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SỬ DỤNG KHỞI ĐỘNG NHANH



Biểu tượng này cho biết bên trong có điện áp cao. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp xúc với 
bất kỳ bộ phận bên trong nào của sản phẩm này.
Biểu tượng này chỉ ra rằng cầu chì có thể ở trung tính và phải ngắt nguồn điện lưới 
để tiếp điện cho các dây dẫn pha.

Nếu TV hiện tại của bạn đang được giữ lại và di dời, bạn cũng nên áp dụng những cân nhắc 
tương tự như trên.

Nếu một hệ thống cáp hoặc ăng ten bên ngoài được kết nối với sản phẩm, hãy đảm 
bảo rằng hệ 

TV có thể bị rơi, gây thương tích nghiêm trọng cho người hoặc tử vong. Có thể tránh được 
nhiều thương tích, đặc biệt là đối với trẻ em bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
đơn giản như:
   - LUÔN LUÔN sử dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc các phương pháp lắp đặt do nhà sản xuất TV 
      khuyến nghị.
   - LUÔN LUÔN sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ TV một cách an toàn.
   - LUÔN LUÔN đảm bảo TV không nhô ra khỏi mép của đồ nội thất hỗ trợ.
   - LUÔN LUÔN giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm khi trèo lên đồ đạc để lấy TV hoặc điều 
     khiển của TV.
   - LUÔN LUÔN định tuyến dây và cáp kết nối với TV của bạn để chúng không thể bị vấp, kéo 
     hoặc nắm.
   - KHÔNG BAO GIỜ đặt TV ở vị trí không ổn định.
   - KHÔNG BAO GIỜ đặt TV trên đồ nội thất cao(ví dụ: tủ hoặc tủ sách) mà không cố định cả 
     đồ nội thất và TV vào một giá đỡ thích hợp.
   - KHÔNG BAO GIỜ đặt TV trên vải hoặc các vật liệu khác có thể nằm giữa TV và đồ nội thất 
     hỗ trợ.
   - KHÔNG BAO GIỜ đặt các vật dụng có thể dụ trẻ em leo trèo, chẳng hạn như đồ chơi và điều 
      khiển từ xa, trên đầu TV hoặc đồ nội thất có đặt TV.
Nếu TV hiện tại đang được giữ lại và di dời, cần áp dụng các cân nhắc tương tự như trên.







prime video



- Cách sӱ�GөnJ�ĈiӅu khiӇn tӯ�[a
Khi sӱ�Gөng nút Trӧ�Oý GoogOH�OҫQ�ÿҫu tiên, bҥn sӁ�ÿѭӧc nhҳc nhӣ�Jhép nӕL�ÿiӅu khiӇn tӯ�[a
 vӟi TV.
a. Giӳ�ÿiӅu khiӇn tӯ�[a và TV trong 1 mét, vuL�OònJ�Oàm theo hѭӟnJ�Gүn trên màn hìnK�ÿӇ�EiӃt 
    hѭӟnJ�Gүn ghép nӕi. Bҥn có thӇ�Vӱ�Gөng nút Trӧ�Oý GoogOe sau khi kích hoҥt thành công.
b. Trӧ�Oý GoogOe chӍ�Nhҧ�Gөng cho tìm kiӃm nӝL�Gung tӯ�Pӝt sӕ�ӭnJ�Gөng nhҩW�ÿӏnh.

-

c ĈһW�QJ{Q�QJӳ�WURQJ�����&jL�ÿһW��! 7�\�FKӑQ�WKLӃW�Eӏ�!�1J{Q�QJӳ�WURQJ�WUDQJ�FKӫ TV thông
PLQK�WKjQK�QJ{Q�QJӳ�ÿӏD�SKѭѫQJ�KRһF�QJ{n�QJӳ�FKtQK�WKӭF�FӫD�EҥQ�ÿӇ�QkQJ�FDR�NKҧ�QăQJ
WuP�NLӃP�EҵQJ�JLӑQJ�QyL�WKjQK�F{QJ�

. 



ANTENNA/CABLE IN

ANTENNA/CABLE IN





- Nút nguồn

- Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình để vận hành. Các số liệu và Hình 
  minh họa được cung cấp để tham khảo và có thể thay đổi tùy theo loại máy.

Công tắc MIC

Â Â



Tҳt âm thanh: nhҩn núW�������ÿӇ�Wҳt âm thanh tҥm thӡi. Nhҩn lҥi nút này hoһc núW���������ÿӇ�Nhôi 
phөc âm thanh.

+/P-+/P-



1. Nhҩn      vàR�ÿiӅu khiӇn tӯ�[D�ÿӇ�KiӇn thӏ�&àL�ÿһt thӵF�ÿѫn.
2. NhҩQ�Ÿ/ź�ÿӇ�Fhӑn mөc mong muӕn, saX�ÿó nhҩn OK/Ź�ÿӇ�Yào menu con 
tѭѫnJ�ӭng.
3. Trong menu con, nhҩQ�Ÿ/źÿӇ�Fhӑn tùy chӑn menu,saX�ÿó nhҩn OK/Ź�ÿӇ�Yào 
danh sách tùy chӑn,giao diӋQ�ÿiӅu chӍnh, hoһc menu con tѭѫnJ�ӭng.
4. NhҩQ�ÿӇ�Wrӣ�YӅ�Penu trѭӟc.
5. Nhҩn EXIT hoһF�������ÿӇ�ÿóng menu.
Ghi chú:
- Bҥn cǊng có thӇ�Qhҩn vàR�ÿiӅu khiӇn tӯ�[a, chӑQ�&àL�ÿһt (nӃu có) và nhҩn O.�ÿӇ�
vào Menu càL�ÿһt TV.
Mӝt sӕ�Wùy chӑn có thӇ�Nhông có sҹn cho các nguӗn tín hiӋu nhҩW�ÿӏnh.
��&àL�ÿһt LED motion rõ ràng sӁ�Jiúp di chuyӇn nhanh hìnK�ҧnh rõ hѫn bҵng cách 
ÿiӅu khiӇQ�ÿèn nӅn LED, nhѭng hìnK�ҧnh sӁ�Wӕi hѫn và nhҩp nháy hѫn vӟi
LED motion tҳt.

TRUY CҰP TCL CHANNEL

hoһc truy cұp thông qua biӇu tѭӧng TCL Channel trên trang chӫ.
1. Nhҩn      trêQ�ÿiӅu khiӇn tӯ�[D�ÿӇ�Yào T&L�&hannel
&ho phép bҥn thѭӣng thӭc nӝi dunJ�ÿѭӧF�ÿӅ�[uҩt.

Chú ý: B͙�FͭF�Jiao di͏n nJ˱ͥi dùnJ�Fͯa TCL Channel sͅ�Wha\�ÿ͝L�WheR�FáF�Oo̩i máy ho̿F
 qu͙F�Jia kháF�Qhau. Cho phép b̩Q�Wh˱ͧnJ�WhͱF�Q͡i dunJ�ÿ˱ͫF�ÿ͉�[ṷW.



Chú ý: Nếu tìm kiếm kênh chỉ truy xuất được các kênh analog thì có thể do phát sóng kém và do 
đó không được nhà sản xuất bảo hành. nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm về việc thiếu 
hoặc kém phát sóng ở một số khu vực.



thiết bị> Khởi động nhanh> Bật Khởi động nhanh
chọn 
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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, sử dụng ▼ để chọn Chờ mạng và nhấn OK để 
kích hoạt.



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

Sử dụng tự tắt chờ

Sử dụng Tự mở nguồn



3. Khi menu Time Shift biến mất và chỉ còn lại thời gian của Time Shift trên màn hình, bạn có thể 
nhấn OK để hiển thị menu Time Shift và hoạt động theo lời nhắc trên màn hình.
4. Nhấn nút       trên điều khiển từ xa để dừng Time Shift và thoát. (Để truy cập các nút trên menu 
 Time Shift, trước tiên bạn cần nhấn nút        trên điều khiển từ xa để hiển thị bàn phím điều khiển 
từ xa ảo .)



T-Cast

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



g nói TV rảnh tay









[Tuyên bố pháp lý] của TCL - nhà sản xuất TV này
 Do khả năng khác nhau của các sản phẩm có tính năng SmartTV - Dịch vụ, cũng như những hạn chế 
trong nội dung có sẵn, một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể không khả dụng trên tất cả các thiết 
bị hoặc trong tất cả các thiết bị lãnh thổ. Một số tính năng trên SmartTV cũng có thể yêu cầu thiết bị 
ngoại vi bổ sung hoặc phí thành viên được bán riêng. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết 
thêm thông tin về thông tin và nội dung cụ thể của thiết bị khả dụng. Các dịch vụ và tính sẵn có của nội 
dung thông qua SmartTV có thể thay đổi theo thời gian thời gian mà không cần thông báo trước Tất cả 
nội dung và dịch vụ có thể truy cập thông qua thiết bị này thuộc về bên thứ ba và được bảo vệ bởi bản 
quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và / hoặc sở hữu trí tuệ khác luật pháp. Nội dung và dịch vụ như vậy 
chỉ được cung cấp để sử dụng phi thương mại cá nhân của bạn. Bạn có thể không sử dụng bất kỳ nội 
dung hoặc dịch vụ nào theo cách có không được ủy quyền bởi chủ sở hữu nội dung hoặc dịch vụ các nhà 
cung cấp. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trừ khi rõ ràng được ủy quyền bởi chủ sở hữu hoặc 
dịch vụ nội dung áp dụng nhà cung cấp, bạn không được sửa đổi, sao chép, xuất bản lại, tải lên, đăng, 
truyền, dịch, bán, tạo tác phẩm phái sinh, khai thác hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào hoặc 
phương tiện nào nội dung hoặc dịch vụ được hiển thị thông qua thiết bị này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng thiết bị có nguy cơ của riêng bạn và toàn bộ rủi ro như chất 
lượng thỏa đáng, hiệu suất và độ chính xác là với bạn. Thiết bị và tất cả nội dung và dịch vụ của bên 
thứ ba được cung cấp trên mạng như là không có bảo hành của bất kỳ loại nào hoặc thể hiện hoặc ngụ 
ý. TCL từ chối tất cả bảo hành và điều kiện đối với thiết bị và bất kỳ nội dung và dịch vụ nào, thể hiện 
hoặc, ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo hành thương mại, chất lượng thỏa đáng, thể dục cho 
một mục đích cụ thể, của chính xác, hưởng thụ yên tĩnh và không xâm phạm quyền của bên thứ ba. 
TCL không đảm bảo tính chính xác, hiệu lực, tính kịp thời, tính hợp pháp hoặc tính đầy đủ của bất kỳ 
nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp qua thiết bị này và không đảm bảo rằng thiết bị, nội dung hoặc 
dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc hoạt động của thiết bị hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn 
hoặc không có lỗi. Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, sẽ TCL phải chịu trách nhiệm, cho dù trong 
hợp đồng hay tra tấn, đối với bất kỳ trực tiếp nào, thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu 
quả, phí luật sư, chi phí hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh ngoài hoặc liên quan đến bất kỳ thông 
tin nào có trong đó trong hoặc do kết quả của việc sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ nội dung nào hoặc dịch 
vụ được bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào truy cập, ngay cả khi khuyên về khả năng thiệt hại như vậy.

Dịch vụ của bên thứ ba có thể bị thay đổi, bị đình chỉ, loại bỏ, chấm dứt hoặc gián đoạn, hoặc truy cập 
có thể được bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo và TCL không đại diện hoặc bảo 
hành rằng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ sẽ vẫn có sẵn cho bất kỳ khoảng thời gian. Nội dung và dịch 
vụ được truyền bởi bên thứ ba bằng phương tiện của các mạng và phương tiện truyền dẫn qua đó TCL 
không kiểm soát Không giới hạn tính tổng quát của điều này từ chối trách nhiệm, TCL từ chối mọi 
trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thay đổi, gián đoạn, vô hiệu hóa, loại bỏ hoặc đình chỉ bất
kỳ nội dung hoặc dịch vụ được thực hiện có sẵn thông qua thiết bị này. TCL có thể áp đặt giới hạn về 
việc sử dụng hoặc truy cập vào một số dịch vụ hoặc nội dung, trong mọi trường hợp và không có
thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. TCL cũng không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách
nhiệm đối với dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ. Bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu cho 
dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ nên được thực hiện trực tiếp với nội dung và dịch vụ tương 
ứng nhà cung cấp.

TUYÊN BỐ PHÁP LÝ



Cho series C715



Cho series C815

Đặt TV trên bàn úp xuống.
Tháo các vít và tháo nắp bên trái và bên phải. Đặt chân đế bên trái và bên phải vào vị trí.

Vít  chặt ốc vít chân đế

Cho series C716/Q716



Sẵn sàng để gắn lên tườngĐặt các đinh giá treo tường vào các lỗ vít,
sau đó vít giá treo tường vào vỏ sau.
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