MODEL: AR-4888FS

INPUT
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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.

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

RJ45

HDMI1

AV

L

R

PC AUDIO

VGA

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.

TV/ RADIO: Nhấn để chuyển đổi Đài phát thanh và chương trình
DTV khi có chương trinh phát thanh (chế độ DTV)

: Ghi chương trình
USB: Chọn kết nối USB.

SIZE

Nhấn nút 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 CHÍNH(HOME)
Có 3 cách để vào Menu chính(Home):
1) Trong kênh truyền hình, nhấn nút Exit để thoát, một hộp thoại mở lên, nhấn OK để vào
Menu chính(Home).

Bạn có muốn thoát khỏi
hệ thống TV ?
Có

Không

2) Trong kênh truyền hình, nhấn nút
để vào Menu chính(Home) trực tiếp.
3) Trong trang Application chọn Cài đặt/ Hệ thống/ Khởi động màn hình điều chỉnh thành Home, TV sẽ
tự động vào Menu chính(Home) trong những lần sau.
Giao diện menu Giới thiệu mặc định như hình sau:

Home

13:15

- Menu chính(Home) gồm ba trang, nhấn phím
để chọn trang .
+ Ở trên cùng hiển thị như nhau gồm: tình trạng mạng, thời gian.
+ Ở dưới cùng hiển thị các trang: Nguồn tín hiệu, Home, Application.
- Trang đầu tiên: Nguồn tín hiệu, điều hướng đến TV.
- Trang thứ hai: Home bao gồm: Browser, Media center, Application Mall.
- Trang thứ ba: Application hiển thị tất cả các ứng dụng đã cài đặt.
+ Để thoát khỏi Menu chính(Home) vào trang Application chọn Cài đặt/ Hệ thống/ Khởi động màn hình
điều chỉnh thành TV.

MENU APPLICATION
Trang này hiển thị tất cả các ứng dụng của người dùng đã cài đặt. Nhấn
để chọn ứng dụng,
nhấn OK để truy cập vào ứng dụng đã chọn. Hoặc nhấn
để chuyển trang(nếu có nhiều ứng dụng).

CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ & BÀN PHÍM

Cập nhập phương thức nhập

Cài đặt phương thức nhập
Cài đặt bàn phím Android (AOSP)

Nhấn nút
để quay lại.

để chọn các cài đặt, nhấn OK để chọn vào chỉnh sửa các cài đặt. Nhấn nút Exit

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Cài đặt
Cài đặt

Ở trang Application chọn Cài đặt, để lựa chọn các cài đặt hệ thống như sau:

Nhấn nút
để chọn các cài đặt, nhấn nút OK để chọn cài đặt tương ứng. Nhấn nút Exit để quay lại
Menu chính(Home).

CÀI ĐẶT MẠNG
1. Trạng thái mạng

Hiển thị trạng thái mạng hiện tại. Nhấn nút
OK để xác nhận. Nhấn nút Exit để quay lại.

để lựa chọn sử dụng các tùy chọn có sẵn, và nhấn

2. Cài đặt mạng LAN

Ethernet

Mở

Tự động lấy địa chỉ IP

Mở

Ipv6

Tắt

IP địa chỉ
Subnet Mask
Cổng vào mặc định
DNS thứ nhất
DNS thứ hai
Lưu

Hủy bỏ

Nhấn nút
để chọn các tùy chọn, nhấn OK để điều chỉnh các cài đặt
Nhấn nút Exit để quay lại.

Mở

và

Tắt

3. Cài đặt mạng không dây

AMTECOR
An ninh:

Tắt
Mở

Lưu

Nhấn OK để điều chỉnh các cài đặt

Mở

Hủy bỏ

và

Tắt

. Nhấn nút Exit để quay lại.

4. Cài đặt trạng thái PPPoE

Tên mạng

Kết nối có dây

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu
Tắt

Quay số tự động

Tắt

Trạng thái PPPoE

Ngắt kết nối PPPoE bị lỗi

Ngắt kết nối

Nhấn OK để điều chỉnh các cài đặt

Mở

Kết nối

và

Tắt

. Nhấn nút Exit để quay lại.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Tự động lấy ngày và thời gian

Tắt

Ngày

Múi giờ
Mở

Nhấn nút
để quay lại.

để chọn các cài đặt, nhấn OK để chọn vào chỉnh sửa các cài đặt. Nhấn nút Exit

KHỞI ĐỘNG MÀN HÌNH
Ở thiết lập này có hai lựa chọn: Home/ TV.
- Home: khi khởi động TV mặc định trực tiếp vào Menu chính(Home).
- TV: khi khởi động TV mặc định trực tiếp vào kênh truyền hình DTV.

Cho phép cài đặt ứng dụng ngoài AppStore
Vị trí cài đặt
Khởi động màn hình
Địa chỉ IP:
Địa chỉ MAC không dây:
Địa chỉ MAC có dây:

Mở

Bộ nhớ máy

CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Nâng cấp cục bộ
Nâng cấp mạng

Cài đặt này có hai lựa chọn: Nâng cấp cục bộ, Nâng cấp mạng. Nhấn nút
để chọn các cài đặt,
nhấn OK để vào giao diện cài đặt. Nhấn nút Exit để quay lại.
+ Chọn Nâng cấp mạng: trong điều kiện mạng bình thường TV sẽ kết nối với Server(máy chủ),
nếu Sever có phiên bản cập nhật mới. TV sẽ tự động tải về và cập nhật.
+ Chọn Nâng cấp cục bộ: Nếu bạn có một bản cập nhật mới trong USB, giao diện nâng cấp cục bộ
như sau:

Thoát

Nhấn OK để cập nhật phiên bản mới, chờ trong giây lát để TV thực hiện cập nhật.
Lưu ý: Không được rút USB đột ngột hoặc tắt nguồn khi TV đang cập nhật phiên bản mới.

KHÔI PHỤC MẶC ĐỊNH
Khôi phục mặc định sẽ xóa tất cả dữ liệu của người dùng trên thiết bị bao gồm:
+ Tài khoản Google
+ Dữ liệu, các thiết lập hệ thống và các ứng dụng
+ Khôi phục dữ liệu TV của nhà sản xuất
Nhấn Exit để quay lại. Như hình sau:

Khôi phục mặc định nhà sản xuất
Khôi phục mặc định của nhà sản xuất sẽ xóa tất cả dử liệu của người dùng
trên thiết bị bao gồm:
Tài khoản Google
Dữ liệu, các thiết lập hệ thống và các ứng dụng
Khôi phục dữ liệu TV của nhà sản xuất

Đồng ý

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Tên thiết bị:
Phiên bản Android:
Phiên bản hệ thống:
Thông tin bộ nhớ:

Trang này hiển thị các thông tin của thiết bị gồm: Model/ Tên thiết bị/ Phiên bản Android/ Phiên bản
hệ thống/ Thông tin bộ nhớ. Nhấn nút
để chọn xem các tùy chọn, nhấn Exit để quay lại.

MENU TV
Trong chế độ TV, nhấn nút Menu để hiển thị giao diện thiết lập menu TV. Menu TV hiển thị các
thiết lập sau: Kênh/ Hình ảnh/ Âm thanh/ Thời gian/ Cài đặt.

CÀI ĐẶT KÊNH
TV trong chế độ ATV hoặc DTV, người dùng có thể tùy chỉnh các chức năng, như hình sau:

Kênh

Hình ảnh

Âm thanh

Thời gian

Tuner loại

Ăng-ten

Quốc gia

Spain

Quét tự động

>>>
>>>
>>>
>>>

Dò thủ công DTV
Dò thủ công Analog
Sắp xếp kênh

Cài đặt

Di chuyển

Nhấn nút

Chọn

để chọn các cài đặt, nhấn OK để xác nhận. Nhấn nút

Thoát

để điều chỉnh các cài đặt.

DÒ KÊNH TỰ ĐỘNG
Khi người dùng chọn Quét tự động, các kiểu kênh ATV, DTV, RADIO, DATA sẽ được tự động dò,
như hình sau:

Dò Kênh
ATV:

7 Kênh

DTV:

147 Kênh

RADIO:

0 Kênh

DATA:

0 Kênh

Trong lúc này, nhấn Exit sẽ hiển thị bản thông báo:
- Chọn Không để tiếp tục dò kênh,
- Chọn Có để dừng dò kênh.

Bạn có muốn thoát khỏi
dò kênh?

Có
32%

320.75MHZ

ATV

MENU

Không

CÀI ĐẶT HÌNH ẢNH

Kênh
<

Hình ảnh

Âm thanh

Thời gian

Cài đặt

Chế độ hình ảnh

Tiêu chuẩn

Độ tương phản

50

Độ sáng

50

Sắc điệu

50

Độ sáng nét

50

Độ bão hòa

50
Di chuyển

Chọn

>

Thoát

Cài đặt cho phép điều chỉnh hình ảnh như: Chế độ hình ảnh/ Độ tương phản/ Độ sáng/ Sắc Điệu/
Độ sắc nét/ Độ bão hòa. Nhấn nút
để lựa chọn các cài đặt, nhấn OK để xác nhận, nhấn nút
để điều chỉnh các cài đặt.

CÀI ĐẶT ÂM THANH
Cài đặt cho phép điều chỉnh âm thanh như: Chế độ âm thanh/ Âm trầm/ Âm bổng/ Cân bằng/
Tự động điều chỉnh âm lượng/ AD(độ nhiễu). Nhấn nút
để lựa chọn các cài đặt, nhấn OK để
xác nhận, nhấn nút
để điều chỉnh các cài đặt.

Kênh
<

Hình ảnh

Âm Thanh

Chế độ âm thanh

Thời gian

Cài đặt

Người dùng

Âm trầm

50

Âm bổng

50

Cân bằng

50

Tự động điều chỉnh âm lượng

Tắt

AD

Tắt
Di chuyển

Chọn

>

Thoát

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Kênh

Hình ảnh

Âm thanh

Ngày

Thời gian

Cài đặt

01/01/2011

Giờ

1:09:53

Hẹn giờ tắt

Tắt

Hẹn giờ mở

Tắt

Hẹn giờ ngủ

Tắt

Di chuyển

Chọn

Thoát

Cài đặt cho phép điều chỉnh Thời gian như: Ngày/ Giờ/ Hẹn giờ tắt/ Hẹn giờ mở/ Hẹn giờ ngủ.
Nhấn nút
để lựa chọn các cài đặt, nhấn OK để xác nhận, nhấn nút
để điều chỉnh các cài đặt.

CÀI ĐẶT NÂNG CAO
Cài đặt cho phép điều chỉnh Thời gian như: Ngôn ngữ âm thanh/ Ngôn ngữ phụ đề/ Thời gian
hiển thị menu/ Ngôn ngữ bản tin. Nhấn nút
để lựa chọn các cài đặt, nhấn OK để xác nhận,
nhấn nút
để điều chỉnh các cài đặt.

Kênh

Hình ảnh

Âm thanh

Ngôn ngữ âm thanh thứ nhất

Thời gian

Cài đặt

Tiếng Việt

Ngôn ngữ âm thanh thứ hai

Anh

Ngôn ngữ phụ đề thứ nhất

Anh

Ngôn ngữ phụ đề thứ hai

Anh

Thời gian hiển thị Menu

30 giây

Ngôn ngữ bản tin

WEST
Di chuyển

Chọn

Thoát

QUẢN LÝ TẬP TIN
Giao diện Quản lý tập tin hiển thị như hình sau: Internal(bộ nhớ máy)/ External(bộ nhớ ngoài
để xem nội dung các văn bản, tài liệu bên trong và bên ngoài hệ thống.

MEDIA CENTER

Nhạc

Phim

Chọn Media Center từ giao diện Menu chính(Home), nhấn
Nhấn OK để vào giao diện cần phát.

Hình ảnh

để lựa chọn: Phim/ Nhạc/ Hình ảnh.

HÌNH ẢNH
Giao diện phát hình ảnh:

Có một hàng tùy chọn bên dưới màn hình để tùy chỉnh hình ảnh. Nhấn
OK để xem, nhấn Exit để thoát khỏi hình ảnh hiện tại.

Chọn

để xem hình trước đó;

Chọn

để tự động trình chiếu;

Chọn

để xem hình tiếp theo;

Chọn

để lựa chọn và nhấn

để Phóng to/ Thu nhỏ hình ảnh;

Chọn

để xoay ngược chiều kim đồng hồ 90 độ;

Chọn

để xoay cùng chiều kim đồng hồ 90 độ;

Chọn
để hiển thị thông tin hình ảnh hiện tại bao gồm: tên, định dạng, kích thước, v.v...
Nhấn Exit để quay lại xem hình ảnh; nhấn OK để chọn .

NHẠC
Hiển thị các tập tin Nhạc giống như Hình ảnh, người dùng có thể tham khảo phương thức
hoạt động của Hình ảnh:

Người đến từ triều châu.mp3

Previous

1*Speed

Rewind

Pause

Foward

Next

Các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh nhạc. Nhấn

All cycle

để tiếp tục phát, chọn

lặp lại danh sách nhạc, chọn
trong danh sách, chọn

Info

để lựa chọn và nhấn OK để phát.

Nhấn Exit để thoát khỏi bài hát hiện tại. Các chức năng: Chọn
để tạm ngừng, chọn

Playlist

để phát bài hát trước đó, chọn

để phát bài hát tiếp theo, chọn

để lặp lại bài hát đang phát, chọn

để phát

để phát ngẫu nhiên bài hát

để xem danh sách bài hát.

Playlist
Ruou cuoi ngay xuan.mp3
Tinh yeu dieu ky.mp3
To duyen.mp3
Unbreak my heart.mp3

MENU

Người đến từ triều châu.mp3

Previous

1*Speed

Rewind

Pause

Foward

Next

All cycle

Playlist

Info

Nhấn
để chọn bài hát, nhấn OK để phát bài hát. Nhấn Exit để quay lại. Chọn
để hiển thị
các thông tin bài hát hiện tại bao gồm: tên, thời gian, v.v... Nhấn Exit để quay lại trình phát nhạc.

PHIM
Hiển thị các tập tin Phim giống như Hình ảnh, người dùng có thể tham khảo phương thức
hoạt động của Hình ảnh:

Các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh nhạc. Nhấn

để lựa chọn và nhấn OK để phát.

Nhấn Exit để thoát khỏi phim hiện tại. Các chức năng: Chọn
để tua lùi nhanh, chọn

để tạm dừng, chọn

để phát phim tiếp theo, chọn
phát, chọn

để phát phim trước đó, chọn

để tiếp tục phát, chọn

để phát lặp lại danh sách phim, chọn

để phát ngẫu nhiên phim trong danh sách, chọn

Thời gian hiện tại:

00:01:08

Tổng thời gian:

00:05:22

để tua tới nhanh, chọn
để lặp lại phim đang

để cài đặt thời gian xem phim.

Nhấn
để chọn giờ, phút và giây. Nhấn phím số từ 0-9 để điền vào thời gian tương ứng
(trong khoảng thời gian của phim). Nhấn OK để xác nhận, phim sẽ bỏ qua khoảng thời gian người dùng
đã cài đặt. Nếu không muốn cài đặt thời gian cần xem, nhấn Exit để quay lại.
Nhấn

để chọn phim muốn xem, nhấn nút OK để chiếu phim được chọn, nhấn Exit để thoát

khỏi phim hiện tại; chọn
Nhấn Exit để quay lại; chọn

để hiển thị các thông tin phim bao gồm: tên, thời gian, kích thước, v.v...
để cài đặt video, như hình sau:

Phụ đề

Tắt

Điểm dừng

Tắt

Track

Di chuyển

Chọn

Trở về

Press the up and down key to select each set,prestshe le and right key press exit
(out of) to exit to video playback state.

Nhấn

,

để lựa chọn và tùy chỉnh các cài đặt. Nhấn Exit để quay lại.

QUẢN LÝ ỨNG DỤNG
Trong giao diện Quản lý ứng dụng, người dùng có thể: Install(cài đặt ứng dụng mới), Uninstall
(gỡ bỏ ứng dụng cũ), Exit để thoát giao diện Quản lý ứng dụng.

NGUỒN TÍN HIỆU
Trong giao diện TV, Nhấn nút Source trên điều khiển để vào giao diện Nguồn tín hiệu. Nhấn
để chọn nguồn tín hiệu, nhấn OK để xác nhận. Nhấn Exit để quay lại.

Nguồn tín hiệu

