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  Tái chế

Kiện hàng đóng gói cho sản phẩm này được 
dự định dùng để tái chế. Hãy áp dụng theo quy 
định của chính quyền sở tại để thải bỏ đúng 
cách.

   Thải bỏ sản phẩm của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất 
với các vật liệu và thành phần có chất lượng 
cao vốn có thể tái chế và sử dụng lại được. Khi 
trên một sản phẩm có biểu tượng thùng rác 
có bánh xe với chữ chữ thập gạch chéo, điều 
đó có nghĩa là sản phẩm đó tuân theo Chỉ thị 
Châu Âu 2002/96/EC.

Vui lòng tự tìm hiểu về hệ thống thu hủy riêng 
đối với các sản phẩm điện và điện tử. Vui lòng 
tuân thủ các quy định tại địa phương của bạn 
và không thải bỏ các sản phẩm cũ của bạn 
theo đường rác thải gia đình thông thường. 
Việc thải bỏ đúng cách sản phẩm cũ của bạn 
sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực 
tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con 
người.

Thải bỏ pin

Pin được cung cấp kèm theo không có chứa 
các kim loại nặng thủy ngân và caddmi. Vui 
lòng kiểm tra cách thải bỏ các pin đã cạn theo 
đúng các quy định tại địa phương.

Thông tin Sản phẩm

Cạnh dưới bên 
trái ti-vi

Phía 
sau ti-vi

• Số Model và Xê-ri có thể tìm thấy ở cạnh 
dưới bên trái phía sau của ti-vi và ở trên 
kiện hàng.

•  Ti-vi này chỉ tiêu thụ rất ít năng lượng ở chế 
độ chờ nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng đến 
môi trường.

•  Mức Tiêu thụ Điện năng của bộ ti-vi có thể 
tìm thấy trên tấm dán nhãn phía sau ti-vi.

•  Để biết thêm các đặc tính kỹ thuật của sản 
phẩm này, vui lòng xem tờ quảng cáo trên 
trang web: www.philips.com/support.

  Lưu ý 
 Các đặc tính kỹ thuật và thông tin có thể 

thay đổi không báo trước.

•  Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng gọi dịch 
vụ hỗ trợ khách hàng ở quốc gia của bạn. 
Các số điện thoại và địa chỉ tương ứng 
được cho ở trong sổ bảo hành Toàn cầu 
kèm theo.

Quan trọng

• Một vài angten ti-vi yêu cầu cấp nguồn từ 
ti-vi. Bộ ti-vi này không hỗ trợ đặc tính như 
vậy.

Điện trường, Từ trường và Điện từ trường 
(“EMF”)

• Công ty Royal Philips sản xuất và bán rất 
nhiều sản phẩm phục vụ người tiêu dùng, 
trong đó, cũng giống như nhiều mặt hàng 
gia dụng điện tử khác, nói chung thường có 
khả năng phát và nhận các tín hiệu điện từ.

• Một trong những Nguyên tắc Kinh doanh 
hàng đầu của Philips là thực hiện tất cả 
những biện pháp cần thiết để đảm bảo sức 
khỏe và an toàn đối với các sản phẩm của 
chúng tôi, nhằm tuân thủ tất cả các yêu cầu 
pháp lý được áp dụng và đáp ứng tốt các 
tiêu chuẩn EMF được áp dụng tại thời điểm 
sản xuất các sản phẩm đó.

• Philips cam kết phát triển, sản xuất và đưa 
ra thị trường các sản phẩm không gây bất 
cứ ảnh hưởng bất lợi nào cho sức khỏe con 
người.

• Philips xác nhận rằng các sản phẩm của 
mình được quản lý đúng cách cho mục đích 
sử dụng của chúng, các sản phẩm này luôn 
an toàn khi sử dụng theo đúng các chứng 
cứ khoa học hiện có ngày nay.

• Philips đóng vai trò chủ động trong việc phát 
triển các tiêu chuẩn an toàn và EMF quốc tế, 
cho phép Philips tham gia phát triển sâu hơn 
trong việc tiêu chuẩn hóa nhằm sớm kết hợp 
chúng vào trong các sản phẩm của mình.
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     An toàn

     Bảo dưỡng và vệ sinh ti-vi

• Không bỏ tấm bảo vệ cho đến khi bạn đã hoàn thành việc gắn kệ hoặc gắn lên tường và tiến 
hành kết nối.
• Chỉ sử dụng vải mềm được cung cấp để lau chùi khu vực láng bóng của ti-vi. Sử dụng vải khô 
mềm cho các bộ phận khác của ti-vi. Ngắt ti-vi ra khỏi điện lưới trước khi bạn lau chùi ti-vi.
• Không chạm, đẩy, cọ hoặc đập vào màn hình bằng bất cứ thứ gì cứng bởi việc này có thể làm 
trầy xước hoặc làm hỏng màn hình vĩnh viễn.

• Không nối quá nhiều thiết bị vào cùng một 
ổ điện lưới bởi vì việc này có thể dẫn đến hỏa 
hoạn hoặc điện giật.

      Gắn ti-vi lên tường

• Để gắn ti-vi lên tường, vui lòng hỏi ý kiến kỹ 
thuật viên có chuyên môn. Việc gắn ti-vi không 
đúng cách có thể gây ra thương tổn nghiêm 
trọng.
• Vui lòng kiểm tra xem cấu trúc tường có 
thích hợp để chịu được sức nặng của ti-vi hay 
không.
• Trước khi gắn, tất cả dây cáp phải được 
đưa vào trong các đầu nối của ti-vi. Các kết nối 
có thể được thực hiện sau.
• Ở bất cứ nơi nào bạn đặt hoặc treo ti-vi, hãy 
đảm bảo rằng không khí có thể tuần hoàn tự do 
qua các khe thông gió. Không đặt ti-vi ở nơi bị 
hạn chế.

      Tổng quan

• Cần có hai người để nâng và mang ti-vi có 
trọng lượng lớn hơn 25 kg. Việc vận chuyển ti-
vi không không đúng cách có thể gây ra thương 
tổn nghiêm trọng.
• Bề mặt để đặt ti-vi phải bằng phẳng và có 
thể chịu được trọng lượng của ti-vi.
• Không khí phải có khả năng tuần hoàn tự 
do qua các khe thông gió. Không đặt ti-vi ở nơi 
bị hạn chế.
• Không đặt các nguồn ngọn lửa trần như 
nến đang cháy ở gần ti-vi.
• Không đặt  bình đựng nước gần ti-vi. Đánh 
đổ nước có thể dẫn điện điện giật. Nếu nước 
rớt vào trong ti-vi, hãy ngắt ti-vi ra khỏi điện lưới 
và phải được kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm 
tra.
• Không để ti-vi hoặc pin của bộ điều khiển từ 
xa tiếp xúc với nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp, 
mưa hoặc nước.
• Trong khi có sấm sét, đừng chạm vào bất 
cứ bộ phận nào của ti-vi, dây điện hoặc cáp 
anten.
• Không để ti-vi ở chế độ chờ trong một 
khoảng thời gian dài. Thay vào đó hãy ngắt ti-vi 
ra khỏi điện lưới.
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LƯU Ý: Nếu bạn có ý định gắn ti-vi lên tường, trước tiên tất cả các dây cáp phải được đưa vào 
trong các đầu nối của ti-vi.

 Kết nối anten

Ngõ cắm anten nằm ở bảng phía sau (cạnh 
dưới) của ti-vi.

& Đưa đầu nối anten vào trong ngõ cắm 
anten của ti-vi.

é Đưa đầu nối ở đầu kia của dây cáp vào 
trong ngõ cắm anten tường của bạn.

 
 Kết nối / ngắt ra khỏi điện lưới

& Đưa dây điện vào trong ổ cắm nằm ở phía 
sau (cạnh dưới) của ti-vi.

é Đưa đầu kia của cáp vào trong ổ cắm điện 
tường.
LƯU Ý:
Bộ nối điện của dây điện trên ti-vi được sử 
dụng làm thiết bị ngắt kết nối. Hãy đảm bảo là 
dây điện được cắm hoàn toàn vào ổ cắm điện 
lưới ti-vi và ổ cắm tường. Để ngắt ra khỏi điện 
lưới, hãy tháo dây điện ra khỏi ổ cắm điện lưới 
ti-vi hoặc ổ cắm tường. Kiểm tra xem điện áp 
cấp nguồn ở nhà của bạn phải tương ứng với 
những thông tin về điện áp được in trên nhãn 
dán nằm ở phía sau ti-vi.

CẢNH BÁO:
Đối với ti-vi được gắn trên đế hoặc tay đòn 
xoay, hãy đảm bảo là dây điện không bị kéo 
căng trong khi xoay. Việc kéo căng dây điện 
sẽ làm lỏng các kết nối. Việc này có thể gây ra 
hồ quang điện và dẫn đến hỏa hoạn.
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 Lắp pin vào bộ điều khiển từ xa

& Tháo nắp ở phía sau của bộ điều khiển từ 
xa.

é Lắp hai cục pin được cung cấp với các 
cực (+) và (-) được sắp đúng vị trí.

 Bật ti-vi 

Các núm điều chỉnh ti-vi được đặt ở phía bên 
trái của ti-vi.

& Nhấn nút POWER . Đèn chỉ báo màu xanh 
dương sẽ bật sáng.

é Nhấn CHANNEL + / - để đổi kênh.

“ Nếu ti-vi đang ở chế độ chờ (đèn chỉ báo 
màu đỏ sáng), hãy nhấn CHANNEL + / - để 
bật ti-vi lên.
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 Các nút điều chỉnh bên hông

Các nút điều chỉnh bên hông nằm ở phía bên 
trái của ti-vi.

1 VOLUME + / -
Để tăng mức âm lượng, hãy nhấn VOLUME +, 
để giảm mức âm lượng, hãy nhấn VOLUME -.

2 MENU
Để hiển thị các menu trên màn hình hoặc để 
thoát ra khỏi các menu trên màn hình.
Các nút CHANNEL +/- có thể được sử dụng 
để di chuyển giữa các mục menu.
Các nút VOLUME + / - có thể được sử dụng 
để chọn các mục menu.

3 CHANNEL + / -
Để chọn các số kênh truyền hình lên trên hoặc 
xuống dưới.

4 POWER
Để tắt hoặc bật bộ ti-vi.

 Các đầu nối bên hông

Các đầu nối bên hông nằm ở phía bên trái của 
bộ ti-vi.

1 Tai nghe
Để nối vào tai nghe của bạn.

2 Âm thanh / Video / S-Video
Để kết nối các thiết bị của bạn như camera 
hay đầu máy.
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 Các đầu nối phía sau

Các đầu nối phía sau nằm ở đằng sau (cạnh 
dưới) của bộ ti-vi.

1 CVI-1 / CVI-2
Để kết nối vào các thiết bị của bạn như các 
đầu DVD, bộ giải mã và hệ thống Nhà hát tại 
gia.

2 Anten
Để nối vào anten.

3 Âm thanh / Video / S-Video
Để kết nối các thiết bị của bạn như camera, 
máy quay video, hoặc đầu video.

4 HDMI1 / HDMI2
Để kết nối các thiết bị của bạn như bộ giải mã, 
đầu/đầu ghi DVD, thiết bị độ rõ nét cao hoặc 
máy tính cá nhân.

5 VGA / Âm thanh cho máy tính 
cá nhân PC
Để sử dụng ti-vi làm màn hình máy tính. Bạn 
có thể xem nội dung của máy tính ở các cỡ 
màn hình khác nhau của ti-vi và nghe nội dung 
âm thanh.

6 Âm thanh / Video
Để kết nối các thiết bị của bạn như hệ thống 
Nhà hát tại gia và các đầu ghi DVD.
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1 Nút Standby
Để chuyển ti-vi sang chế độ chờ nếu ti-vi đã 
bật lên. Hoặc bật ti-vi khi máy đang ở chế độ 
chờ.

2 Nút ù
Để chọn hiệu ứng âm thanh Stereo và Mono 
bắt buộc.

3 Nút Teletext*
*Không áp dụng cho các kiểu được bán ở 
Trung Quốc (xem trang 30).

4 Hẹn giờ ngủ
Để tắt ti-vi sang chế độ chờ ở một thời điểm 
được xác định (xem trang 20).

5 Nút Smart Sound
Để chọn các cài đặt Âm thanh định sẵn.

6 Nút Incredible Surround
Để cho phép Incredible Surround trong chế độ 
stereo và Spatial trong chế độ mono.

7 Nút Mute
Để bật hoặc tắt âm thanh.

8 Nút Ambilight On/Off
Để mở hoặc tắt chế độ Ambilight.

9 Các nút âm lượng
Để tăng hoặc giảm mức âm thanh.

10 Nút chế độ Ambilight
Để chọn chế độ Ambilight được đặt trong 
menu Tính năng.

11 Các nút số (0-9)
Để nhập số kênh, đặt thời gian hoặc hẹn giờ.

12 Nút thông tin trên màn hình
Để hiển thị thông tin về kênh hiện tại hoặc 
thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

13 Nút Kênh luân phiên
Để hiển thị kênh đã xem gần đây nhất.
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14 Nút Định dạng Hình ảnh
Để xoay vòng qua danh sách các định dạng 
hình ảnh có sẵn.

15 Nút AV
Để hiển thị danh sách nguồn tín hiệu AV hoặc 
để xoay vòng qua danh sách các nguồn tín 
hiệu AV bằng cách nhấn nút này nhiều lần.

16 Nút Minh họa Pixel Plus
Dùng để bật Minh họa Pixel Plus. Một nửa 
màn hình sẽ hiển thị hình ảnh với chế độ 
Pixel Plus được bật còn nửa màn hình kia thì 
không.

17 Nút Smart Picture
Để chọn các cài đặt hình ảnh đã định sẵn.

18 Nút Danh sách Chương trình
Để hiển thị danh sách các kênh có sẵn mà 
bạn có thể cuộn qua bằng cách sử dụng các 
nút con trỏ.

19 Các nút con trỏ
Để di chuyển và chọn các mục menu cũng 
như điều chỉnh các cài đặt riêng lẻ.

20 Nút OK
Để chọn các mục menu hoặc xác nhận việc 
chọn lựa.

21 Nút Menu
Để hiển thị các menu trên màn hình hoặc thoát 
ra khỏi các menu từ màn hình này.

22 Nút Channel
Để chọn số kênh cao hơn hoặc thấp hơn. LƯU Ý:

Nút u được dùng để chọn các mục menu 
hoặc xác nhận việc lựa chọn của bạn.
Bạn cũng có thể nhấn nút Æ thay vì nhấn 
nút  u. Nút nào cũng đều có tác dụng 
trong cùng một ngữ cảnh.
Để ngắn gọn, chỉ có nút u sẽ được đề 
cập trong Hướng dẫn Sử dụng.
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Trước khi sử dụng các menu trên màn hình, 
hãy chọn ngôn ngữ cho menu.

& Nhấn nút h 

é Nhấn nút ï cho đến khi mục Cài đặt 
được tô sáng.

“ Nhấn nút u để chọn Ngôn ngữ. Các 
ngôn ngữ có sẵn cho ti-vi của bạn sẽ được 
hiển thị trên bảng điều khiển bên phải.

‘ Nhấn nút u để tô sáng ngôn ngữ đầu 
tiên hoặc ï để chọn các ngôn ngữ khác hiện 
có.

( Nhấn nút u để chọn ngôn ngữ.

§ Nhấn nút h  để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Chọn ngôn ngữ cho menu

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Độ sáng
Màu sắc
Tương phản
Độ nét
Gam màu
Tương phản +
Giảm nhiễu

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

English
中文

ชื่อภาษา
Việt

English
中文

ชื่อภาษา
Việt
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Khi bạn đang sử dụng ti-vi lần đầu tiên, chúng 
tôi đề nghị bạn nên tiến hành dò kênh tự động 
hoặc thủ công.

 Dò đài tự động

& Nhấn nút h để hiển thị  các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï cho đến khi mục Cài đặt 
được tô sáng.

“ Nhấn nút u để chọn Cài đặt.

‘ Nhấn nút ï cho đến khi mục Máy lưu 
được tô sáng.

( Nhấn nút u để bắt đầu Máy lưu. Ti-vi 
sẽ bắt đầu tự động quét các kênh. Khi tìm thấy 
một kênh, máy sẽ gán kênh số 1 cho nó và 
tiếp tục quét đến kênh có sẵn tiếp theo. Khi 
việc quét đã hoàn thành, thanh tiến triển sẽ 
thoát ra khỏi màn hình. Kênh đầu tiên tìm thấy 
sẽ được hiển thị trên màn hình.

§ Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Dò tìm và lưu lại các kênh

LỜI KHUYÊN:
Để hủy bỏ hoặc ngắt việc dò đài tự động, 
hãy nhấn nút h. Chỉ có các kênh đã 
được tìm thấy trước khi ngắt dò đài sẽ 
được lưu.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Máy lưu

KênhKênh
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 Dò tìm thủ công

Trong chế độ dò đài thủ công, bạn có thể chọn 
các mục sau để chỉnh các kênh:
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu (để lưu các cài đặt của bạn)

 Chọn Hệ màu hoặc Hệ tiếng

& Nhấn nút h để hiển thị  các menu trên  
 màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng mục Cài đặt và  
 sau đó nhấn nút Æ để chọn.

“ Nhấn nút ï để tô sáng mục Tự lưu và  
 sau đó nhấn nút Æ để chọn.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Hệ màu hoặc  
 Hệ tiếng và sau đó nhấn nút Æ để chọn.

( Nhấn nút Î hoặc ï để chọn loại hệ  
 thống và nhấn nút u.

§ Nhấn nút Í để thoát và sau đó nhấn nút     
 để tô sáng mục Lưu.

è Nhấn nút Æ để chọn và sau đó nhấn nút  
 u để lưu các cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát khỏi các menu trên  
 màn hình.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Tự lưu
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Auto
PAL
NTSC 3.58
SECAM

Tự lưu
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Auto
M
BG
I
DK

Tự lưu
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Đồng ý 
đã lưu
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 Dò đài các kênh

Bạn có thể dò đài cho các kênh thủ công bằng 
cách sử dụng tính năng Dò đài.

& Nhấn nút h để hiển thị các menu trên 
màn hình .

é Nhấn nút ï để tô đậm Cài đặt và sau đó  
 nhấn nút Æ để chọn.

“ Nhấn nú ï để tô sáng mục Tự lưu và  
 sau đó nhấn nút Æđể chọn.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Dò đài và  
 sau đó nhấn nút Æ để chọn.

( Nhấn nút Æmột lần nữa để bắt đầu quét  
 kênh có sẵn tiếp theo hoặc nhập trực tiếp  
 tần số vào. Tiếp theo đó bạn sẽ cần phải  
 gán số kênh cho kênh này.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Kênh và sau  
 đó nhấn nút Æ để nhập số kênh bạn gán.

è Nhấn nút Í để thoát ra và sau đó bấm 
 nút ï để tô sáng mục Lưu.

! Nhấn nút Æ để chọn và sau đó nhấn nút  
 u để lưu các cài đặt.

ç Nhấn nút h để thoát khỏi màn hìn

 Dò đài và lưu lại các kênh

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Cài đặt
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

         44MHZ

Cài đặt
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh

          0

Tự lưu
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Đồng ý 
đã lưu
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 Tinh chỉnh các kênh

Bạn có thể tinh chỉnh các kênh sau khi đã dò 
thấy chúng tự động bằng cách sử dụng tính 
năng Tinh chỉnh . Chuyển sang số kênh bạn 
muốn tinh chỉnh.

& Nhấn nút h  để hiển thị các menu trên  
 màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng mục Cài đặt và  
 sau đó nhấn nút Æ để chọn.

“ Nhấn nút ï để tô sáng mục Tự lưu và  
 sau đó nhấn nút Æ để chọn.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Tinh chỉnh  
 và sau đó nhấn nút Æ để chọn.

( Nhấn nút Î hoặc ï để điều chỉnh thanh  
 trượt trên thanh chỉnh cho đến khi bạn thu  
 sóng tốt nhất.

§ Nhấn nút Í để thoát ra và sau đó nhấn  
 nút ï để tô sáng mục Lưu.

è Nhấn nút Æ để chọn và sau đó nhấn nút  
 u để lưu các cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát khỏi màn hình.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Tự lưu
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Tự lưu
Hệ màu
Hệ tiếng
Dò đài
Kênh
Tinh chỉnh
Lưu

Đồng ý 
đã lưu
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& Nhấn nút h để hiển thị  các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng mục Cài đặt.

“ Nhấn nút u để chọn Cài đặt.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Soạn kênh.

( Nhấn nút u để chọn Soạn kênh.

§ Nhấn nút ï để tô sáng số kênh bạn muốn 
bố trí lại.

è Nhấn nút ► để xác nhận.

! Nhấn nút Î hoặc ïđể tô sáng số kênh 
mới bạn muốn đổi thành.

ç Nhấn nút Í để xác nhận.

Lặp lại từ bước § đến bước ç để sắp xếp 
lại thêm các kênh, nếu không hãy tiếp đến à.

à Nhấn nút h để thoát khỏi các menu 
trên màn hình.

Bạn có thể sắp xếp lại các số được gán cho các kênh trước đây.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích
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& Nhấn nút h để hiển thị các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng mục Cài đặt.

“ Nhấn nút u để chọn Cài đặt.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Đặt tên.

( Nhấn nút u để chọn Đặt tên.

§ Nhấn nút ï để tô sáng số kênh bạn 
muốn đặt tên.

è Nhấn nút ► để bắt đầu xử lý.

! Nhấn nút Î hoặc ï để xoay vòng qua 
danh sách (A-Z, 0-9) nhằm chọn các ký tự 
hoặc con số để sử dụng cho tên kênh. Bạn có 
thể dùng kết hợp lên tới 5 ký tự hoặc con số 
cho việc đặt tên kênh.

ç Nhấn nút Í để kết thúc xử lý.

Lặp lại từ bước § đến bước ç để đặt tên 
thêm cho các kênh, nếu không hãy tiếp đến 
bước à.

à Nhấn nút h để thoát khỏi các menu trên 
màn hình.

Bạn có thể gán tên tắt cho kênh của mình với tính năng Đặt tên.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích
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& Nhấn nút h để hiển thị các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï  để tô sáng mục Cài đặt.

“ Nhấn nút u  để chọn Cài đặt.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Ch.trình Ưa 
thích.
Danh sách số các kênh được hiển thị trên 
bảng bên phải. Tất cả các số kênh theo mặc 
định sẽ có ký hiệu $ bên cạnh chúng để cho 
biết đó là kênh ưa thích.

( Nhấn nút ï để tô sáng số kênh bạn 
muốn để gỡ bỏ hoặc thêm vào danh sách ưa 
thích.

§ Nhấn nút u để gỡ bỏ kênh (không có 
biểu tượng $) hoặc thêm kênh (có biểu tượng 
$) vào danh sách ưa thích.
Các kênh trong danh sách ưa thích có thể 
được gọi ra với nút Channel +/- trong khi các 
kênh không có trong danh sách có thể được 
gọi ra bằng các nút số.

è Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình

 Lưu các kênh ưa thích

Tính năng Chương trình Ưa thích cho phép bạn chỉ lưu các kênh bạn muốn trong danh sách ưa 
thích mà bạn có thể truy cập bằng cách sử dụng các nút Channel +/-.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích

Cài đặt
Ngôn ngữ
Máy lưu
Tự lưu
Soạn kênh
Đặt tên
Ch.trình ưa thích
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& Nhấn nút h để hiển thị các menu trên 
màn hình.
Menu phụ Hình ảnh sẽ được tô sáng theo mặc 
định.

é Nhấn nút u để chọn menu Hình ảnh.

“ Nhấn nút Î hoặc ï để tô sáng các mục 
bạn muốn điều chỉnh.

‘ Nhấn nút u để chọn mục đó.

Các cài đặt hình ảnh:
•  Độ sáng: Ðiều chỉnh độ sáng của hình ảnh.
•  Màu: Ðiều chỉnh cường độ các màu.
•  Tương phản: Ðiều chỉnh các tông hình ảnh 
sẽ sáng hoặc tối như thế nào.
•  Ðộ nét: Ðiều chỉnh mức độ chi tiết của hình 
ảnh.
•  Gam màu: Ðặt màu thành Dịu (xanh dương 
hơn), Tự nhiên (cân bằng) hoặc Nóng (đỏ 
hơn).
•  Tương phản +: Tăng khoảng tương phản 
của ti-vi. Chọn Mở để kích hoạt tính năng này.
•  Giảm nhiễu (NR): Cải thiện hình ảnh “nhiễu” 
(có các chấm nhỏ trên hình ảnh) do thu tín hiệu 
yếu. Chọn Mở để kích hoạt tính năng này.

Phụ thuộc vào mục Hình ảnh nào bạn đang 
điều chỉnh, một số mục sẽ có thanh chỉ báo 
mức, một số mục sẽ có các cài đặt như Dịu, 
Nóng và Tự nhiên hoặc Mở và Tắt.

( Nhấn nút Î hoặc ï để điều chỉnh các 
thiết lập.

§ Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Các mục trong tính năng menu Hình ảnh cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt hình ảnh khác 
nhau.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Độ sáng
Màu sắc
Tương phản
Độ nét
Gam màu
Tương phản +
Giảm nhiễu

Hình ảnh
Độ sáng
Màu sắc
Tương phản
Độ nét
Gam màu
Tương phản +
Giảm nhiễu

Hình ảnh
Độ sáng
Màu sắc
Tương phản
Độ nét
Gam màu
Tương phản +
Giảm nhiễu

Dịu
Tự nhiên
Nóng

Hình ảnh
Độ sáng
Màu sắc
Tương phản
Độ nét
Gam màu
Tương phản +
Giảm nhiễu

Tắt
Mở
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& Nhấn nút h để hiển thị các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng menu Âm thanh.

“ Nhấn nút u để chọn menu Âm thanh.

‘ Nhấn nút Î hoặc ïđể tô sáng các mục 
bạn muốn điều chỉnh.

( Nhấn nút u để chọn mục đó.

Các cài đặt âm thanh:
Âm sắc – Ðiều chỉnh từng tần số riêng biệt 
(tông).
Cân trái/phải – Cân bằng mức âm thanh của 
loa bên trái và bên phải.
AVL (Cân bằng Âm lượng Tự động) – Kiểm 
soát  việc tăng mức âm thanh đột ngột khi 
chuyển kênh hoặc trong khi dừng để quảng 
cáo.
Incr. Surround – Tăng cường hiệu ứng 
stereo.
Chọn Incredible Surround hoặc Stereo (khi 
ở chế độ stereo) hoặc Mono hay Spatial (khi 
ở chế độ mono).

Tùy thuộc vào mục Âm thanh nào mà bạn 
đang điều chỉnh, một số mục sẽ có thanh chỉ 
báo mức, một số mục sẽ có các cài đặt như 
Mono và Spatial, hoặc Mở và Tắt.

§ Nhấn nút Î hoặc ï để điều chỉnh các 
cài đặt.

è Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Điều chỉnh cài đặt âm thanh

Các mục trong các tính năng menu Âm thanh cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt hình ảnh khác 
nhau.

LƯU Ý:
Các chế độ Stereo và Incredible 
Surround chỉ có thể chọn được khi 
phát truyền hình ở dạng âm thanh 
stereo. Bạn cũng có thể nhấn nút 
f để chuyển qua lại các chế độ âm 
thanh này.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Âm sắc
Cân trái/phải
AVL
Incr.Surround

Âm sắc

Tắt
Mở

Âm thanh
Âm sắc
Cân trái/phải
AVL
Incr.Surround

Mono
Spatial

Âm thanh
Âm sắc
Cân trái/phải
AVL
Incr.Surround
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 Cài đặt hẹn giờ ngủ

& Nhấn nút h để hiển thị  các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng menu Đặc tính.

“ Nhấn nút u để chọn menu Tính năng.

‘ Nhấn nút u để chọn Hẹn giờ mở.

( Nhấn nút u để chọn Hẹn giờ tắt.

Bảng bên phải sẽ hiển thị các cài đặt hẹn giờ 
ngủ: Tắt, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 và 240 
phút.

Tùy thuộc vào mục Âm thanh nào mà bạn 
đang điều chỉnh, một số mục sẽ có thanh chỉ 
báo mức, một số mục sẽ có các cài đặt như 
Mono và Spatial, hoặc Mở và Tắt.

§ Nhấn nút Î hoặc ï để chỉnh giờ trước 
khi ti-vi chuyển thành chế độ chờ.

è Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi menu trên 
màn hình.

 Cài đặt hẹn giờ

HẸN GIỜ sẽ cài đặt hẹn giờ ngủ, thời điểm để chuyển kênh.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Tắt
Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

LỜI KHUYÊN:
Bạn có thể kiểm tra xem hẹn giờ ngủ có được bật hay không hoặc thời gian còn lại bằng
cách nhấn nút Ë trên bộ điều khiển từ xa. Trạng thái sẽ được hiển thị ở phần dưới cùng
của màn hình. Ðể hủy bỏ hẹn giờ ngủ, hãy chọn Tắt trong menu phụ Hẹn giờ tắt.
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LỜI KHUYÊN:
Nhấn nút Ë trên bộ điều khiển từ xa để 
xem thời gian.

 Cài đặt hẹn giờ

 Cài đặt đồng hồ

Lặp lại bước & đến bước ‘ trong phần 
“Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập 
menu “Giờ hiện tại”.

( Nhấn nút ï để tô sáng mục Giờ hiện tại.

§ Nhấn nút u để chọn menu Giờ hiện tại. 
Các ô nhập vào --:-- sẽ được hiển thị để cho 
bạn nhập vào thời gian theo định dạng HH:
MM.

è Nhấn các nút số (0-9) để nhập thời gian 
vào. Ví dụ: 10:45.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Hiển thị cố định đồng hồ

Lặp lại bước & đến bước ‘ trong phần 
“Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập 
menu “Giờ hiện tại”.

( Nhấn nút u để chọn mục Hiển thị.

§ Nhấn nút Î hoặc ï để chọn Mở.

è Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Tắt
Mở
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 Cài đặt thời điểm chuyển kênh

Lặp lại bước & đến bước ‘ trong phần 
“Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập 
menu “Giờ hiện tại”.

( Nhấn nút ï để tô sáng mục Giờ hẹn mở.

§ Nhấn nút u để chọn mục Giờ hẹn mở. 
Các ô nhập vào --:-- sẽ được hiển thị để cho 
bạn nhập vào thời gian theo định dạng HH:
MM. Đây là thời gian khi ti-vi sẽ tự động 
chuyển qua số kênh mà bạn sẽ đặt trong các 
bước sau này.

è Nhấn các nút số (0-9) để nhập vào thời 
gian. Ví dụ: 20:00.

! Nhấn nút Í để quay lại menu Hẹn giờ 
mở.

ç Nhấn nút ï để tô sáng mục Kênh.

à Nhấn nút u để chọn Kênh.

11  Nhấn các nút số (0-9) để nhập vào số 
kênh. Ví dụ: Ti-vi sẽ chuyển qua kênh này vào 
thời gian “Giờ hẹn mở” đã được đặt lúc trước.

12  Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị
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 Cài đặt thời điểm chuyển ti-vi  
 sang chế độ chờ

Lặp lại bước & đến bước ‘ trong phần 
“Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập 
menu “Giờ hiện tại”.

! Nhấn nút ï để tô sáng mục Giờ kết 
thúc.

§ Nhấn nút u để chọn Giờ kết thúc. Các 
ô nhập vào --:-- sẽ được hiển thị để cho bạn 
nhập vào thời gian theo định dạng HH:MM. 
Đây là thời gian khi ti-vi sẽ tự động chuyển 
qua chế độ chờ.

è Nhấn nút h để thoát khỏi các menu trên 
màn hình.

 Các cách cài đặt để kích hoạt  
 hẹn giờ

Lặp lại bước & đến bước ‘ trong phần 
“Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập 
menu “Giờ hiện tại”.

! Nhấn nút ï để tô sáng mục Kích hoạt.

§ Nhấn nút u để chọn Kích hoạt.

ç Nhấn nút ï để tô sáng mục Tắt, Một lần 
hoặc Hằng ngày.

Các cài đặt Kích hoạt:
•  Tắt - Ðể hủy bỏ đồng hồ báo thức.
•  Một lần - Ðể đặt đồng hồ báo thức chỉ kích 
hoạt một lần.
•  Hằng ngày - Ðể đặt đồng hồ báo thức kích 
hoạt hàng ngày vào thời gian này.

à Nhấn nút h để thoát khỏi các menu trên 
màn hình.

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt
Giờ hiện tại
Giờ hẹn mở
Giờ kết thúc
Kênh
Kích hoạt
Hiển thị

Tắt
Một lần
Hằng ngày
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 Kích hoạt Khóa Trẻ em

& Nhấn nút h để hiển thị các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng menu Tính năng.

“ Nhấn nút u để chọn menu Tính năng.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Khóa Trẻ em.

( Nhấn nút u để chọn Khóa Trẻ em.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Mở.

è Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Bỏ kích hoạt Khóa Trẻ em

Lặp lại các bước & đến ( trong phần “Kích 
hoạt Khóa Trẻ em” ở phía trước.

§ Nhấn nút Î để tô sáng mục Tắt.

è Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Hãy sử dụng tính năng Khóa Trẻ em nếu bạn cần khóa các chức năng của tất cả các nút điều 
khiển ngoại trừ nút nguồn trên ti-vi của bạn. Các nút trên bộ điều khiển từ xa vẫn hoạt động.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Pixel Plus
Ambilight

Tắt
Mở

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tắt
Mở
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 Truy cập Khóa kênh

& Nhấn nút h để hiển thị các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ï để tô sáng menu Tính năng.

“ Nhấn nút u để chọn menu Tính năng.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Khóa kênh.

( Nhấn nút u để chọn Khóa kênh. Nếu 
bạn đang sử dụng Khóa kênh lần đầu tiên, 
bạn phải nhập mã mặc định 0711.

§ Nhấn các nút số (0-9) để nhập mã.
Nếu bạn thấy “Mã sai” bên dưới mã bạn vừa 
mới nhập vào, hãy nhập lại các chữ số. Nếu 
bạn thấy “Mã đúng”, ti-vi sẽ hiển thị menu 
Khóa kênh và tô sáng mục “Khóa kênh”.

è Nhấn nút u để chọn Khóa kênh.

! Nhấn nút Î hoặc ï để tô sáng số kênh 
bạn muốn khóa.

ç Nhấn nút u để xác nhận việc khóa kênh. 
Một biểu tượng xuất hiện cạnh số kênh nhằm 
cho biết kênh đó đã được khóa. Để mở khóa, 
hãy nhấn lại nút u. Biểu tượng S sẽ biến 
mất.

Lặp lại các bước ! và ç cho các số kênh 
khác bạn muốn thực hiện việc khóa.

à Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Tính năng Khóa kênh cho phép bạn kiểm soát loại chương trình truyền hình có thể được truy 
cập với các phân loại chương trình có sẵn dựa trên độ tuổi và nội dung.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Pixel Plus
Ambilight
Minh họa

Mã khóa

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Pixel Plus
Ambilight
Minh họa

Mã đúng

Khoá kênh
Khóa kênh
Đổi mã khoá
Bỏ khoá
Khóa các kênh
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 Kiểm soát truy cập chương trình ti-vi 

 Đổi mã khóa

Lặp lại các bước từ & đến § trong phần 
“Kiểm soát truy cập chương trình ti-vi” ở phía 
trước.

è Nhấn nút ï để tô sáng mục Đổi mã 
khóa.

! Nhấn nút u để chọn Đổi mã khóa.

ç Nhấn các nút số (0-9) để nhập vào mã 
mới.

à Nhấn nút u để nhập mã vào bộ nhớ của 
ti-vi.
Khi “Xác nhận” xuất hiện bên dưới mã bạn 
vừa mới nhập vào, hãy nhập lại các chữ số. 
Bạn sẽ thấy “Ðã xác nhận” và mã đã được 
thay đổi.

11 Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

12  Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Khoá kênh
Khóa kênh
Đổi mã khoá
Bỏ khoá
Khóa các kênh

Khoá kênh
Khóa kênh
Đổi mã khoá
Bỏ khoá
Khóa các kênh

Mã mới

Khoá kênh
Khóa kênh
Đổi mã khoá
Bỏ khoá
Khóa các kênh

Xác nhận

Khoá kênh
Khóa kênh
Đổi mã khoá
Bỏ khoá
Khóa các kênh

Đã xác nhận
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 Khóa tất cả các kênh

Lặp lại các bước & đến § trong phần “Truy 
cập Khóa kênh” ở phía trước.

è Nhấn nút ï để tô sáng mục Khóa các 
kênh.

! Nhấn nút u để chọn Khóa các kênh.

ç Nhấn nút u để chọn Đồng ý.

“Khóa” sẽ xuất hiện bên dưới để xác nhận lựa 
chọn của bạn. Từ bây giờ bạn phải nhập vào 
mã khóa trước khi bạn có thể gọi ra tất cả các 
kênh bằng các nút số.

à Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Mở khóa tất cả các kênh

Lặp lại các bước & đến § trong phần “Truy 
cập Khóa kênh” ở phía trước.

è Nhấn nút ï để tô sáng mục Xóa tất cả.

! Nhấn nút u để chọn Bỏ khóa.

ç Nhấn nút u để chọn Đồng ý.

“Ðã bỏ khóa” sẽ xuất hiện bên dưới để xác 
nhận lựa chọn của bạn.

à Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Khoá kênh
Khóa kênh
Đổi mã khoá
Bỏ khoá
Khóa các kênh

Đồng ý
Khoá

Khoá kênh
Khóa kênh
Đổi mã khoá
Bỏ khoá
Khóa các kênh

Đồng ý
Đã bỏ khóa
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Mở tính năng Kiểm soát Tích cực để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh từ bất cứ nguồn tín hiệu nào.

 Mở Kiểm soát Tích cực

& Nhấn nút h để hiển thị  các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ïđể tô sáng menu Tính năng.

“ Nhấn nút u để chọn menu Tính năng.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Kiểm soát 
Tích cực.

( Nhấn nút u để chọn Kiểm soát Tích 
cực.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Mở.

è Nhấn nút u  để xác nhận cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Tắt Kiểm soát Tích cực

Lặp lại các bước & đến ( trong phần “Mở 
Kiểm soát Tích cực” ở phía trước.

§ Nhấn nút Î để tô sáng mục Tắt.

è Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tắt
Mở

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tắt
Mở
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Tính năng Ambilight giúp bạn dịu mắt hơn khi xem và tạo môi trường xung quanh độc nhất qua 
ánh sáng dịu phát ra hai bên ti-vi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc xem ti-vi với ánh sáng xung 
quanh thích ứng sẽ giúp cho dịu mắt hơn khi xem ti-vi. Các màu Ambilight sẽ tự động thích ứng 
với các hình ảnh trên màn hình để thêm một cảm giác mới cho trải nghiệm xem ti-vi.

 Mở Ambilight

& Nhấn nút h để hiển thị  các menu trên 
màn hình.

é Nhấn nút ïđể tô sáng menu Tính năng.

“ Nhấn nút u để chọn menu Tính năng.

‘ Nhấn nút ï để tô sáng mục Ambilight.

( Nhấn nút u hai lần để chọn Ambilight.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Mở.

è Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Tắt Ambilight

Lặp lại các bước & đến ( trong phần “Mở 
Ambilight” ở phía trước.

§ Nhấn nút Î để tô sáng mục Tắt.

è Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

! Nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Ambilight
Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Tắt
Mở

Ambilight
Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Tắt
Mở
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 Điều chỉnh độ sáng

Lặp lại các bước & đến ‘ trong phần “Mở 
Ambilight” ở phía trước.

( Nhấn nút u để chọn Ánh sáng xung 
quanh.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Độ sáng.

è Nhấn nút u  để chọn Độ sáng.

! Nhấn nút Î hoặc ï để điều chỉnh số 
lượng công suất ánh sáng tỏa ra xung quanh.

ç Tiến hành các cài đặt khác, nếu không hãy 
nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu trên 
màn hình.

 Chọn các chế độ Ambilight

Lặp lại các bước & đến ‘ trong phần “Mở 
Ambilight” ở phía trước.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Chế độ.

è Nhấn nút u  để chọn Chế độ.

! Nhấn nút Î hoặc ï để chọn các chế độ 
có sẵn khác nhau.

ç Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

Màu – đảm bảo ánh sáng ổn định theo đúng  
các cài đặt trong menu Màu.
Dịu – làm êm dịu mức độ sáng và màu. Điều 
này giúp dịu mắt khi xem hôn.
Bình thường – đây là mức thay đổi độ sáng 
và màu được định trước.
Sống động – đảm bảo việc thay đổi sống 
động về mức độ sáng và màu sắc.

à Nhấn nút h để thoát ra khỏi menu trên 
màn hình.

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Ambilight
Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Ambilight
Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Màu sắc
Dịu
Bình thường
Sống động
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 Chọn màu Ambilight

Lặp lại các bước & đến ‘ trong phần “Mở 
Ambilight” ở phía trước.

( Nhấn nút u để chọn Ambilight.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Màu sắc.

è Nhấn nút u để chọn Màu sắc.

! Nhấn nút Î hoặc ï để chọn.

ç Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

 Danh sách các màu có sẵn:
 • Trắng ấm
 • Trắng lạnh
 • Xanh dương
 • Ðỏ
 • Xanh lá
 • Vàng
 • Ðỏ tía
 • Tùy chọn – Ðây là các cài đặt được 
  chọn trong menu “Tùy chọn”.

à Tiến hành các cài đặt khác, nếu không hãy 
nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu trên 
màn hình.

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Ambilight
Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Trắng ấm
Trắng lạnh
Xanh dương
Đỏ
Xanh lá
Vàng
Đỏ tía
Tùy chọn



29

E
n

gl
is

h

50

-50

0

Các cài đặt cho Ambilight (Áp dụng cho các kiểu đã chọn)

 Sử dụng các màu tùy chọn

Lặp lại các bước & đến ‘ trong phần “Mở 
Ambilight” ở phía trýớc.

( Nhấn nút u để chọn Ambilight.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Tùy chọn.

è Nhấn nút u để chọn Tùy chọn.

! Nhấn nút Î hoặc ï để chọn Màu sắc 
hoặc Chỉnh màu.

Màu sắc - điều chỉnh màu chung của công 
suất ánh sáng.
Chỉnh màu - điều chỉnh cường độ màu của 
công suất ánh sáng.

ç Nhấn nút u để xác nhận cài đặt.

à Nhấn nút Î hoặc ï để điều chỉnh.

11 Tiến hành các cài đặt khác, nếu không 
hãy nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

 Chọn cân bằng Ambilight

Lặp lại các bước & đến ‘ trong phần “Mở 
Ambilight” ở phía trước.

( Nhấn nút u để chọn Ambilight.

§ Nhấn nút ï để tô sáng mục Cân trái/
phải.

è Nhấn nút u để chọn Cân trái/phải. Sử 
dụng tính năng này để điều chỉnh cường độ 
màu ở các cạnh của hình ảnh.

! Nhấn nút Î hoặc ï để điều chỉnh.

ç Tiến hành các cài đặt khác, nếu không 
hãy nhấn nút h để thoát ra khỏi các menu 
trên màn hình.

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Ambilight
Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Màu sắc
Chỉnh màu

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Ambilight

Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải

Ambilight
Màu sắc
Chỉnh màu

Ambilight
Ambilight
Độ sáng
Chế độ
Màu sắc
Tùy chọn
Cân trái/phải
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 Hiển thị chế độ Minh họa

& Nhấn nút  để khởi động. Màn hình sẽ 
chia làm hai. Bên phải (Tắt) hiển thị hình ảnh 
trước khi tăng cường. Bên trái (Mở) hiển thị 
hình ảnh sau khi tăng cường.

é Nhấn nút  để trở lại màn hình bình 
thường.

 Truy cập Teletext (Không áp dụng cho các kiểu được bán ở Trung Quốc)

Teletext là việc phát hệ thống thông tin bằng các kênh nào đó. Dịch vụ này có thể được vận hành 
bằng các nút cụ thể trên bộ điều khiển từ xa.

 Mở/tắt Teletext
& Nhấn các nút số để chọn kênh có phát 
teletext.

é Nhấn nút ¤ để mở dịch vụ teletext.

 Chọn một trang
& Nhấn các nút số để chọn một trang, ví dụ 
như 800. Nhấn CH + hoặc - để chọn số trang 
cao hơn hoặc thấp hơn.

 Fastext (chỉ được áp dụng khi  
 Fastext đang phát tin)
& Nhấn các nút màu tương ứng với menu 
màu ở phần dưới cùng của trang đó để chọn 
mục đó.

 Chọn trang chỉ mục (mục lục)
& Nhấn nút  để chọn hoặc quay lại 
trang chỉ mục.

 Chọn trực tiếp trang phụ
& Nhấn nút Í để chọn trang trước hoặc nút 
► để chọn trang sau.

 Phóng lớn một trang
& Nhấn nút Î hoặc ï để phóng lớn nửa 
trên của trang.
Nhấn một lần nữa để phóng lớn phần dưới 
của trang. Nhấn một lần nữa sẽ quay lại kích 
thước bình thường.

 Giữ trang
& Một số trang có chứa các trang phụ được 
tự động hiển thị lần lượt. Phím   này được 
sử dụng để dừng hoặc khôi phục việc mở 
trang phụ. Sử dụng các phím Í Æ để chọn 
trang phụ trước hoặc trang phụ sau.

 Thông tin ẩn
& Nhấn nút  để hiển thị hoặc ẩn những 
thông tin được giấu chẳng hạn như các lời giải 
cho trò chơi hoặc câu đố.

*Không áp dụng cho các kiểu được bán ở Trung Quốc.

 Minh họa Pixel +  Mở   Tắt
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4 : 3

Màn hình rộng

Phóng Tối đa

Phụ đề chữ to

Phóng to 
14 : 9

Phóng to 
16 : 9

 Chọn định dạng hình ảnh

Hình ảnh bạn có trên ti-vi của mình có thể là ở định dạng màn hình rộng (màn hình 16:9) hoặc 
chuẩn (màn hình 4:3) tùy thuộc vào các trạm phát sóng của bạn. Bạn có thể chọn các định dạng 
màn hình khác nhau để phù hợp với loại chương trình bạn xem.

& Nhấn nút ë nhiều lần để chọn hình ảnh 
bạn muốn.

Các định dạng hình ảnh:
Màn hình 4:3 - Toàn bộ hình ảnh được tạo ta 
trên màn hình với các dải màu đen bên trái và 
bên phải của màn hình.

Phóng to 14:9 - Hình ảnh được phóng lớn 
cho vừa khít theo chiều ngang với các dải 
màu đen ở các cạnh của màn hình.

Phóng to 16:9 - Hình ảnh được phóng lớn để 
tràn đầy màn hình và loại bỏ các dải đen bên 
trên và bên dưới. Một số thông tin ở bên trên 
và bên dưới của hình ảnh sẽ bị cắt bớt.

Phụ đề chữ to - Chương trình định dạng màn 
hình 4:3 sẽ được hiển thị trên toàn bộ màn 
hình giúp cho khu vực phụ đề có thể nhìn thấy 
được. Một số thông tin ở bên trên của hình 
ảnh sẽ bị cắt bớt.

Tối đa - Loại bỏ các dải màu đen ở hai bên 
màn hình của các chương trình định dạng 
màn hình 4:3 bằng việc bóp méo tối thiểu.

Màn hình rộng - Hình ảnh được hiển thị theo 
tỉ lệ gốc như đã truyền đi.



32

E
n

gl
is

h

ÂM NHẠC

GIỌNG NÓI

SỞ THÍCH

TỰ NHIÊN

DỊU

ĐA PHƯƠNG TIỆN

SỞ THÍCH

 Chọn các cài đặt Hình ảnh thông minh và Âm thanh thông minh

Ti-vi đi kèm với các cài đặt Âm thanh thông minh và Hình ảnh thông minh đã được định sẵn để 
phù hợp với môi trường nghe và nhìn khác nhau.

 Các cài đặt Âm thanh thông  
 minh

& Nhấn nút     Ú  nhiều lần để chọn các cài 
đặt âm thanh mà bạn muốn.

Nhà hát - Cho bạn cảm giác như đang ở trong 
hoạt động đó.

Âm nhạc - Các tông thấp để làm nổi bật âm 
nhạc.

Giọng nói - Các tông cao để làm nổi đối 
thoại.

Sở thích - Các cài đặt âm thanh của riêng bạn 
có thể được lưu ở đây. Bạn chỉ có thể thay đổi 
các cài đặt cho mục Sở thích.

 Các cài đặt Hình ảnh thông  
 minh

& Nhấn nút      nhiều lần để chọn các cài 
đặt hình ảnh mà bạn muốn.

Sống động - Các hình ảnh tươi tắn và sắc nét 
cho môi trường sáng.

Tự nhiên - thích hợp cho điều kiện phòng sinh 
hoạt.

Dịu - thích hợp cho tín hiệu yếu và điều kiện 
phòng sinh hoạt.

Đa phương tiện - Các cài đặt tối ưu cho 
phương tiện hình ảnh.

Sở thích - Các cài đặt hình ảnh của riêng bạn 
có thể được lưu ở đây. Bạn chỉ có thể thay đổi 
các cài đặt cho mục Sở thích.

LƯU Ý:
Nếu bạn thay đổi bất cứ cài đặt nào trong 
các menu Hình hoặc Âm thanh, cài đặt Sở 
thích trước đây sẽ bị ghi đè bởi các thay 
đổi hiện tại bạn đã làm.

NHÀ HÁT 

SỐNG ĐỘNG
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Ti-vi được trang bị với cổng VGA để bạn sử dụng làm màn hình máy tính. Nối máy tính của bạn 
vào ti-vi qua cáp VGA (không được cung cấp kèm theo). Hãy tham khảo Hướng dẫn kết nối 
nhanh để nối máy tính vào ti-vi của bạn.

& Nhấn nút      để gọi ra danh sách nguồn 
tín hiệu.

é Nhấn nút ï để tô sáng mục VGA.

“ Nhấn nút u để chọn VGA.

 Cài đặt hình ảnh, âm thanh và  
 các tính năng ở chế độ VGA

Hầu hết các cài đặt hình ảnh, âm thanh và các 
tính năng cũng giống như ở chế độ ti-vi. Các 
mục bổ sung gồm:

Các cài đặt hình ảnh:
Chuyển ngang – Ðể điều chỉnh hình sang bên 
trái hoặc bên phải.

Chuyển dọc – Ðể điều chỉnh hình lên trên 
hoặc xuống dưới.

Các cài đặt tính năng:
Khung hình / Đồng hồ – Ðể khớp các cài đặt 
hiển thị của ti-vi và máy tính.

Tự động đ.chỉnh – Ðể đồng bộ hóa tự động 
giữa tốc độ Khung hình/Ðồng hồ của ti-vi và 
máy tính. Kích thước màn hình cũng sẽ được 
điều chỉnh.

Cài lại – Ðể khôi phục lại các cài đặt mặc định 
của hãng.

LƯU Ý:
Định dạng được hỗ trợ tốt nhất là 1024 X 
768 với 60 Hz.

LƯU Ý:
• Nếu bạn đang sử dụng ngõ ra DVI từ 

máy tính để kết nối vào ti-vi, hãy sử dụng 
cáp chuyển đổi DVI sang HDMI. Cáp âm 
thanh cần được kết nối vào các giắc cắm 
Âm thanh L / R của ti-vi.

• Bấm nút      để hiển thị Danh sách 
Nguồn tín hiệu và dùng nút Î ï để chọn 
HDMI 1 hoặc HDMI 2.

Kênh đã cài đặt 

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Độ sáng
Màu sắc
Tương phản
Độ nét
Chuyển ngang
Chuyển dọc
Tương phản +
Giảm nhiễu

Menu chính
Hình ảnh
Âm thanh
Tính năng
Cài đặt

Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Khung hình
Đồng hồ
Tự động đ.chỉnh
Cài lại
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Chế độ HD (Độ rõ nét cao) cho phép bạn thưởng thức hình ảnh rõ và sắc nét hơn nếu bạn đang 
sử dụng thiết bị HD mà có thể tạo ra các tín hiệu video có độ rõ nét cao.

 Kết nối thiết bị HD

& Kết nối ngõ ra HDMI hoặc DVI của thiết bị 
HD vào đầu nối HDMI 1 hoặc HDMI 2 của ti-vi. 
Sử dụng cáp chuyển đổi DVI sang HDMI nếu 
dùng ngõ ra DVI để kết nối. Bạn cũng có thể 
nối các Đầu ra Video Thành phần (y, Pb, Pr) 
của thiết bị HD (nếu có) vào các Đầu vào Video 
Thành phần (Ext 4) của ti-vi.

é Nối cáp âm thanh vào giắc cắm Âm thanh 
của thiết bị HD và vào các giắc cắm Âm thanh 
L/R (EXT3) của ti-vi.

“ Nhấn phím  để hiển thị Danh sách 
Nguồn tín hiệu và sử dụng phím Î ï  để 
chọn HDMI 1 hoặc HDMI 2

‘ Nhấn phím Æ / u để chuyển sang nguồn 
tín hiệu đã lựa chọn.

 Kiểm soát các cài đặt TV trong  
 khi ở chế độ HD

& Nhấn phím h để hiển thị menu chính.

é Nhấn  phím Î ï để chọn Hình ảnh, Âm 

thanh hoặc Đặc điểm và phím Æ / u để vào 
menu mục đã chọn.

“ Nhấn phím Î ï để chọn các cài đặt và 

phím Í Æ để chọn hoặc điều chỉnh cài đặt.

‘ Để quay lại menu trước, hãy nhấn phím Í.

( Để thoát khỏi menu này, hãy nhấn phím  

h. 

Menu Hình
• Menu Hình ảnh bao gồm Độ sáng, Màu 

sắc, Tương phản, Độ nét, Gam màu, 
Tương phản+, Dịch chuyển ngang, và 
Dịch chuyển dọc. 

• Ngoại trừ cho tính năng Dịch chuyển 
ngang và Dịch chuyển dọc, tất cả các 
chức năng khác đều hoạt động giống như 
các tính năng trong menu Hình ảnh ti-vi.

• Tính năng Dịch chuyển ngang cho phép 
bạn điều chỉnh vị trí nằm ngang của hình 
ảnh. 

• Tính năng Dịch chuyển dọc cho phép bạn 
điều chỉnh vị trí của hình ảnh theo chiều 
đứng.

Menu Âm thanh
• Menu Âm thanh bao gồm các tính năng Âm 

sắc, Cân trái/phải, AVL và Incr. Surround 
và đều hoạt động giống như menu Âm 
thanh của ti-vi.

 Menu Tính năng
• Menu Tính năng bao gồm các tính năng 

Hẹn giờ mở, Khóa Trẻ em, Khóa kênh và 
Kiểm soát Tích cực. Ngoại trừ đối với tính 
năng Chọn chế độ , tất cả các tính năng 
khác đều hoạt động giống như menu Âm 
thanh của ti-vi. 

Kênh đã cài đặt 



35

E
n

gl
is

h

 

 Sử dụng ti-vi ở chế độ Độ rõ nét cao (HD)

 Chọn chế độ trong menu Tính  
 năng

Chú ý:
Chỉ áp dụng cho độ phân giải 480p và 720p.

Khi bạn nối thiết bị HD (Độ rõ nét cao) (chỉ 
HDMI) hỗ trợ độ phân giải 480p hoặc 720p, 
tính năng Chọn chế độ sẽ có sẵn trong menu 
Tính năng. Chọn chế độ cho phép bạn chọn 
lựa giữa chế độ PC và HD.

& Nhấn phím h.

é Nhấn phím Î ï để truy cập menu Tính 
năng và nhấn phím Æ / u.

“ Nhấn phím ï để chọn mục Chọn chế độ.

‘ Nhấn phím Æ để truy cập chế độ Chọn 
chế độ.

( Nhấn phím Î ï để chọn chế độ PC 
hoặc HD.

§ Để thoát khỏi menu, hãy nhấn phím h.

 
 Hiển thị (độ ph.giải 1080) trong  
 menu Tính năng *

Chú ý:
Tính năng Hiển thị (độ ph.giải 1080) chỉ được 
áp dụng cho các kiểu 1080p.

Khi bạn kết nối thiết bị HD (Độ rõ nét cao) 
(HDMI hay y, Pb, Pr) hỗ trợ độ phân giải 1080i, 
tính năng Hiển thị (độ ph.giải 1080) sẽ có sẵn 
trong menu Tính năng. Tính năng này cho 
phép bạn xem định dạng HD gốc (chỉ đối với 
kiểu 1080i). Đây là độ phân giải HD thực từ 
các tín hiệu đầu vào của bạn.

* Chỉ được áp dụng cho các kiểu đã chọn.

Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Chọn chế độ
Kiểm soát Tích cực

Độ ph.giải 1080
Tính năng
Hẹn giờ mở
Khoá trẻ em
Khoá kênh
Kiểm soát Tích cực
Hiển thị

Hiển thị
Độ ph.giải 1080 Tắt

Mở
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Chú ý
Ti-vi Philips tương thích với HDMI. Nếu 
bạn không có được hình ảnh tốt, hãy đổi 
định dạng video trên thiết bị của bạn (đầu 
DVD, bộ giải mã truyền hình cáp, v.v...) 
thành định dạng chuẩn. Chẳng hạn như đối 
với đầu DVD, hãy chọn 480p, 576p, 720p, 
1080i hoặc 1080p.

Hãy lưu ý đây không phải là khuyết điểm 
của bộ ti-vi này.

     Các kiểu không phải là 1080p

 480p,  576p,  720p,   1080i 

 480i,    576i,

Các kiểu 1080p

  480p  576p  720p  1080p 1080i
  

 480i,  576i,

Các định dạng được hỗ trợ

 Sử dụng ti-vi ở chế độ Độ rõ nét cao (HD)

& Nhấn phím h.

é Nhấn phím Î ï để truy cập menu Tính 

năng và nhấn phím Æ / u.

“ Nhấn phím ï để chọn Hiển thị.

‘ Nhấn phím ► để truy cập chế độ Hiển 
thị.

( Nhấn phím ► hai lần để truy cập tùy chọn 
Tắt/Mở trong độ ph.giải 1080.

§ Nhấn các phím Î ï để chọn tùy chọn 
Tắt/Mở. Chọn tùy chọn Mở để cho phép bạn 
xem định dạng HD gốc (chỉ đối với kiểu 1080i).

è Để thoát khỏi menu này, hãy nhấn phím  

h. 

Định dạng 
HD

Định dạng 
SD

Định 
dạng 
HD

Định 
dạng 
SD
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& Nhấn nút      để gọi ra danh sách nguồn 
tín hiệu.

é Nhấn nút ï để tô sáng đầu vào kết nối.

“ Nhấn nút u để xác nhận chọn lựa.

Các nguồn tín hiệu:
TV - Phát sóng truyền hình bình thường qua 
đầu nối anten 75 ohm.

AV - Đầu vào video và âm thanh hỗn hợp.

SIDE - Giắc cắm tai nghe, đầu vào video và 
âm thanh hỗn hợp và đầu vào S-Video.

CVI 1 - Video thành phần (Y Pb Pr) với đầu 
vào âm thanh.

CVI 2 - Video thành phần (Y Pb Pr) với đầu 
vào âm thanh.

VGA - Mảng Đồ họa Video với đầu vào âm 
thanh.

HDMI 1 - Đầu vào Giao diện Đa phương tiện 
Độ rõ nét Cao.

HDMI 2 - Đầu vào Giao diện Đa phương tiện 
Độ rõ nét Cao.

Ti-vi này được trang bị với một số giắc nối âm thanh và video để bạn nối vào các thiết bị như đầu 
DVD và đầu ghi, hệ thống nhà hát tại gia, các thiết bị có độ rõ nét cao... Hãy tham khảo Hướng 
dẫn Kết nối Nhanh để có các chỉ dẫn kết nối.

Kênh đã cài đặt 
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Trước khi gọi cho Bộ phận Hỗ trợ, hãy tham khảo chủ đề Xử lý sự cố để xem danh sách các dấu 
hiệu và giải pháp có thể giải quyết trục trặc của bạn.

Dấu hiệu Các giải pháp có thể
Không có hiển thị trên màn 
hình

Kiểm tra xem cáp nguồn có được nối đúng vào trong ổ cắm 
điện lưới và vào ti-vi hay không.
Ngắt phích cắm điện ra khỏi ổ cắm tường. Chờ trong khoảng 
60 giây và nối lại phích cắm. Bật ti-vi lên. Nhấn nút  trên 
bộ điều khiển từ xa.

Nhận tín hiệu kém (hình “bị 
tuyết rơi”)

Kiểm tra kết nối anten xem có được nối từ ti-vi vào nguồn anten 
có đúng cách hay không.
Điều chỉnh hình bằng tay.
Kiểm tra xem hệ ti-vi đã được chọn có đúng không.
Nhấn nút  để kiểm tra chỉ báo cường độ tín hiệu vào ở 
phía trên của màn hình ti-vi.

Không có hình ảnh Kiểm tra xem cáp anten và cáp nguồn có được nối đúng không.
Kiểm tra xem nguồn vào đã được chọn có đúng không.
Kiểm tra xem chức năng Khóa kênh đã được tắt chưa.

Không có tiếng ở một 
số kênh

Kiểm tra xem hệ ti-vi đã được chọn có đúng không.

Không có tiếng Kiểm tra xem âm lượng có bị đặt ở mức tối thiểu hay 
không. Kiểm tra xem chức năng “Ngắt” có bị bật lên 
hay không. Kiểm tra xem nguồn kết nối đã được chọn 
có đúng không.

Nhiễu tiếng Tắt bất cứ thiết bị điện nào ở gần như máy sấy tóc hoặc 
máy hút bụi.

Ti-vi không có phản 
ứng lại bộ điều khiển

Kiểm tra xem có vật chắn nào giữa bộ điều khiển từ xa và ti-vi 
hay không.
Kiểm tra xem pin đã được lắp đúng cách vào bộ điều khiển từ 
xa hay không.
Thay pin nếu thấy cần thiết.

Các vết đốm trên màn 
hình ti-vi mà không thay 
đổi màu

Không cần làm gì bởi vì màn hình LCD được tạo ra với công 
nghệ chính xác rất cao cung cấp cho bạn các chi tiết hình ảnh 
rất mịn. Đôi khi một vài điểm ảnh không hoạt động có thể xuất 
hiện trên màn hình dưới dạng một điểm đỏ, xanh dương, xanh 
lá hoặc đen cố định. Điều này không ảnh  hưởng đến hiệu suất 
của bộ ti-vi.
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Dấu hiệu Các giải pháp có thể
Giật hình không liên 
tục khi ở chế độ HD

• Kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị điện tử mà bạn 
đang kết nối. Nhiễu hình có thể thấy được nếu thiết bị kỹ thuật 
số được kết nối như đầu DVD hoặc hộp giải mã bị hỏng.
• Hãy sử dụng cáp HDMI theo đúng chuẩn (chất lượng cao).

Không có tiếng hoặc
hình nhưng đèn đỏ bảng 
mặt trước sáng lên

Nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa.

Màu trở nên mờ nhạt ở 
chế độ S-Video

Kiểm tra xem cáp S-Video có được nối đúng hay không.

Chế độ VGA không hoạt 
động

Kiểm tra cáp VGA xem có được nối chắc chắn hay không.
Kiểm tra xem nguồn AV đã được chọn có đúng không. Nhấn 
nút      để hiển thị danh sách nguồn tín hiệu và hãy chọn đúng 
nguồn.
Kiểm tra xem bạn đã cấu hình máy tính sang độ phân giải hiển 
thị tương thích hay chưa.
Kiểm tra cài đặt card đồ họa của máy tính.

Thanh màu đen ở phía 
trên và phía dưới của 
màn hình ở chế độ VGA

Thay đổi tốc độ làm tươi của máy tính cá nhân thành 60Hz.
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Các kiểu Ti-vi 32PFL7332 32PFL7932 42PFL7432 52PFL7432

Hệ Ti-vi PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K

Phát lại Video NTSC, SECAM, PAL

Công suất

Nguồn điện lưới 100-250 V, 50/60 Hz

Tiêu thụ ở chế độ chờ < 1 W

Màn hình

Loại LCD WXGA Active matrix TFT

Kích thước màn hình 32” (80 cm) 32” (80 cm) 42” (107 cm) 52” (132 cm)

Độ phân giải

Độ phân giải màn hình 1366 X 768p 1920 X 1080p

Màn hình hỗ trợ

Các độ phân giải cho Máy tính

640 x 480 - 60, 72, 75, 85Hz 720 x 400 - 70Hz
1024 x 768 - 60, 70, 75, 85Hz

Các định dạng video

640 x 480i - 60Hz 640 x 480p - 60Hz 720 x 576i - 50Hz
720 x 576p - 50Hz 1280 x 720p - 50, 60Hz 1920 x 1080i - 50, 60Hz

Âm thanh

Công suất phát 2 x 10 W

Kết nối

AV CVBS In, Audio L/R In, S-Video In

CVI 1 Y Pb Pr, Audio L/R In

CVI 2 Y Pb Pr, Audio L/R In

HDMI 1 • • • •

HDMI 2 • • • •

MÁY TÍNH PC PC VGA In, PC Audio In

AV Out CVBS Out, Audio L/R Out

MẶT BÊN CVBS In, Audio L/R In, S-Video In, Headphone Out

Đầu nối Ăng-ten 75 Ohm đồng trục (IEC75)

 Đặc tính kỹ thuật
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Kiểu Ti-vi 32PFL7332 32PFL7932 42PFL7432 52PFL7432

Phụ kiện Hướng dẫn nhanh, Hướng dẫn Sử dụng, Thẻ đăng ký, Chứng nhận Bảo 
hành, Dây điện nguồn, Chân đế để bàn, Điều khiển từ xa, 2 pin AAA

Kích thước

Trọng lượng bộ ti-vi 14,2 kg 14,2 kg 26,5 kg 40 kg

Trọng lượng bộ ti-vi có 
chân đế 17 kg 17 kg 33,5 kg 50 kg

Kích thước
(W x H x D) mm

W  805
H   546.5
D   115.5

W  805
H   546.5
D   115.5

W  1046
H   686
D   116

W  1288.6
H   834.5
D   123.5

Kích thước có chân đế 
(Wx H x D) mm

W  805
H   609
D   210

W  805
H   609
D   210

W  1046
H   748.6
D   264.5

W  1288.6
H   901.3
D   325

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi không cần thông báo trước.

 Đặc tính kỹ thuật
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