PENYELESAIAN MASALAH LED TELEVISI

TROUBLE SHOOTING LED TELEVISION
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LED televisi tidak menyala/mati total

1
2

Apakah ada aliran listrik pada stop kontak ?

Tidak

Periksa aliran listrik di rumah anda
atau ganti stop kontak.

Tidak

Koneksikan kabel power LED pada
stop kontak.

Ya
Apakah kabel power LED sudah terkoneksi
dengan stop kontak ?

Aktifkan saklar yang ada di bawah
sebelah kanan LED.Tombol saklar
hanya untuk type AQT-248000.

Ya

3

Apakah saklar LED sudah di aktifkan?

Note :

Ada beberapa model LED televisi yang
menggunakan saklar on/off

Tidak

POSISI SAKLAR ON/OFF

Jika masih bermasalah, Hubungi Call Center kami : 0800-1-003-003.
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LED televisi mati (standby mode)

1

Apakah baterai sudah terpasang pada
remote kontrol?

Tidak

Pasang baterai pada remote kontrol.

Ya

2

Apakah tombol power pada remote sudah
di aktifkan?

Tidak

Aktifkan tombol power pada remote
kontrol atau tombol standby pada
“KEYBOARD PANEL” yang ada di
sebelah kanan LED.

Jika masih bermasalah, Hubungi Call Center kami : 0800-1-003-003.
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Kerusakan pada gambar dan suara LED televisi

1
2

Apakah gambar pada layar LED seperti
salju(berbintik-bintik) dan suara LED “noise”?
Tidak
Apakah gambar pada layar LED berbayang?

Ya

Posisikan antena pada arah yang
tepat/periksa kabel dan konektor antena.

Ya

Posisikan antena pada arah yang
tepat/periksa kabel dan konektor antena.

Ya

Tekan tombol “VOL +” pada remote
kontrol dan periksa apakah fungsi “mute”
pada remote kontrol aktif atau tidak.

Tidak

3

Apakah tidak ada suara pada LED?
Tidak

4

Apakah tidak ada warna pada LED?

Ya

Tidak

5

Ya
Apakah LED tidak mendapatkan siaran?

Tekan tombol “P.MODE” pada remote
kontrol untuk mengatur sistem warna
secara otomatis/atur warna secara
manual melaui sistem pengaturan.
Koneksikan kabel antena pada
LED/penalaan channel kembali.

Jika masih bermasalah, Hubungi Call Center kami : 0800-1-003-003.
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Kerusakan pada sistem video dan USB LED televisi

1

Apakah sistem video(YPbPr,AV INPUT dan
HDMI) tidak berfungsi?

Ya

Periksa kabel koneksi video dan HDMI.

Tidak

2

Apakah sistem USB tidak berfungsi?

Ya

Periksa flashdisk/format file tidak
mendukung pada sistem LED.

Jika masih bermasalah, Hubungi Call Center kami : 0800-1-003-003.
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Information
Keselamatan dan peringatan

1

2

3

4
Dalam pengoperasian TV ini
menggunakan tegangan tinggi.
Jangan membuka tutup belakang
TV anda.Hubungi call center kami
0800-1-003-003 jika menemui
masalah pada TV anda.
Jangan berpegangan,bersandar,
atau mendorong TV atau raknya.
Perhatikan anak-anak anda untuk
mencegah jatuhnya TV yang dapat
menimbulkan luka yang serius.

Untuk mencegah bahaya
kebakaran dan kejutan listrik,
hindarkan TV dari curahan hujan
atau tempat lembab.

TROUBLE SHOOTING LED TELEVISION

5

6

Jangan meletakan TV diatas troli,
rak atau meja yang tidak stabil.
Jika terjatuh dapat menyebabkan
luka yang serius dan kerusakan
pada TV anda.

Jangan menjatuhkan atau
memasukan benda ke dalam
lubang cabinet atau ventilasi TV.
Jangan menumpahkan cairan
kedalam TV.

Jika TV tidak digunakan dalam
waktu yang lama.Disarankan
untuk mencabutsteker pada
stop kontak listrik.
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7

8

Jangan menutup lubang ventilasi
pada tutup belakng.Ventilasi
yang memadai penting untuk
mencegah kerusakan komponen
listrik.

Jangan menindih kabel listrik di
bawah pesawat televisi.

TROUBLE SHOOTING LED TELEVISION

9

10

Hindarkan TV terhadap sinar
matahari langsung dan sumber panas
lainnya.jangan meletakkan TV diatas
produk lain.Jangan meletakkan
sumber api, seperti lilin yang sedang
menyala di atas TV.

Jika Tv diletakkan di dalam rak
(ruangan tertutup),maka harus dijaga
jarak minimumnya.Panas yang
menigkat akan mengurangi umur
pesawat TV anda serta
membahayakan.

