32"
1366 x 768

AV IN

HDMI

Y

AV

USB

HDMI

HDMI

Độ phân giải màn hình máy tính được đề nghị: 1680 x 760 - 60 Hz.
Các bước kết nối:
Gắn cáp VGA kết nối từ máy tính vào cổng VGA trên TV.
Gắn cáp âm thanh 3.5mm kết nối từ máy tính vào
cổng AUDIO trên TV.
Nhấn phím SOURCE trên điều khiển từ xa.
Nhấn phím
để chọn PC, nhấn OK.
LƯU Ý: TV sẽ tự động nhận kết nối máy tính,
nếu TV đang ở chế độ PC.

Nguồn đầu vào

USB

OK

THIẾT BỊ AV

Kết nối thiết bị với các cổng kết nối trên TV.

AV IN
Y

AV

USB

Bộ giải mã(set top box),
Thiết bị chơi game(Playstation,
Xbox, Wii...) hoặc đầu DVD.

Các bước kết nối:
Kết nối các đầu dây vàng, đỏ và trắng
của tín hiệu AV vào thiết bị và TV.
Nhấn phím SOURCE trên điều khiển từ xa.
Nhấn phím
để chọn AV, nhấn OK.

Nguồn đầu vào

USB

OK

Chọn để trở về chế độ xem TV.

TV

USB

HDMI: Chọn kết nối HDMI.
USB: Chọn kết nối USB.

HDMI

USB

SIZE

Nhấn để xem phần trên trang khi phóng to gấp đôi.
Nhấn một lần nữa để xem phần dưới trang khi phóng to gấp đôi.
Nhấn một lần nữa để trở về kích thước bình thường.

MENU KÊNH

Dò kênh tự động
Dò thủ công kênh Analog
Sắp xếp kênh

KÊNH

Di chuyển

Thoát

LƯU Ý: Menu KÊNH chỉ có trong chế độ TV và các mục được đặt ở chế độ mặc định khi nhấn MENU,
nếu bạn muốn xem HÌNH ẢNH/ ÂM THANH/ THỜI GIAN/ LỰA CHỌN, nhấn nút
để chọn.

Dò kênh tự động
Dò kênh tư động sẽ tìm những kênh có sẵn.

Dò kênh

Nhấn nút
để chọn mục Dò kênh tự động,
sau đó nhấn OK để bắt đầu dò kênh. Nếu muốn
dừng dò kênh, nhấn MENU hoặc EXIT và
nhấn nút
để hủy.

Chương trình

Dò thủ công kênh Analog
Dò thủ công kênh Analog

Kênh hiện tại

Đặt số kênh.

Hệ màu

Chọn hệ màu. (PAL/ SECAM/ NTSC)

Hệ tiếng

Chọn hệ tiếng. (DK/ BG/ I)

Tần số

Điều chỉnh tần số ổn định của kênh.

AFC

Tự động điều chỉnh.

Dò tìm

Nhấn nút
nhấn nút

Kênh hiện tại
Hệ màu
Hệ tiếng
Tần số
AFC

Tắt

Dò tìm

để tìm tần số trước đó,
để tìm tần số tiếp theo.

Sắp xếp kênh
Bốn phím màu là phím tắt để sắp xếp kênh.

Sắp xếp kênh

Nhấn nút
để chọn kênh bạn muốn
Xóa/ Đổi tên/ Di chuyển/ Nhảy, sau đó:
Nhấn nút màu Đỏ để chọn kênh cần xóa.
Nhấn nút màu Xanh lá để chọn kênh cần đổi tên.
Nhấn nút màu Vàng để chọn kênh cần di chuyển.
Nhấn nút màu Xanh dương để chọn kênh cần nhảy.
FAV: Thêm hoặc Xóa kênh trong mục yêu thích.

Xóa

Đổi tên

Di chuyển

Nhảy

Yêu thích

Menu HÌNH ẢNH

Chế độ hình ảnh
Chế độ hình ảnh

HÌNH ẢNH

Di chuyển

Nhấn MENU để hiện menu chính, nhấn nút

Tương phản
Độ sáng
Màu sắc
Sắc thái
Độ nét
Nhiệt độ màu
Giảm nhiễu

Tiêu chuẩn
50
50
50
50
50
Trung bình
Trung bình

Thoát

để chọn Menu HÌNH ẢNH.

Chế độ hình ảnh
Chọn Chế độ hình ảnh và nhấn nút
để điều chỉnh chế độ hình ảnh phù hợp.
Các chế độ hình ảnh sẵn có: Năng động/ Tiêu chuẩn/ Nhẹ nhàng/ Người dùng.
Nhấn nút P.MODE trên điều khiển để thay đổi trực tiếp các Chế độ hình ảnh.

Độ tương phản/ Độ sáng/ Màu sắc/ Độ bảo hòa/ Độ sắc nét
Chọn mục cần điều chỉnh và nhấn nút để hiển thị thanh điều chỉnh mức độ, nhấn nút
Nhấn MENU hoặc EXIT để thoát.
LƯU Ý: Những cài đặt trên chỉ hiển thị khi sử dụng chế độ hình ảnh Người dùng.
Độ tương phản
Độ sáng
Màu sắc
Sắc thái
Độ sắc nét
Nhiệt độ màu
Mát mẻ
Tiêu chuẩn
Ấm áp
Giãm nhiễu

để điều chỉnh.

Điều chỉnh tăng giảm cường độ sáng, tối của hình ảnh.
Điều chỉnh sáng những mảng tối của hình ảnh.
Điều chỉnh cường độ màu sắc của hình ảnh.
Điều chỉnh độ bảo hòa(xanh lá, đỏ, xanh dương) của hình ảnh.
Điều chỉnh tăng cường các góc cạnh chi tiết của hình ảnh.
Tùy chỉnh nhiệt độ màu phù hợp.
Gam màu tông xanh.
Gam màu trung tính.
Gam màu tông đỏ.
Các tùy chỉnh sẵn có: Tắt/ Thấp/ Trung bình/ Cao.
Giúp làm rõ và sạch tín hiệu đầu vào.

Menu ÂM THANH

ÂM THANH

Di chuyển

Chế độ âm thanh

Chuẩn

Âm bổng
Âm trầm
Cân bằng
Âm thanh tự động

50
50
0
Tắt

Enter

Menu

Nhấn MENU để hiện menu chính, nhấn nút

Thoát

để chọn Menu ÂM THANH.

Chế độ âm thanh
Các chế độ âm thanh sẵn có: Tiêu chuẩn/ Nhạc/ Phim ảnh/ Thể thao/ Người dùng (chỉ chế độ Người
dùng mới có thể điều chỉnh được âm bổng, âm trầm).
Âm bổng

Điều chỉnh tăng, giảm âm cao.

Âm trầm

Điều chỉnh tăng, giảm âm trầm.

Cân bằng

Điều chỉnh cân bằng âm lượng hai loa trái, phải.

để tắt hoặc mở. Khi mở cài đặt này, những âm thanh vượt ngưỡng
Âm thanh tự động Nhấn nút
nghe trong lúc chuyển kênh hay những tin quảng cáo bất thường sẽ đột ngột
thay đổi âm lượng phù hợp.

Điều chỉnh Âm trầm/ Âm bổng/ Cân bằng
1. Chọn chế độ âm thanh là Người dùng.
2. Chọn mục cần điều chỉnh và nhấn nút

để vào menu phụ, sau đó nhấn nút

để điều chỉnh.

Menu THỜI GIAN

Hẹn giờ tắt
Bộ định giờ ngủ tự động
Thời gian hiển thị

THỜI GIAN

Di chuyển

Menu

Nhấn MENU để hiện menu chính, nhấn nút

Enter

Tắt
Tắt
10 S

Thoát

để chọn Menu THỜI GIAN.

Hẹn giờ tắt

Chọn thời gian theo phút (Tắt, 10m, 20m,30m,60m,90m,120m,180m, 240m), TV sẽ
tự động tắt sau thời gian mà bạn chọn. Để hủy cài đặt chọn Tắt.

Bộ định giờ ngủ
tự động

Chọn thời gian theo giờ (Tắt, 3h, 4h, 5h), TV sẽ tự động tắt sau thời gian mà bạn
chọn. Để hủy cài đặt chọn Tắt.

Thời gian hiển thị

Chọn thời gian theo giây (5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s), TV sẽ tự động tắt hiển thị
cài đặt đang thiết lập trên màn hình.

Menu LỰA CHỌN

Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Anh
Ngôn ngữ bản tin
Tây Âu
Tỉ lệ khung hình
16:9
Màn hình xanh
Tắt
Khóa bàn phím
Tắt
Thiết lập lại
Cập nhật phần mềm (USB)

LỰA CHỌN

Di chuyển

Menu

Nhấn MENU để hiện menu chính, nhấn nút
Ngôn ngữ hiển thị
Ngôn ngữ bản tin
Tỉ lệ khung hình
Màn hình xanh
Khóa bàn phím
Thiết lập lại
Cập nhật phần
mềm(USB)

Enter

Thoát

để chọn Menu LỰA CHỌN.

Cài đặt ngôn ngữ hiển thị (Tiếng Anh/ Tiếng Việt...).
Cài đặt ngôn ngử bản tin (Tây Âu/ Đông Á/ Nga...).
Chọn tỉ lệ khung hình thích hợp (4:3/ 16:9...).
Chọn Tắt/ Mở hình nền màu xanh khi TV không có tín hiệu vào.
Chọn Tắt/ Mở để khóa bàn phím.
Khôi phục mặc định nhà sản xuất.
Để nâng cấp phần mềm TV. Chọn phần mềm có trong USB sau đó nhấn OK.
Nhấn nút để cập nhật phần mềm mới, nhấn nút để thoát.

Vận Hành USB
Gắn USB vào, nhấn nút SOURCE chọn chế độ USB sau đó nhấn OK.
Màu biểu tượng USB thể hiện TV của bạn đã nhận thiết bị USB hay chưa.
Màu xanh: đã nhận, màu xám: chưa nhận.

Nhạc

Ảnh

Nhấn nút

Phim ảnh

Văn bản

để chọn Ảnh/ Nhạc/ Phim ảnh/ Văn bản và nhấn OK.

Hình ảnh

Tạm dừng

FB

FF

Dừng

Lặp lại

Nhạc

Danh sách

Thông tin

Chọn một thư mục nhấn OK để xem, TV sẽ tự động hiển thị tất cả hình ảnh chứa trong thư mục.
Nhấn nút
để chọn hình ảnh cần xem, nhấn OK để xem.

Phát

Trước

Sau

Dừng

Lặp lại

Nhạc

Danh sách

Thông tin

Xoay phải

Xoay trái

Thu nhỏ

Phóng to

Chuyển

Chọn để phát hoặc tạm dừng.

Chọn để xem trước đó.

Chọn để xem tiếp theo.

Chọn để dừng.

Chọn lặp lại theo các chế độ có sẵn: Lặp lại 1 lần/ Tất cả/ Không.

Chọn để phát hoặc dừng nhạc nền.

Chọn để xem danh sách hình ảnh.

Chọn để hiển thị thông tin hình ảnh.

Chọn để xoay phải hình ảnh.

Chọn để xoay trái hình ảnh.

Chọn để thu nhỏ hình ảnh.

Chọn để phóng to hình ảnh.
Phóng to hình ảnh.
Chọn biểu tượng
Nhấn nút

sau đó nhấn OK.
di chuyển hình ảnh để xem.

Âm nhạc

Tạm dừng

FB

FF

Chọn để phát hoặc tạm dừng.
Phát

Trước

Sau

Lặp lại

Dừng

Lặp lại

Ngắt tiếng

Chọn lặp lại theo các chế độ có sẵn:
Lặp lại 1 lần/ Tất cả/ Không.

Chọn để Ngắt/ Mở tiếng.

Chọn để nghe chậm hơn .
Ngắt tiếng

Chọn để nghe nhanh hơn.

Trước

Sau

Dừng

Chọn để nghe bài trước đó.

Chọn để nghe bài tiếp theo.

Chọn để dừng.

Danh sách

Thông tin

Thời gian

Chọn để xem danh sách bài hát.

Chọn để hiển thị thông tin bài hát.

Chọn mốc thời gian bạn muốn
phát bài nhạc.

Phim ảnh

Tạm dừng

FB

FF

Trước

Chọn để phát hoặc tạm dừng.
Phát

Sau

Dừng

Thông tin

Trước

Sau

Dừng

Chọn để xem phim trước đó.

Chọn để xem phim tiếp theo.

Chọn để dừng.

Lặp lại

Chọn lặp lại theo các chế độ có sẵn:
Lặp lại 1 lần/ Tất cả/ Không.

Cài đặt A

Chọn lặp lại theo các chế độ có sẵn:
Lặp lại 1 lần/ Tất cả/ Không.

Danh sách

Chọn để xem danh sách phim.

Chọn để hiển thị thông tin phim.

Chọn để xem phim chậm.

Chọn để tua lui nhanh .

Chọn để tua tới nhanh.

Lặp lại

Cài đặt A

Thời gian

Thu nhỏ

Phóng to

Chọn để xem phim từng khung hình.

Chọn mốc thời gian bạn muốn
xem phim.

Chọn để thu nhỏ màn hình.

Chọn để phóng to màn hình.

Điều chỉnh tỉ lệ khung hình.

Chuyển

Phóng to hình ảnh.
Chọn biểu tượng
Nhấn nút
hình để xem.

sau đó nhấn OK.
di chuyển màn

Văn bản

Trang trước

Trang sau

Trước

Sau

Dừng

Nhạc

Danh sách

Thông tin

LƯU Ý: Chỉ nhận diện tập tin định dạng text “ *.txt ” và không thể chỉnh sửa.

Trang trước

Trang sau

Trước

Sau

Dừng

Nhạc

Danh sách

Thông tin

Chọn để xem trang trước.

Chọn để xem trang sau.

Chọn để xem văn bản trước đó.

Chọn để xem văn bản tiếp theo.

Chọn để dừng.

Chọn để phát hoặc dừng nhạc nền.

Chọn để xem danh sách văn bản .

Chọn để hiển thị thông tin văn bản.

