــال بیشــتر بــدون کاهــش کیفیــت صــدا را فراهــم مــی کنــد.

دستگاه جانبى

تلویزیون

H
D
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I
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D

M
I
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اتصاالت 2

AV ۴-۲ ورودى
بــرای اتصــال دســتگاه هــای جانبــی کــه دارای خروجــی AV بــه تلویزیــون هســتند، مطابــق تصویــر زیــر بایــد 
از مبــدل 3 بــه 1 کــه دارای ســه فیــش رنگــی مــی باشــد اســتفاده نمــود و مطابقــت رنــگ هــای هــر فیــش 

بــا پــورت هــا را در هنــگام اتصــال درنظــر گرفــت.

SPDIF5-۲ خروجی
با استفاده از کابل OPTICAL می توان صدای دیجیتال تلویزیون را به یک بلندگوی دیجیتال که 

دارای ورودی صدای SPDIF و پورت ورودی SPDIF می باشد، انتقال داد.

AV IN

تلویزیون

OPTICAL

سیستم صوتى دیجیتال
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اتصاالت 2

)WI-Fi( 6-2 اتصال شبکه بی سیم
برای اتصال به موارد زیرتوجه فرمایید:

◀ یک روتر )مودم( با قابلیت انتشار امواج Wi-Fi و سیگنال بی سیم

◀ اینترنت پرسرعت بی سیم

◀ از منوی شبکه استفاده کنیدتا تلویزیون شما به شبکه بی سیم متصل شود.

◀ بعد از آنکه تلویزیون خود را به شبکه متصل کردید از مراحل زیر پیروی کنید تا تنظیمات شبکه را 

بر روی دستگاه خود انجام دهید.

تنظیم تلویزیون به شبکه بی سیم

OK → شبکه و اینترنت → تنظیمات  

◀ گزینه Wi-Fi را روشن کنید.

◀ با دکمه های جهت دار باال و پایین شبکه موردنظر خود را برگزیده و دکمه ی ok را فشار دهید. 

◀ با استفاده از صفحه کلید روی صفحه و دستگاه کنترل، رمز عبور شبکه خود را وارد نمایید و تایید 

کنید. پس از اتصال شبکه شما در حافظه دستگاه باقی خواهد ماند و برای اتصال دفعات بعد نیازی 

به ورود رمز عبور نخواهید داشت. 

◀ دکمه  را جهت بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



١٩

اتصاالت ٢

)LAN( 7-2 اتصال شبکه کابلی
برای اتصال به موارد زیرتوجه فرمایید:

◀ یک کابل اینترنت )LAN( به اندازه کافی بلند. 

◀ یک روتر یا مودم

◀ اتصال اینترنت پرسرعت 

◀ یک درگاه LAN در پشت تلویزیون

◀ کابل خود را به روتر و به تلویزیون در جای مربوطه متصل کنید. 

◀ از منوی شبکه استفاده کنید تا تلویزیون شما را شناسایی کند. 

تنظیم تلویزیون به شبکه با سیم
OK → شبکه و اینترنت → تنظیمات  

◀ بعد از اتصال مودم به تلویزیون، اترنت را انتخاب کرده و منتظر بمانید، تلویزیون به صورت خودکار 

به شبکه سیمی متصل می شود. الزم به ذکر است برای اتصال به اترنت الزم است Wi-Fi خاموش 

باشد.

◀ با انتخاب گزینه تنظیمات IP و یا تنظیمات پروکسی می توانید تنظیمات را به صورت دستی اعمال 

کنید.

◀ دکمه  را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید.
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اتصاالت ٢

8-2 خاموش و روشن کردن دستگاه 

جهت آماده سـازى اولیه ابتدا کابل آنتن و سپس کابل برق را به پریز متصـل نمایید. جهت روشـن کردن 
تلویزیون مى توانید از دکمه  بر روى ریموت کنترل استفاده نمایید و یا از کلید موجود در زیر دستگاه 

استفاده نمایید.
جهـت قرار دادن دستگاه در حالت آمـاده به کار دکمـه  را روی ریموت کنترل دستـگاه فشـار دهید 

یا کلید موجود در زیر دستگاه را فشار دهید و گزینه آماده به کار را انتخاب کنید. در این وضعیت 
تلویزیون هم چنان روشن باقی خواهد ماند اما در حالت کم مصرف است. جهت خاموش کردن کامل 

دستگاه آن را از پریز برق جدا کنید.

در صورت روشن بودن نشانگر با رنگ آبی، تلویزیون در حالت آماده به کار قرار دارد، برای روشن شدن 
تلویزیون کلید  را در دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید تا تلویزیون روشن شود.

 توجه 
این تلویزیون دارای قابلیت راه اندازی سریع می باشد، به این معنی که با یک بار فشردن دکمه  

ریموت کنترل تلویزیون خاموش شده و در صورت راه اندازی مجدد با ریموت کنترل )و عدم قطع برق 
در فاصله خاموش کردن و روشن کردن مجدد( تلویزیون در مدت زمان کوتاهی راه اندازی مجدد می 

شود. همچنین در صورتی که کلید  ریموت کنترل را فشرده و نگهدارید، منویی باز می شود که 
با انتخاب گزینه تایید قابلیت راه اندازی سریع غیرفعال شده و راه اندازی مجدد تلویزیون در مدت 

زمان طوالنی تری خواهد بود.
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با فشار دکمه  بر روی ریموت کنترل، صفحه باال نمایش داده می شود. این صفحه شامل بخش 
های زیر می باشد:

۱-3جست وجو
در این قسمت می توانید فیلم، برنامه یا اپلیکیشن دلخواه خود را جست و جو کنید.

۲-3 خانه
صفحه اصلی تلویزیون

3-3 برنامه ها
شامل برنامه های از پیش نصب شده بر روی تلویزیون و دسته بندی های برنامه ها جهت دانلود 

برنامه مورد عالقه

۴-3 کتابخانه
Google TV شامل فیلم های منتخب شده در لیست تماشا و فیلم های خریداری شده از

 توجه: این بخش با درنظر گرفتن اتصال به Google TV تهیه شده است. در صورتی که تلویزیون 
به صورت Basic TV انتخاب شده باشد گزینه های در دسترس محدودتر خواهند بود.

صفحه اصلی 3
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۱-۴ افزودن حساب
 google در این قسمت حسابی که تلویزیون توسط آن به

tv متصل است نمایش داده می شود همچنین امکان 

افزودن حساب جدید و یا نمایه مخصوص استفاده 

کودکان در این قسمت وجود دارد.

۲-۴ تنظیمات
توضیحات مربوط به این بخش در صفحه 24 می باشد.

3-۴ ورودی
نمایش فهرست ورودی های تلویزیون

۴-۴ تصویر
نمایش تنظیمات تصویر

داشبورد 4
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دکمه  را بر روی ریموت کنترل برای نمایش لیست منابع فشار دهید. از دکمه های جهت دار برای 

انتخاب تلویزیون یا دیگر منابع ورودی استفاده کرده سپس OK را برای تایید فشار دهید.

انتخاب منبع ورودی 5
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۱-6 تنظیم نام داستگاه
در ایــن قســمت می توانید از لیســت نــام های 
ــون خــود  ــرای تلویزی پیشــنهادی نامــی را ب
انتخــاب کنیــد و یــا بــا انتخــاب گزینــه وارد 
کــردن نــام سفارشــی یــک نــام بــه دلخــواه 

خــود انتخــاب کنیــد.

تنظیمات ٦

تنظیمات →
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۲-6 کانال ها و ورودی ها

کانال
منوی کانال شامل موارد زیر است: 

◀ جستجوی کانال: 

1. جستجوی خودکار: با انتخاب این گزینه 
و سپس انتخاب روش جست و جو کانال 
)دیجیتال، آنالوگ، دیجیتال و آنالوگ( می 
توان جست و جوی کانال های تلویزیونی را 

انجام داد.
2. بروزرسانی خودکار: با انتخاب این گزینه 

تلویزیون مجددا به کانال یابی می پردازد ولی 
کانال های فعلی را حفظ خواهد کرد.

3. جستجوی دستی: توسط این گزینه می 
توان با تعیین یک فرکانس مشخص صرفا 

LCN .4: با استفاده از این گزینه و روشن نمودن آن، کانال ها بر اساس اطالعات ارسالی فرستنده مرتب 
می گردد.

◀ ضبط:

1. ضبــط: بــا انتخــاب ایــن گزینــه تلویزیــون شــروع بــه ضبــط برنامــه در حــال پخــش مــی کنــد. همچنیــن 
بــا فشــردن کلیــد  موجــود بــر روی ریمــوت کنتــرل، تلویزیــون شــروع بــه ضبــط برنامــه در حــال پخــش 

مــی کنــد.
 توجه: برای فعال کردن قابلیت ضبط، الزم است که حافظه جانبی USB به تلویزیون متصل باشد.

2.فهرست ضبط: این گزینه فهرست برنامه های ضبط شده را نمایش می دهد.

◀ مرتب کننده کانال ها:

بــا انتخــاب ایــن گزینــه صفحــه مربــوط بــه ویرایــش کانــال هــا نمایــش داده مــی شــود. بــا فشــردن کلیــد 
OK منــو مربــوط بــه جابــه جایــی، پنهــان کــردن، ویرایــش حــذف و.. نمایــش داده مــی شــود و بــا فشــردن 

کلیــد ســبز بــر روی هــر کانــال، آن کانــال بــه لیســت مــورد عالقــه هــا اضافــه مــی شــود.

◀ پاک کردن فهرست کانال ها:
با انتخاب این گزینه کلیه کانال ها و تنظیمات مربوط به آن حذف می شود.

تنظیمات ٦

کانال ها و ورودی ها → تنظیمات →
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◀ راهنمــای الکترونیکــی برنامــه هــا: EPG یک راهنمای الکترونیکی پخش برنامه ها روی صفحه است 

که زمان برنامه های تلویزیون دیجیتال را نمایش می دهد. می توانید بین برنامه ها حرکت کرده و آن 

را انتخاب کرده و مشاهده کنید. 

دکمه ی guide را فشار دهید، منوی راهنمای برنامه نمایش داده می شود. که به شما امکان 

گرفتن اطالعات درباره برنامه حاضر یا بعدی هر کانال را می دهد. با استفاده از کلیدهای جهت دار 

بین برنامه ها حرکت کنید. با استفاده از کلیدهــای رنگــی ریمــوت کنتــرل مــی توانیــد یک برنامه زمانی 

سفارشــی جهــت ضبــط و یــا یــادآوری ضبط اضافه کنید و یا تاریــخ نمایش EPG را تعیین کنید. 

همچنیــن توســط کلیــد  مــی توانیــد نتایج را طبق برنامه مــورد عالقه خود فیلتر کنید )در صورت 

ارســال اطالعات مربوط به نوع برنامه درحال پخش توســط فرســتنده(

نکتــه: بــرای تنظیــم یــک زمــان بندی ضبط و یا یادآوری ضبط الزم اســت که یک حافظه USB به 

تلویزیــون متصــل بــوده و همچنیــن تنظیــم زمان بنــدی ضبط صرفا بر روی برنامه های موجود در 

لیســت EPG امکان پذیر می باشــد و امکان انتخاب یک زمان بندی دســتی وجود ندارد.

ورودی ها
در ایــن قســمت لیســت ورودی هــا نمایــش داده مــی شــود. بــا انتخــاب هریــک از ورودی هــا مــی تــوان 

نمایش/عــدم نمایــش آن ورودی را انتخــاب کــرد و یــا یــک نــام سفارشــی بــرای آن انتخــاب کــرد.

◀ کنتــرل الکترونیکــی مصــرف کننــده )CEC(: بــا اســتفاده از ایــن عملکــرد مــی تــوان از طریــق تلویزیــون 

دســتگاه هــای متصــل بــه آن را کنتــرل کــرد.

◀ حالــت eARC: توســط ایــن گزینــه مــی تــوان کانــال بازگشــت صوتــی پیشــرفته را فعــال ســازی کــرد. 

درایــن خصــوص در صفحــه 16 توضیــح داده شــده اســت.

تنظیمات ٦
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3-6 نمایشگر و صدا

تنظیمات هوشمند
◀ تصویر هوشمند:

با توجه به محتوای در حال پخش تنظیمات

تصویر را به صورت خودکار انجام می دهد.

◀ صدای هوشمند:

با توجه به محتوای درحال پخش تنظیمات

صدا را به صورت خودکار انجام می دهد.

نمایشگر و صدا → تنظیمات →

تنظیمات ٦
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تصویر
با انتخاب گزینه تصویر امکان دسترسی به 

عملکردهای زیر فراهم می گردد.

◀ حالت تصویر:
در این بخش می توانید از میان حالت های پویا، 

استاندارد، HDR، ورزشی، فیلم و بازی حالت تصویر 
مورد نظر خود را انتخاب کنید.

◀ روشنایی:
می توانید میزان روشنایی صفحه نمایش را بین 

مقادیر 0 تا 100 تنظیم کنید.

◀ اشباع رنگ:
میزان اشباع رنگ تصویر را تنظیم می کند.

◀ تنظیمات پیشرفته:
در این بخش می توانید به تنظیمات دقیق تر تصویر 
همچون روشنایی، رنگ، وضوح، حرکت و.. دسترسی 

داشته باشید.

◀ تنظیمات صفحه:
در این بخش می توانید ابعاد تصویر را با توجه به نوع برنامه در حال پخش تعیین کنید. به طور 

معمول ابعاد تصاویر تلویزیونی به صورت 16:9 می باشند.

◀ اعمال همه حالت های تصویر:
با انتخاب این گزینه تنظیمات اعمال شده بر روی تصویر صرفا در منبع فعلی یا در کلیه ورودی ها 

اعمال می شود.

◀ بازنشانی کردن تصویر:
کلیه تنظیمات تصویر را به حالت پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند.

تنظیمات ٦
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صدا
◀ حالت صدا:

حالت صدا شامل بخش های زیر می باشد:
1. حالت صدا: در این بخش می توانید از میان 

حالت های پویا، استاندارد، فیلم، موسیقی، گفتار، 
بازی و ورزشی حالت صدای مورد نظر خود را 

انتخاب کنید.
2. صدای فراگیر: می توانید قابلیت صدای فراگیر 

را جهت تجریه صدایی غنی تر و عمیق تر فعال 
سازی کنید.

3. بهبود دهنده بم: فرکانس های پایین صدا را 
جهت تجربه بهتر صدای بم تقویت می کند.

4. قابلیت افزایش وضوح صدا: فرکانس های 
میانی صدا را جهت تجربه بهتر گفتار تقویت می 

کند.
5. جزئیات صوتی: فرکانس های باال صدا را جهت 

تجربه بهتر جزئیات صدا تقویت می کند.
6. بازنشانی: کلیه تنظیمات صدا را به حالت اولیه 

بازنشانی می کند.

◀ تاخیر صدا:
میزان تاخیر بین صدا و تصویر را تنظیم می کند.

◀ خروجی صدا:
در این بخش می توانید روش پخش کننده صدای تلویزیون را از بین گزینه های موجود انتخاب 

کنید.

تنظیمات ٦
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◀ تنظیمات پیشرفته:
1. فقــط صــدا: بــا فعــال ســازی ایــن قابلیــت تصویــر 
پخــش  صــدا  فقــط  و  شــده  خامــوش  تلویزیــون 
ــردن از  ــذت ب ــرای ل مــی شــود. ایــن قابلیــت عمومــا ب

موســیقی مــی باشــد.
2. محــل قرارگیــری تلویزیــون: محــل قــرار گیــری 
تلویزیــون را بــه صــورت نصــب بــر روی پایــه و یــا 
نصــب بــر روی دیــوار تعییــن کنیــد تــا خروجــی صــدا 

ــردد. ــم گ ــا آن تنظی متناســب ب
3. تــوازن: چنانچه بلندی صدای بلندگوهای چپ و 
راست به یک میزان نباشد، با استفاده از گزینه توازن، 
بلندی صدای بلندگوها را متناسب با نیاز خود تنظیم 
کنید. با استفاده از کلیدهای جهتی، تنظیمات مد نظر 

خود را انجام دهید.
4. کنتــرل خــودکار حجــم صــدا: هر ایستگاه تلویزیونی سطح صدای متفاوتی دارد و تنظیم صدا با هر 
بار تعویض کانال کار ساده ای نیست. گزینه تنظیم خودکار صدا بلندی صدای خروجی تلویزیون را به 
طور خودکار تنظیم می کند، به طوری که در صورت باال بودن سطح صدا آن را کم کرده و در صورت 
را  نظر خود  مد  تنظیمات  از کلیدهای جهتی،  استفاده  با  می کند.  تقویت  را  آن  بودن صدا،  پایین 

دهید. انجام 
5. خروجی صدای دیجیتال: این گزینه برای انتخاب حالت صدای خروجی پورت OPTICAL به کار می رود.

خروجی صدای دیجیتال در برخی از ورودی ها در دسترس می باشد. با استفاده از کلیدهای جهتی 
یکی از گزینه های RAW ، PCM را انتخاب کنید.

DTS .6: درصورتی که فایل صوتی دارای محتوای رمزگذاری شده به صورت DTS باشد می توان این 
گزینه را فعال سازی کرد.

:Dolby Atmos ◀
با فعال کردن این گزینه می توانید از قابلیت صدای Dolby ATMOS لذت ببرید. برای تجریه چنین 

صدایی الزم است که محتوای درحال پخش صدایی با چنین ویژگی را داشته باشد.

تنظیمات ٦
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۴-6 شبکه و اینترنت

Wi-Fi )شبکه بی سیم(

 Wi-Fi بــا فعــال ســازی ایــن گزینه لیســت شــبکه هــای
در دســترس نمایــش داده مــی شــود و مــی توانیــد بــه 

شــبکه مــورد نظــر خــود متصل شــوید.

اسکن کردن همیشه موجود باشد
ــه  ــی ک ــی در صورت ــه حت ــن گزین ــال ســازی ای ــا فع ب
 google خامــوش باشــد بــه ســرویس هــای Wi-Fi
و ســایر برنامــه هــا اجــازه داده مــی شــود کــه شــبکه 

Wi-Fi را اســکن کننــد.

اترنت )شبکه سیمی(
در صــورت اتصــال تلویزیــون توســط کابــل LAN بــه 
یــک مــودم یــا روتــر، تلویزیــون بــه صــورت خــودکار 

بــه شــبکه ســیمی متصــل مــی شــود.

تنظیمات پروکسی
برای تعیین یک Proxy خاص برای دسترسی به اینترنت می توانید از تنظیمات این بخش استفاده کنید.

IP تنظیمات
برای مشاهده IP و سایر تنظیمات مرتبط از این بخش استفاده کنید.

آماده به کار شبکه
بــا فعــال ســازی ایــن بخــش و درصــورت پخــش یــک محتــوا بــر روی شــبکه، تلویزیــون در صورتــی کــه در 

حالــت آمــاده بــه کار باشــد بــه صــورت خــودکار روشــن مــی شــود.

تشخیص شبکه
برای مشاهده وضعیت اتصال شبکه اینترنت از این بخش استفاده کنید.

تنظیمات ٦

شبکه و اینترنت → تنظیمات →
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5-6 حساب ها و ورود به سیستم

Google TV حساب
در ایــن بخــش مــی توانیــد تنظیمــات مرتبــط 
بــا حســاب Google TV همچــون اعطــای 
مجوزهــا، قفــل کــردن برخــی از دسترســی هــا 
و خــروج از اکانــت فعلــی را انجــام دهیــد. 
بــه  اتصــال  عــدم  صــورت  در  همچنیــن 
google TV مــی توانیــد از ایــن بخــش وارد 

ــوید. ش

حساب های کودکان
در ایــن بخــش مــی توانیــد یــک حســاب 
مخصــوص کــودکان ایجــاد کنیــد تــا کــودکان 
محتواهــای  از  برخــی  بــه  بتواننــد  صرفــا 

مجــاز دسترســی داشــته باشــند.

حساب های دیگر
در این قسمت می توانید به سایر حساب های google وارد شوید.

تنظیمات ٦

حساب ها و ورود به سیستم → تنظیمات →
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6-6 حریم خصوصی
تنظیمات دستگاه

مکان
در ایــن قســمت مــی توانیــد بــه تلویزیــون 
ــا اســتفاده از  ــه ب ــد ک ــدم اجــازه دهی اجازه/ع
ــی شــما دسترســی  ــت مکان ــه موقعی Wi-Fi ب
داشــته باشــد. همچنیــن آخریــن برنامــه هــای 
کــه درخواســت دسترســی بــه موقعیــت مکانی 

شــما دارنــد را مشــاهده کنیــد.
میزان استفاده و عیب یابی

بــا فعــال ســازی ایــن بخــش بــه تلویزیــون 
اجــازه مــی دهیــد کــه گــزارش هــای خرابــی 
و برخــی از داده هــای مرتبــط را بــه صــورت 

خــودکار بــه Google  ارســال کنــد.
آگهی ها

ــا  ــرم افزاره ــه ن ــد ب ــی توانی ــن بخــش م در ای
شناســه  از  اســتفاده  بــا  دهیــد کــه  اجــازه 
دســتگاه شــما آگهــی هــای تبلیغاتــی را بــرای 

ــد. ــا نکنن ــد ی ــال کنن ــما ارس ش
توافق نامه کاربر

نامــه  توافــق  توانیــد  مــی  بخــش  ایــن  در 
ــا اســتفاده از خدمــات TCL را  هــای مرتبــط ب

مشــاهده کنیــد.
تنظیمات حساب

Google دستیار
در ایــن بخــش مــی توانیــد مجوزهــای الزم را بــه دســتیار صوتــی گــولگ اعطــا کنیــد تــا نتایــج جســت وجــو 
را چگونــه بــه شــما منعکــس کنــد. همچنیــن فیلتــر  ایمــن را بــرای حــذف محتواهــای غیراخالقــی از نتایــج 

جســت وجــو فعــال کنیــد.
پرداخت و خرید

در ایــن بخــش دسترســی هــای الزم بــرای خریــد ســرویس هــا یــا نــرم افزارهــا از فروشــگاه Google Play را 
مشــاهده و اصالــت ســنجی کنیــد.

تنظیمات برنامه

اجازه های برنامه
در این بخش می توانید مشــاهده کنید که هریک از برنامه ها دارای چه دسترســی هایی می باشــد و 
در صورت تمایل برخی از دسترسی های یک نرم افزار را محدود کنید یا یک دسترسی اضافه اعطا کنید.

دسترسی ویژه به برنامه
در این قسمت می توانید سطح دسترسی هریک از برنامه ها را با جزئیات دقیق تر مدیریت کنید.

امنیت و محدودیت ها
در این بخش می توانید به تلویزیون اجازه نصب برنامه ها از منابع ناشناس را اعطا و یا سلب کنید.

تنظیمات ٦

حریم خصوصی → تنظیمات →
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۷-6 برنامه ها

برنامه های اخیرًا باز شده
آخریــن برنامــه هــای بــاز شــده را همــراه بــا 
جزئیــات دقیقــی از میــزان حافظــه مصرفــی و 
ــرم افــزار و غیــره نمایــش مــی دهــد. نســخه ن

مشاهده همه برنامه ها
روی  بــر  شــده  نصــب  هــای  برنامــه  کلیــه 
تلویزیــون را  نمایــش مــی دهــد. شــما در ایــن 
بخــش مــی توانیــد یــک برنامــه را حــذف کنیــد 
میــزان  و  افــزاری  نــرم  نســخه  و همچنیــن 

حافظــه اشــغال شــده را مشــاهده کنیــد.

مجوزها

اجازه های برنامه
در این خصوص در بخش حریم خصوصی توضیح داده شده است.

دسترسی ویژه به برنامه
در این خصوص در بخش حریم خصوصی توضیح داده شده است.

امنیت و محدودیت ها
در این خصوص در بخش حریم خصوصی توضیح داده شده است.

تنظیمات ٦

برنامه ها → تنظیمات →
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8-6 سیستم

دسترسی پذیری
در ایــن قســمت مــی تــوان بــه تنظیمــات مربــوط 
ــگ  ــت، رن ــوع فون ــدازه، ن ــس )همچــون ان ــه زیرنوی ب
و..( و همچنیــن ســایر قابلیــت هــای ویــژه تلویزیــون 
همچــون تبدیــل نوشــتار بــه گفتــار، TALKBACK و .. 
دسترســی داشــت )در صــورت دسترســی در محــل 

ــر( زندگــی کارب

درباره
◀ بروزرســانی نــرم افــزار: از ایــن بخش جهــت انجام 

بروزرســانی نرم افزار دســتگاه اســتفاده می شــود.

◀ نــام دســتگاه: نــام فعلــی تلویزیــون را نمایــش 
مــی دهــد و همچنیــن مــی تــوان آن را تغییــر داد.

بــه  را  تلویزیــون  تنظیمــات  بازنشــاندن: کلیــه   ◀
حالــت اولیــه بازنشــانی مــی کنــد. 

تلویزیــون  اطالعــات  از  تعــدادی  وضعیــت:   ◀
را  بلوتــوث  و   MAC آدرس   ،IP آدرس  همچــون 

دهــد.  مــی  نمایــش 

بــه  مربــوط  مجوزهــای  حقوقــی:   اطالعــات   ◀
ــل مشــاهده اســت. ــن قســمت قاب سیســتم در ای

سیســتم  نســخه  مــدل،  دســتگاه:  اطالعــات   ◀
عامــل، نســخه نــرم افــزار و ســایر اطالعــات فنــی در 

ــد. ــرار دارن ــش ق ــن بخ ای

سیستم → تنظیمات →

تنظیمات ٦
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تاریخ و زمان
◀ زمــان و تاریــخ خــودکار: تاریــخ و زمــان را بــه صــورت خــودکار و بــر اســاس اطالعــات شــبکه اینترنــت یــا 

ســیگنال تلویزیونــی تنظیــم مــی کنــد.

◀ تنظیم تاریخ: 
در این بخش می توان تاریخ را به صورت دستی تنظیم کرد.

◀ تنظیم زمان:
در این بخش می توان زمان را به صورت دستی تنظیم کرد.

◀ تنظیم منطقه زمانی: 
منطقــه زمانــی کشــور محــل ســکونت از ایــن بخــش قابــل تنظیــم اســت. بــرای اســتفاده در کشــور ایــران الزم 
اســت از لیســت شــهرها، تهــران انتخــاب شــود تــا اطالعــات تاریــخ و زمــان بــه درســتی نمایــش داده شــوند.

◀ استفاده از قالب ۲۴ ساعته: 
ساعت را به صورت 24 ساعته نمایش می دهد.

◀ تاریخ شمسی: 
برای نمایش تاریخ شمسی این گزینه باید فعال باشد.

زبان
زبان منوهای دستگاه از این بخش قابل انتخاب است.

صفحه کلید
تنظیمات مربوط به صفحه کلید دستگاه همچون نحوه نمایش و زبان قابل تنظیم می باشند.

فضای ذخیره سازی
فضای ذخیره سازی در دسترس دستگاه را به تفکیک هر بخش نمایش می دهد.

حالت گزینشی
در صــورت اتصــال بــه اینترنــت و امــکان دسترســی در موقعیــت مکانــی شــما، در ایــن بخــش مــی توانیــد 
تنظیمــات مربــوط بــه شــخصی ســازی تصاویــر Google و نحــوه نمایــش ســاعت، دمــا و.. را مشــاهده 

کنیــد.

تنظیمات ٦
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برق و انرژی
◀ عملکرد تلویزیون هنگام روشن شدن: 

انتخــاب کنیــد کــه تلویزیــون پــس از روشــن شــدن در چــه ورودی شــروع بــه کار کنــد. شــما مــی توانیــد از 
بیــن گزینــه هــای صفحــه اصلــی و یــا آخریــن ورودی یــک گزینــه را انتخــاب کنیــد.

◀ بهینه سازی انرژی:
می توانید تعیین کنید که بعد از چند ساعت تلویزیون به صورت خودکار خاموش شود.

◀ زمان سنج خواب: 
بــازه هــای زمانــی را تعییــن مــی کنــد کــه تلویزیــون بــا طــی شــدن زمــان بــه صــورت خــودکار خامــوش 

مــی شــود.

◀ شروع سریع: 
ــان  ــده و در زم ــارج ش ــه کار خ ــاده ب ــت آم ــرعت از حال ــه س ــون ب ــت، تلویزی ــن قابلی ــردن ای ــال ک ــا فع ب

ــی شــود. ــی روشــن م کوتاه

◀ سرویس بدون صفحه: 
در صورت فعال سازی، امکان استفاده از خدمات پس زمینه بیشتری فراهم می شود.

ارسال محتوا
ــوا  ــرای ارســال محت ــون شــما را ب ــام دســتگاه تلویزی ــه ن ــد ک ــی ده ــازه م ــی اج ــای جانب ــه دســتگاه ه ب

مشــاهده کننــد.

صداهای سیستم
صــدای منوهــا و عملکردهــای مختلــف تلویزیــون را از ایــن قســمت مــی تــوان خامــوش کــرد و یــا حجــم 

صــدا را کنتــرل کــرد.

TCL Care
قابلیت های کمکی TCL را برای افراد دارای مشلک شنوایی فعال می کند.

◀ راهنمای از راه دور: 
می توان به راهنمای الکترونیکی کنترل از راه دور تلویزیون دسترسی داشته باشید.

تنظیمات ٦
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قفل
در این بخش می توانید به گزینه های زیر دسترسی داشته باشید:

◀ قفل کانال: 
برای قفل کردن هریک از کانال های تلویزیونی

◀ رتبه بندی والدین: 
در صورت ارسال اطالعات توسط فرستنده می توانید کانال ها را مطابق با رده بندی سنی فیلتر کنید.

◀ قفل ورودی ها: 
بخش ورودی و خروجی های تلویزیون را جهت جلوگیری از تغییر منبع قفل می کند.

◀ قفل کلید تلویزیون: 
کلید موجود در زیر تلویزیون را قفل می کند.

◀ قفل کانال یابی: 
امکان کانال یابی را می توان از ین بخش قفل کرد.

◀ تغییر رمز: 
برای تغییر رمز از این گزینه استفاده کنید.

◀ حداکثر میزان صدا: 
می توان از این بخش حداکثر حجم صدای تلویزیون را محدود کرد.

◀ پاک کردن همه: 
کلیه تنظیمات مربوط به قفل را به حالت اولیه بازگردانی می کند.

تنظیمات ٦
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حالت ورزشی
حالــت ورزشــی تنظیمــات صــدا و تصویــر را بــه گونــه ای تنظیــم مــی کنــد کــه بــرای تماشــای برنامــه هــای 

ورزشــی مناســب باشــد.

تنظیمات بازی
ــن  ــردن ای ــال ک ــا فع ــی شــوند. ب ــال م ــازی فع ــط در صــورت اتصــال کنســول ب ــن بخــش فق ــات ای تنظیم
تنظیمــات، کیفیــت تصویــر ارتقــا یافتــه و همچنیــن میــزان تاخیــر ورودی کاهش می یابد. همچنین ســرعت 

تــازه ســازی صفحــه نمایــش نیــز مطابــق بــا بــازی تغییــر خواهــد کــرد تــا بهتریــن تجربــه را فراهــم کنــد.

Hbb تنظیمات تلویزیون
از این قسمت می توان قابلیت HBBTV را فعال کرد. 

ــا  ــه ب ــی اســت ک ــه Hybrid broadcast broadband TV اســت، قابلیت ــف جمل ــه مخف ــت ک ــن قابلی ای
آن، تلویزیــون عــالوه بــر محتــوای ســنتی پخــش شــبکه های تلویزیــون )برودکســت(، قــادر بــه نمایــش 
محتــوای اضافــی  و تعاملــی ماننــد اطالعــات آب و هــوا، اوقــات شــرعی، پخــش زنــده برنامــه هــا، بــازی و 
غیــره از طریــق اینترنــت )برودبنــد( اســت. بــرای فعــال کــردن ایــن قابلیــت بــر روی تلویزیــون، الزم اســت 
ابتــدا تلویزیــون بــه شــبکه اینترنــت متصــل شــود، ســپس یکــی از شــبکه هــای HD را انتخــاب کــرده و 
ســپس کلیــد قرمــز بــر روی ریمــوت کنتــرل را فشــار دهیــد. ســپس توســط کلیدهــای جهتــی قابلیــت هــای 

مختلــف را انتخــاب کنیــد.
توجه: استفاده از قابلیت HBBTV منوط به ارسال اطالعات از جانب فرستنده می باشد.

توجه: ممکن است بعضی قابلیت های HBBTV  غیرفعال باشند و موقتا در دسترس نباشند.

تنظیمات پیشرفته
◀ چراغ نمایشگر برق دستگاه: 

از این بخش می توان چراغ نمایشگر برق دستگاه را خاموش کرد یا وضعیت آن را تغییر داد.

◀ محل مورد استفاده: 
محل استفاده از تلویزیون را در حالت خانگی یا استفاده در فروشگاه تعیین می کند.

◀ حالت فروشگاهی خودکار:
 TCL در صــورت فعــال ســازی حالــت فروشــگاهی، در ایــن بخــش تنظیمــات مربــوط بــه ویدیــو تبلیغاتــی

و همچنیــن اســتیکر مربــوط بــه ویژگــی هــای دســتگاه نمایــش داده خواهــد شــد.

راه اندازی مجدد

تنظیمات ٦



٤٠

۹-6 کنترل از راه دور و لوازم جانبی

افزودن وسیله جانبی
از ایــن بخــش مــی تــوان یــک دســتگاه بلوتــوث 

جدیــد را بــه تلویزیــون متصــل کــرد.

رویت پذیری بلوتوث
ســایر  بــرای  را  تلویزیــون  پذیــری  رویــت  امــکان 
دســتگاه هــای بلوتــوث از ایــن گزینــه مــی تــوان 

تعییــن کــرد.

۱۰-6 راهنمایی و بازخورد

ارسال بازخورد
درخصــوص  نظــرات  تــوان  مــی  قســمت  ایــن  از 
ایــن محصــول را بــه شــرکت تولیــد کننــده دســتگاه 

)TCL( ارســال کــرد.

تنظیمات ٦

کنترل از راه دور و لوازم جانبی → تنظیمات →

راهنمایی و بازخورد → تنظیمات →



٤١

)Casting( 1-7 انتقال تصویر

از قابلیــت هــای ویــژه ایــن دســتگاه قابلیــت اتصــال بــه تلفــن همــراه توســط نــرم افــزار MagiConnect مــی 
ــرای انتقــال تصاویــر، موزیــک، ویدئــو و همچنیــن ســایر قابلیــت هــای ویــژه همچــون تبدیــل  باشــد. ب

کــردن تلفــن همــراه خــود بــه ریمــوت کنتــرل تلویزیــون مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
◀ کلیــد خانــه  را فشــار داده و از صفحــه اصلــی، نــرم افــزار MagiConnect و ســپس از بــاالی صفحــه 

انتقــال تصویــر )اتصــال( را انتخــاب کنیــد.
 MagiConnect کد ســه بعدی نمایش داده شــده را توســط تلفن همراه خود اســکن کرده و نرم افزار  ◀

را دانلــود و نصــب کنید.
ــت  ــک شــبکه اینترن ــه ی ــراه خــود را ب ــن هم ــون هوشــمند و هــم تلف ــا هــم تلویزی ◀ حــال الزم اســت ت

ــد. پرســرعت مشــابه متصــل کنی
◀ در تلفــن همــراه خــود وارد نــرم افــزار MagiConnect شــده و بــه تلویزیــون متصــل شــوید، درصــورت 
برقــراری اتصــال، پیغــام موفقیــت آمیــز بــودن بــر روی تلویزیــون هوشــمند نمایــش داده خواهــد شــد.

◀ حــال کافــی اســت تــا توســط تلفــن همــراه تصاویــر، ویدئــو و موزیــک دلخــواه را انتخــاب کــرده و بــر 
روی تلویزیــون هوشــمند خــود مشــاهده کنیــد. همچنیــن بــا انتخــاب Remote مــی توانیــد تلویزیــون را 

توســط تلفــن همــراه خــود کنتــرل کنیــد.
نکته: نام نرم افزار MagiConnect ممکن است به صورت T-Cast نمایش داده شود.

قابلیت های ویژه اتصال بی سیم 7



٤٢

)Mirorring( 2-7 اتصال بی سیم

توســط ایــن قابلیــت ویــژه کــه توســط فنــاوری Miracast صــورت مــی گیــرد شــما قــادر خواهیــد بــود تــا 
تلفــن همــراه، لــپ تــاپ، تبلــت و ســایر دســتگاه هــای ارتباطــی خــود را کــه از قابلیــت Miracast پشــتیبانی 
مــی کننــد بــه صــورت بیســیم بــه تلویزیــون هوشــمند متصــل کنیــد و تصویــر دســتگاه جانبــی خــود را عینــًا 

بــر روی تلویزیــون هوشــمند مشــاهده کنیــد.
برای اتصال مراحل زیر را دنبال کنید:

◀ کلیــد خانــه  را فشــار داده و از صفحــه اصلــی، نــرم افــزار MagiConnect و ســپس از بــاالی صفحــه 
اتصــال بــی ســیم )نمایــش وایرلــس( را انتخــاب کنیــد.

◀ در ایــن حالــت نــام تلویزیــون هوشــمند نمایــش داده مــی شــود و تلویزیــون در انتظــار برقــراری اتصــال 
خواهــد مانــد.

◀ حــال الزم اســت تــا بــا توجــه بــه نــوع دســتگاهی کــه قصــد اتصــال بیســیم آن را داریــد گزینــه هایــی 
همچــون صفحــه نمایــش بیســیم، Miracast ، screen mirroring و همچنیــن در لــپ تــاپ بــا وینــدوز 
10 کلیدهــای ترکیبــی  + K را فشــار دهیــد. حــال کافــی اســت تــا نــام تلویزیــون هوشــمند را جهــت 

اتصــال انتخــاب کــرده و جهــت برقــراری اتصــال صبــر کنیــد.
◀ پــس از برقــراری اتصــال، مــی توانیــد محتــوای دســتگاه جانبــی خــود را بــر روی صفحــه عریــض 

تلویزیــون نیــز مشــاهده کنیــد.

توجه: با توجه به اینکه نسخه نرم افزار MagiConnect به صورت مداوم بروزرسانی می گردد، ممکن 
است تصاویر محیط نرم افزار در تلویزیون شما متفاوت باشد ولی عملکرد کلی یکسان می باشد.

قابلیت های ویژه اتصال بی سیم7



٤٣

۱-8 نصب نرم افزارهای اندرویدی از حافظه جانبی بر روی تلویزیون 

جهــت نصــب نــرم افزارهــای اندرویــدی از حافظــه جانبــی بــر روی تلویزیــون کافــی اســت تــا نــرم افــزار دلخــواه 
ــپس در تلویزیــون وارد نــرم افــزار              ــل کنیــد. س ــه تلویزیــون متص ــرار داده و ب ــه جانبــی ق ــر روی حافظ را ب
“گارد محافــظ” شــده و ســپس گزینــه مدیــر برنامــه را انتخــاب کنیــد. در ایــن قســمت مــی توانیــد 
محتــوای حافظــه جانبــی را در قســمت نصــب مشــاهده کــرده و نــرم افــزار دلخــواه را انتخــاب و بــر روی 

ــد. ــون نصــب کنی تلویزی

نصب نرم افزار ٨



٤٤

رفع اشکال

تلویزیون روشن نمی شود

◀ از وصل بودن دوشاخه کابل برق تلویزیون به پریز برق مطمئن 
شده و ببینید آیا پریز برق سالم است.

◀ دوشاخه تلویزیون را از پریز خارج کرده و پس از ٦٠ ثانیه مجددًا 
به پریز وصل کنید. سپس تلویزیون را روشن کنید.

تصویر پخش نمی شود

◀ اتصال آنتن را کنترل کنید.
◀ ممکــن اســت اشــکالی در ایســتگاه وجــود داشــته باشــد، کانــال را 

روی ایســتگاه دیگــری تنظیــم کنیــد.
◀ روشنایی و شفافیت تصویر را تنظیم کنید.

کیفیت صدا خوب است اما 
رنگ تصویر غیرعادی بوده و 

پخش نمی شود.

◀ اتصال آنتن و موقعیت آن را کنترل کنید.
ــل آن را  ◀ در صــورت اســتفاده از ورودی Component، اتصــال کاب

کنتــرل کنیــد.
ــه در  ــل باعــث می شــود ک ــودن کاب ــا شــل ب ◀ اتصــال نادرســت و ی
ــر پخــش نشــود. ــا تصوی ــه وجــود آمــده ی ــر، اشــکال ب رنــگ تصوی

تلویزیون به طور خودکار 
◀ آیا در منوی زمان، عملکرد زمان روشن شدن را فعال کرده اید؟روشن می شود

تصویر قطع و وصل می شود

◀ تلویزیــون را دور از منابــع الکتریکــی مولــد نویــز ماننــد اتومبیــل، 
سشــوار، دســتگاه جــوش و از ایــن قبیــل قــرار دهیــد.

◀ تداخــل جــوی الکتریکــی ماننــد رعــد و بــرق موجــب قطــع و وصــل 
شــدن تصویــر می شــود.

◀ در صــورت اســتفاده از تجهیــزات جانبــی، بیــن تلویزیــون و آنهــا 
کمــی فاصلــه ایجــاد کنیــد.

◀ آنتن و اتصال آن را کنترل کنید.
◀ آنتــن را دور از کابل هــای بــرق و کابل هــای ورودی/ خروجــی قــرار 

دهیــد.

در صورتی که در رابطه با عملکرد دستگاه با مشکلی مواجه شدید، موارد اشاره شده در جدول زیر 
را کنترل نمایید. اشکاالتی که در جدول زیر بدان اشاره شده است ممکن است به علت تنظیم 

نادرست دستگاه بوده و هیچ ارتباطی با خرابی دستگاه نداشته باشد. در صورت رفع نشدن اشکال 
با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

اشکاالت مربوط به تصویر



٤٥

رفع اشکال

USB کار نمی کند
 USB حافظه خارجی فرمت نشده است. از سازگار بودن دیسک

و فرمت فایل ها با دستگاه مطمئن شوید.

USB اشکاالت مربوط به

پس از تنظیم خودکار کانال ها 
فقط برخی از آنها قابل دسترس 

می باشد

 Broadcast پوشش  تحت  شما  منطقه  که  شوید  مطمئن   ◀
باشد. دیجیتالی)  تصویر  (پخش   Digital  Video

◀ کانال ها را مجدداً جستجو کرده یا به طور دستی آنها را تنظیم 
کنید.

◀ از نصب صحیح آنتن مطمئن شوید.

◀ آیا در تنظیم های منوی اصلی کانال را مسدود کرده اید؟کانال انتخاب نمی شود

دفرمه شدن و شطرنجی شدن
(بزرگ و کوچک) تصویر، 

وجود نقاط زیاد، پیکسل های 
بزرگ در تصویر و...

◀ فشردگی اطالعات ویدئویی ممکن است باعث دفرمه شدن تصویر 
به خصوص در فیلم های دارای سرعت باال مانند صحنه های ورزشی 

و فیلم های اکشن می شود.

تلویزیون به طور خودکار 
خاموش می شود

(زمان   Off  Timer عملکرد  زمان،  منوی  در  شوید که  مطمئن   ◀
باشد. خاموش  شدن)  خاموش 

◀ عملکرد Sleep Timer زمان خاموشی فعال نشده باشد.
◀ چنانچه به مدت ١٠ دقیقه سیگنالی از ورودی دریافت نشود، 

تلویزیون به طور خودکار خاموش می شود.
های  تنظیم  تلویزیون،  به  کامپیوتر  بودن  متصل  صورت  در   ◀

کنید. کنترل  را  کامپیوتر  برق  مصرف 
اطمینان  برق  پریز  به  تلویزیون  برق  کابل  صحیح  اتصال  از   ◀

کنید. حاصل 

تلویزیون به طور خودکار 
روشن می شود

 آیا در منوی زمان، عملکرد On Timer (زمان روشن شدن) را 
فعال کرده اید؟

تصویر به صورت تمام صفحه 
نشان داده نمی شود

نوار  SD (٣:٤)، یک  HD، در صورت نمایش فیلم  در کانالهای   ◀
سیاه در دو طرف تصویر دیده می شود.

◀ فیلم هایی که نسبت تصویر آنها با نسبت تصویر تلویزیون شما 
متفاوت باشد، نوار سیاه در باال و پایین تصویر دیده می شود.

◀ برای نمایش تمام صفحه تصویر، اندازه تصویر را در تلویزیون یا 
دستگاه جانبی متصل به آن تنظیم کنید.



٤٦

رفع اشکال

کنترل از راه دور کار نمی کند

شاید شارژ باتری ها تمام شده است. در صورت نیاز آنها را تعویض 
بین  فاصله  کنید.  تمیز  را  دور  راه  از  کنترل  دستگاه  لنز  نمایید. 
باشد.  از ٥ متر بیشتر  نباید  راه دور  از  تلویزیون و دستگاه کنترل 
از سی  نباید بیش  نیز  تلویزیون  به  راه دور نسبت  از  زاویه کنترل 
درجه با گیرنده موجود برروی تلویزیون باشد. همچنین مانعی در 

تلویزیون وجود نداشته باشد. راه دور و  از  مسیر کنترل 

اشکاالت مربوط به دستگاه کنترل از راه دور

اشکاالت مربوط به صدا

وجود پارازیت در بلندگو
◀ اتصال کابل ها را کنترل کرده و مطمئن شوید که کابل ویدئو به 

ورودی صدا وصل نشده باشد.
◀ ضعیف بودن سیگنال باعث وجود پارازیت در صدا می شود.

کیفیت تصویر خوب است اما 
صدا پخش نمی شود

◀ بلندی صدای تلویزیون را بیشتر کنید.
نباشد.  (بی صدا)   Mute تلویزیون در حالت  مطمئن شوید که   ◀

از راه دور را فشار دهید. کلید Mute در دستگاه کنترل 
◀ تنظیم های صدا را کنترل کنید.

کنید،  می  استفاده  دستگاه  به  متصل  جانبی  دستگاه  از  اگر   ◀
باشد. نشده  قطع  یا  کم  آن  صدای  بلندی  که  شوید  مطمئن 

◀ در صورت استفاده از ورودی های Component یا AV، از اتصال 
صحیح کابل ها مطمئن شوید.



٤٧

رفع اشکال

تصویر برفکی یا شطرنجی
◀ برفکی بودن تصویر به علت ضعیف بودن سیگنال است، آنتن را 

تنظیم کنید و یا از تقویت کننده آنتن استفاده نمایید.
نکته: در تصاویر دیجیتال ممکن است تصویر شطرنجی شود و یا 
قطع و وصل گردد که این موارد نیز به علت ضعیف بودن سیگنال 

است و بایستی آنتن را تنظیم نمایید.

دوتایی یا سایه دار شدن تصویر
◀ دوتایی شدن تصویر معمواًل به علت انعکاس امواج از 

ساختمان های بلند است، جهت آنتن را تغییر داده یا آنتن را در 
ارتفاع باالتری نصب کنید.

◀ سایه دار شدن تصویر ممکن به علت ثابت نگه داشتن تصویر 
بر روی صفحه به مدت طوالنی باشد. پس از چند لحظه ممکن 

است سایه از بین برود.

تداخل امواج رادیویی
◀ موجدار شدن تصویر ممکن است به علت وجود فرستنده های 

رادیویی یا گیرنده های امواج کوتاه در مجاورت شما باشد

تداخل تجهیزات الکتریکی حرارتی دمای باال
◀ خطوط جناقی یا اریب بر روی صفحه یا قسمتی از تصویر دیده 

شده و یا قسمتی از تصویر نشان داده نمی شود که علت آن 
می تواند وجود تجهیزات قوی الکتریکی مولد گرما در بیمارستانی 

نزدیک محل زندگی شما باشد.
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تولیــد کننــده ایــن دســتگاه اعــالم مــی دارد بــا توجــه بــه قابلیــت هــای تلویزیــون هوشــمند، برخــی 
ســرویس ها و محدودیــت هــا و برنامــه هــا ممکــن اســت در تمــام دســتگاه هــا و مناطــق موجــود نباشــد. 
برخــی قابلیت هــای موجــود نیــز ممکــن اســت بــا دســتگاه هــای پیرامونــی یــا بــا پرداخــت حــق عضویــت 
جداگانــه قابــل دسترســی باشــد. بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره دســتگاه خــاص و یــا دسترســی محتــوا لطفا 

از وب ســایت www.TCL.ir دیــدن کنیــد. 
ســرویس هــا و دسترســی بــه محتــوا ممکــن اســت در طــول زمــان بــدون اطــالع قبلــی تغییــر کنــد. تمــام 
محتــوا و ســرویس هــای موجــود در ایــن دســتگاه متعلــق بــه اشــخاص دیگــر بــوده و بــا قانــون کپــی رایــت، 
ثبــت اختــراع و قانــون مالکیــت معنــوی و نشــان تجــاری حفاظــت می شــوند. چنین محتوا و ســرویس هایی 
تنهــا بــه جهــت اســتفاده غیــر تجــاری شــخصی شــما ارائــه مــی شــوند و شــما نبایــد از هیــچ محتــوا یــا 
ســرویس کــه ارائــه دهنــده آنهــا غیرمجــاز شــناخته شــده، اســتفاده کنیــد. بــدون جلوگیــری از پیــش روی، 
شــما اجــازه کپــی، تغییــر چــاپ مجــدد، آپلــود، پســت، انتقــال، ترجمــه، فــروش، انجــام کار بــر روی آن، بهــره 
بــرداری و پخــش ســرویس و محتــوا کــه توســط ایــن دســتگاه نمایــش داده مــی شــود را نداریــد مگــر بــا 

اجــازه ارائــه دهنــدگان آن هــا.
ــت از  ــا ریســک شماســت و ریســک رضای ــا ب ــه اســتفاده از دســتگاه تنه ــد ک ــی اطــالع داری ــه خوب شــما ب
محصــول، کارآمــدی و دقــت برعهــده شماســت. محتــوای موجــود در دســتگاه هیــچ گونــه گارانتــی نــدارد 
مگــر آنکــه بیــان شــود. شــرکت TCL مســئولیت تمــام گارانتــی هــا و شــرایط مربــوط بــه محتــوای دســتگاه را 
چــه ضمنــا بیــان بشــود یــا نشــود از خــود ســلب مــی کنــد کــه شــامل مــوارد زیــر نیــز مــی باشــد )البتــه نــه 
تنهــا ایــن مــوارد(: گارانتــی خریــد و فــروش، کیفیــت مطلــوب، ســایز و انــدازه مناســب برخــی اســتفاده هــای 

خــاص، دقــت بهره گیــری کامــل و حقــوق شــخص ثالــث غیــر متخلــف. 
همچنیــن TCL دقــت، اعتبــار، خطــوط زمانــی، قانونــی بــودن و کامــل بــودن هیــچ یــک از محتوای دســتگاه 
را گارانتــی نمــی کنــد و ضمانــت نمــی کنــد کــه محتــوا بــا نیــاز شــما مطابقــت داشــته باشــد یا آنکــه عملکرد 

برنامــه هــا و یــا دســتگاه، بــی خطــا و بــدون اختالل باشــد.
تحــت هیــچ شــرایطی حتــی غفلــت، شــرکت TCL در مــوارد آتــی مســئول شــمرده نمــی شــود: بــرای خرابــی، 
هزینــه ی وکیــل یــا هرگونــه خرابــی ناشــی از اســتفاده از اطالعــات درون، بیــرون یــا مربــوط بــه دســتگاه یــا 
ناشــی از اســتفاده از دســتگاه یــا اســتفاده از محتــوا و ســرویس هــای ارائــه شــده توســط شــخص ثالــث. 

حتــی اگــر دربــاره آن هشــدار داده باشــد؛ چــه ایــن مــوارد مســتقیم، غیــر مســتقیم، عمــدی یــا از تبعــات 
مشــکالت دیگــر باشــد. ســرویس هــای ارائــه شــده توســط اشــخاص ثالــث ممکــن اســت تغییــر یابنــد، 
معلــق شــده و یــا حــذف و مختــل گردنــد و ممکــن اســت دسترســی بــه آ نهــا درهــر زمانــی بــدون اطــالع 
پیشــین از بیــن بــرود؛ TCL هیــچ مســئولیت و ضمانتــی بــرای در دســترس بــودن هیــچ کــدام از ســرویس ها 

و محتــوا را بــه عهــده نــدارد.
محتــوا و ســرویس هــا توســط دیگــر شــرکت هــا بــه منظــور ایجــاد شــبکه و تســهیالت انتقــال ارائــه مــی شــود 
کــه TCL روی آن کنترلــی نــدارد. بــدون محــدود کــردن کلیــت ایــن رفــع مســئولیت، TCL هرگونــه مســئولیت 
ناشــی از هرگونــه تغییــر، اختــالل، ناتــوان ســازی یــا حــذف یــا تعلیــق هــر محتــوا ســرویس کــه از طریــق این 

دســتگاه ارائــه مــی شــود را از خــود ســلب مــی کنــد.
TCL ممکــن اســت بــدون اطــالع قبلــی محدودیــت هایــی بــرای اســتفاده و دسترســی برخــی ســرویس هــا 

یــا محتــوا اعمــال کنــد. TCL مســئول خدمــات مشــتریان بــرای محتواهــا و ســرویس هــا نیســت و هرگونــه 
ســوال یــا تقاضــا مربــوط بــه ســرویس هــا یــا محتواهــا بایــد مســتقیما بــا ارائــه دهنــده آنهــا مطــرح شــود.

بیانیه قانونی
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دفتر مرکزی (فروش):
تلفن: ٨٢٢٦٦-٠٢١     فاکس: ٣١-٨٨٦٢٣٧٣٠-٠٢١

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی (بیژن سابق)، خیابان آفتاب، پالک ٣
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service@iominds.com
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www.tcl.ir
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  7روز هفته

از 8 صبح تا
نیمه شب

در خدمت شما هستیم

تماس با ما
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دفترچه راهنمای تلویزیون

لطفًا این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.
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دنیاتو رنگی کن!


