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  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
& THÔNG TIN BẢO HÀNH

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử 

SAMSUNG HCMC CE COMPLEX
1. Phục vụ quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc

- Khi Quý khách cần được tư vấn để sử dụng sản phẩm.
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới.
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí )

    1800 588 889
Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhắn tin theo cú pháp
- [14 số Sê Ri máy] gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).
 - Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060

với nội dung:    Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG
Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/Năm

3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng
tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:

  - Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
  - Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.

    - Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.



English

Trang 2

Trước khi đọc hướng dẫn sử dụng này
Tivi này đi kèm với hướng dẫn sử dụng và được nhúng trong hướng dẫn điện tử. 
Trước khi đọc hướng dẫn sử dụng này, xem xét những điều sau đây:

Hướng dẫn 
sử dụng

Đọc hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo để xem thông tin về an 
toàn sản phẩm, lắp đặt, phụ kiện, cấu hình ban đầu và những thông số kỹ 
thuật sản phẩm.

Hướng dẫn  
điện tử

Để biết thêm thông tin về tivi, đọc hướng dẫn điện tử được nhúng vào 
trong tivi.

• Để mở hướng dẫn điện tử,
  >      Cài đặt > Hỗ trợ > Mở E-Manual

Trên trang web (www.samsung.com), bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng và xem nội dung trên máy tính hoặc điện thoại. 

Tìm hiểu những chức năng hỗ trợ trong hướng dẫn điện tử
• Một số màn hình lựa chọn không thể truy cập được từ hướng dẫn điện tử

(Tìm kiếm) Chọn một mục từ kết quả tìm kiếm để tải về những trang tương ứng.

(Mục lục)

(Những trang 
gần đây)

Lựa chọn một chủ đề từ trong danh sách các chủ đề đã xem gần đây

Tìm hiểu các chức năng của một số nút nhấn xuất hiện trên hướng dẫn điện tử

(Thử ngay) Truy cập vào các mục có liên quan và thử các tính năng ngay lập tức

(Đường dẫn)  Truy cập một chủ đề được đề cập đến một trang trong hướng dẫn điện tử

Chọn một từ  khóa để chuyển đến những trang có liên quan
- Menu có thể không xuất hiện phụ thuộc vào khu vực địa lý.

Compare: Replace�
text
[Old text]: "Try NowAccess"
[New text]: "Allows you to access"
The following text attributes were changed: 
   font, size

Compare: Replace�
text
[Old text]: "associated"
[New text]: "corresponding"

Compare: Replace�
text
[Old text]: "directly."
[New text]: "Try Nowright away."
The following text attributes were changed: 
   font, size



Trang 3

Cảnh báo! Hướng dẫn quan trọng về an toàn
(Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn An toàn trước khi sử dụng TV.)

CẢNH BÁO Sản phẩm loại 2 pin: Biểu tượng này chỉ ra rằng 
không yêu cầu kết nối an toàn đến dây nối tiếp đất.

CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA

CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, 
KHÔNG THÁO NẮP MÁY (HOẶC LƯNG MÁY). NGƯỜI SỬ 
DỤNG KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP VÀO CÁC PHẦN BÊN 
TRONG. MỌI VẤN ĐỀ LIÊN HỆ NGAY VỚI TRUNG TÂM 
BẢO HÀNH.

Điện áp AC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định 
mức được đánh dấu là điện áp AC.

Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong. Tiếp 
xúc với bất kỳ chi tiết nào bên trong sản phẩm này đều 
rất nguy hiểm.

Điện áp DC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định 
mức được đánh dấu là điện áp DC.

Biểu tượng này báo cho bạn thông tin quan trọng liên 
quan tới vận hành và bảo dưỡng kèm theo sản phẩm 
này.

Lưu ý, tham khảo Hướng dẫn sử dụng: Biểu tượng 
này sẽ hướng dẫn người sử dụng tham khảo sổ tay 
Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin liên quan 
đến an toàn.

 • Caùc khe hôû cuûa voû tröôùc hoaëc voû sau coù taùc duïng thoâng gioù. Noù ñaûm baûo maùy hoaït ñoäng oån ñònh vaø baûo veä maùy khoâng quaù noùng, caùc khe hôû phaûi 
luoân ñöôïc thoâng thoaùng, khoâng ñöôïc phuû kín.

- Khoâng ñaët saûn phaåm ôû nhöõng nôi chaät heïp nhö tuû saùch, tuû aâm töôøng...tröø khi chuùng coù heä thoáng thoâng gioù.
- Khoâng ñaët saûn phaåm gaàn maùy phaùt soùng, maùy gia nhieät (loø söôûi, bình ñun nöôùc, loø nöôùng, tuû laïnh,...) hoaëc nôi tieáp xuùc tröïc tieáp aùnh naéng maët trôøi. 
- Khoâng ñaët vaät chöùa nöôùc (bình,loï,...) treân saûn phaåm, vì coù theå gaây ra chaùy noå hoaëc giaät ñieän.

•  Khoâng ñeå saûn phaåm ngoaøi möa hoaëc gaàn nôi aåm öôùt (gaàn boàn taém, chaäu röûa, choã giaët quaàn aùo, hoà bôi,...). Trong tröôøng hôïp saûn phaåm bò öôùt thì ruùt 
phích caém ñieän ra vaø lieân heä trung taâm baûo haønh ngay laäp töùc. Phaûi ruùt phích caém ra khoûi nguoàn tröôùc khi veä sinh maùy.

•  Neáu saûn phaåm coù söû duïng pin, baïn phaûi boû pin ñuùng nôi quy ñònh. Vui loøng tuaân thuû luaät moâi tröôøng nôi baïn sinh soáng. 
Khoâng ñöôïc söû duïng quaù taûi oå caém ñieän, oå caém noái daøi hay boä chuyeån ñoåi, vieäc naøy coù theå daãn ñeán chaäp ñieän hoaëc hoûa hoaïn.
Caùc daây nguoàn phaûi ñaët theo höôùng nhaát ñònh, goïn gaøng, khoâng ñöôïc choàng cheùo hoaëc bò vaät khaùc ñeø leân. Ñaëc bieät chuù yù ñeán caùc vò trí ñaàu vaø cuoái, 
Phaûi ñaûm baûo caùc phích caém ôû traïng thaùi toát, khoâng bò hôû hay leäch ra khoûi chaáu caém.
Ruùt phích caém, daây caùp hay daây aêng-ten ra khoûi saûn phaåm khi khoâng söû duïng trong moät thôøi gian daøi hay khi coù saám seùt.
Tröôùc khi caáp nguoàn ñieän vaøo boä chuyeån ñoåi DC cuûa saûn phaåm, phaûi ñaûm baûo caùc thoâng soá kyõ thuaät nguoàn caáp AC cho boä chuyeån ñoåi DC töông 
thích vôùi nguoàn ñieän baïn ñang söû duïng taïi nhaø.

•  Khoâng ñöôïc cho caùc vaät theå kim loaïi loït qua khe hôû vaøo trong saûn phaåm ñeå traùnh xaûy ra söï coá veà ñieän.
Ñeå traùnh bò giaät ñieän, khoâng ñuïng chaïm vaøo caùc thaønh phaàn beân trong cuûa saûn phaåm, ngoaïi tröø kyõ thuaät vieân cuûa caùc trung taâm baûo haønh.  Khoâng gaén 
chaët daây nguoàn vaøo saûn phaåm vaø phích caém nguoàn vaøo oå ñieän. Khi thaùo daây nguoàn, phaûi caàm phích caém vaø keùo phích caém ra khoûi oå ñieän. Khoâng 
chaïm vaøo daây nguoàn khi tay bò öôùt.
Neáu saûn phaåm hoaït ñoäng baát thöôøng, coù aâm thanh laï hoaëc muøi laï thoaùt ra töø thieát bò, ruùt ngay phích caém ñieän vaø lieân heä ngay vôùi trung taâm baûo haønh.
Neáu baïn vaéng nhaø hoaëc khoâng coù nhu caàu söû duïng saûn phaåm trong thôøi gian daøi, haõy ngaét ñieän hoaøn toaøn caùc phích caém cuûa saûn phaåm (ñaëc bieät laø khi 
trong nhaø chæ coù treû em, ngöôøi cao tuoåi hoaëc ngöôøi khuyeát taät).

•  Buïi nhieàu, ñoùng thaønh lôùp trong saûn phaåm coù theå gaây ra ñieän giaät, roø ñieän, hoaëc phaùt tia löûa ñieän gaây hoûa hoaïn.
Phaûi lieân heä vôùi trung taâm baûo haønh khi laép ñaët saûn phaåm cuûa baïn trong caùc tröôøng hôïp sau: Laép ñaët maùy nôi coù nhieàu buïi, nhieät ñoä quaù cao hay quaù 
thaáp, ñoä aåm cao hay moâi tröôøng coù nhieàu hoùa chaát vaø nhöõng nôi maùy hoaït ñoäng suoát 24h nhö saân bay, nhaø ga... Noái ñaát saûn phaåm tröôùc khi söû duïng. 
Chỉ sử dụng phích cắm và chấu cắm điện được nối đất.

•   

•  

Noái ñaát khoâng ñuùng quy caùch coù theå gaây ra soác ñieän hoaëc hö saûn phaåm.
Đeå ngaét nguoàn ñieän khoûi saûn phaåm, daây nguoàn cuûa saûn phaåm phaûi ñöôïc ruùt ra khoûi oå caém. Khi muoán söû duïng saûn phaåm laïi, caém phích ñieän caáp 
nguoàn ñieän laïi cho saûn phaåm.
 Phaûi giöõ caùc phuï kieän cuûa saûn phaåm (pin,...) ôû nôi an toaøn, traùnh xa taàm tay treû em.

 Khoâng laøm rôùt hoaëc taùc ñoäng maïnh leân saûn phaåm. Neáu saûn phaåm bò hö hoûng, phaûi ngaét keát noái nguoàn ñieän vaø lieân heä ngay vôùi trung taâm baûo haønh. 
Tröôùc khi laøm veä sinh saûn phaåm phaûi ruùt phích nguoàn khoûi oå caém lau saûn phaåm baèng vaûi meàm vaø khoâ. Khoâng söû duïng hoùa chaát nhö saùp, benzen, 
röôïu coàn, chaát pha loaõng, thuoác tröø saâu, chaát laøm maùt, chaát boâi trôn hoaëc chaát taåy. Ñieàu naøy coù theå gaây aûnh höôûng ñeán ngoaïi quan hoaëc maøu saéc cuûa 
saûn phaåm.
Khoâng ñaët saûn phaåm ôû nôi aåm öôùt.
Khoâng neùm pin vaøo trong löûa.
Khoâng chaäp maïch pin, thaùo rôøi pin hoaëc hô noùng pin.
Chaùy noå coù theå xaûy ra neáu thay pin sử dụng trong bộ điều khiển khoâng ñuùng loại. Chæ ñöôïc thay theá pin cuøng loaïi hoaëc töông ñöông.
Caùc soá lieäu vaø hình minh hoïa trong höôùng daãn söû duïng naøy chæ muïc ñích tham khaûo vaø coù theå khaùc so vôùi saûn phaåm thöïc teá. Thieát keá vaø thoâng soá kyõ 
thuaät cuûa saûn phaåm coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.

•  

•  

•

Compare: Insert�
text
"Refer"

Compare: Move�
text
This text was moved from page 3 of old document to page 3 of this document

Compare: Move�
text
This text was moved from page 3 of old document

Compare: Delete�
text
"THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL."

Compare: Move�
text
This text was moved from page 3 of old document to page 3 of this document

Compare: Move�
text
This text was moved from page 3 of old document

Compare: Delete�
text
"It is dangerous"

Compare: Replace�
text
[Old text]: "make anykind"
[New text]: "the table belowfor an explanation"
The following text attributes were changed: 
   size

Compare: Replace�
text
[Old text]: "contact with any internal part of this"
[New text]: "symbols which may be on your Samsung"
The following text attributes were changed: 
   size

Compare: Delete�
text
"This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance."

Compare: Insert�
text
"If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product"

Compare: Insert�
text
"MUST have a reliable connection to protective earth (ground)."

Compare: Insert�
text
"THERE ARE NO USER"

Compare: Insert�
text
"SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO"

Compare: Insert�
text
"QUALIFIED PERSONNEL."

Compare: Insert�
text
"It is dangerous to make any"

Compare: Insert�
text
"with this kind of contact"

Compare: Insert�
text
"any internal part of"

Compare: Insert�
text
"product.This symbol indicates that this product has"

Compare: Insert�
text
"included important literature concerning"

Compare: Insert�
text
"operation and maintenance."



THÔNG TIN BẢO HÀNH

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi):

1800 588 889

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải 
lỗi của nhà sản xuất như sau:

1. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
- Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ cao.
- Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thằn lằn, Chuột, Gián...)
- Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...

2. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng
dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.

3. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
 4. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền  bảo hành

sản phẩm của SAMSUNG.
 5. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
6. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

Trang 4

** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:

1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060.
2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:

- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.

- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều 
khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPi).

- Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt
  của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung HCMC CE COMPLEX. 
- Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ

giặt loại Truyền Động Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung HCMC CE COMPLEX.
- Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng

nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng

bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản

3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành

tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do Samsung HCMC CE COMPLEX ủy quyền.
6. Nếu TV được dùng cho mục đích thương mại hoặc khác mục đích thông thường (vd: dùng sai khuyến cáo hoặc không đúng 

theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất),SAMSUNG sẽ không bảo hành cho hoạt động không gián đoạn hoặc không có 
lỗi của sản phẩm vì đây không phải là lỗi do nhà sản xuất.

phẩm: Máy tính xách tay.
- Bảo hành 10 năm cho hiện tượng lưu ảnh  (Burn in): áp dụng cho kiểu máy QLED (Q60, Q70, Q80,Q90).
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01 Trong hộp gồm những gì?
Hãy chắc chắn rằng các mục sau đây được đi kèm với Tivi của bạn. Nếu bất kỳ mặt hàng nào bị thiếu, hãy liên hệ với đại lý của bạn.

 • Điều khiển thông minh Samsung, Pin (AA x 2)(Tại
một số khu vực sẽ không áp dụng)

 • Hướng Dẫn Sử Dụng

 • Phiếu bảo hành (Không có sẵn ở một số quốc gia)

 • Dây điện nguồn

Bộ chuyển đổi treo tường
Bộ chuyển đổi COMPONENT IN/AV IN 

(Không có ở một số quốc gia)

 • Màu sắc và hình dạng của phụ kiện có thể khác so với mẫu.
 • Các loại cáp không được cung cấp sản phẩm này có thể được mua riêng.
 • Mở hộp và kiểm tra xem có bất kỳ phụ kiện nào ẩn đằng sau hoặc bên trong các vật liệu đóng gói.

Cảnh báo: Màn hình có thể bị hư hỏng do lực trực tiếp khi 
vận chuyển không đúng cách. Chúng tôi đề nghị nâng ở 
cạnh TV như trong hình.

Đừng chạm vào
màn hình!

Trang 6

x 4

• Cần lưu ý khi đặt TV ở những vị trí như mặt phẳng, cabin, bàn hay những bề mặt khác:
- Vị trí lắp đặt phải phù hợp với tiêu chuẩn khuyến cáo của Samsung hoặc được bán cùng sản phẩm. 
- Vị trí lắp phải an toàn, hạn chế việc va chạm.
- Đảm bảo không gian của bàn lắp máy phải lớn hơn kích thước của chân máy TV.
- Vị trí lắp máy phải đủ cứng để có thể nâng đỡ khối lượng và kích thước của TV.

• Nên lắp TV gần sát với tường để tránh việc ngã đổ khi va chạm.
• Chỉ nên trao quyền lắp đặt TV cho nhân viên kỹ thuật Samsung.
• Đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn của Samsung khi lắp giá treo tường.
• Nên lắp TV thụt sâu hơn bề mặt của tủ, kệ... để tránh bị va đập.
• Đảm bảo không treo TV trên các cạnh của tủ, kệ, bề mặt...
• Không treo bất cứ vật gì trên TV.
• Khi lắp TV trên các bề mặt, tủ kệ có chiều cao vượt quá một mét, bạn cần sử dụng các thiết bị hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho việc treo 

TV màn hình phẳng như giá đỡ vững chắc, dây đai an toàn, và những vật kết nối.
• Không đặt vật gì chen vào khoảng trống giữa TV và kệ tủ.
• Nếu tủ kệ, bề mặt mà bạn lắp TV phía dưới có nhiều ngăn, hộc tủ thì bạn nên tạo các chốt chống mở ngăn, hộc tủ này để ngăn ngừa 

trường hợp trẻ nhỏ leo trèo làm đổ máy.
• Hạn chế các loại vật nuôi đến gần TV.
• Giáo dục trẻ nhỏ hiểu rõ về sự nguy hiểm nếu chẳng may TV ngã đổ nếu như hành động sơ ý do chúng leo trèo gây ra. Nếu không có 

những biện pháp phòng ngừa an toàn có thể gây ra hư hỏng hoặc chấn thương nghiêm trọng nếu TV rơi xuống.

Cảnh báo an toàn quan trọng
Sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng khi TV bị ngã đổ nếu nó không được lắp đặt chắc chắn. Để tránh rủi ro gây chấn thương với người 
đặc biệt là trẻ nhỏ, bạn nên thực hiện các khuyến cáo như bên dưới:

Compare: Delete�
text
"TV at"

Compare: Insert�
text
"TV at"



02 Lắp đặt TV
Gắn TV lên tường

Nếu bạn gắn TV này lên tường, hãy tuân theo các hướng dẫn một cách chính xác như nhà sản xuất đề ra. 
Nếu không được gắn đúng cách, TV có thể bị trượt hoặc rơi, gây ra tổn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ 
hoặc người lớn và hư hỏng nghiêm trọng cho TV

Đối với các mẫu có cung cấp bộ điều hợp gắn tường, lắp đặt chúng như hình bên dưới trước khi lắp đặt bộ giá treo tường

 • Tham khảo hướng dẫn lắp đặt được kèm theo với bộ giá treo tường của Samsung.

 • Samsung Electronics không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào cho sản phẩm hoặc tổn thương cho bạn hoặc
người khác nếu bạn tự ý lắp đặt giá treo tường.

 • Bạn có thể lắp đặt giá treo lên bức tường vững chắc vuông góc với sàn. Trước khi gắn giá treo tường lên bề mặt
nào ngoại trừ tấm thạch cao, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn
treo TV lên trần nhà hoặc tường nghiêng, TV có thể sẽ bị rơi dẫn đến chấn thương.

 • Kích thước chuẩn của bộ giá treo tường xem bảng dưới đây.
 • Nếu bạn đang lắp đặt giá treo tường của bên thứ ba, lưu ý rằng chiều dài con ốc bạn sử dụng để gắn TV vào giá

treo tường nằm ở cột C trong bảng bên dưới.
 • Khi lắp đặt một bức tường gắn bộ cài đặt, chúng tôi khuyên bạn nên cố định cả 4 ốc vít VESA.
 • Nếu bạn muốn lắp đặt bộ giá đỡ vào tường chỉ dùng 2 ốc vít trên đầu, hãy chắc chắn rằng đang sử dụng bộ giá đỡ

Samsung hỗ trợ loại này. (Bạn có thể không mua được loại giá đỡ này tùy thuộc vào khu vực địa lý).

Trang 7

TV

TV

Khung treo

Khung treo

C

C

Giá treo tường

Giá treo tường

– 82 inch không cần bộ treo tường

Compare: Delete�
text
"Wall mount AdapterWall mount TVbracketC"



Kích thước 
Tivi (inch)

Thông số kỹ thuật VESA
loại ốc (A * B) đơn vị mm

C (mm)
Loại ốc 
cơ bản Số lượng

43-55 200 x 200
43-45

M8 465-75 400 x 400

82 600 x 400

Không lắp đặt bộ giá đỡ này khi TV được bật, có thể bị điện giật.

 • Không sử dụng các ốc vít dài hơn kích thước tiêu chuẩn hoặc không tuân thủ thông số kỹ thuật của ốc vít tiêu chuẩn
VESA. Ốc vít quá dài có thể tác động đến các bộ phận bên trong TV.

 • Đối với loại tường không tuân thủ thông số kỹ thuật của ốc vít tiêu chuẩn VESA, chiều dài của ốc vít có thể khác
nhau tùy thuộc vào tường gắn kết.

 • Không vặn các ốc vít quá chặt, điều này có thể làm hỏng sản phẩm hoặc làm sản phẩm bị rơi, dẫn đến thương
tích cá nhân. Samsung không chịu trách nhiệm cho các loại tai nạn này.

 • Samsung không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại về sản phẩm hoặc thương tích cá nhân khi loại ốc vít sử dụng
không phải là VESA hoặc không làm theo hướng dẫn cài đặt sản phẩm.

 • Không lắp đặt TV với độ nghiêng lớn hơn 15 độ.
 • Khi lắp đặt TV lên tường luôn luôn cần 2 người.

Tạo thông gió thích hợp cho TV của bạn
Khi lắp đặt TV, hãy duy trì một khoảng cách ít nhất là 10cm giữa TV và các đối tượng khác (tường, ngăn kéo,...) để đảm 
bảo thông gió thích hợp. Không duy trì thông gió thích hợp có thể gây ra hỏa hoạn hoặc một số vấn đề về sản phẩm do 
sự gia tăng nhiệt độ bên trong của nó.
Khi lắp đặt TV của bạn lên tường hoặc mặt phẳng, chúng tôi khuyên bạn chỉ sử dụng các phụ kiện được cung cấp bởi 
hãng điện tử Samsung. Sử dụng các bộ phận được cung cấp bởi nhà sản xuất khác có thể gây ra những khó khăn lắp đặt 
hoặc thương tích khi rơi vỡ.

Lắp đặt với chân đế Lắp đặt với giá treo tường

10 cm10 cm

10 cm 10 cm

10 cm

10 cm10 cm
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Gắn tivi lên chân đế

Hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả các phụ kiện cần thiết, và khi lắp ráp hãy chắc rằng mình làm theo hướng dẫn.

Đề phòng an toàn: Chắc chắn rằng TV được gắn chặt trên tường để tránh rơi
Chú ý: Kéo, đẩy hoặc leo trèo lên TV có thể gây ra rơi vỡ. Đặc biệt, đảm bảo trẻ em không trèo, 
đu bám TV, hành động này có thể gây lật TV, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Thực 
hiện theo các biện pháp an toàn kèm theo đối với TV của bạn. Với yêu cầu an toàn cao hơn, bạn 
có thể mua và cài đặt thêm các thiết bị chống rơi như mô tả dưới đây.

Cảnh Báo: Không bao giờ được đặt một chiếc TV ở một vị trí không ổn định, có thể rơi gây thương tích
nghiêm trọng hoặc tử vong. Những tổn thương, đặc biệt cho trẻ em, có thể tránh được bằng cách phòng
ngừa sau đây:

 • Sử dụng tủ hoặc các khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Chỉ sử dụng đồ nội thất có thể hỗ trợ an toàn cho TV.
 • Đảm bảo TV không nhô ra khỏi cạnh của đồ nội thất hỗ trợ.
 • Không đặt TV trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ chén, tủ sách) mà không cố định của đồ nội thất và cả

TV một cách hợp lý.
 • Không đặt TV lên khăn trải bàn hoặc các vật liệu khác có thể đặt giữa TV và đồ nội thất.
 • Khi bạn phải di chuyển hoặc nâng TV để thay thế hoặc làm sạch, hãy chắc chắn không kéo ra

khỏi chân đế.

Nếu bạn đang sử dụng các biện pháp an toàn từ trước đó thì không nên thay thế mà hãy kết hợp với
khuyến cáo mới này.

 • Khi bạn di chuyển Tivi đến vị trí mới hoặc để lau chùi thì phải đảm bảo không được tháo rời chân đế
của Tivi ra.

Ngăn ngừa rơi TV
1. Sử dụng các ốc vít thích hợp, chắc chắn vào tường, phải xác nhận rằng

các ốc vít được gắn chặt vào tường.
– Bạn có thể sử dụng các vật liệu bổ sung như đinh móc, tùy thuộc vào
loại tường.

2. Sử dụng các ốc vít cùng kích cỡ với bộ khung TV
– Đối với các thông số kỹ thuật của ốc vít, tham khảo “Chuẩn Ốc vít” ở
bảng trong phần "Gắn TV lên tường".

3. Kết nối các khung cố định với tường và khung cố định với TV 
– Cài đặt TV gần tường để nó không rơi ngược trở lại.
–  Kết nối khung cố định vào tường bằng độ cao hoặc thấp hơn khung cố
định với TV. 

 • Màu sắc và hình dạng của phụ
kiện có thể thay đổi phụ thuộc
vào sản phẩm.
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03 Điều khiển thông minh Samsung
Thông tin về nút bấm trên điều khiển thông minh Samsung

 • Hình ảnh, nút bấm, và chức năng của điều khiển thông minh Samsung có thể khác nhau tùy model.
 • Các chức năng của điều khiển thông minh Samsung hoạt động tốt nhất khi để gần với Tivi đang sử dụng.

 (Nguồn)
Nhấn để mở hoặc tắt tivi.

 (Nút màu / Phím số) Mỗi
lần bạn nhấn nút này, cửa sổ nút 
màu và các phím số ảo được hiển 
thị luân phiên.

 • Sử dụng các nút màu này để 
truy cập các tùy chọn bổ sung 
cụ thể cho tính năng đang sử 
dụng.

 • Khi nhấn, dãy số sẽ xuất hiện 
ở cạnh dưới của màn hình. 
Lựa chọn số và nhấn Xong để 
nhập giá trị số. Sử dụng để 
nhập kênh, số PIN, Mã ZIP, ...

 • Khi bạn bấm vào nút và sau đó 
chọn từ danh sách pop-up,
menu TTX xuất hiện.

 (Trở về)
Nhấn để trở về menu trước. Khi 
nhấn trong 1 giây hoặc lâu hơn, 
chức năng đang chạy sẽ bị hủy bỏ. 
Nhấn khi đang xem một chương 
trình, kênh trước đó sẽ xuất hiện.

 (Phát/Tạm dừng)
Khi nhấn, điều khiển phát lại sẽ xuất
hiện. Sử dụng các điều khiển này, bạn
có thể điều khiển nội dung đa phương
tiện đang phát.

VOL (Âm lượng)
Di chuyển nút lên hoặc xuống để 
điều chỉnh âm lượng. Để tắt âm 
thanh, hãy nhấn nút. Khi nhấn 
khoảng 1 giây hoặc lâu hơn, menu 
Phím tắt truy cập sẽ xuất hiện.

CH (Kênh)
Di chuyển nút lên hoặc xuống để thay 
đổi kênh. Để xem màn hình Hướng 
dẫn hoặc Danh sách kênh, nhấn nút.
(Màn hình Hướng dẫn hoặc Danh 
sách kênh sẽ xuất hiện tùy thuộc vào 
khu vực.)

Nhấn nút để vào chức năng tương ứng.

Chọn
Chọn hoặc khởi chạy một mục đã 
đặt con trỏ. Nhấn nút trong khi đang 
xem nội dung sẽ làm xuất hiện 
thông tin chương trình chi tiết

Ô định hướng (lên/xuống/trái/phải):
Di chuyển tâm điểm và thay đổi các giá 
trị nhìn thấy trên menu TV.

 (Bixby)
Chạy Bixby. Nhấn và giữ nút
nói câu lệnh và sau đó thả nút ra để 
thực hiện Bixby. Khi nhấn nút thì 
bảng thông báo sẽ xuất hiện trên 
màn hình

 • Ngôn ngữ và tính năng được hỗ
trợ của Bixby cho tương tác 
bằng giọng nói có thể khác 
nhau tùy thuộc vào khu vực.

 (Ambient Mode)
Trong chế độ TV, nhấn nút này 
để vào Ambient Mode
Nếu bạn nhấn nút khi tắt TV, 
TV sẽ bật Ambient Mode

 • Để biết thêm thông tin về Ambient 
Mode hãy tham khảo Các tính năng 
thông minh > Sử dụng Ambient Mode 
trong e-Manual.

 (Smart Hub)
Trở về màn hình chính.
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Đồng bộ kết nối tivi với điều khiển thông minh Samsung
Khi mở tivi lần đầu tiên, điều khiển thông minh sẽ tự động đồng bộ với tivi. Nếu 
điều khiển không tự đồng bộ với tivi, hãy nhấn và giữ 2 phím        và         như hình 
bên trong vòng 3 giây hoặc hơn.

Lắp pin vào Điều khiển thông minh Samsung

Để cài đặt pin, đẩy nắp dưới của Điều khiển theo hướng mũi tên được mô tả trong hình và sau đó lắp pin như trong 
hình vẽ. Hãy chắc chắn rằng các đầu điện cực dương và âm đúng hướng. Đóng nắp Điều khiển lại như trong hình.

 • Khuyến nghị dùng pin Alkaline để có tuổi thọ pin lâu hơn.

Trang 11

Compare: Replace�
text
[Old text]: "arrow,"
[New text]: "arrow at the bottom of the illustration,"

Compare: Insert�
text
"Close the rear cover as shown."



04 Cài đặt ban đầu
Khi bật TV lần đầu tiên, cài đặt ban đầu lập tức bắt đầu. Cài đặt ban đầu cho phép bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản
cho TV hoạt động như nhận phát sóng, tìm kiếm kênh và kết nối mạng cùng một lúc.

 • Trước khi tiến hành Cài đặt ban đầu, hãy chắc chắn rằng các thiết bị ngoại vi đã được kết nối.
 • Để sử dụng các tính năng thông minh, TV phải được kết nối Internet.
 • Để thực hiện khởi tạo bằng cách sử dụng ứng dụng SmartThings, thiết bị di động phải được kết nối qua Wi-Fi..
 • Khi cửa sổ bật lên để thiết lập không xuất hiện tự động trên ứng dụng SmartThings của thiết bị di động của bạn,

hãy tiếp tục quy trình sau khi thêm TV vào Thêm thiết bị.
 • Ứng dụng SmartThings hiện có trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android 6.0 trở lên và iOS 10 trở lên.
 • Tiếng ồn có thể xảy ra tạm thời khi TV giao tiếp với thiết bị di động.

Bạn có thể tiến hành Cài đặt ban đầu bằng cách sử dụng menu TV (        >      Cài đặt > Cài đặt chung > Khôi phục 
mặc định).
Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình Cài đặt ban đầu và thiết lập cài đặt cơ bản của TV cho phù hợp với môi
trường xem của bạn.

Sử dụng Nút nhấn điều khiển TV
Bạn có sử dụng Nút nhấn điều khiển TV ở mặt cạnh dưới  của TV ( như hình ) để điều khiển hầu như hết tất cả các chức 
năng của TV.  Trong khi bạn đang xem TV bạn có thể nhấn nút bên dưới thì bảng điều khiển sẽ xuất hiện. Mọi thông tin 
chi tiết vui lòng xem ảnh bên dưới.

 •Màn hình có thể bị tối nếu như biểu tượng SAMSUNG hoặc mặt dưới của TV bị che bởi lớp nhựa bảo vệ. Vui
lòng gỡ lớp nhựa bảo vệ.
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05 Kết nối vào mạng
Việc kết nối TV với mạng cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ trực tuyến như Smart Hub cũng như các bản cập 
nhật phần mềm.

Kết nối mạng - Không dây
Kết nối TV với Internet sử dụng bộ định tuyến tiêu chuẩn hoặc modem.

Bộ định tuyến IP không dây hoặc 
Modem có máy chủ DHCP

Cổng LAN trên tường

Kết nối mạng - Có dây
Kết nối TV với mạng bằng cách dùng cáp LAN.

 • TV không hỗ trợ tốc độ mạng thấp hơn hoặc bằng 10Mbps.
 • Sử dụng cáp CAT 7 ( loại *STP) để kết nối.

* Cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu

Cáp LAN (Không được cung cấp)
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Mạng di động
Tính khả dụng phụ thuộc vào kiểu máy và khu vực cụ thể.
Khi kết nối với mạng điện thoại di động, một số chức năng có thể không khả dụng.
Tham khảo sơ đồ và gắn cáp của thiết bị di động (được bán riêng) vào cổng USB. Cáp của thiết bị di động phải được 
kết nối với TV để kết nối với mạng điện thoại di động. Tuy nhiên, cáp của thiết bị di động được bán riêng và không có 
sẵn từ Samsung. 
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet.

 • Khi bạn sử dụng thiết bị kết nối di động lớn (Thẻ dữ liệu), các thiết bị USB có thể không hoạt động đúng do nhiễu
giữa các cổng USB, hoặc mạng không dây có thể không hoạt động đúng do nhiễu từ các thiết bị ngoại vi và môi
trường xung quanh. Trong trường hợp này, hãy sử dụng cáp mở rộng cổng USB để kết nối với cổng USB.

Nhà mạng hỗ trợ và tên kiểu máy 
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn điện tử nhúng trong TV

Trang 14

(1)
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Kết nối bộ tiếp hợp ăng-ten được cung cấp đến một thiết bị đầu cuối của ăng-ten trên tường, sau đó kết nối cáp ăng-ten đã được kết 
nối với ANT IN (CABLE) trên TV tới bộ tiếp hợp ăng-ten.
Bộ tiếp hợp ăng-ten đã được kết nối ngăn chặn việc quá tải có thể xảy ra do sự chênh lệch tiềm tàng giữa thiết bị đầu cuối của ăng-
ten trên tường và cáp ăng-ten, do đó có thể ngăn chặn việc sản phẩm bị hư hỏng hoặc gây hỏa hoạn.

Kết nối với đầu cắm ăng-ten

• Hãy chắc chắn sử dụng bộ tiếp hợp ăng-ten được cung cấp.
• Phương pháp kết nối bộ tiếp hợp ăng-ten và các dấu hiệu trên thiết bị đầu cuối của ăng-ten có thể khác nhau tùy

thuộc vào kiểu máy và khu vực địa lý.
• Nếu bạn sử dụng bộ tiếp hợp ăng-ten mà ở đó tín hiệu ăng-ten yếu, màn hình có thể bị mờ.
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06 Xử lý sự cố và Bảo trì
Xử lý sự cố
Nếu TV có vẻ như có vấn đề, trước tiên xem danh sách các vấn đề và giải pháp có thể. Đồng thời, xem lại phần Xử lý sự 
cố trong e-Manual. Nếu không có các mẹo xử lý sự cố nào áp dụng được, vui lòng truy cập “www.samsung.com” và 
nhấp vào Hỗ trợ, hoặc liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng được liệt kê ở bìa sau của hướng dẫn sử dụng này.

 • Màn hình LED TFT của TV có cấu tạo từ một bảng bao gồm các tiêu điểm ảnh đòi hỏi công nghệ tinh vi để sản
xuất. Tuy nhiên, có thể sẽ có một vài điểm ảnh sáng hoặc tối trên màn hình. Những điểm ảnh “chết” này không ảnh
hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

 • Để giữ sản phẩm ở điều kiện tối ưu, cập nhập phiên bản phần mềm mới nhất. Sử dụng chức năng Cập nhập ngay
hoặc  Cập nhập tự động trên menu TV (       >      Cài đặt > Hỗ trợ > Bản cập nhập phần mềm > Cập nhập ngay hoặc 
Cập nhập tự động).

Không bật được TV
 • Hãy chắc rằng dây điện nguồn AC được cắm chặt vào ổ điện trên tường và vào TV.
 • Đảm bảo ổ cắm điện trên tường hoạt động và đèn báo nguồn điện trên TV sáng và có màu đỏ.
 • Thử bấm nút điều khiển trên TV để đảm bảo vấn đề không phải do điều khiển từ xa. Nếu TV bật lên, hãy tham

khảo phần “Điều khiển từ xa không hoạt động” bên dưới.

Không có hình ảnh/video/âm thanh hoặc hình ảnh/video/âm thanh bị nhiễu từ thiết bị 
ngoại vi hoặc hiển thị "Không / Tín hiệu yếu" trên TV hoặc không tìm thấy kênh.

 • Đảm bảo kết nối đến thiết bị đúng và tất cả đã được gắn chặt.
 • Tháo và nối lại tất cả cáp kết nối với TV và thiết bị ngoại vi. Thử với cáp mới nếu được.
 • Xác nhận chọn đúng nguồn đầu vào (        >        Nguồn ).
 • Thực hiện tự chẩn đoán TV để xác định nếu sự cố xảy ra do TV hoặc thiết bị (        >      Cài đặt > Hỗ trợ > Tự 

chuẩn đoán > Bắt đầu khiểm tra âm thanh hoặc Bắt đầu kiểm tra hình ảnh ).
 • Nếu kết quả kiểm tra bình thường, khởi động lại thiết bị kết nối bằng cách rút dây nguồn của thiết bị ra và sau đó

cắm lại lần nữa. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy tham khảo hướng dẫn kết nối của thiết bị ngoại vi.

 • Nếu TV chưa được kết nối với thiết bị giải mã truyền hình cáp hoặc vệ tinh, chạy Dò kênh tự động để dò tìm các 
kênh (       >       Cài đặt > Phát sóng > Dò kênh tự động).

– Chức năng Dò kênh tự động có thể không có trên một số model hoặc tùy vào khu vực địa lý.
– Nếu bạn đang sử dụng truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng
của thiết bị truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh.
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Điều khiển từ xa không hoạt động.
 • Kiểm tra xem đèn báo nguồn trên TV có nhấp nháy khi bạn nhấn nút On (Bật) trên điều khiển từ xa. Nếu không,

thay pin điều khiển từ xa.
 • Đảm bảo pin được lắp đặt đúng hướng cực (+/-).
 • Thử hướng điều khiển từ xa trực tiếp vào TV từ khoảng cách 1,5~1,8 m.
 • Nếu TV có kèm điều khiển từ xa (điều khiển bằng bluetooth), đảm bảo đã kết nối với điều khiển từ xa của TV.

Điều khiển từ xa của hộp giải mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh không thể 
bật hoặc tắt TV hoặc điều chỉnh âm lượng.

 • Lập trình hộp giải mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh để điều khiển được TV. Tham khảo sách hướng
dẫn sử dụng hộp giải mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh để biết mã số của TV SAMSUNG.

Thiết lập TV sẽ mất sau 5 phút.
 • TV ở Chế độ Trưng bày ( Mua sắm). Thay đổi Chế độ sử dụng thành Sử dụng tại nhà. (           >  Cài đặt > Hệ 

thống > Cài đặt chuyên môn > Chế độ sử dụng > Sử dụng tại nhà) .

Wi-fi không liên tục
 • Đảm bảo TV có kết nối mạng (       >      Cài đặt > Mạng > Trạng thái sử dụng ).
 • Hãy chắc rằng mật mã Wifi được nhập đúng.
 • Kiểm tra khoảng cách giữa TV và Modem/Bộ định tuyến. Khoảng cách không quá 15.2 m.
 • Giảm nhiễu sóng bằng cách không sử dụng hoặc tắt các thiết bị không dây. Kiểm tra không có vật cản giữa TV

và Modem/Bộ định tuyến. ( Độ mạnh Wifi có thể giảm do thiết bị, điện thoại không dây, tường đá/lò sưởi, v.v.)

Một tầng Nhiều tầng

Bộ định tuyến không dây

Bộ tăng cường không dây

 • Liên hệ với ISP và hỏi họ cách cài đặt lại mạng để đăng ký lại địa chỉ Mac của Modem/Bộ định tuyến mới và TV.
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Những vấn đề về ứng dụng video (Youtube, v.v.)
 • Đổi DNS thành 8.8.8.8 . Chọn  >      Cài đặt > Mạng > Trạng thái mạng > C.đặt IP > Th.lập DNS > Nhập thủ công

> DNS Server > nhập 8.8.8.8 > OK.
 • Đặt lại bằng cách chọn  >      Cài đặt > Hỗ trợ > Tự chuẩn đoán > Đặt lại Smart Hub.

Hỗ trợ từ xa là gì?
Dịch vụ Hỗ trợ từ xa của Samsung sẽ đưa một kỹ thuật viên của Samsung hỗ trợ bạn trực tiếp qua phương tiện 

từ xa:
 • Chẩn đoán TV của bạn
 • Điều chỉnh các thiết lập cho TV của bạn
 • Thực hiện việc khôi phục TV về mặc định
 • Cài đặt các cập nhật phần cứng được đề nghị

Dịch vụ hỗ trợ từ xa hoạt động như thế nào?
Bạn có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ xa của Samsung với TV của mình:

1. Hãy gọi tới Trung tâm chăm sóc khách hàng của Samsung để yêu cầu hỗ trợ từ xa.
2. Mở menu trên TV và đến phần Hỗ trợ (         >       Cài đặt > Hỗ trợ).
3. Chọn Quản lý từ xa, sau đó đọc và đồng ý các thỏa thuận về dịch vụ. Khi màn hình PIN xuất hiện, hãy

cung cấp số PIN cho đại lý.
4. Sau đó Trung tâm sẽ truy cập vào TV của bạn.

Cảm biến Eco và độ sáng màn hình

Cảm biến Eco tự động điều chỉnh độ sáng của TV. Tính năng này tự động đo ánh sáng trong phòng và điều chỉnh độ sáng 
của TV để giảm bớt điện năng tiêu thụ. Nếu bạn muốn tắt, chuyển đến         >       Cài đặt > Hệ thống > Giải pháp tiếp 
kiệm > Cảm biến Eco.

 • Nếu màn hình quá tối khi xem TV trong một môi trường tối, điều này có thể là do chức năng Cảm biến Eco.
 • Cảm biến Eco đặt ở cạnh dưới TV. Không chặn cảm biến bằng bất kỳ vật gì. Điều này có thể làm giảm độ

sáng của hình ảnh.
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Bảo dưỡng TV
• Nếu có miếng dán dán vào màn hình TV, một số mảnh vụn có thể

còn sót lại sau khi bạn đã gỡ bỏ miếng dán. Hãy lau sạch hết các
mảnh vụn này trước khi xem TV.

• Vỏ ngoài và màn hình của sản phẩm có thể bị trầy xước khi lau chùi.
Hãy sử dụng loại vải được cung cấp hoặc vải mềm khi lau chùi vỏ
ngoài và màn hình để tránh bị trầy xước.

• Không được xịt nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên TV.
Bất kỳ chất lỏng nào lọt vào trong sản phẩm đều có thể gây hư
hỏng, cháy, hoặc điện giật.

• Để vệ sinh màn hình, hãy tắt TV, sau đó lau nhẹ nhàng vết bẩn và dấu vân tay trên màn hình bằng một miếng vải sợi 
nhuyễn. Lau chùi thân và màn hình của TV bằng một khăn vải sợi nhuyễn có thấm một ít nước. Sau đó, lau sạch hơi 
ẩm bằng khăn khô. Khi vệ sinh, không dùng lực mạnh trên bề mặt của màn hình vì có thể gây hỏng màn hình. Không 
được sử dụng chất lỏng dễ cháy (benzen, dung môi,vv.) hoặc chất làm sạch khác. Đối với những vết ố cứng đầu, xịt 
một lượng nhỏ nước tẩy màn hình lên miếng vải sợi nhuyễn và sau đó sử dụng để lau đi những vết ố.
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07 Thông số kỹ thuật và các thông tin khác
Thông số kỹ thuật
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QA43Q60R / QA43Q65R QA49Q60R / QA49Q65R

3840 x 2160 3840 x 2160

108 cm 123 cm

20 W 20 W

96.96 x 56.29 x 5.84 cm 
96.96 x 63.53 x 21.41 cm

110.14 x 63.71 x 5.92 cm 
110.14 x 71.57 x 26.39 cm

10.2 kg
10.4 kg

14.0 kg
14.3 kg

QA55Q60R / QA55Q65R QA65Q60R / QA65Q65R

3840 x 2160 3840 x 2160

138 cm 163 cm

20 W 20 W

123.72 x 71.35 x 5.87 cm 
123.72 x 79.09 x 26.39 cm

145.61 x 83.66 x 5.92 cm 
145.61 x 91.70 x 32.28 cm

18.6 kg
18.9 kg

26.0 kg
26.4 kg

QA75Q60R / QA75Q65R QA82Q60R / QA82Q65R

3840 x 2160 3840 x 2160

189 cm 207 cm

20 W 20 W

168.32 x 96.50 x 6.04 cm 
168.32 x 105.34 x 34.66 cm

183.80 x 105.24 x 6.12 cm 
183.80 x 114.77 x 38.73 cm

38.9 kg
39.4 kg

47.6 kg
48.8 kg

Trọng lượng 

Có chân đế

Tên sản phẩm

Độ phân giải

Kích thước màn hình 
(Đường chéo)

Âm thanh (Đầu ra)

Trọng lượng 

Có chân đế

Tên sản phẩm

Độ phân giải

Kích thước màn hình 
(Đường chéo)

Âm thanh (Đầu ra)

Trọng lượng 
Không có chân đế 
Có chân đế

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) 
Thân máy
Có chân đế

Tên sản phẩm

Độ phân giải

Kích thước màn hình 
(Đường chéo)

Âm thanh (Đầu ra)

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) 
Thân máy
Có chân đế

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) 
Thân máy
Có chân đế

Không có chân đế 

Không có chân đế 
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Giảm công suất tiêu thụ
Khi TV tắt sẽ chuyển qua ở chế độ chờ. Ở chế độ chờ TV sẽ tiếp tục tiêu hao một ít năng lượng. Do đó để giảm công 

suất tiêu thụ hãy rút điện khi không sử dụng TV trong thời gian dài.

Giấy phép

Các điều khoản HDMI và các giao diện HDMI độ phân giải cao và biểu tượng HDMI là thương hiệu độc quyền 
và đã được đăng ký bản quyền LLC tại Hoa Kỳ và quốc gia khác.

CẢNH BÁO – ĐỂ NGĂN NGỪA VIỆC CHÁY LAN, HÃY LUÔN ĐỂ SẢN PHẨM 
TRÁNH XA NẾN HOẶC CÁC NGUỒN LỬA KHÁC.
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Điều kiện môi trường
Nhiệt độ vận hành
Độ ẩm vận hành
Nhiêt độ bảo quản
Độ ẩm bảo quản

• Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
• Để biết thêm thông tin về nguồn cung cấp điện và điện năng tiêu thụ, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
• Bạn có thể nhìn thấy nhãn dán ở mặt sau TV. (Một số model nhãn dán ở trong miếng đậy mặt sau TV).

50°F đến 104°F (10°C to 40°C) 
10% đến 80%, Không tụ hơi nước 
-4°F đến 113°F (-20°C to 45°C) 
5% đến 95%, Không tụ hơi nước
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Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của Samsung.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com 
Model                                                Serial No. 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG







Before Reading This User Manual
This TV comes with this user manual and an embedded e-Manual.
Before reading this user manual, review the following:


User Manual Read this provided user manual to see information 
about product safety, installation, accessories, 
initial configuration, and product specifications.


e-Manual For more information about this TV, read the 
e-Manual embedded in the product.


 • To open the e-Manual,
 >  Settings > Support > Open e-Manual


On the website, you can download the user manual and see its contents on your PC or mobile device.


Learning the e-Manual's assistance functions
 • Some menu screens cannot be accessed from the e-Manual.


Search Select an item from the search results to load the corresponding page.


Index
Select a keyword to navigate to the relevant page.


 – The menus may not appear depending on the geographical area.


Recent pages Select a topic from the list of recently viewed topics.


Learning the functions of the buttons that appear on e-Manual topic 
pages


Try Now Access the associated menu item and try out the feature directly.


Link Access an underlined topic referred to on an e-Manual page immediately.


English
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Warning! Important Safety Instructions
Please read the Safety Instructions before using your TV.


CAUTION Class II product: This symbol indicates 
that a safety connection to electrical earth 
(ground) is not required.RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO 
NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO 
QUALIFIED PERSONNEL.


AC voltage: Rated voltage marked with this 
symbol is AC voltage.


This symbol indicates that high voltage is 
present inside. It is dangerous to make any 
kind of contact with any internal part of this 
product.


DC voltage: Rated voltage marked with this 
symbol is DC voltage.


This symbol indicates that this product has 
included important literature concerning 
operation and maintenance.


Caution. Consult instructions for use: This 
symbol instructs the user to consult the 
user manual for further safety related 
information.


 • The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To 
ensure reliable operation of this apparatus and to protect it from overheating, these slots and openings 
must never be blocked or covered.


 – Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper 
ventilation is provided.


 – Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct 
sunlight.


 – Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or 
electric shock.


 • Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or 
laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, 
unplug it and contact an authorised dealer immediately.


 • This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require 
you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling 
information.


 • Do not overload wall outlets, extension cords, or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire 
or electric shock.


 • Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed 
upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point 
where they exit from the appliance.


 • To protect this apparatus from a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of 
time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage 
to the set due to lightning and power line surges.
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 • Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure that the voltage designation of 
the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.


 • Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause a danger of electric 
shock.


 • To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open 
this apparatus.


 • Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall 
outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the 
power cord with wet hands.


 • If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming 
from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or service centre.


 • Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house 
for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the 
house).


 – Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord 
to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.


 • Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in 
a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will 
operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage 
to your TV.


 • Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 – An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class l Equipment only.)


 • To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this 
apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.


 • Store the accessories (batteries, etc.) in a location safely out of the reach of children.
 • Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a 


Samsung service centre.
 • To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry 


cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, 
lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on 
the product.


 • Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
 • Do not dispose of batteries in a fire.
 • Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
 • There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of 


battery. Replace only with the same or equivalent type.
* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual 
product appearance. Product design and specifications may change without notice.
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01 What's in the Box?
Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.


 • Samsung Smart Remote & Batteries (AA x 2) (Not 
available in some locations)


 • User Manual
 • TV Power Cable


 • Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in 
some locations)


x 4


Wall Mount Adapter


COMPONENT IN / AV IN 
Adapter


(Not available in some 
locations)


 • The items’ colours and shapes may vary depending on the models.
 • Cables not included can be purchased separately.
 • Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.


Warning: Screens can be damaged from direct pressure 
when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at 
the edges, as shown.


Do Not Touch 
This Screen!
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02 TV Installation
Mounting the TV on a wall


If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. Unless 
it is correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and 
serious damage to the TV.


For models providing wall mount adapters, install them as shown in the figure below before installing the wall 
mount kit.


 • Refer to the installation manual included with the Samsung wall mount kit.


TV


TV


Wall mount 
bracket


Wall mount 
bracket


C


C


Wall mount Adapter


Wall mount Adapter


 • Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you 
choose to install the wall mount on your own.


 • You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount 
to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install 
the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.


 • Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the next page.
 • If you are installing a third-party wall mount, note that the length of the screws you can use to attach the 


TV to the wall mount is shown in column C in the table on the next page.
 • When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
 • If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a 


Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type 
of wall mount kit, depending on the geographical region.)
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TV size in 
inches


VESA screw hole specs 
(A * B) in millimetres


C (mm) Standard Screw Quantity


49-55 200 x 200
43-45 M8 4


65-75 400 x 400


Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from 
electric shock.


 • Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard 
screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.


 • For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws 
may differ depending on the wall mount specifications.


 • Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to 
personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.


 • Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount 
is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.


 • Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
 • Always have two people mount the TV onto a wall.


Providing proper ventilation for your TV
When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet 
sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem 
with the product caused by an increase in its internal temperature.
When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by 
Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the 
product or result in injury caused by the product falling.


Installation with a stand Installation with a wall mount


10 cm


10 cm10 cm 10 cm10 cm


10 cm


10 cm
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Attaching the TV to the Stand
Make sure you have all the accessories shown, and that you assemble the stand following the provided 
assembly instructions.


Safety Precaution: Securing the TV to the wall to prevent falling
Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, 
ensure your children do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV 
to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the 
Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and 
install the anti-fall device as described on the next page.


WARNING: Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing 
serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking 
simple precautions such as


 • Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
 • Only using furniture that can safely support the television set.
 • Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 • Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without 


anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 • Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the 


television set and supporting furniture.
 • Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its 


controls.
If you are retaining and relocating the television set that you are replacing with this new set, you 
should apply the same precautions to the old set.
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Preventing the TV from falling
1. Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the 


wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
 – You may need additional material such as wall anchors 


depending on the type of wall.
2. Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets 


to the TV.
 – For the screw specifications, refer to the standard screw part in 


the table under "Mounting the TV on a wall".
3. Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the 


wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
 – Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
 – Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at 


the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.
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03 The Samsung Smart Remote
About the Buttons on the Samsung Smart Remote


 • The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ depending on the model.


 (Voice Interaction)
Runs Voice Interaction. Press and 
hold the button, say a command, and 
then release the button to run Voice 
Interaction.
When you press the button, the Enter 
Voice Command Guide menu appears 
at the bottom of the screen.


 • The supported languages and 
features for voice interaction 
may differ depending on the 
geographical area.


 (Colour / Number button)
Each time you press this button, the 
coloured buttons window and the 
virtual numeric pad are displayed 
alternately.


 • Use these coloured buttons to 
access additional options that are 
specific to the feature in use.


 • Press to bring up the virtual 
numeric pad on the screen. Use 
the numeric keypad to enter 
numeric values. Select numbers 
and then select Done to enter a 
numeric value. Use to change the 
channel, enter a PIN, enter a ZIP 
code, etc.


 • When you press the button and 
then select TTX/MIX from the pop-
up list, the TTX menu appears.


VOL (Volume)
Move the button up or down to adjust 
the volume. To mute the sound, press 
the button. When pressed for 1 second 
or more, the Accessibility Shortcuts 
menu appears.


CH (Channel)
Move the button up or down to 
change the channel. To see the Guide 
or Channel List screen, press the 
button.
(The Guide or Channel List 
screen appears depending on the 
geographical area.)


 (Power)
Press to turn the TV on or off.


Directional pad (up/down/left/right)
Moves the focus and changes the 
values seen on the TV's menu.


 (Return)
Returns to the previous menu. When 
pressed for 1 second or more, the 
running function is terminated. When 
pressed while you are watching a 
programme, the previous channel 
appears.


 (Play/pause)
When pressed, the playback controls 
appear. Using these controls, you 
can control the media content that is 
playing.


 (Smart Hub)
Returns to the Home Screen.


 (Ambient Mode)
In TV mode, press this button to enter 
Ambient Mode.
If you press the button when the TV is 
turned off, the TV turns on in Ambient 
Mode.


 • For more information about the 
Ambient Mode, refer to Smart 
Features > Using the Ambient 
Mode in the e-Manual.


Select
Selects or runs a focused item. When 
pressed while you are watching 
content, detailed programme 
information appears.
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Pairing the TV to the Samsung Smart Remote
When you turn on the TV for the first time, the Samsung Smart Remote 
pairs to the TV automatically. If the Samsung Smart Remote does not pair 
to the TV automatically, point it at the remote control sensor of the TV, 
and then press and hold the buttons labelled  and  as shown in the 
figure on the left simultaneously for 3 seconds or more.


Installing batteries into the Samsung Smart Remote


To install the batteries, push the rear cover open in the direction of the arrow, and then insert the batteries as 
shown in the figure. Make sure that the positive and negative ends are facing in the correct direction.


 • Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
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04 Running the Initial Setup
When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. The Initial Setup allows you 
to configure the basic settings for the TV to operate, such as broadcast reception, channel search, and network 
connection, at one time.


 • Before starting the Initial Setup, be sure to connect external devices first.
 • To use the TV's smart features, the TV must be connected to the Internet.
 • Noise may occur temporarily when the TV communicates with mobile devices.
 • The SmartThings app is available on mobile devices for Android 6.0 or higher and iOS 10 or higher.
 • To perform initialisation by using the SmartThings app, the mobile device must have been connected via 


Wi-Fi.
 • When the pop-up for setup does not appear automatically on the SmartThings app of your mobile 


device, proceed with the process after manually adding the TV using Add Device on the dashboard of the 
SmartThings app.


You can also start the Initial Setup using the TV's menu (  >  Settings > General > Start Setup).
Follow the instructions displayed on the Initial Setup screen and configure the TV's basic settings to suit your 
viewing environment.


Using the TV Controller
You can turn on the TV with the TV Controller button at the bottom of the TV, and then use the Control Menu. 
The Control menu appears when the TV Controller is pressed while the TV is On. For more information about its 
usage, refer to the figure below.


TV Controller / Remote control sensor
 Press: Move
 Press & Hold: Select


The TV Controller is located on the bottom 
of the TV.


Control menu


: Power off : Volume Up


: Channel Up : Volume Down


: Channel Down : Source
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05 Connecting to a Network
Connecting the TV to a network gives you access to online services, such as Smart Hub, as well as software 
updates.


Network Connection - Wireless
Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.


Wireless IP Router or 
Modem with a DHCP Server


LAN Cable (Not Supplied)


The LAN Port on the Wall


Network Connection - Wired
Connect your TV to your network using a LAN cable.


 • The TV does not support the network speeds less than or equal to 10 Mbps.
 • Use Cat7 (*STP Type) cable for the connection.


* Shielded Twist Pair
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Mobile Network
Depending on the model or geographical area.
While connecting to the mobile network, some functions might be unavailable.
Refer to the following diagram and insert the Mobile Dongle into the USB port. The Mobile Dongle must be 
connected to the TV in order to connect to the mobile network. However, the Mobile Dongle is sold separately 
and is not available from Samsung.
If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.


 • When you use a large mobile dongle(Data Card), USB devices may not work properly due to interferences 
among the USB ports, or the wireless network may not work properly due to interferences from the 
peripherals and surroundings. In this case, use a USB extension cable.


Supported Telecom and Model Name
For more information, refer to the e-Manual.
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06 Troubleshooting and Maintenance
Troubleshooting
If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Alternatively, review 
the Troubleshooting Section in the e-Manual. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.
samsung.com” and click on Support, or contact the call centre listed on the back cover of this manual.


 • This TFT LED panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may 
be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance 
of the product.


 • To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the Update Now or Auto update 
functions on the TV's menu (  >  Settings > Support > Software Update > Update Now or Auto update).


The TV won’t turn on.
 • Make sure that the AC power cord is securely plugged in to the TV and the wall outlet.
 • Make sure that the wall outlet is working and the power indicator at the bottom of the TV is lit and glowing 


a solid red.
 • Try pressing the Power ( ) button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the 


remote control. If the TV turns on, refer to “Remote control does not work”.


There is no picture/video/sound, or a distorted picture/video/sound from an external 
device, or “Weak or No Signal” is displayed on the TV, or you cannot find a channel.


 • Make sure the connection to the device is correct and that all cables are fully inserted.
 • Remove and reconnect all cables connected to the TV and the external devices. Try new cables if possible.
 • Confirm that the correct input source has been selected (  > Source).
 • Perform a TV self diagnosis to determine if the problem is caused by the TV or the device (  >  Settings 


> Support > Self Diagnosis > Start Picture Test or Start Sound Test).
 • If the test results are normal, reboot the connected devices by unplugging each device's power cord and 


then plugging it in again. If the issue persists, refer to the connection guide in the user manual of the 
connected device.


 • If you are not using a cable box or satellite box, and your TV is receiving TV signals from an antenna or a 
cable wall connector, run Auto Tuning to search for channels (  >  Settings > Broadcasting > (Auto 
Tuning Settings) > Auto Tuning).


 – The Auto Tuning Settings may not appear depending on the model or geographical area.
 – If you are using a cable box or satellite box, please refer to the cable box or satellite box manual.
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The remote control does not work.
 • Check if the power indicator at the bottom of the TV blinks when you press the remote's Power button. If it 


does not, replace the remote control's batteries.
 • Make sure that the batteries are installed with their poles (+/–) in the correct direction.
 • Try pointing the remote directly at the TV from 1.5 ~ 1.8 m away.
 • If your TV came with a Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), make sure to pair the remote to the TV.


The cable box or satellite box remote control doesn’t turn the TV on or off or adjust the 
volume.


 • Programme the cable box or satellite box remote control to operate the TV. Refer to the cable box or 
satellite box user manual for the SAMSUNG TV code.


The TV settings are lost after 5 minutes.
 • The TV is in the Retail Mode. Change the Usage Mode in the General Menu to Home Mode (  >  Settings 


> General > System Manager > Usage Mode > Home Mode).


Intermittent Wi-Fi
 • Make sure the TV has a network connection (  >  Settings > General > Network > Network Status).
 • Make sure the Wi-Fi password is entered correctly.
 • Check the distance between the TV and the Modem/Router. The distance should not exceed 15.2 m.
 • Reduce interference by not using or turning off wireless devices. Also, verify that there are no obstacles 


between the TV and the Modem/Router. (The Wi-Fi strength can be decreased by appliances, cordless 
phones, stone walls/fireplaces, etc.)


Single story Multi story


Wireless router


Wireless repeater


 • Contact your Internet Service Provider (ISP) and ask them to reset your network circuit to re-register the 
Mac addresses of your new Modem/Router and the TV.
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Video App problems (Youtube etc)
 • Change the DNS to 8.8.8.8. Select  >  Settings > General > Network > Network Status > IP Settings > 


DNS setting > Enter manually > DNS Server > enter 8.8.8.8 > OK.
 • Reset by selecting  >  Settings > Support > Self Diagnosis > Reset Smart Hub.


What is Remote Support?
Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can 
remotely:


 • Diagnose your TV
 • Adjust the TV settings for you
 • Perform a factory reset on your TV
 • Install recommended firmware updates


How does Remote Support work?
You can easily get Samsung Remote Support service for your TV:


1. Call the Samsung Contact Centre and ask for remote support.
2. Open the menu on your TV and go to the Support section. (  >  Settings > Support)
3. Select Remote Management, then read and agree to the service agreements. When the PIN screen 


appears, provide the PIN number to the technician.
4. The technician will then access your TV.


Eco Sensor and screen brightness


Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and 
optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go 
to  >  Settings > General > Eco Solution > Ambient Light Detection.


 • If the screen is too dark while you are watching TV in a dark environment, it may be due to the Ambient 
Light Detection function.


 • The eco sensor is located at the bottom of the TV. Do not block the sensor with any object. This can decrease 
picture brightness.
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Caring for the TV
 • If a sticker was attached to the TV screen, some debris can 


remain after you remove the sticker. Please clean the debris off 
before watching TV.


 • The exterior and screen of the TV can get scratched during 
cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using 
a soft cloth to prevent scratches.


 • Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid 
that goes into the product may cause a failure, fire, or electric 
shock.


 • To clean the screen, turn off the TV, then gently wipe away 
smudges and fingerprints on the panel with a micro-fiber 
cloth. Clean the body or panel of the TV with a micro-fiber cloth 
dampened with a small amount of water. After that, remove the 
moisture with a dry cloth. While cleaning, do not apply strong 
force to the surface of the panel because it can damage the 
panel. Never use flammable liquids (benzene, thinner, etc.) or a 
cleaning agent. For stubborn smudges, spray a small amount of 
screen cleaner on a micro-fiber cloth, and then use the cloth to 
wipe away the smudges.


English - 19







07 Specifications and Other Information
Specifications


Model Name QA49Q6FN QA55Q6FN


Display Resolution 3840 x 2160 3840 x 2160


Screen Size
Measured Diagonally 123 cm 138 cm


Sound (Output) 40 W 40 W


Dimensions (W x H x D)
Body
With stand


109.16 x 63.46 x 5.49 cm
109.16 x 70.33 x 24.77 cm


122.71 x 71.07 x 5.49 cm
122.71 x 77.92 x 24.77 cm


Weight
Without Stand
With Stand


13.4 kg
13.9 kg


17.2 kg
17.7 kg


Model Name QA65Q6FN QA75Q6FN


Display Resolution 3840 x 2160 3840 x 2160


Screen Size
Measured Diagonally 163 cm 189 cm


Sound (Output) 40 W 40 W


Dimensions (W x H x D)
Body
With stand


144.63 x 83.38 x 5.49 cm
144.63 x 90.94 x 28.57 cm


167.38 x 96.41 x 5.76 cm
167.38 x 104.83 x 35.91 cm


Weight
Without Stand
With Stand


24.2 kg
24.8 kg


36.0 kg
36.8 kg


Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity


50°F to 104°F (10°C to 40°C)
10% to 80%, non-condensing
-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)
5% to 95%, non-condensing


 • The design and specifications are subject to change without prior notice.
 • For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the 


label-rating attached to the product.
 • You can see the label-rating attached to the back of the TV. (For some models, you can see the label-rating 


inside the cover terminal.)
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Decreasing power consumption
When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of 
power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long 
time.


Licences


The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.


For India only
This product is RoHS compliant.


This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic 
accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. 
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 
please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote 
the sustainable reuse of material resources.


For more information on safe disposal and recycling visit our website www.samsung.com/in or contact our 
Helpline numbers-1800 40 SAMSUNG(1800 40 7267864) (Toll-Free)


WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN 
FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
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Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.


Country Customer Care Centre Web Site
SINGAPORE 1800 7267864 | 1800-SAMSUNG www.samsung.com/sg/support


AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au/support


NEW ZEALAND 0800 726 786 www.samsung.com/nz/support


VIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/vn/support


THAILAND 0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free) www.samsung.com/th/support


MYANMAR +95-1-2399-888 www.samsung.com/mm/support


CAMBODIA +855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free) www.samsung.com/th/support


LAOS +856-214-17333


MALAYSIA 1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact) www.samsung.com/my/support


INDONESIA 021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free) www.samsung.com/id/support


PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]


www.samsung.com/ph/support


TAIWAN 0800-32-9999 www.samsung.com/tw/support


JAPAN 0120-363-905 www.galaxymobile.jp/jp/support


INDIA 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) www.samsung.com/in/support


NEPAL 16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667 www.samsung.com/in/support


BANGLADESH 09612300300
08000300300 (Toll free) www.samsung.com/in/support


SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000


www.samsung.com/in/support


EGYPT 08000-7267864
16580 www.samsung.com/eg/support


ALGERIA 3004 www.samsung.com/n_africa/support


IRAN 021-8255 [CE] www.samsung.com/iran/support


ISRAEL *6963 www.samsung.com/il/support


SAUDI ARABIA (+966) 8002474357 (800 24/7 HELP) www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en


PAKISTAN 0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support


TUNISIA 80 100 012 www.samsung.com/n_africa/support


U.A.E 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)


www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)


OMAN 800-SAM CS (800-72627)


KUWAIT 183-CALL (183-2255)


BAHRAIN 8000-GSAM (8000-4726)


QATAR 800-CALL (800-2255)


TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr/support


JORDAN 0800-22273
06 5777444


www.samsung.com/levant/supportSYRIA 962 5777444


LEBANON 1299


IRAQ 80010080


MOROCCO 080 100 22 55 www.samsung.com/n_africa/support
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Country Customer Care Centre Web Site
SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864)


www.samsung.com/support


NAMIBIA 08197267864


ZAMBIA 3434


MAURITIUS 800 2550


REUNION 0262 50 88 80


ANGOLA 917 267 864


ZIMBABWE 0808 0204


MOZAMBIQUE 847267864


NIGERIA 0800-726-7864
www.samsung.com/africa_en/support


GHANA 0800-100-077


COTE D’ IVOIRE 8000-00-77


www.samsung.com/africa_fr/supportSENEGAL 800-00-0077


CAMEROON 67095-0077


KENYA 0800 545 545


www.samsung.com/support


UGANDA 0800 300 300


TANZANIA 0800 780 089


RWANDA 9999


BURUNDI 200


DRC 499999


SUDAN 1969







