
Hướng dẫn Vận hành
LED TV

JX700V series

Để biết thêm hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo 
[eHELP] (Hướng dẫn sử dụng tích hợp).
≥ Cách sử dụng [eHELP]  (trang 19)

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Panasonic.
Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm này và giữ lại 
chúng để tham khảo trong tương lai.
Vui lòng đọc kỹ “Biện pháp an toàn” của hướng dẫn này trước khi sử dụng.
Các hình ảnh hiển thị trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất minh họa.

F0121SR1021 Tiếng Việt

(hình ảnh: TH-65JX700V)
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3Tiếng Việt

Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, cũng như lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương 
mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của 
công ty HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, và biểu tượng hai chữ 
D là các thương hiệu của Dolby Laboratories.
Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.
Các tài liệu mật chưa công bố.
Bản quyền © 1992-2015 thuộc Dolby Laboratories. Đã 
đăng ký bản quyền.

Wi-Fi® là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance®.
WPA3™, WPA2™, WPA™ là các nhãn hiệu của Wi-Fi 
Alliance®.

Biểu trưng và biểu tượng chữ cái Bluetooth® là các nhãn 
hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. 
Việc sử dụng các nhãn hiệu đó của Panasonic 
Corporation đều phải được cấp phép.

x.v.Colour™ là một nhã hiệ.

Logo DVB và DVB là các nhãn hiệu của DVB Project.

Google là một nhãn hiệu của Google LLC.

Amazon, Prime Video và tất cả các logo liên quan là các 
nhãn hiệu của Amazon.com, Inc. Hoặc công ty liên kết 
của nó.

Sản phẩm này tuân thủ với Thông số Kỹ thuật của UHD 
Alliance: Chế độ Tham chiếu Chỉ định của UHDA, Phiên 
bản 1.0. Logo FILMMAKER MODE™ là một nhãn hiệu 
của UHD Alliance, Inc. Ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

≥ Để biết thêm thông tin về các nhãn hiệu, tham khảo 
[eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Đọc phần này 
trước > Trước khi sử dụng > Chứng nhận).

Hình minh họa TH-65JX700V chỉ sử dụng cho sổ tay 
hướng dẫn này trừ trường hợp có đề cập khác.
Hình minh họa có thể khác nhau tùy theo model và 
quốc gia.
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4 Tiếng Việt

Thông báo Quan 
trọng
Thông báo liên quan đến chức năng phát 
sóng kỹ thuật số mặt đất
≥ Chức năng liên quan đến phát sóng Kỹ thuật số sẽ 

hoạt động trong các khu vực có các dịch vụ phát sóng 
kỹ thuật số mặt đất. Hãy hỏi Đại lý Panasonic ở địa 
phương bạn để biết các khu vực phủ sóng.

≥ Không phải tất cả các tính năng đều có sẵn tùy thuộc 
vào quốc gia, khu vực, đơn vị phát sóng và nhà cung 
cấp dịch vụ.

≥ TV này có khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật 
phát sóng Kỹ thuật số. Nhưng không đảm bảo cho các 
dịch vụ phát sóng Kỹ thuật số trong tương lai.

Các ứng dụng Internet, chức năng điều khiển bằng giọng 
nói do các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng cung cấp và 
có thể bị thay đổi, gián đoạn hoặc ngừng cung cấp bất kỳ 
lúc nào.
Panasonic không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về 
tính khả dụng hoặc tính liên tục của các dịch vụ này.

Panasonic không đảm bảo hoạt động và hiệu suất của 
các thiết bị ngoại vi do các nhà sản xuất khác sản xuất; 
và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt 
hại phát sinh từ hoạt động và/hoặc hiệu suất từ việc sử 
dụng các thiết bị ngoại vi của nhà sản xuất khác.

Xử lý thông tin khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được tổ chức 
phát sóng hoặc nhà cung cấp ứng dụng ghi lại trên TV 
này. Trước khi sửa chữa, chuyển nhượng hoặc vứt bỏ 
TV, hãy xóa tất cả thông tin được ghi trên TV này theo 
quy trình sau.
[eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Các chức năng > 
Đặt lại)
Thông tin khách hàng có thể được nhà cung cấp thu thập 
thông qua ứng dụng do bên thứ ba cung cấp trên TV 
hoặc trang web này. Vui lòng xác nhận trước các điều 
khoản và điều kiện, v.v. của nhà cung cấp.
• Panasonic sẽ không chịu trách nhiệm về việc thu thập 

hoặc sử dụng thông tin của khách hàng thông qua 
ứng dụng do bên thứ ba cung cấp trên TV hoặc trang 
web này.

• Khi nhập số thẻ tín dụng, tên của bạn, v.v., hãy đặc 
biệt chú ý đến độ tin cậy của nhà cung cấp.

• Thông tin đã đăng ký có thể được đăng ký trong máy 
chủ, v.v. của nhà cung cấp. Trước khi sửa chữa, 
chuyển nhượng hoặc vứt bỏ TV này, hãy nhớ xóa 
thông tin theo các điều khoản và điều kiện, v.v. của 
nhà cung cấp.

Việc ghi và phát lại nội dung trên thiết bị này hoặc bất kỳ 
thiết bị nào khác có thể cần có sự cho phép của chủ sở 
hữu bản quyền hoặc các quyền khác trong nội dung đó. 
Panasonic không có thẩm quyền và không cấp cho bạn 
quyền đó và từ chối rõ ràng mọi quyền, khả năng hoặc ý 
định thay mặt bạn để có được sự cấp phép đó. Bạn có 
trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng thiết bị này 
hoặc bất kỳ thiết bị nào khác tuân thủ luật bản quyền 
hiện hành ở quốc gia của bạn. Vui lòng tham khảo luật 
đó để biết thêm thông tin về các luật và quy định liên 
quan có liên quan hoặc liên hệ với chủ sở hữu các quyền 
trong nội dung bạn muốn ghi lại hoặc phát lại.

Sản phẩm này được cấp phép theo giấy phép danh mục 
bằng sáng chế của AVC cho mục đích sử dụng cá nhân 
của người tiêu dùng hoặc các mục đích sử dụng khác 
mà sản phẩm không nhận thù lao để (i) mã hóa video 
theo Tiêu chuẩn AVC (“AVC Video”) và/hoặc (ii) giải mã 
Video AVC được mã hóa bởi người tiêu dùng tham gia 
vào một hoạt động cá nhân và/hoặc được lấy từ một nhà 
cung cấp video được phép cung cấp Video AVC. Bất kỳ 
mục đích sử dụng nào khác đều không có giấy phép 
hoặc được ngụ ý cho phép.
Có thể xem thêm thông tin từ MPEG LA, L.L.C.
Xem http://www.mpegla.com.

Panasonic và các công ty liên kết của mình không tuyên 
bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các 
thiết bị USB và hiệu suất giao tiếp giữa các thiết bị USB 
và cổng USB của các sản phẩm Panasonic, đồng thời từ 
chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng hay 
ngụ ý hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới 
hạn như bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về tính phù hợp cho 
một mục đích cụ thể, mọi tổn thất về dữ liệu và mọi bảo 
đảm ngụ ý phát sinh từ quá trình xử lý hoặc quá trình 
thực hiện giao tiếp dữ liệu giữa các thiết bị USB và cổng 
USB của các sản phẩm Panasonic.

Chỉ vận chuyển sản phẩm ở vị trí thẳng đứng.

Dấu này cho biết sản phẩm hoạt động trên điện áp Xoay 
chiều (AC).

Dấu hiệu này cho biết thiết bị điện Cấp II hoặc thiết bị 
điện cách điện kép, trong đó sản phẩm không yêu cầu 
nối đất (tiếp đất) an toàn.
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5Tiếng Việt

Biện pháp an toàn
Để tránh rủi ro điện giật, hỏa hoạn, hư hỏng hoặc thương 
tích, vui lòng làm theo các cảnh báo và thận trọng dưới 
đây:

∫ Phích cắm chính và dây dẫn

≥ TV này được thiết kế hoạt động ở nguồn điện AC  
220-240 V, 50 / 60 Hz.

≥ Cắm hoàn toàn phích cắm điện vào ổ cắm điện.
≥ Để Tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm điện 

ra khỏi ổ cắm điện. Do đó, phích cắm điện phải luôn ở 
vị trí dễ dàng tiếp cận.

≥ Rút phích cắm điện khi lau chùi TV.

≥ Không làm hỏng dây dẫn chính.

• Không di chuyển TV khi đã cắm dây nguồn vào ổ 
cắm điện chính.

• Không xoắn, uốn cong hoặc kéo dài dây dẫn quá 
mức.

• Không sử dụng phích cắm điện hoặc ổ cắm điện đã 
bị hỏng.

• Kiểm tra để đảm bảo TV không đè lên dây dẫn 
chính.

∫ Cẩn thận

≥ Không nhét các vật lạ vào TV qua lỗ thông hơi.
≥ Nếu TV được sử dụng trong khu vực mà côn trùng có 

thể dễ dàng xâm nhập vào TV.
Côn trùng có thể xâm nhập vào TV, chẳng hạn như 
ruồi nhỏ, nhện, kiến, v.v. có thể gây hỏng TV hoặc bị 
mắc kẹt trong khu vực có thể nhìn thấy trên TV, ví dụ: 
trong màn hình.

≥ Không sử dụng thiết bị bệ đỡ / giá gắn chưa được phê 
duyệt. Hãy yêu cầu đại lý Panasonic tại địa phương 
bạn thực hiện cài đặt hoặc lắp đặt các giá treo tường 
đã được phê duyệt.

≥ Không ấn hoặc tác động mạnh lên khung hiển thị.
≥ Không để trẻ em trèo lên TV.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ 
điều gì bất thường, hãy rút 
phích cắm điện ngay lập tức.
≥ Các loại phích cắm chính 

sẽ khác nhau tùy thuộc 
vào model và quốc gia.

≥ Không chạm vào phích cắm điện bằng 
tay ướt.

• Không đặt vật nặng lên dây 
dẫn.

• Không đặt dây dẫn gần vật 
có nhiệt độ cao.

• Không kéo dây dẫn. Giữ 
vào thân phích cắm điện 
khi ngắt kết nối phích cắm.

≥ Không tháo nắp và không bao 
giờ tự sửa TV vì có thể tiếp xúc 
với các bộ phận mang điện và có 
nguy cơ bị điện giật khi tháo 
chúng ra. Bên trong không có bộ 
phận nào người dùng có thể sửa 
chữa được.

≥ Không để TV nơi nước mưa có 
thể hắt vào hoặc nơi quá ẩm. 
Không để TV tiếp xúc với nước 
nhỏ giọt hoặc bụi nước và các 
vật chứa đầy chất lỏng, chẳng 
hạn như lọ hoa, không được 
đặt lên TV hoặc phía trên TV.

≥ Không đặt TV trên các bề mặt 
dốc hoặc không chắc chắn và 
đảm bảo rằng TV không bị treo 
ở mép của đế giữ.

TH-50_65JX700V_Vie_8A06B00035100.book  5 ページ  ２０２１年２月１９日　金曜日　午後４時５９分



6 Tiếng Việt

≥ TV này được thiết kế để sử dụng trên mặt bàn.

∫ Nguy cơ ngạt thở/Mắc nghẹn

≥ Bao bì của sản phẩm này có thể gây ngạt thở. Một số 
bộ phận có kích thước nhỏ và có thể gây nguy cơ mắc 
nghẹn cho trẻ nhỏ. Hãy để các bộ phận này xa tầm 
tay trẻ nhỏ.

∫ Bệ đỡ

≥ Không tháo rời hoặc chỉnh sửa bệ đỡ.

≥ Không sử dụng bất kỳ bệ đỡ nào khác ngoài bệ đi 
kèm với TV này.

≥ Không sử dụng bệ đỡ nếu nó bị cong vênh hoặc hư 
hỏng vật lý. Nếu tình trạng này xảy ra, hãy liên hệ 
ngay với đại lý Panasonic gần nhất.

≥ Trong quá trình lắp đặt, cần đảm bảo siết chặt tất cả 
các vít.

≥ Đảm bảo rằng TV không chịu bất kỳ tác động nào 
trong quá trình lắp đặt bệ đỡ.

≥ Không để trẻ em trèo lên bệ đỡ.
≥ Khi lắp đặt hoặc tháo TV khỏi bệ đỡ cần có ít nhất hai 

người.
≥ Lắp đặt hoặc tháo TV theo quy trình đã chỉ định.

∫ Sóng radio

≥ Không sử dụng TV và điều khiển từ xa ở bất kỳ cơ sở 
y tế hoặc địa điểm nào có thiết bị y tế. Sóng vô tuyến 
có thể làm nhiễu thiết bị y tế và có thể gây tai nạn do 
trục trặc.

≥ Không sử dụng TV và điều khiển từ xa gần bất kỳ thiết 
bị điều khiển tự động nào như cửa tự động hoặc thiết 
bị báo cháy. Sóng vô tuyến có thể gây nhiễu thiết bị 
điều khiển tự động và có thể gây tai nạn do trục trặc.

≥ Giữ TV và điều khiển từ xa cách xa ít nhất 15 cm nếu 
bạn có máy trợ tim. Sóng vô tuyến có thể cản trở hoạt 
động của máy trợ tim.

≥ Không tháo rời hoặc thay đổi TV và điều khiển từ xa 
theo bất kỳ cách nào.

∫Mạng LAN không dây tích hợp

≥ Không sử dụng mạng LAN không dây tích hợp để kết 
nối với bất kỳ mạng không dây nào (SSID*) mà bạn 
không có quyền sử dụng. Các mạng như vậy có thể 
được liệt kê trong kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, việc sử 
dụng chúng có thể bị coi là truy cập bất hợp pháp.

≥ Không để mạng LAN không dây tích hợp tiếp xúc với 
nhiệt độ cao, ánh nắng trực tiếp hoặc hơi ẩm.

≥ Dữ liệu được truyền và nhận qua sóng vô tuyến có thể 
bị chặn và giám sát.

≥ Mạng LAN không dây tích hợp sử dụng các dải tần 
2,4 GHz và 5 GHz. Để tránh trục trặc hoặc phản hồi 
chậm do nhiễu sóng radio khi sử dụng mạng LAN 
không dây tích hợp, hãy để TV cách xa các thiết bị 
khác sử dụng tín hiệu 2,4 GHz và 5 GHz như các thiết 
bị mạng LAN không dây khác, lò vi sóng và điện thoại 
di động.

Cảnh báo Nguy cơ Mất Ổn định
TV có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong. Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc 
biệt đối với trẻ em, bằng cách thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa đơn giản như:
• LUÔN LUÔN sử dụng tủ hoặc kệ đỡ hoặc các 

phương pháp lắp đặt được 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 là TV không nhô ra khỏi 
cạnh của đồ nội thất nâng đỡ.

• LUÔN LUÔN giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm 
khi trèo lên đồ nội thất để với TV hoặc điều khiển 
TV.

• LUÔN LUÔN sắp đặt dây và cáp kết nối với TV 
của bạn một cách an toàn để không bị vấp ngã, 
kéo hoặc nắm được.

• KHÔNG BAO GIỜ đặt TV ở vị trí không ổn định.
• KHÔNG BAO GIỜ đặt TV lên đồ nội thất cao (ví 

dụ: tủ tường 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 để các 
vật liệu khác giữa TV và đồ nội thất nâng đỡ.

• KHÔNG BAO GIỜ đặt các vật dụng có thể dụ trẻ 
em trèo lên, chẳng hạn như đồ chơi và điều 
khiển từ xa, trên nóc TV hoặc đồ nội thất có đặt 
TV.

Nếu tiếp tục sử dụng hoặc di dời TV hiện có, cũng 
nên áp dụng các khuyến cáo tương tự trên.

≥ Không để TV tiếp xúc trực tiếp 
với ánh nắng mặt trời và các 
nguồn nhiệt khác.

Để tránh cháy lan, 
luôn để nến hoặc 
các ngọn lửa hở 
khác cách xa sản 
phẩm này

SSID là tên để xác định một mạng không dây cụ thể 
để truyền dữ liệu.
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7Tiếng Việt

≥ Khi xảy ra sự cố do tĩnh điện, v.v., TV có thể ngừng 
hoạt động để tự bảo vệ. Trong trường hợp này, hãy 
tắt TV bằng công tắc Bật/Tắt nguồn điện chính, sau 
đó bật lại.

∫ Công nghệ không dây Bluetooth®

≥ TV và điều khiển từ xa sử dụng dải ISM tần số sóng 
vô tuyến 2,4 GHz (Bluetooth®). Để tránh trục trặc hoặc 
phản hồi chậm do nhiễu sóng radio, hãy để TV và điều 
khiển từ xa các xa các thiết bị như thiết bị sử dụng 
mạng LAN không dây khác, các thiết bị Bluetooth® 
khác, lò vi sóng, điện thoại di động và các thiết bị sử 
dụng tín hiệu 2,4 GHz.

∫ Thông gió

Dành đủ không gian (ít nhất 10 cm) xung quanh TV để 
tránh nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến hỏng sớm một số 
linh kiện điện tử.

≥ Cho dù bạn có đang sử dụng bệ đỡ hay không, hãy 
luôn đảm bảo lỗ thông gió ở dưới cùng của TV không 
bị chặn và có đủ không gian để có thể thông gió đầy 
đủ.

∫ Di chuyển TV

Trước khi di chuyển TV, hãy ngắt kết nối tất cả các dây 
nguồn.
≥ Cần phải có ít nhất hai người để di chuyển TV để 

tránh thương tích có thể xảy ra do TV bị lật hoặc rơi.
≥ Không giữ phần màn hình như hình dưới đây khi di 

chuyển TV. Điều này có thể gây ra sự cố hoặc hư 
hỏng.

∫ Khi không sử dụng trong thời gian dài

Khi phích cắm điện vẫn kết nối trực tiếp với ổ cắm điện 
chính, TV sẽ vẫn tiêu thụ một lượng điện ngay cả khi ở 
chế độ Tắt.
≥ Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường khi 

không sử dụng TV trong một thời gian dài.

∫ Điều kiện sử dụng

≥ Thiết bị này được thiết kế để sử dụng ở vùng khí hậu 
nhiệt đới.

∫ Âm lượng quá mức

≥ Nếu bạn nghe thấy tiếng ồn trống trong tai, hãy giảm 
âm lượng hoặc tạm thời ngừng sử dụng tai nghe.

∫ Pin cho Điều khiển Từ xa

≥ Để pin xa tầm tay trẻ em để tránh nuốt phải. 
Có thể xảy ra các tác dụng vật lý có hại nếu vô tình 
nuốt phải. Nếu bạn nghi ngờ trẻ đã nuốt phải, hãy nhờ 
chăm sóc y tế ngay lập tức.

≥ Việc lắp đặt sai có thể gây rò rỉ, ăn mòn và cháy nổ 
pin.

≥ Chỉ thay thế pin cùng loại hoặc tương đương.
≥ Không để lẫn pin cũ vào pin mới.
≥ Không trộn lẫn các loại pin khác nhau (chẳng hạn như 

pin kiềm và pin mangan).
≥ Không sử dụng pin có thể sạc lại (Ni-Cd, v.v.).
≥ Không đốt cháy hoặc đập vỡ pin.
≥ Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh 

nắng mặt trời, lửa hoặc những thứ tương tự.
≥ Hãy đảm bảo tiêu hủy pin đúng cách.
≥ Tháo pin ra khỏi thiết bị khi không sử dụng trong thời 

gian dài để tránh pin bị rò rỉ, ăn mòn và cháy nổ.

≥ Không nên cản trở việc thông 
gió bằng cách che các lỗ thông 
gió bằng các vật dụng như 
báo, khăn trải bàn và rèm cửa.

10
1010 10

(cm)

≥ Không để tai bạn tiếp xúc với 
âm lượng quá lớn từ tai 
nghe. Có thể gây ra thiệt hại 
không thể khắc phục.
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8 Tiếng Việt

Phụ kiện

Điề khiể từ xa  (trang 15)
≥ N2QBYA000039

Bệ đỡ  (trang 8)

Pin (2)  (trang 16)
≥ LR03

Hướng dẫn Vận hành

≥ Các phụ kiện có thể không để được cùng nhau. Chú ý 
đừng vô ý vứt bỏ chúng.

Cài đặt TV
A Bệ đỡ (2)

B Vít lắp đặt (4)

Lấy bệ đỡ và TV ra khỏi thùng đựng và đặt TV lên bàn 
làm việc theo cách úp mặt màn hình xuống vải sạch và 
mềm (như chăn, v.v.).
≥ Sử dụng một chiếc bàn phẳng và chắc chắn với kích 

thước lớn hơn TV.
≥ Không giữ vào mặt màn hình.
≥ Nhẹ nhàng để không làm xước hoặc vỡ TV.

Phụ kiện Tiêu chuẩn

M4 × 24 (mm)

Chuẩn bị
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9Tiếng Việt

≥ Để bệ đỡ chắc chắn, nếu không bệ đỡ có thể bị bung 
ra khi đặt TV vào.

≥ Không lắp ráp bệ đỡ theo bất kỳ phương pháp nào 
khác với phương pháp quy định dưới đây.

Đảm bảo tháo bệ đỡ theo các quy trình sau đây khi bạn 
sử dụng giá treo tường hoặc đóng gói lại TV.

1 Đặt TV lên bàn làm việc theo cách úp mặt màn hình 
xuống vải sạch và mềm.

2 Tháo các vít lắp ráp B khỏi bệ đỡ.
3 Kéo bệ đỡ ra khỏi TV.

Lắp ráp bệ đỡ

A

B

Tháo bệ đỡ
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10 Tiếng Việt

Lắp đặt giá treo 
tường
Vui lòng liên hệ với đại lý Panasonic tại địa phương để 
mua giá treo tường được khuyến nghị.

≥ Các lỗ để lắp đặt giá treo tường

≥ Sử dụng giá treo tường khác hoặc tự lắp giá treo 
tường có nguy cơ gây thương tích cho người và hư 
hỏng sản phẩm. Để duy trì hiệu suất và sự an toàn 
của thiết bị, hãy yêu cầu đại lý hoặc nhà thầu được 
cấp phép giúp bạn cố định các giá treo treo tường. 
Bạn sẽ không được bảo hành nếu có bất kỳ thiệt hại 
nào do đơn vị lắp đặt không đủ tiêu chuẩn.

≥ Đọc kỹ hướng dẫn kèm theo các phụ kiện tùy chọn và 
tuyệt đối đảm bảo tuân thủ các các bước để tránh TV 
bị rơi.

≥ Xử lý TV cẩn thận trong quá trình lắp đặt để tránh bị 
tác động hoặc các lực va chạm khác có thể gây hư 
hỏng sản phẩm.

≥ Cẩn thận khi cố định các giá treo tường vào tường. 
Luôn đảm bảo rằng không có dây điện hoặc đường 
ống trong tường trước khi treo giá đỡ.

≥ Để tránh rơi và gây thương tích, hãy tháo TV ra khỏi vị 
trí tường cố định khi không còn sử dụng.

a

b

(Nhìn từ bên cạnh)

Vít để cố định TV vào giá treo tường 
(không đi kèm TV)

a: 200 mm
b: 200 mm

a: 400 mm
b: 200 mm

Mặt sau TV

Độ sâu của vít

tối thiểu: 11 mm
tối đa: 22 mm

tối thiểu: 11 mm
tối đa: 23 mm

Đường kính vít
M6
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Kết nối
≥ Thiết bị bên ngoài và dây dẫn thể hiện không được 

cung cấp cùng với TV này.
≥ Hãy đảm bảo ngắt phích cắm khỏi ổ điện trước khi 

cắm hoặc tháo bất kỳ cáp kết nối nào.
≥ Kiểm tra loại thiết bị đầu cuối và phích cắm của cáp có 

chính xác để kết nối không.
≥ Sử dụng cáp nối HDMI phù hợp loại dây hoàn toàn.
≥ Để TV cách xa các thiết bị điện tử (thiết bị video, v.v.) 

hoặc thiết bị có cảm biến hồng ngoại, nếu không, hình 
ảnh/âm thanh có thể bị biến dạng hoặc có thể ảnh 
hưởng đến hoạt động của thiết bị khác.

≥ Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng thiết bị được kết nối.

1 Bảng tên Model
2 Giắc cắm tai nghe (giắc cắm mini âm thanh nổi 

3,5 mm)
3 HDMI 1 - 2
4 Cổng USB 1 - 2 

 Biểu tượng này cho biết hoạt động bằng 
nguồn DC.

5 Thiết bị đấu nối ăng ten
6 DIGITAL AUDIO OUT
7 ETHERNET thiết bị đầu cuối
≥ Sử dụng cáp LAN đôi xoắn có vỏ bọc (STP).

8 HDMI 3
9 AV IN (VIDEO / AUDIO L/R)

∫ Thiết bị AV
(Đầu ghi DVD / Đầu ghi Blu-ray, Đầu thu kỹ thuật số, 
v.v.)
≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 

kiếm bằng Mục đích > Xem > Cơ bản > Kết nối cơ 
bản).

∫ Ăng ten
Các thông báo đặc biệt khi nhận các dịch vụ kỹ thuật 
số mặt đất
≥ Nếu bạn nhận TV kỹ thuật số và analog thông qua hai 

ăng ten riêng biệt, hãy sử dụng bộ trộn RF để trộn 
chúng lại.

TV

Cáp RF

Bộ trộn RF

Ăng ten (TV Analog)

Ăng ten (TV kỹ thuật số)
≥ Nếu bạn nhận tín hiệu TV Analog thông qua mạng TV 

cáp, thì cần phải có ăng ten để nhận tín hiệu TV kỹ 
thuật số.
Trong trường hợp này, bạn không nên sử dụng bộ 
trộn RF vì tín hiệu TV gây nhiễu lẫn nhau.

≥ Một bộ chọn RF được trang bị sẵn để chuyển đổi tín 
hiệu TV kỹ thuật số và TV Analog.

TV

Cáp RF

Bộ chọn RF

Ăng ten (TV kỹ thuật số)

Thiết bị đầu cuối

1

76 8 9

2

4

5

3

Kết nối cơ bản

Cáp
(TV Analog)
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12 Tiếng Việt

TV

Cáp RF

Ăng ten
≥ Đối với TV kỹ thuật số, TV Analog
≥ Giữ khoảng cách giữa TV và cáp RF để tránh hình 

ảnh bị méo.
≥ Không đặt cáp RF gần dây dẫn chính để tránh nhiễu.
≥ Không đặt cáp RF dưới TV.
≥ Cần có ăng ten, cáp đúng (đồng trục 75 Ω) và phích 

cắm đầu cuối chính xác để có được hình ảnh và âm 
thanh chất lượng tối ưu.

≥ Nếu sử dụng hệ thống ăng ten chung, bạn có thể cần 
cáp kết nối chính xác và giắc cắm giữa ổ cắm ăng ten 
trên tường và TV.

≥ Bạn có thể hỏi Trung tâm Dịch vụ Truyền hình địa 
phương hoặc đại lý của bạn để có được hệ thống ăng 
ten chính xác cho khu vực cụ thể của bạn và các phụ 
kiện cần thiết.

≥ Bạn, khách hàng, sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi 
vấn đề liên quan đến việc lắp đặt ăng ten, nâng cấp 
các hệ thống hiện có hoặc các phụ kiện cần thiết, và 
các chi phí phát sinh.

≥ Để có được hình ảnh chất lượng tối ưu, hãy chọn ăng 
ten hoặc mạng TV cáp.

∫ Dây dẫn chính

∫Mạng
Cần có môi trường mạng băng thông rộng để có thể sử 
dụng các dịch vụ internet.
≥ Nếu bạn không có bất kỳ dịch vụ mạng băng thông 

rộng nào, vui lòng tham khảo ý kiến của đại lý bán lẻ 
để được hỗ trợ.

≥ Chuẩn bị môi trường internet cho kết nối có dây hoặc 
kết nối không dây.

≥ Quá trình thiết lập kết nối mạng sẽ được thực hiện khi 
sử dụng TV lần đầu.  (trang 18)

≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 
kiếm bằng Mục đích > Mạng > Kết nối mạng).

TV

Cáp HDMI

Thiết bị tương thích 4K / HDR
≥ Tái tạo hình ảnh chính xác hơn với gam màu mở rộng 

khi kết nối thiết bị tương thích 4K. [Chế độ 2] là chế độ 
hỗ trợ tín hiệu độ nét cao hơn [Chế độ 1]. Đặt thành 
[Chế độ 1] khi hình ảnh hoặc âm thanh ở đầu vào 
HDMI không được phát đúng cách.

≥ Kết nối thiết bị tương thích 4K với cổng HDMI bằng 
cáp tương thích 4K để bạn có thể xem nội dung ở 
định dạng 4K.

≥ Hỗ trợ HDR không làm tăng khả năng sáng tối đa của 
tấm nền TV.

∫ [Cài đặt tự động HDMI] (danh mục [Cài đặt])
Tái tạo hình ảnh chính xác hơn với gam màu mở rộng 
khi kết nối thiết bị tương thích 4K. Chọn chế độ tùy thuộc 
vào thiết bị.

[Chế độ 1]:
Để tương thích tốt hơn. Đặt thành [Chế độ 1] khi hình 
ảnh hoặc âm thanh ở đầu vào HDMI không được phát 
đúng cách.
[Chế độ 2]:
Đối với các thiết bị tương thích 4K có chức năng xuất 
hình ảnh chính xác với gam màu mở rộng

≥ Để thay đổi chế độ
1. Chọn chế độ đầu vào HDMI kết nối với thiết bị.
2. Hiển thị menu và chọn [Cài đặt tự động HDMI] (Cài 

đặt > Tùy chọn thiết bị > Đầu vào).
≥ Để biết thông tin về định dạng hợp lệ, tham khảo 

[eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Xem > Độ phân 
giải 4K > Cài đặt tự động HDMI).

Dây dẫn chính

AC 220-240 V
50 / 60 Hz

Kết nối cho thiết bị tương thích 4K / 
HDR
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∫ Đầu phát DVD / Máy quay video / Thiết bị 
chơi game
(Thiết bị quay VIDEO)

TV

Cáp video làm bằng chất liệu tổng hợp (Có vỏ bọc)
≥ Dùng cáp làm bằng chất liệu tổng hợp có vỏ bọc.

Cáp âm thanh (Có vỏ bọc)
≥ Sử dụng cáp âm thanh loại có vỏ bọc.

Đầu phát DVD / Máy quay video / Thiết bị chơi game

∫ Bộ khuếch đại (nghe bằng loa ngoài)
≥ Để tận hưởng trải nghiệm âm thanh đa kênh trên thiết 

bị ngoài (chẳng hạn như Dolby Digital 5,1ch), hãy kết 
nối thiết bị này với bộ khuếch đại. Để biết thêm thông 
tin về các kết nối, hãy đọc hướng dẫn sử dụng của 
thiết bị và bộ khuếch đại.

≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 
kiếm bằng Mục đích > Xem > Thiết bị ngoại vi > Kết 
nối bên ngoài).

∫ Tai nghe
≥ Để dùng tai nghe, trong menu Âm thanh, hãy chuyển 

[Ngõ ra âm thanh] thành [Tai nghe].
≥ Để biết thêm thông tin về chế độ cài đặt đầu ra cuối 

của tai nghe, tham khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục 
đích > Thiết lập > Âm thanh).

∫ USB HDD (dùng để ghi)
≥ Dùng cổng USB 2 để kết nối USB HDD.
≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 

kiếm bằng Mục đích > Ghi).

∫ HDMI CEC
≥ Dùng HDMI 1 - 3 đối với kết nối HDMI CEC.
≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 

kiếm bằng Mục đích > Các chức năng > HDMI CEC).

TV này hỗ trợ hình thức liên lạc qua Bluetooth®.
Các thiết bị Bluetooth® đã đăng ký (ghép nối) với TV này 
có thể kết nối (giao tiếp) với TV này.
≥ Khi đăng ký (ghép nối) một thiết bị Bluetooth® với TV 

này, chỉ di chuyển thiết bị trong phạm vi 50 cm so với 
TV.

≥ Bạn không thể đăng ký (ghép nối) các thiết bị 
Bluetooth® mà không tương thích với TV này.

≥ Nếu sau này, bạn đăng ký và sử dụng một thiết bị có 
hỗ trợ Bluetooth® mà mình đã đăng ký (ghép nối) với 
TV này trên một thiết bị khác, thì khi đó, bạn sẽ không 
dùng được thiết bị đó với TV này nữa. Trong trường 
hợp này, hãy đăng ký lại thiết bị trên TV này.

≥ Bạn có thể đăng ký các thiết bị âm thanh Bluetooth® 
có hỗ trợ A2DP trên TV này. Do đặc điểm của công 
nghệ không dây, bạn sẽ phải chờ đôi chút khi chuyển 
đổi giữa phát video và phát âm thanh.

≥ Bạn có thể sử dụng đồng thời tối đa 1 thiết bị âm 
thanh hỗ trợ A2DP.

≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 
kiếm bằng Mục đích > Các chức năng > Thiết bị 
Bluetooth).

Bạn có thể dùng chức năng giao tiếp qua tia hồng ngoại 
hoặc công nghệ Bluetooth® không dây để truyền tín hiệu 
giữa TV và điều khiển từ xa.
Do chức năng điều khiển bằng giọng nói (trang 16) có 
dùng công nghệ Bluetooth® không dây nên bạn cần phải 
đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV này.
≥ Đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa khi thiết lập lần 

đầu (trang 18).
≥ Nếu bạn chưa đăng ký điều khiển từ xa khi bắt đầu 

dùng tính năng điều khiển bằng giọng nói, hãy nhấn 
nút Trợ lý Google (điều khiển bằng giọng nói) để hiển 
thị màn hình đăng ký, sau đó làm theo hướng dẫn trên 
màn hình để đăng ký. 
Nếu màn hình đăng ký không xuất hiện 

 “Nếu quá trình đăng ký không thành công” 
(trang 14)

≥ Khi đăng ký, hãy hướng điều khiển từ xa về phía bộ 
thu tín hiệu của điều khiển từ xa trên TV, trong phạm 
vi khoảng 50 cm.

≥ Nếu điều khiển từ xa sắp hết pin, quá trình đăng ký có 
thể không hoàn tất đúng cách.

Các kết nối khác

(Xem)

(Nghe)

Kết nối thiết bị Bluetooth®

Đăng ký thiết bị Bluetooth®

Đăng ký điều khiển từ xa (đi kèm)

Bộ thu tín hiệu của điều 
khiển từ xa
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14 Tiếng Việt

∫ Nếu quá trình đăng ký không thành công
Nếu quá trình đăng ký (ghép nối) chưa được hoàn tất 
đúng cách, vui lòng thử đăng ký lại.
1 Hiển thị menu rồi chọn [Cài đặt]

2 Chọn [Điều khiển từ xa]

3 Chọn [Bắt đầu ghép nối]
Màn hình đăng ký sẽ hiển thị, khi đó hãy làm theo 
hướng dẫn trên-màn hình để đăng ký.

≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 
kiếm bằng Mục đích > Thiết lập > Điều khiển từ xa).

≥ Nếu chưa đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV, 
thì các thiết bị này có thể giao tiếp với nhau qua tia 
hồng ngoại. Hướng điều khiển từ xa vào bộ thu tín 
hiệu của điều khiển từ xa trên TV khi dùng phương 
thức giao tiếp qua tia hồng ngoại. Hãy lưu ý rằng chức 
năng điều khiển bằng giọng nói sẽ không dùng được.

≥ Nếu điều khiển từ xa đã được đăng ký (ghép nối) với 
TV, thì các thiết bị này có thể giao tiếp với nhau qua 
Bluetooth®. Bạn sẽ không cần phải hướng điều khiển 
từ xa vào bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa trên TV 
khi dùng phương thức giao tiếp qua Bluetooth®. Tuy 
nhiên, hãy lưu ý rằng bạn cần phải hướng điều khiển 
từ xa vào bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa khi 
muốn bật hoặc tắt TV.

Cài đặt
1 chọn
2 truy cập
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15Tiếng Việt

Nhận biết các Nút 
điều khiển

1 [ ]: Bật hoặc tắt TV (Chế độ chờ)
2 [Menu cài đặt nhanh]
≥ Nhấn để vào phần Cài đặt, Hình ảnh, Chế độ xem 

và Âm thanh, v.v.
3 PICTURE
≥ Thay đổi Chế độ xem.

4 Các nút có màu sắc
(đỏ-xanh lục-vàng-xanh lam)
≥ Dùng để chọn, di chuyển và thực hiện nhiều chức 

năng.
5 Thông tin
≥ Hiển thị thông tin về kênh, chương trình và nội 

dung trực tuyến (NETFLIX, v.v.).

6 HOME
≥ Hiển thị [Màn hình chính].
≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 

kiếm bằng Mục đích > Đọc phần này trước > Tính 
năng > Màn hình chính).

7 NETFLIX
≥ Truy cập ngay vào dịch vụ NETFLIX.
≥ Cần có môi trường mạng băng thông rộng để sử 

dụng chức năng này một cách đầy đủ.
≥ Chúng tôi có thể ngừng cung cấp hoặc thay đổi 

dịch vụ này mà không cần thông báo.
8 OK
≥ Xác nhận các thao tác lựa chọn và lựa chọn.
≥ Nhấn sau khi chọn vị trí kênh để nhanh chóng 

chuyển kênh.
9 BACK
≥ Quay về menu/trang trước.

10 Bật/Tắt chế độ tắt tiếng
11 Nút Teletext
≥ Chuyển sang chế độ teletext.

12 Tăng/Giảm âm lượng
13 Trợ lý Google
≥ Dùng cho chức năng điều khiển bằng giọng nói. 

(Nút điều khiển bằng giọng nói)
14 Nút có số
≥ Chuyển kênh và trang ở chế độ teletext.

15 [eHELP]
≥ Hiển thị [eHELP] (Hướng dẫn sử dụng tích hợp).

16 [MY APP]
≥ Hiển thị [Màn hình chủ của tôi].
≥ Khởi động ngay ứng dụng mà bạn yêu thích khi 

ứng dụng đó được chỉ định cho nút. 
Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Tìm 
kiếm bằng Mục đích > Màn hình chính > Ứng 
dụng).

17 Micrô
≥ Dùng với micrô điều khiển bằng giọng nói.

18 Chọn chế độ đầu vào
≥ Chọn chế độ đầu vào TV hoặc AV trong danh sách 

chọn đầu vào.
19 Hướng dẫn trên TV
20 Mô tả bằng âm thanh
≥ Bật hoặc tắt tính năng Mô tả bằng âm thanh.

21 EXIT
≥ Quay lại màn hình xem thông thường.

22 Prime Video
≥ Truy cập ngay vào dịch vụ Prime Video.

23 Nút con trỏ
≥ Dùng để chọn và điều chỉnh.

24 Menu tùy chọn
≥ Hiển thị các tùy chọn cài đặt.

25 LIST
≥ Hiển thị danh sách kênh.

26 Phụ đề
≥ Hiển thị màn hình cài đặt phụ đề.

Điều khiển từ xa

29

31
30
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16 Tiếng Việt

27 Tăng/Giảm kênh
28 Xem gần đây nhất
≥ Chuyển đến kênh đã xem trước đó.

29 Dùng để chọn nội dung, thiết bị kết nối, v.v.
30 APPS
≥ Hiển thị [Ứng dụng] (danh sách ứng dụng).

31 YouTube
≥ Truy cập ngay vào dịch vụ YouTube.

∫ Cách lắp/tháo pin

TV nhận dạng giọng nói khi bạn nói vào micrô của tính 
năng điều khiển bằng giọng nói. Qua đó, bạn có thể thực 
hiện các thao tác như chuyển kênh TV, điều chỉnh âm 
lượng, tìm chương trình và tìm kiếm trên Internet.
≥ Nếu bạn chưa đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với 

TV, hãy đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa. 
(trang 13)

≥ Chức năng Trợ lý Google có thể đang trong quá trình 
chuẩn bị. Bạn có thể dùng chức năng này sau khi quá 
trình chuẩn bị đã hoàn tất. Tùy vào quốc gia, khu vực 
hoặc đài phát, bạn có thể không dùng được chức 
năng Trợ lý Google.

≥ Bạn cần kết nối Internet cho TV để có thể tìm kiếm 
thông tin, v.v.  (trang 12)

≥ Phạm vi hữu dụng của chức năng điều khiển bằng 
giọng nói sẽ tùy thuộc vào môi trường xem.

≥ Thao tác có thể không chính xác tùy thuộc vào loại 
giọng nói của người đó và cách họ nói cũng như các 
điều kiện và môi trường xung quanh.

≥ Khi các thiết bị Bluetooth® khác được kết nối cùng lúc, 
chức năng điều khiển bằng giọng nói có thể hoạt động 
không đúng cách tùy thuộc vào các thiết bị đã kết nối 
đó.

Điều khiển bằng giọng nói
1 Nhấn nút Trợ lý Google ̣(điều khiển bằng giọng nói)
 

2 Nói vào micrô của chức năng điều khiển bằng giọng 
nói

≥ Nhấn nút BACK để kết thúc quá trình điều khiển 
bằng giọng nói.

≥ Để biết thêm thông tin về các tùy chọn cài đặt và hoạt 
động của chức năng điều khiển bằng giọng nói, tham 
khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Các chức 
năng > Điều khiển giọng nói).

Kéo mở

Móc

Đánh dấu cực đúng
(+ hoặc -)

Đóng

Tính năng điều khiển bằng giọng nói

Micrô của chức năng 
điều khiển bằng giọng 
nói
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17Tiếng Việt

1 Cảm biến môi trường xung quanh
≥ Cảm biến độ sáng để điều chỉnh chất lượng hình 

ảnh khi tùy chọn [Bộ cảm biến] trong menu Hình 
ảnh được đặt thành [Mở].

2 Bộ thu tín hiệu của điều khiển từ xa (dùng cho 
phương thức giao tiếp qua tia hồng ngoại)
≥ Không đặt bất cứ vật thể nào giữa bộ thu tín hiệu 

của điều khiển từ xa trên TV và điều khiển từ xa.
3 Đèn LED nguồn

≥ Đèn LED sẽ nhấp nháy khi nhận được tín hiệu 
hồng ngoại từ điều khiển từ xa.

4 Chọn chế độ đầu vào
≥ Nhấn liên tục cho đến khi bạn chọn được chế độ 

mong muốn.
5 Tăng/Giảm kênh
6 Tăng/Giảm âm lượng
7 Nút bật/tắt nguồn điện chính
≥ Dùng để chuyển đổi nguồn điện chính.
≥ Để Tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm 

điện ra khỏi ổ cắm điện.
≥ [ ]: Chế độ chờ/Đang bật

Chỉ báo/Bảng điều khiển

Đỏ: Chế độ chờ
Xanh lục: Đang bật

• Tùy thuộc vào độ sáng của môi 
trường xung quanh, tự động điều 
chỉnh độ sáng của đèn LED sang 
mức dễ xem.

Cam: Chế độ chờ, có thể thực hiện được một 
số chức năng (ghi âm, v.v.)

1 2 3

5

6

7

4

Phía sau của TV
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18 Tiếng Việt

Thiết lập lần đầu
Khi bật TV lần đầu tiên, TV sẽ tự động tìm kiếm các kênh 
TV có sẵn và cung cấp các tùy chọn để thiết lập TV.
≥ Bạn không cần thực hiện các bước này nếu nhà cung 

cấp tại địa phương của bạn đã hoàn tất việc thiết lập.
≥ Vui lòng hoàn tất các hoạt động kết nối (trang 11 - 13) 

và các tùy chọn cài đặt (nếu cần thiết) cho thiết bị 
được kết nối trước khi bắt đầu thiết lập lần đầu. Để 
biết thêm thông tin về các tùy chọn cài đặt của thiết bị 
được kết nối, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

1 Cắm TV vào một ổ cắm có điện rồi bật 
nguồn lên

≥TV sẽ hiển thị sau vài giây.

2 Chọn các mục sau đây

Thiết lập từng mục bằng cách làm theo các hướng dẫn 
trên-màn hình.

Ví dụ:

∫ Cách sử dụng điều khiển từ xa

Chọn ngôn ngữ
Đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa Bluetooth®

≥ Nhấn và giữ đồng thời nút giảm âm lượng và nút Trợ 
lý Google (điều khiển bằng giọng nói) trong 3 giây.

Thiết lập mạng Wi-Fi và Tài khoản Google của bạn
≥ Nếu bạn dùng điện thoại Android để thiết lập, hãy 

chọn [Tiếp tục]. Khi đó, bạn có thể dễ dàng chuyển 
mạng Wi-Fi và Tài khoản Google trên điện thoại 
Android sang TV.

≥ Nếu bạn không dùng điện thoại Android để thiết lập, 
hãy chọn [Bỏ qua], sau đó hoàn tất các tùy chọn cài 
đặt trên màn hình thiết lập xuất hiện tiếp theo.

≥ Khi dùng cáp Ethernet để kết nối mạng Internet, hãy 
chọn [Bỏ qua], sau đó chọn màn hình cài đặt [Sử 
dụng Ethernet] trên mạng Wi-Fi.

Chọn quốc gia của bạn
Nhập số PIN của tính năng quyền kiểm soát của cha 
mẹ
Chọn chế độ dò kênh
Chọn [Dò]
≥ Nếu bạn dùng bộ chọn RF, hãy chuyển đổi sang tín 

hiệu TV kỹ thuật số trước khi bắt đầu quét. Ngay khi 
quá trình quét TV kỹ thuật số hoàn tất, hãy chuyển 
sang tín hiệu TV analog để dò các kênh analog. Ngay 
cả khi một số kênh không được dò đúng cách, bạn có 
thể thử điều chỉnh kênh bằng [Dò kênh] (Cài đặt > 
Kênh > Kênh).

Chọn [Gia đình]
Chọn [Gia đình] để dùng trong môi trường xem trong 
nhà.
≥ [Cửa hàng] cho màn hình trong cửa hàng.
≥ Sau này, nếu muốn thay đổi môi trường xem, bạn cần 

khởi chạy tất cả tùy chọn cài đặt bằng cách truy cập 
vào [Đặt lại].

Nếu quá trình dò kênh không kiểm tra được cáp RF và 
kết nối mạng, khi đó hãy làm theo các hướng dẫn 
trên-màn hình.

≥ TV sẽ chuyển sang chế độ Chờ khi không nhận được 
tín hiệu và không có hoạt động nào được thực hiện 
trong vòng 10 phút nếu tùy chọn [Không tín hiệu tắt 
nguồn] trong menu Nguồn được đặt thành [10 phút] 
(trạng thái cài đặt ban đầu).

≥ Cách dò lại tất cả kênh
[Dò kênh] (Cài đặt > Kênh > Kênh)

≥ Cách chuyển chế độ tín hiệu của TV sau
[Chế độ cài đặt kênh] (Cài đặt > Kênh)

≥ Cách khởi chạy tất cả tùy chọn cài đặt
[Đặt lại] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > Giới thiệu)

Di chuyển con trỏ

Truy cập vào mục/lưu trữ tùy chọn cài đặt

Chuyển về mục trước (nếu có)

Chọn chế độ TV Gia đình

Cửa hàng
Chế độ “Gia đình” được tối ưu hóa để sử dụng năng lượng hiệu quả cho việc sử dụng tại nhà.
Chế độ “Cửa hàng” được tối ưu hóa để trình chiếu ở cửa hàng với các cài đặt cố định.

Hiện đã hoàn tất quá trình thiết lập lần 
đầu và bạn có thể xem TV.
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Xem TV

1 Bật nguồn

hoặc

2 Chọn TV

≥ Nếu bạn dùng bộ chọn RF, hãy chuyển bộ chọn bất 
cứ khi nào bạn chuyển đổi giữa TV kỹ thuật số và TV 
Analog.

3 Chọn một kênh

hoặc

≥ Cách chọn một vị trí kênh có 2 hoặc nhiều chữ số, 
chẳng hạn như 399

Cách sử dụng 
eHELP
[eHELP] là hướng dẫn hoạt động chi tiết được tích hợp 
trong TV và giải thích chi tiết hơn giúp chúng ta hiểu rõ 
hơn về hoạt động của từng tính năng.

1 Màn hình [eHELP]

hoặc

2 Chọn menu

≥ Cách truy cập [Cách sử dụng]

3 Chọn mục

Ví dụ:

≥ Cách quay lại trường/màn hình trước

TV

(TV)

(Điều khiển từ xa)
≥ Nút bật/tắt nguồn điện chính phải ở trạng thái 

bật.  (trang 17)

tăng

giảm

[eHELP]

1 chọn

2 truy cập

(xanh lục)

1 chọn

2 truy cập
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Câu hỏi thường gặp
Trước khi yêu cầu dịch vụ hoặc trợ giúp, vui lòng làm 
theo các hướng dẫn đơn giản sau để giải quyết vấn đề.
≥ Để biết thông tin chi tiết, tham khảo [eHELP] (Hỗ trợ > 

Câu hỏi thường gặp).

TV không bật nguồn
≥ Nhớ cắm dây dẫn chính vào TV và cắm vào ổ điện.

TV chuyển sang chế độ Chờ
≥ Chức năng tự động chuyển sang chế độ chờ đã kích 

hoạt.

Điều khiển từ xa không hoạt động hoặc lúc được lúc 
không
≥ Pin có được lắp đúng cách không?  (trang 16)
≥ Bạn đã bật TV chưa?
≥ Pin sắp hết. Hãy thay pin mới.
≥ Điều khiển từ xa không hoạt động do hệ thống khởi 

động khi đèn LED đang nhấp nháy màu cam. Bạn có 
thể dùng điều khiển từ xa sau khi đèn LED ở trạng 
thái màu đỏ.

≥ Hướng trực tiếp điều khiển từ xa vào bộ thu tín hiệu 
của điều khiển từ xa trên TV (trong khoảng 7 m và tạo 
góc 30 độ so với bộ thu tín hiệu).*

≥ Đặt TV tránh xa ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn 
sáng khác để ánh sáng không chiếu vào bộ thu tín 
hiệu điều khiển từ xa của TV.*

≥ Nếu muốn dùng tính năng điều khiển bằng giọng nói, 
bạn có cần đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với TV 
không?  (trang 13)

Khi dùng phương thức giao tiếp qua tia hồng ngoại

Không hiển thị hình ảnh
≥ Kiểm tra xem đã bật TV chưa.
≥ Nhớ cắm dây dẫn chính vào TV và cắm vào ổ điện.
≥ Kiểm tra xem đã chọn đúng chế độ đầu vào chưa.
≥ Kiểm tra chế độ đầu vào trong danh sách chọn đầu 

vào để so khớp tín hiệu đầu ra theo thiết bị bên ngoài.
≥ Tùy chọn [Đèn nền], [Độ sáng], [Độ tương phản] hoặc 

[Màu sắc] trong menu Hình ảnh có được đặt thành 
mức tối thiểu không?

≥ Kiểm tra xem tất cả dây cáp và quá trình kết nối cần 
thiết đã hoàn tất hết hay chưa.

Hiển thị hình ảnh bất thường
≥ TV này có tích hợp Quá trình tự thử nghiệm. Chẩn 

đoán về sự cố hình ảnh hoặc âm thanh.
[Tự kiểm tra TV] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > 
Giới thiệu)

≥ Tắt TV thông qua nút Bật/Tắt nguồn điện chính, sau 
đó bật lại TV.

≥ Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy khởi chạy tất cả tùy chọn 
cài đặt.

[Đặt lại] (Cài đặt > Tùy chọn thiết bị > Giới thiệu)

Hình ảnh hoặc âm thanh của thiết bị ngoài có bất 
thường khi thiết bị được kết nối qua HDMI
≥ Đặt [Cài đặt tự động HDMI] (Cài đặt > Tùy chọn thiết 

bị > Đầu vào) thành [Chế độ 1].  (trang 12)

Không tạo ra âm thanh từ thiết bị HDMI đã kết nối
≥ Đặt định dạng đầu ra âm thanh cho thiết bị HDMI đã 

kết nối thành PCM.

Chức năng điều khiển bằng giọng nói không hoạt 
động
≥ Nếu bạn chưa đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa với 

TV, hãy đăng ký (ghép nối) điều khiển từ xa. 
(trang 13)

≥ Kiểm tra các tùy chọn cài đặt và kết nối mạng.

Các bộ phận của TV nóng lên
≥ Các bộ phận của TV có thể nóng lên. Việc tăng nhiệt 

độ này không gây ra bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất 
hoặc chất lượng.

Khi dùng ngón tay đẩy, khung hiển thị sẽ di chuyển 
nhẹ và phát ra tiếng ồn
≥ Chừa một khoảng cách nhỏ xung quanh khung hiển 

thị để tránh làm hỏng khung hiển thị. Đây không phải 
là hiện tượng bất thường.

Giới thiệu về yêu cầu trợ giúp
≥ Vui lòng liên hệ với đại lý của Panasonic tại địa 

phương để được hỗ trợ.
Nếu bạn gửi yêu cầu ở một nơi chưa có TV này, 
chúng tôi không thể trả lời về các nội dung yêu cầu 
xác nhận bằng hình ảnh đối với hoạt động kết nối, 
hiện tượng, v.v. của TV này.
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Bảo trì
Đầu tiên, tháo phích cắm điện ra khỏi ổ 
cắm điện chính.

Bảo dưỡng định kỳ:
Nhẹ nhàng lau bề mặt của khung hiển thị, vỏ hoặc bệ đỡ 
bằng cách sử dụng khăn mềm để loại bỏ bụi bẩn hoặc 
dấu vân tay.
Đối với loại bụi bẩn khó lau chùi:
(1) Đầu tiên hãy làm sạch bụi trên bề mặt.
(2) Làm ẩm một miếng vải mềm bằng nước sạch hoặc 

chất tẩy rửa trung tính pha loãng (1 phần chất tẩy rửa 
hòa với 100 phần nước).

(3) Vắt khô miếng vải. (Xin lưu ý, không để nước rơi vào 
bên trong TV vì có thể làm hỏng TV.)

(4) Cẩn thận làm ẩm rẻ lau và lau sạch vết bụi bẩn cứng 
đầu.

(5) Cuối cùng, lau sạch tất cả khi còn ẩm.

≥ Không dùng vải cứng hoặc chà xát lên bề mặt quá 
mạnh, nếu không có thể gây xước bề mặt.

≥ Chú ý không để bề mặt tiếp xúc với thuốc chống côn 
trùng, dung môi, chất pha loãng hoặc các chất dễ bay 
hơi khác. Điều này có thể làm hỏng bề mặt hoặc gây 
bong tróc sơn.

≥ Bề mặt của khung hiển thị được xử lý đặc biệt và có 
thể dễ bị hỏng. Chú ý không dùng móng tay hoặc các 
vật cứng khác gõ vào hoặc làm xước bề mặt.

≥ Không để vỏ và bệ đỡ tiếp xúc với cao su hoặc vật 
liệu PVC trong thời gian dài. Điều này có thể làm hỏng 
bề mặt.

Định kỳ lau sạch phích cắm điện bằng vải khô. Nếu 
phích cắm bị ẩm và có bụi, thì có thể dẫn đến hiện tượng 
cháy hoặc điện giật.

Khung hiển thị, vỏ, bệ đỡ

Phích cắm chính
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Thông số kỹ thuật
∫ TV

Model số
: TH-50JX700V
: TH-65JX700V

Kích thước (Ngang × Cao × Dày)

1 123 mm × 682 mm × 247 mm (Kèm giá đỡ)
1 123 mm × 657 mm × 62 mm (Chỉ riêng TV)

1 459 mm × 872 mm × 271 mm (Kèm giá đỡ)
1 459 mm × 847 mm × 62 mm (Chỉ riêng TV)

Trọng lượng

Trọng lượng tịnh 10,4 kg (Kèm giá đỡ)
Trọng lượng tịnh 9,9 kg (Chỉ riêng TV)

Trọng lượng tịnh 20,9 kg (Kèm giá đỡ)
Trọng lượng tịnh 20,3 kg (Chỉ riêng TV)

Nguồn điện
AC 220-240 V, 50 / 60 Hz

Công suất tiêu thụ định mức
: 160 W
: 194 W

Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ
0,50 W

Kích thước màn hình hiển thị (theo đường 
chéo)

: 126 cm
: 164 cm

Độ phân giải màn hình
3 840 (Ngang) × 2 160 (Cao)

Khung
Màn hình tinh thể lỏng theo nguyên tắc ánh sáng nền 
LED

Âm thanh
Công suất loa

20 W (10 W × 2)
Tai nghe

Giắc mini âm thanh nổi 3,5 mm × 1

Cực nối
AV IN

VIDEO
1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R
0,5 V[rms]

Đầu vào HDMI 1 / 2 / 3
Đầu nối LOẠI A
HDMI 1 / 3: 4K, Loại Nội dung, Màu sâu, 

x.v.Colour™
HDMI 2: 4K, Loại Nội dung, ARC (Audio Return 

Channel - Kênh trả về âm thanh), 
Màu sâu, x.v.Colour™

ETHERNET
10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2
USB 1 / 2: DC  5 V, Tối đa 500 mA [USB tốc độ 

cao (USB 2.0)]

DIGITAL AUDIO OUT
PCM / Công nghệ Dolby Audio, Sợi quang
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Hệ thống thu nhận / Tên băng thông
Kỹ thuật số

DVB-T/T2, DVB-C
Phạm vi kênh: UHF/VHF/Cáp

Analog
PAL B/G, D/K, H, I
SECAM B/G, D/K
Phạm vi kênh: UHF/VHF/Cáp

PAL525/60 (VCR)
M.NTSC (VCR)
NTSC (chỉ đầu vào AV)

Dây nối ăng-ten
VHF/UHF

Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ

0 °C - 40 °C
Độ ẩm

20 % - 80 % RH (không ngưng tụ)

Mạng LAN không dây tích hợp
Tuân thủ tiêu chuẩn và dải tần số

IEEE802.11a/n/ac: Dải tần 5 GHz
IEEE802.11b/g/n: Dài tần 2,4 GHz

Bảo mật
WPA3-SAE (AES) 
WPA2-PSK (TKIP/AES) 
WPA-PSK (TKIP/AES) 
WEP (64 bit/128 bit)

Công nghệ Bluetooth® không dây*
Tuân thủ tiêu chuẩn và dải tần số

Bluetooth® 5.1: Dải tần 2,4 GHz

Không phải tất cả các thiết bị hỗ trợ Bluetooth® đều 
dùng được với TV này. Bạn có thể dùng đồng thời tối 
đa 5 thiết bị.

≥ Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không 
cần thông báo. Trọng lượng và kích thước đã trình 
bày chỉ là giá trị gần đúng.

≥ Để biết thêm thông tin về phần mềm nguồn mở, tham 
khảo [eHELP] (Tìm kiếm bằng Mục đích > Đọc phần 
này trước > Trước khi sử dụng > Chứng nhận).
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In tại Trung Quốc

Hồ sơ của Khách hàng
Số model và số sê-ri được đặt ở bên cạnh thiết bị hoặc biển tên model ở phía sau thiết bị. Bạn nên ghi lại số sê-ri 
này vào khoảng trống được cung cấp bên dưới và giữ lại cuốn sách này, cùng với biên lai mua hàng của bạn, làm 
hồ sơ vĩnh viễn về việc mua hàng của bạn để hỗ trợ nhận dạng trong trường hợp mất cắp hoặc mất mát và cho 
mục đích Dịch vụ Bảo hành.

Số model Số sê-ri
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