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CEC

MagiConnect(T-Cast)
ĐẶT LẠI CỬA HÀNG



iểu tượng này cho biết bên trong có đi n áp cao. S  rất nguy hiểm nếu tiếp xúc với 
bất k  b  phận bên trong nào của sản ph m này.

iểu tượng này ch  ra r ng cầu chì có thể ở trung tính và phải ngắt nguồn đi n lưới 
để tiếp đi n cho các dây d n pha.

Nếu TV hi n tại của bạn đang được gi  lại và di dời, bạn c ng nên áp dụng nh ng cân nhắc 
tư ng tự như trên.

Nếu m t h  thống cáp hoặc ăng ten bên ngoài được kết nối với sản ph m, hãy đảm 
bảo r ng h  

TV có thể bị r i, gây thư ng tích nghiêm trọng cho người hoặc t  vong. Có thể tránh được 
nhiều thư ng tích, đặc bi t là đối với tr  em b ng cách thực hi n các bi n pháp ph ng ngừa 
đ n giản như
    L N L N s  dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc các phư ng pháp lắp đặt do nhà sản xuất TV 
      khuyến nghị.
    L N L N s  dụng đồ n i thất có thể nâng đỡ TV m t cách an toàn.
    L N L N đảm bảo TV không nhô ra khỏi m p của đồ n i thất hỗ trợ.
    L N L N giáo dục tr  em về sự nguy hiểm khi trèo lên đồ đạc để lấy TV hoặc điều 
     khiển của TV.
    L N L N định tuyến dây và cáp kết nối với TV của bạn để chúng không thể bị vấp, k o 
     hoặc nắm.
    NG A  GI  đặt TV ở vị trí không n định.
    NG A  GI  đặt TV trên đồ n i thất cao ví dụ  tủ hoặc tủ sách  mà không cố định cả 
     đồ n i thất và TV vào m t giá đỡ thích hợp.
    NG A  GI  đặt TV trên vải hoặc các vật li u khác có thể n m gi a TV và đồ n i thất 
     hỗ trợ.
    NG A  GI  đặt các vật dụng có thể dụ tr  em leo trèo, ch ng hạn như đồ ch i và điều 
      khiển từ xa, trên đầu TV hoặc đồ n i thất có đặt TV.
Nếu TV hi n tại đang được gi  lại và di dời, cần áp dụng các cân nhắc tư ng tự như trên.



Tất cả các hướng d n an toàn khác về TV của chúng tôi c ng có thể áp dụng tại đây.
 (Chú ý: Một số mẫu TV nhất định không được thiết kế để gắn vào tường.)







- Cách sử dụng Điều khiển từ xa
a. Trước khi s  dụng nút Trợ l  Google, trước tiên bạn phải hoàn tất vi c gh p nối điều khiển
     từ xa với TV.
b. Ch c năng Trợ l  Google này ch  khả dụng cho tìm kiếm n i dung từ m t số ng dụng nhất 
     định.
c. Đặt ngôn ng  trong       (Cài đặt) > Tùy chọn thiết bị > Ngôn ngữ trong trang chủ TV thông 
     minh thành cục b  của bạn ngôn ng  hoặc ngôn ng  chính th c để tăng cường tìm kiếm b ng 
     giọng nói thành công.

-



ANTENNA/CABLE IN

ANTENNA/CABLE IN



Chú ý: Vui lòng làm theo các bước dưới đây để vào menu Mạng & Internet.
1. Nhấn     trên điều khiển từ xa. Trang chủ Smart TV được hiển thị.

. Nhấn Lên / Phải để di chuyển con trỏ đến     Cài đặt  ở trên cùng bên phải của màn hình và 
    nhấn OK để truy cập.

. Nhấn Lên / Xuống để chọn Mạng & Internet, sau đó nhấn OK để vào menu con và làm theo   
    hướng d n trên màn hình để thiết lập mạng của bạn. 



CH+ CH- Volume+ OKVolume-Tắt chờ

Tips: Short click to change, long click to select.

Ngõ vào

Chú ý: Khi bạn ghép nối điều khiển từ xa, hãy giữ điều khiển từ xa và TV cách nhau 1 mét và làm 
theo hướng dẫn trên màn hình để ghép nối. Sau khi kết thúc quá trình ghép nối với điều khiển từ 
xa, bạn có thể sử dụng nút Trợ lý Google. Nếu bỏ qua tính năng ghép nối từ xa, bạn sẽ được 
thông báo ghép nối lại điều khiển từ xa với TV khi sử dụng nút Trợ lý Google lần đầu tiên.



Sử dụng các nút Các nút hướng điều hướng:  nhấn nút Lên / Xuống  của điều khiển từ xa để 
chọn các kênh.
Sử dụng nút OK:  nhấn nút OK để hiển thị danh sách kênh và nhấn Lên / Xuống / Trái / Phải và 
OK để chọn kênh.
Sử dụng các nút P + / P- :  nhấn các nút P + / P- của điều khiển từ xa để chọn các kênh.
Sử dụng nút       : nhấn      để hiển thị bàn phím điều khiển từ xa ảo, sau đó bạn có thể s  dụng các 
nút số hoặc nút Danh sách để thao tác tư ng ng.

Nhấn      trên điều khiển từ xa để hiển thị danh sách nguồn. Nhấn Lên / Xuống để chọn TV hoặc 
các nguồn đầu vào khác và nhấn  để xác nhận.

ạn c ng có thể nhấn      trên điều khiển từ xa để hiển thị trang chủ, nhấn Lên / Trái / Phải để di 
chuyển con trỏ đến vùng       Đầu vào  ở trên cùng bên phải của màn hình,
và nhấn OK để nhập. Sau đó nhấn Lên / Xuống và OK để chọn nguồn đầu vào.

Điều khiển m lư ng: nhấn các nút         trên điều khiển từ xa để tăng hoặc giảm âm lượng.
Tắt m thanh: nhấn     nút để tạm thời tắt âm thanh. Nhấn lại nút này hoặc nút      để khôi phục 
âm thanh

+/- 

 

Nhấn Lên / Xuống / Trái / Phải và OK

Để thoát khỏi trang chủ, nhấn Lên / Trái / Phải để di chuyển con trỏ đến khu vực        (Đầu 
vào) ở trên cùng bên phải của màn hình, nhấn OK để vào rồi nhấn Lên / Xuống và OK để 
chọn nguồn đầu vào mong muốn của bạn.



TRUY CẬP TCL CHANNEL
Cho ph p bạn thưởng th c các n i dung được đề xuất.
1. Nhấn      trên điều khiển từ xa để hiển thị trang chủ Smart TV.
2. Nhấn Lên / Xuống / Trái / Phải để chọn Ứng dụng  TCL Channel và nhấn OK để truy cập.
3. Nhấn      hoặc      để thoát.
Chú ý: Bạn cũng có thể nhấn        , nếu có trên điều khiển từ xa, để truy cập trực tiếp các nội 
             dung được đề xuất.

Cho ph p bạn không ch  điều ch nh cài đặt thiết bị, ch ng hạn như Mạng, Đầu vào, Google 
Cast, Nguồn và ng dụng, v.v. mà c n đặt các tùy chọn.
1. Nhấn      trên điều khiển từ xa để hiển thị trang chủ Smart TV.
2. Nhấn Lên / Phải để di chuyển con trỏ đến      (Cài đặt) ở trên cùng bên phải của màn hình 
    và nhấn OK để vào cài đặt h  thống nâng cao.
3. Nhấn Lên / Xuống để chọn các mục và nhấn OK để vào.
4. Nhấn       để uay lại giao di n trước đó.

Các hướng d n sau đây giới thi u cách vận hành và truy cập menu Tùy chọn của TV trong chế 
đ  TV với điều khiển từ xa.
Chú ý: Một số chức năng có thể không khả dụng ở một số guồn đầu vào nhất định. Và đối với 
một số kiểu máy, một số tùy chọn nhất định không khả dụng. Để truy cập hệ thống menu:

1. Nhấn      trên điều khiển từ xa để hiển thị menu Tùy chọn.
2. Nhấn Lên / Xuống để chọn mục mong muốn, sau đó nhấn OK  Phải để vào menu con tư ng 
    ng.
3. Trong menu con, nhấn Lên / Xuống để chọn các tùy chọn menu, sau đó nhấn OK / Phải để vào 
danh sách tùy chọn hoặc menu phụ tư ng ng, hoặc nhấn OK để bật hoặc tắt, hoặc nhấn Trái / 
Phải để điều ch nh cài đặt.
4. Nhấn       để uay lại giao di n trước đó. 



1.  chế đ  TV, nhấn      trên điều khiển từ xa và chọn                               ,  Nhấn   Phải để
    truy cập.
2. TV cài đặt và sắp xếp các kênh theo uốc gia hoặc khu vực của bạn,  Nhấn Lên / Xuống để 
    chọn Quốc gia / Khu vực và nhấn OK / Phải để truy cập.
    Nhập mật kh u mặc định 1  hoặc mật kh u của riêng bạn trong trường hợp bạn đã thay đ i 
    mật kh u trong menu Hệ thống > Khóa. Nhấn Lên / Xuống để chọn uốc gia hoặc khu vực 
    của bạn và nhấn OK để xác nhận.
3. Nhấn Lên / Xuống để chọn  Tự động tìm kiếm và nhấn OK / Phải để nhập.
4. Nhấn Lên / Xuống để chọn chế độ Tuner và nhấn Trái / Phải để chọn Cáp hoặc ng ten.
5. Nhấn Lên / Xuống để chọn các tùy chọn khác và s  dụng Trái / Phải để cấu hình.
6. Sau khi cấu hình xong, nhấn Xuống để chọn Tìm kiếm và nhấn OK để bắt đầu u t kênh.
7. Vi c tìm kiếm kênh có thể mất vài phút. Sau khi tìm kiếm tự đ ng, các kênh được sắp xếp theo 
    th  tự đặt trước. Nếu bạn muốn n, ch nh s a hoặc xóa kênh, hãy nhấn      trên điều khiển từ xa, 
    chọn Kênh > Sắp xếp kênh và nhấn  OK / Phải để đivào.

Phải
Phải Lên/Xuống

Phải

Phải
Lên / Xuống
Lên / Xuống
Lên / Xuống

Nhấn      để uay lại giao di n trước đó.



thiết bị> Khởi động nhanh> Bật Khởi động nhanhchọn 

SỬ DỤNG KHỞI ĐỘNG NHANH

thiết bị> Khởi động nhanh> Bật Khởi động nhanh

Chờ mạng được đặt trong menu Mạng và Internet dưới trang chủ. Nhấn      trên điều khiển
 từ xa, chọn      (Cài đặt)> Mạng và Internet, s  dụng Xuống để chọn Chờ mạng và nhấn 
OK để kích hoạt.

Lên / Xuống
Phải

Nhấn      để uay lại giao di n trước đó.

Nhấn      để uay lại giao di n trước đó.
Lên Xuống

Nhấn      để uay lại giao di n trước đó.
Lên Xuống

MẠNG THỨC DẬY

Lên / Phải

Nhấn      để uay lại giao di n trước đó.

Phải

Phải



Sử dụng tự tắt chờ:

Sử dụng Tự mở nguồn:

ĐI U KHI N ĐI N TỬ GIA DỤNG (CEC)

CEC
Điều khiển điện tử gia dụng (CEC)

và nhấn OK / Phải để nhập.
2. Chọn tùy chọn Điều khiển HDMI và nhấn OK để chuyển đ i gi a bật hoặc tắt.

Nhấn      để uay lại giao di n trước đó.

1. Nhấn     trên điều khiển từ xa, chọn Kênh > EPG và nhấn OK/Phải để truy cập. Menu Hướng 
    dẫn chương trình s  xuất hi n, cho ph p bạn nhận thông tin về chư ng trình hi n tại hoặc 
    chư ng trình tiếp theo đang phát trên mỗi kênh. Điều hướng ua các chư ng trình khác nhau 
    b ng các nút Lên / Xuống / Trái / Phải trên điều khiển từ xa.

Lên/Xuống

Lên/Xuống

Chú ý: Để truy cập các nút màu, bạn cần nhấn nút       trên điều khiển từ xa để hiển thị bàn phím
             điều khiển virtualremote trước tiên.



iểu tượng và nhãn hi u luetooth     là các nhãn hi u đã đăng k  thu c sở h u của luetooth SIG, 
Inc. và bất k  vi c s  dụng các nhãn hi u đó của TTE Corporation đều phải được cấp ph p. Các 
nhãn hi u và tên thư ng mại khác là của các chủ sở h u tư ng ng.

MagiConnect, trước đây có tên là T Cast, cho ph p bạn thưởng th c nhiều video, nhiều ng dụng 
và chia s  n i dung tuy t vời trên màn hình lớn. Nó c ng cho ph p bạn biến m t thiết bị thông 
minh thành m t điều khiển từ xa tinh vi, cung cấp nhiều tính năng h n TV thông thường của bạn 
điều khiển từ xa. Sau đó, bạn có thể điều khiển TV thông ua thiết bị thông minh của mình.Làm 
theo hướng d n trên màn hình để u t mã  trên màn hình TV và tải xuống MagiConnect.
Lưu ý: Đảm bảo thiết bị thông minh và TV của bạn ở cùng mạng LAN gia đình (mạng cục bộ) hoặc
            phân đoạn mạng để sử dụng chức năng điều khiển từ xa của TV.

MagiConnect(T-Cast)

Cho ph p bạn đặt lại TV về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.
1. Nhấn       trên điều khiển từ xa để hiển thị trang chủ Nhấn Lên/Phải để chọn      (Cài đặt)> 
    Tùy chọn thiết bị  Đặt lại và nhấn  để truy cập.
2. Nhấn Lên/Xuống để chọn                                          và nhấn OK để vào Sau đó chọn Xóa mọi 
    thứ và nhấn OK để xác nhận.
3. Nhập 1234 hoặc mã PIN theo lời nhắc trên màn hình.
4. Chọn OK và nhấn OK để xác nhận.
5. Trình hướng d n Thiết lập ban đầu xuất hi n. ãy làm theo hướng d n trong phần Thiết lập 
    ban đầu. 

ĐẶT LẠI CỬA HÀNG









Tuyên bố pháp l  của TCL  nhà sản xuất TV này
 Do khả năng khác nhau của các sản ph m có tính năng SmartTV  Dịch vụ, c ng như nh ng hạn chế 
trong n i dung có s n, m t số tính năng, ng dụng và dịch vụ có thể không khả dụng trên tất cả các thiết 
bị hoặc trong tất cả các thiết bị lãnh th . M t số tính năng trên SmartTV c ng có thể yêu cầu thiết bị 
ngoại vi b  sung hoặc phí thành viên được bán riêng. Vui l ng truy cập trang eb của chúng tôi để biết 
thêm thông tin về thông tin và n i dung cụ thể của thiết bị khả dụng. Các dịch vụ và tính s n có của n i 
dung thông ua SmartTV có thể thay đ i theo thời gian thời gian mà không cần thông báo trước Tất cả 
n i dung và dịch vụ có thể truy cập thông ua thiết bị này thu c về bên th  ba và được bảo v  bởi bản 

uyền, b ng sáng chế, nhãn hi u và  hoặc sở h u trí tu  khác luật pháp. N i dung và dịch vụ như vậy 
ch  được cung cấp để s  dụng phi thư ng mại cá nhân của bạn. ạn có thể không s  dụng bất k  n i 
dung hoặc dịch vụ nào theo cách có không được ủy uyền bởi chủ sở h u n i dung hoặc dịch vụ các nhà 
cung cấp. hông giới hạn nh ng điều đã nói ở trên, trừ khi r  ràng được ủy uyền bởi chủ sở h u hoặc 
dịch vụ n i dung áp dụng nhà cung cấp, bạn không được s a đ i, sao ch p, xuất bản lại, tải lên, đăng, 
truyền, dịch, bán, tạo tác ph m phái sinh, khai thác hoặc phân phối dưới bất k  hình th c nào hoặc 
phư ng ti n nào n i dung hoặc dịch vụ được hiển thị thông ua thiết bị này.

ạn thừa nhận và đồng  r ng vi c s  dụng thiết bị có nguy c  của riêng bạn và toàn b  rủi ro như chất 
lượng thỏa đáng, hi u suất và đ  chính xác là với bạn. Thiết bị và tất cả n i dung và dịch vụ của bên 
th  ba được cung cấp trên mạng như là không có bảo hành của bất k  loại nào hoặc thể hi n hoặc ngụ 

. TCL từ chối tất cả bảo hành và điều ki n đối với thiết bị và bất k  n i dung và dịch vụ nào, thể hi n 
hoặc, ngụ , bao gồm nhưng không giới hạn, bảo hành thư ng mại, chất lượng thỏa đáng, thể dục cho 
m t mục đích cụ thể, của chính xác, hưởng thụ yên t nh và không xâm phạm uyền của bên th  ba. 
TCL không đảm bảo tính chính xác, hi u lực, tính kịp thời, tính hợp pháp hoặc tính đầy đủ của bất k  
n i dung hoặc dịch vụ được cung cấp ua thiết bị này và không đảm bảo r ng thiết bị, n i dung hoặc 
dịch vụ s  đáp ng yêu cầu của bạn, hoặc hoạt đ ng của thiết bị hoặc dịch vụ s  không bị gián đoạn 
hoặc không có lỗi. Trong mọi trường hợp, kể cả s  suất, s  TCL phải chịu trách nhi m, cho dù trong 
hợp đồng hay tra tấn, đối với bất k  trực tiếp nào, thi t hại gián tiếp, ng u nhiên, đặc bi t hoặc hậu 

uả, phí luật sư, chi phí hoặc bất k  thi t hại nào khác phát sinh ngoài hoặc liên uan đến bất k  thông 
tin nào có trong đó trong hoặc do kết uả của vi c s  dụng thiết bị hoặc bất k  n i dung nào hoặc dịch 
vụ được bạn hoặc bất k  bên th  ba nào truy cập, ngay cả khi khuyên về khả năng thi t hại như vậy.

Dịch vụ của bên th  ba có thể bị thay đ i, bị đình ch , loại bỏ, chấm d t hoặc gián đoạn, hoặc truy cập 
có thể được bị vô hi u hóa bất c  lúc nào, mà không cần thông báo và TCL không đại di n hoặc bảo 
hành r ng bất k  n i dung hoặc dịch vụ s  v n có s n cho bất k  khoảng thời gian. N i dung và dịch 
vụ được truyền bởi bên th  ba b ng phư ng ti n của các mạng và phư ng ti n truyền d n ua đó TCL 
không kiểm soát hông giới hạn tính t ng uát của điều này từ chối trách nhi m, TCL từ chối mọi 
trách nhi m hoặc trách nhi m đối với bất k  thay đ i, gián đoạn, vô hi u hóa, loại bỏ hoặc đình ch  bất
k  n i dung hoặc dịch vụ được thực hi n có s n thông ua thiết bị này. TCL có thể áp đặt giới hạn về 
vi c s  dụng hoặc truy cập vào m t số dịch vụ hoặc n i dung, trong mọi trường hợp và không có
thông báo hoặc trách nhi m pháp l . TCL c ng không chịu trách nhi m c ng như không chịu trách
nhi m đối với dịch vụ khách hàng liên uan đến n i dung và dịch vụ. ất k  câu hỏi hoặc yêu cầu cho 
dịch vụ liên uan đến n i dung hoặc dịch vụ nên được thực hi n trực tiếp với n i dung và dịch vụ tư ng 

ng nhà cung cấp.

TUYÊN BỐ PHÁP LÝ



Cho series S6500



Cho L32S66A / 32L61

Cho L40S66A / 40L61
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Cho series S5200/ L52



S  dụng bốn vít vừa tháo ở bước 1
để vặn chặt khung VESA vào nắp sau.

S n sàng để gắn vào tường.

Cho L32S66A / 32L61

Vặn các vít VESA ở mặt sau của TV.
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