
 های هوشمند در هنگام نصبفایل آموزشی راه اندازی اولیه تلویزیون

  کانال یابی -1

 در ابتدا از اتصال آنتن مناسب و هوایی )نصب بر روی پشت بام( به تلویزیون مطمئن شوید.

 جستجوی خودکار کانال -1-1

 عبور کنید. "بعدی"از قسمت تنظیمات اولیه با انتخاب گزینه 

 ها را جستجو نمایید.کانال جستجوی خوکار ←کانال ← منومسیر از 

ها را به های آن شهر را به خاطر بسپارد و کانالشود هر نماینده فرکانس کانالپیشنهاد می نکته:

ترین و بهترین سیگنال منطقه بر صورت دستی جستجو نماید. تا همواره اطمینان حاصل شود قوی

 (جایی کانالجهت جلوگیری از پرش و جابه) یابی شده است.روی تلویزیون مشتری کانال

 جستجوی دستی کانال -2-1

جستجو با وارد نمودن فرکانس ها را کانال جستجوی دستی ←کانال ←منو مسیر از 

 نمایید.

توان از قدرت و کیفیت می اطالعات سیگنال ←کانال ←منو توجه شود که از مسیر  نکته:

جایی، حذف و... باشد، پرش، جابه 80که کمتر از  سیگنال دریافتی اطمینان حاصل نمود. در صورتی

 گردد.مشاهده می

 اتصال به اینترنت -2

 پذیر است:اتصال به شبکه اینترنت از دو طریق امکان

 اتصال بی سیم -1-2

نام شبکه اینترنت را پیدا کنید اتصال بی سیم  ←تنظیمات شبکه  ← HOMEمسیر از 

 و با وارد کرد پسورد به آن متصل شوید.

 سیمی اتصال -2-2

اتصال  ←تنظیمات شبکه  ← HOMEمسیر  ه تلویزیون متصل نمایید و ازکابل شبکه را ب

 به شبکه اینترنت متصل شوید.سیمی 

 

 نصب برنامه از جمله: فیلیمو و ... -3

 ←( App Storeفروشگاه نرم افزار ) ← HOMEمسیر ویزیون به شبکه اینترنت، از پس از اتصال تل

برنامه را دانلود و بر روی تلویزیون نصب  جستجو نمایید، سپس( Filimoبرنامه مورد نظر را )نام جستجو 

 نمایید.



  :نکات

ای جستجو شده پیدا نشد، به قسمت برنامه مورد نظر در فهرست برنامه هدر صورتی که با نگارش نام  -

HOME ← انتخاب نمایید. انگلیسیبروید و زبان منو را  انزب 

بایست زمان تلویزیون به طور دقیق تنظیم باشد، لذا میتوجه شود که در هنگام استفاده از فیلیمو  -

 قرار دهید.شبکه بر روی تنظیم خودکار زمان  ← زمان ← HOMEتنظیمات زمان را از مسیر 

بر روی تلویزیون  Chromeتر در صفحات اینترنت حتماً برنامه به منظور جستجوی بهتر و راحت -

 نصب گردد.

هم می توان برنامه را بر روی تلویزیون نصب کرد  USBتوجه شود که از مسیر دانلود از مرورگر و  -

با تلویزیون سازگاری نداشته باشد، ولی به دلیل آن که ممکن است برنامه های دانلودی از این طریق 

امکان بر روی به مشتری توصیه گردد که تنها برنامه های موجود در فروشگاه نرم افزار را تا حد 

 تلویزیون نصب نماید.

باشد، در نتیجه نصب بیش از حد برنامه بر روی تلویزیون و حافظه تلویزیون محدود می RAMمقدار  -

 گردد. لذا این نکته توسط نماینده به مشتری تذکر داده شود.میسبب هنگی و کند عمل کردن 

 

 اتصال تلفن همراه هوشمند به تلویزیون -4

 .بروید MiraCast ←اشتراک گذاری صفحه  ← اتصال تلفن همراه   ← HOME مسیر به

را انتخاب نمایید و از بین فهرست  CASTدر تلفن همراه هوشمند، از نوار کرکره ای باالی گوشی، گزینه 

 جستجو شده نام تلویزیون را انتخاب نمایید و به تلویزیون متصل شوید.

 در تلفن های هوشمند متفاوت باشد. CASTتوجه شود که ممکن است نام گزینه  نکته:


