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A  B  C  D  E  F  F   G  
49UH850T-TA
49UH850V-TA
49UH850Y-TA

1104.0 698.5 238.4 645.0 51.5 17.8 15.8

55UH850T-TA
55UH850V-TA
55UH850Y-TA

1239.8 774.8 238.4 720.8 51.5 21.2 19.2
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A  B  C  D  E  F  F   G  
60UH850T-TA
60UH850V-TA
60UH850Y-TA

1348 836.8 281.9 781.5 52.5 25.7 23.5

65UH850T-TA
65UH850V-TA
65UH850Y-TA

1459.5 896.8 281.9 844.5 52.7 32.5 30.3

75UH855T-TA
75UH855V-TA
75UH855Y-TA

1680.6 1020.3 341.0 959 56.0 50.3 46.8

55UH950T-TA
55UH950V-TA
55UH950Y-TA

1232.2 771.5 239.1 709 53.5 18.3 16.5

65UH950T-TA
65UH950V-TA
65UH950Y-TA

1454.9 895.1 282.6 833.7 54.2 23.5 21.4

86UH955T-TA
86UH955V-TA
86UH955Y-TA

1938 1176 366 1114 67.4 54.6 50.3

75UH656T-TC
75UH652V-TC 1680.6 1020.3 341.0 959.0 56.0 50.3 46.8

1 20

Power requirement / 
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فهرست نمايندگان صوتي و تصويري شركت مشتريان گلديران

37632148 والیت جم

33339699 یاسوج

35281008
36248711

یزد

مركز ارتباط مشتريان )24 ساعته(
خط ويژه: 021-84733



فهرست نمايندگان صوتي و تصويري شركت مشتريان گلديران

37253679 مراغه
42244645
42255305 مرند

43331299 مرودشت
34530653 مریوان
43229567 مسجد سلیمان
32542836 مشکین شهر

84733 مشهد
32221210 مالیر
34642438 منجیل
42222397
42442573 مهاباد

45267604 میاندوآب

52221002 میانه

32323850 میبد

35221676 مینو دشت

46255788 نائین

42645658 نجف آباد

45356848 نظر آباد
35628095
35624255 نقده

34724220 نکاء

33246067 نهاوند

84733 نور

32724232 نور آباد دلفان
52332226 نوشهر

53824648 نیریز

43334090
42229125 نیشابور

45121931 هرسین
38256819
32521797 همدان

36252316
36249244 ورامین

32723463
32231126 کرمان

34222670
38357316
38382727

کرمانشاه

52623610 کالردشت

35441114 کالله

34707724 کمالشهر

48228254
48224944 کنگاور

32643037 کوهدشت
44462674 کیش

36325653 گتوند

32227073 گچساران
32261410
32236802 گرگان

34221888 گرمسار
57428183 گلپایگان

34665785 گلوگاه

57226004 گناباد
33235600
33239510 گنبد کاووس

53224789 گیالن غرب
52332146 الر
42239401
42228245 الهیجان

42544236 لنگرود
34602077 لوشان

34242622 ماکو
52340016 ماهشهر

52402681 مبارکه
43228957 محالت

32577237 محمدیه

44742986 محمود آباد



فهرست نمايندگان صوتي و تصويري شركت مشتريان گلديران
32828551 طبس
54625250 عباس آباد
37626715 عجبشیر

34221156 علی آباد کتول

33220950 فارسان
36423902 فاروج

32729954 فردوس

36525478 فردیس

35663707 فریدونکنار

34626266 فریمان

53358362 فسا

44280475 فهرج

52623611 فوالد شهر
34734557
34724447 فومن

38728282 فیروز آباد

76444017 فیروز کوه

42047206
42237437 قائم شهر

32523571 قائن

36125055 قرچک ورامین

36723525 قره ضیاء الدین

35226454
35250244 قروه

33328743 قزوین

36619597 قم

47221875 قوچان

42241353 کازرون

55331310 کاشان

55232737 کاشمر

35527952 کامیاران

35226803 کبودر آهنگ
34437880
32505267 کرج

43224499 سراب
34225583 سرابله

37643275 سراوان

42223940 سرپل ذهاب

34526034 سرخس
36221250
36294349 سقز

35228221 سلماس
33439551 سمنان
48424040 سنقر
33237868
33234589 سنندج

42454941 سوادکوه
42263735
42265747

سیرجان

53721123 شادگان
38223824 شازند
32391000 شاهرود

46322186 شاهین دژ

45227932 شاهین شهر

42424868 شبستر

34785090 شفت

32225705 شهر الوند

34112851 شهر بابک

46868171 شهر قدس

53225133
53504384 شهرضا

32222555 شهرکرد

42814715 شوش دانیال

36220811 شوشتر

84733 شیراز

48322825 صحنه

44324231 صومعه سرا



فهرست نمايندگان صوتي و تصويري شركت مشتريان گلديران
54229240 خواف
57775106 خوانسار
36440452
36252290 خوی

53528691 داراب
57223812 داران
35231055 دامغان
44923500 داورزن
46224752 درگز
35223487 دره شهر
42237552
42233720 دزفول

44226828 دلیجان
32262420 دهدشت
33726990 دهلران

34238226 دورود

55257490 رامسر

43538462 رامهرمز

56437055 رباط کریم

34673353 رستم آباد رودبار

84733 رشت

44620944 رضوانشهر

34286170 رفسنجان

42627844 رودسر

76518007 رودهن

32224470 زابل

33214737 زاهدان

52231821 زرین شهر

33545256
33361229

زنجان

33363410
33249674 ساری

42229786 ساوه

44228960 سبزوار

33222208 پلدختر
44227768 پیرانشهر

44220303 تالش
54530796 تایباد

84733 تبریز
52529144 تربت جام

52223471 تربت حیدریه

45525282 تکاب
54282933 تنکابن

84733 تهران
34925417 تویسرکان
32273982
32275758 جاجرم

45623677 جغتای
54446085 جهرم
46225844 جوانرود
42545547 جویبار
45223187 جوین
43260825
43212318

جیرفت

35320689 چابهار

52227252 چالوس

44667207 چمستان

46127692 چناران

34224322 )خدابنده )قیدار)

33307567
33335690

خرم آباد

44451127 خرم بید

35527000 خرمدره

53525008 خرمشهر

32422026 خلخال

34422890 خمام

46220270 خمین

33678833 خمینی شهر



فهرست نمايندگان صوتي و تصويري شركت مشتريان گلديران
42628124
42635550 اندیمشک

44223242 اهر
84733 اهواز

43635094 ایذه
33338473 ایالم
32292510
32337056
32475373

بابل

35252888 بابلسر
43724001 باغملک

34262576 بانه
32220063 بجنورد
34230389
34223257 برازجان

42623630 بروجرد
34252187 بروجن
43334733 بستان آباد
44311177 بم

37743820 بناب

44543423 بندر انزلی

32237467 بندر عباس

42822895 بندر کیاشهر

52815010 بهبهان

34524856 بهشهر

32541110 بوشهر

46265340 بوکان

76220445 بومهن

34222291 بوئین زهرا

38224537 بیجار

32440660
32445837 بیرجند

32786189 پارس آباد مغان

36023119 پاکدشت

46124639 پاوه

53337826
53334940
53321205

آبادان

44348281 آباده
33625222 آبدانان
32826875 آبیک
44825328 آستارا
42124603 آستانه اشرفیه
32925888 آشخانه
44888368
44247870

آمل

32829288 ابرکوه
35265224 ابهر
32249066
32221015 اراک

33245581
33235656

اردبیل

54243555 اردستان

32230782 اردکان

43523039 ارسنجان
33850584
32249218
32775991

ارومیه

53227182 استهبان

33124286 اسدآباد

37229596 اسفراین

33220987 اسکو

45223949 اسالم آباد غرب

56117249 اسالمشهر

84733 اصفهان

44529144  اقلید

32521969 الشتر

43322906 الیگودرز

52625430 امیدیه

32345001 امیرکال

65510314 اندیشه



به جریان متناوب ( ) اشاره دارد.

به جریان مستقیم ( ) اشاره دارد.

به دستگاه رده دو اشاره دارد.

به حالت آماده به کار اشاره دارد.

به وضعیت ”روشن“ اشاره دارد.

به وجود ولتاژ خطرناك اشاره دارد.

AC

DC

نمادها

هشدار !
از قرار دادن تلویزیون بر روی سطوح ناپایدار خودداری کنید. احتمال افتادن تلویزیون و بروز حادثه جانی یا مرگ وجود دارد.

با رعایت موارد ایمنی زیر از بسیاری حوادث از جمله آسیب کودکان می توان جلوگیری کرد :

    استفاده از میز یا پایه توصیه شده از جانب سازنده تلویزیون.

    استفاده از میزی که تحمل وزن تلویزیون را داشته باشد.

    تلویزیون در لبه میز قرار نگرفته باشد.

    قرار ندادن تلویزیون بر روی وسایل بلند (مانند کتابخانه یا کمد) مگر با تثبیت نمودن تلویزیون و آن وسیله.

    از قرار دادن تلویزیون بر روی لباس یا هر شیء دیگری که مابین تلویزیون و سطح میز قرار گیرد، خودداری کنید.

    کودکان را از خطرات باال رفتن از میز برای دستیابی به تلویزیون یا دکمه های آن آگاه کنید.

در صورت جابجایی تلویزیون تمامی مالحظات باال باید در نظر گرفته شوند.

•
•
•
•
•
•
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40صفر تا  درجه سانتیگراد

% 80کمتر از 

60 - تا  درجه سانتیگراد20

% 85کمتر از 

VHF, UHF
2C-Band , Ku-Band2VHF, UHF, CATV

 DVB-T/T2 &                               : 3,000
DVB-S/S2 : 6,000

 75 Ω

تلویزیون دیجیتال

(به کشور بستگی دارد)

تلویزیون آنالوگ

(به کشور بستگی دارد)

سیستم 

تلویزیون

پوشش کانال

حداکثر تعداد 

کانال های قابل 

ذخیره

امپدانس آنتن

 بیرونی

1  فقط مدل های دارای گیرنده ماهواره

تلویزیون آنالوگ

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

دمای نگهداری

رطوبت نگهداری

شرایط محیط

CI (عرض× ارتفاع× عمق)      155ماژول  میلیمتر×  میلیمتر× 5 میلیمتر100

DVB-T/T21

DVB-T/T2/C/S/S22

PAL B/B, PAL B/G, PAL 
D/K, PAL-I

SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M

اطالعات انرژی ارائه شده همراه محصول مطابق مقررات کشوری

وضع شده است. (بستگی به کشور دارد)

 IEC  62087- مصرف انرژی مطابق با  ارزیابی شده است.

مصرف واقعی انرژی بستگی به عواملی از قبیل نوع محتوای

ویدئویی در حال پخش و تنظیمات تلویزیون دارد.

1  فقط مدل هایی که از           پشتیبانی می کنند. (با وجود داشتن

              عملكرد              در فیلیپین کارایی ندارد.)

2DVB-T2/C/S2  فقط مدل هایی که از  پشتیبانی می کنند.

DVB-T2
DVB-T2DVB-T/T2

ی
س

ار
ف
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مشخصات فنی

مشخصات ماژول بی سیم

از آنجایی که کانال باند مورد استفاده در کشور ممكن است 

متفاوت باشد، کاربر قادر به تنظیم یا تغییر فرکانس کارکرد نیست
 و این دستگاه برای جدول فرکانس منطقه ای تنظیم شده است.

20این دستگاه باید در فاصله حداقل  سانتیمتری از بدن نصب و

استفاده شود. این عبارت یك اطالعیه کلی برای رعایت محیط کاربر است.

 UH 61**, UH60**

 (LGSBWAC61) 

 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

15.5 dBm
17.5 dBm
8.0 dBm

2400 تا 2483/5 مگاهرتز
5250  تا  مگاهرتز5150

5850  تا  مگاهرتز (به غیر از5725
 کشورهای عضو اتحادیه اروپا)

(فقط                                                                    )

مشخصات ماژول بی سیم

توان خروجی (حداکثر) دامنه فرکانس

2400 تا 2483/5 مگاهرتز

5725  تا  مگاهرتز5150

5850  تا  مگاهرتز (به غیر از5725

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا)

بلوتوث

توان خروجی (حداکثر)

 دسیبل10

دامنه فرکانس

2483/5  تا  مگاهرتز2400

شبكه بی سیم

 UH63**, UH65**, UH75**, UH77**, UH85**, UH95**

(HDMI)

عیب یابی

تلویزیون با دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.

هیچ تصویری نمایان نبوده و صدایی شنیده نمی شود.

تلویزیون به طور ناگهانی خاموش می شود.

هنگام اتصال به رایانه            عبارت ”سیگنال موجود نیست“ یا 

” فرمت معتبر نیست“ نمایان می شود.

سنسور دستگاه کنترل از راه دور برروی تلویزیون را بررسی 

کرده و دوباره امتحان کنید.

ببینید آیا مانعی بین تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور قرار 

گرفته است.

ببینید آیا باطری ها درست کار می کنند و درست قرار گرفته اند.

(      با       ،      با      )

ببینید آیا تلویزیون روشن است.

آیا دوشاخه دستگاه به پریز متصل است.

با اتصال سایر لوازم به پریز از وجود برق مطمئن شوید.

تنظیمات کنترل برق را بررسی کنید. ممكن است جریان برق قطع باشد.

شاید در قسمت تنظیمات             (تایمرها) عملكرد 

          (تایمر خواب)/                            (تایمر خاموش شدن) 

فعال شده باشد.

ببینید آیا در تنظیمات  (عمومی)     

(حالت کم مصرف) گزینه  (خاموشی خودکار)

فعال شده است. (به مدل بستگی دارد)

Eco Mode General
Auto Power Off 

چنانچه در حالت تلویزیون سیگنالی دریافت نشود، تلویزیون پس

15 از  دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون را روشن / خاموش

کنید.

کابل           را دوباره متصل کنید.

تلویزیون و رایانه را دوباره راه اندازی کنید.
HDMI

TIMERS
 TimerTimer Power Off

Sleep 
16 dBm
16 dBm

11.5 dBm

 (LGSBW41) 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

توان خروجی (حداکثر)دامنه فرکانس

دامنه فرکانس

2483/5  تا  مگاهرتز2400

مشخصات ماژول شبكه بی سیم

شبكه بی سیم

بلوتوث

توان خروجی (حداکثر)

 دسیبل10

”IEEE 802.11ac “  *                     در همه ی کشورها مقدور نیست.
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اطالعیه نرم افزار منبع آزاد

ال جی الكترونیكس برروی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور 

تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مدیا، حمل و نقل) را تهیه

کرده است؛ شما می توانید از طریق ایمیل به                           

 درخواست بفرستید. 

این ویژگی به مدت 3 سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار

است.

برای دریافت کد                       و سایر امتیازهای منبع آزاد که در این

محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای

دیدن کنید.

عالوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطالعیه های 

کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

GPL, LGPL, MPL
 http://opensource.lge.com

opensource@lge.com

امتیازهای پشتیبانی شده با توجه به مدل متفاوت هستند. برای

اطالعات بیشتر پیرامون امتیازها از تارنمای                 دیدن کنید.

امتیازها

www.lg.com

راه اندازی دستگاه کنترل جانبی

برای دریافت اطالعات مربوط به راه اندازی دستگاه کنترل

www.lg.comجانبی ، لطفاً از تارنمای                دیدن کنید.

 OK

 

ثبت دستگاه کنترل جادویی

نحوه ی ثبت دستگاه کنترل جادویی

برای استفاده از دستگاه کنترل جادویی، ابتدا آن را با تلویزیون

هماهنگ کنید.

1  باطری های دستگاه کنترل جادویی را در آن قرار داده و 

    سپس تلویزیون را روشن کنید.

2  دستگاه کنترل جادویی را به طرف تلویزیون بگیرید و دکمه

           مدور (     ) بر روی دستگاه کنترل را فشار دهید.

*  اگر تلویزیون موفق به ثبت دستگاه کنترل جادویی نشد،

    تلویزیون را خاموش و روشن کنید و دوباره امتحان کنید.

نحوه ی عدم ثبت دستگاه کنترل جادویی

دکمه های         و       (         ) را هم زمان به مدت پنج ثانیه

فشار دهید، هماهنگی تلویزیون با دستگاه کنترل جادویی از

بین می رود.

* فشار دکمه          و نگهداشتن آن موجب لغو و ثبت مجدد

   دستگاه کنترل جادویی به طور هم زمان می شود.

HOME

د

 

, 

(تنظیمات سریع ) دستیابی به تنظیمات سریع.

دکمه های رنگی  برای دستیابی به عملكردهای ویژه در برخی

از منوها. (         : قرمز،        : سبز،        : زرد،         : آبی)

دکمه های پیام نما (                 ) این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند.

* با فشار دکمه ی       و نگهداشتن آن، منوی                   (پیشرفته) 

نمایان می شود.
 

 (OK)
  

ج

مدور       برای انتخاب یك منو، مرکز دکمه مدور را فشار 

دهید. با استفاده از دکمه مدور می توانید کانال ها را تغییر دهید.

برای حرکت در منوها، دکمه باال، پایین، چپ یا راست را فشار دهید.

وقتی که اشاره گر در حال استفاده است اگر دکمه های

          را فشار دهید، اشاره گر از صفحه محو شده و دستگاه

کنترل جادویی همانند یك دستگاه کنترل از راه دور عمل خواهد 

برای نمایان شدن اشاره گر بر روی صفحه، دستگاه کنترل کرد.
جادویی را به چپ و راست تكان دهید.

         راهنمای برنامه را نشان می دهد.

دکمه های جهتی (باال/ پایین/ چپ/ راست)

1  

 

به مرحله قبل باز می گردد.  

نمایش روی صفحه را پاك کرده و به وضعیت عادی باز می گردد.

برای نمایش ویدئوهای سه بعدی به کار می رود. (به 

مدل بستگی دارد)

حالت دو تصویر را روشن یا خاموش می کند. ( به
مدل بستگی دارد)

(ورودی) منبع ورودی را تغییر می دهد.

* با فشار دکمه      و نگهداشتن آن، لیست تمامی ورودی های

جانبی نشان داده می شود.

 

محلی که دستگاه کنترل از راه دور نشانه رفته را 

می توانید بزرگنمایی کنید.

                با بزرگنمایی محل انتخاب شده، می توانید آنجا را

به صورت تمام صفحه مشاهده کنید.

 

GUIDE

 All Settings 

,UH9 5**, UH85**, UH77** 
(75UH65**, 70UH63**

(فقط
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( به مدل بستگی دارد(تشخیص صوتی) (

برای استفاده از عملكرد تشخیص صوتی، به اتصال شبكه نیاز دارید.

1  دکمه تشخیص صوتی را فشار دهید.

2  وقتی عالمت تشخیص صوتی در صفحه تلویزیون نمایان شد

صحبت کنید.

 

 P   

ب
میزان صدا را تنظیم می کند.

حرکت در کانال های ذخیره شده.

(بی صدا) صدا را قطع می کند.

        (        ) دستیابی به منوی         .

* با فشار دکمه         و نگهداشتن آن عملكرد توضیح 

   تصویری/ صوتی فعال می شود. (به مدل بستگی دارد)

     (جستجو) جستجو برای محتوایی نظیر برنامه های 

تلویزیونی، فیلم ها و سایر ویدئوها یا جستجوی وب از طریق

وارد نمودن متن در نوار جستجو.

HOME HOME
تاریخچه مشاهدات قبلی را نشان می دهد.

HOMEمنوی دستگاه گیرنده دیجیتال را نشان
 می دهد.

* وقتی از طریق گیرنده دیجیتال مشاهده نمی کنید: صفحه 

نمایش به گیرنده دیجیتال تغییر می کند.

 

الف

(روشن/ خاموش )  تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

دکمه های اعداد  اعداد را وارد می کنند.

دکمه های الفبا حروف را وارد می کنند. (به مدل بستگی دارد)

     (فاصله) یك فاصله در صفحه کلید روی صفحه تلویزیون ایجاد

می کند. (به مدل بستگی دارد)

        دسترسی به لیست کانال های ذخیره شده.

 “Magic remote battery is low. Change the battery.” 

(1.5 V AA) 

عملكردهای دستگاه کنترل جادویی

(به مدل بستگی دارد)

وقتی پیغام 

را مشاهده کردید، باطری را تعویض کنید.

برای تعویض باطری، درپوش باطری را باز کنید، باطری های

              را با رعایت قطب صحیح        و        در محفظه قرار

دهید و سپس درپوش باطری را ببندید. دستگاه کنترل جادویی 

را هنگام استفاده به طرف گیرنده تلویزیون بگیرید. برای خارج

کردن باطری، مراحل نصب آن را معكوس کنید.

        اخطار

برخی از دکمه های دستگاه کنترل ممكن است در تلویزیون های

آنالوگ یا در برخی کشورها کار نكنند.

الف

ب

•

        با فشار دکمه     ، عملكرد توضیح صوتی فعال می شود.

 (به مدل بستگی دارد)
AD

 

د

 به برنامه درحال پخش تلویزیونی باز می گردد.

دکمه های کنترل (                               )  محتوای رسانه را

کنترل می کند.

شروع به ضبط کرده و منوی ضبط را نشان می دهد.
(فقط دستگاه هایی که از عملكرد پشتیبانی  

می کنند.)

Time Machine  Ready

 (         : قرمز،        : سبز،        : زرد،         : آبی)

دکمه های رنگی   دسترسی به عملكردهای خاص در برخی منوها. 1

  

 

(روشن / خاموش کردن گیرنده دیجیتال) با افزودن دستگاه

 گیرنده دیجیتال به کنترل جهانی تلویزیون، دستگاه گیرنده 

دیجیتال را روشن یا خاموش می کند.

(کنترل صفحه نمایشی) نمای کنترل را بر روی صفحه 

نمایان می کند.

* دسترسی به منوی کنترل جهانی. (به مدل بستگی دارد)

ج

د

Ready

1 

ی
س
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دکمه های پیام نما (                      ) این دکمه ها برای پیام نما

به کار می روند.

 / 

دکمه های جهتی (باال/ پایین/ چپ/ راست)   برای حرکت در 

منوها یا گزینه ها.

  

ج

د

تاریخچه مشاهدات قبلی را نشان می دهد.

منوها یا گزینه ها را انتخاب کرده و انتخاب تان را تایید
می کند.

به مرحله قبل باز می گردد.

لیست کانال ها و موارد توصیه شده را نشان
می دهد. (به مدل بستگی دارد)

نمایش روی صفحه را پاك کرده و به وضعیت عادی
باز می گردد.

ج

HOME        (        ) دستیابی به منوی         . HOME

ب

  
دستیابی به لیست کانال دلخواه.

(بی صدا) صدا را قطع می کند.

صدا را تنظیم می کند.

کانا ل های ذخیره شده حرکت می کند. در 

  به صفحه قبل یا بعد می رود.

اطالعات کانال فعلی و صفحه را نشان می دهد.  

الف

الف

(روشن/ خاموش) تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

(ورودی) منبع ورودی را تغییر می دهد.

دکمه های اعداد اعداد را وارد می کنند.

به کانال مشاهده شده قبلی باز می گردد.

 

(تنظیمات سریع)  دستیابی به تنظیمات سریع.

راهنمای برنامه را نشان می دهد.

ب

دستگاه کنترل از راه دور

توضیحات این قسمت از راهنما براساس دکمه های دستگاه کنترل 

از راه دور است. لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کرده و به 

درستی از تلویزیون استفاده کنید.

برای قرار دادن باطری ها، درپوش باطری را باز کنید، باطری ها  

1/5( ولت          ) را با رعایت قطب صحیح      و      در محل قرار 

داده و درپوش باطری را ببندید. برای درآوردن باطری ها، مراحل

نصب باطری را معكوس نمایید.

در تلویزیون آنالوگ و در برخی کشورها، برخی از دکمه های

دستگاه کنترل از راه دور ممكن است کار نكنند.

هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور آن را به طرف تلویزیون 

بگیرید.

AAA

اخطار

(به مدل بستگی دارد)

  

 

رادیو، تلویزیون و برنامه تلویزیون دیجیتالی

را انتخاب می کند.

      (جستجو) جستجو برای محتوایی نظیر برنامه های 

تلویزیونی، فیلم ها و سایر ویدئوها یا جستجوی وب از طریق

وارد نمودن متن در نوار جستجو.

                با بزرگنمایی قسمت انتخاب شده، می توانید آن 

قسمت را به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

LIVE
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HDMI 

سایر اتصاالت
تلویزیون را به دستگاه های جانبی متصل کنید. برای داشتن

بهترین کیفیت تصویر و صدا، با استفاده ازکابل           

تلویزیون و دستگاه های جانبی را به یكدیگر متصل کنید.

برخی از کابل ها ارائه نشده اند.

را نیز                              اگر دستگاه متصل به ورودی، 
پشتیبانی کند، تصویر شما ممكن است واضح تر شود. با این

حال، اگر دستگاه آن را پشتیبانی نكند، ممكن است به درستی 

دیگری   HDMIکار نكند در این صورت، دستگاه را به درگاه 
متصل کنید یا تنظیمات                                        تلویزیون

 را       (خاموش) کنید. 

•    

HDMI ULTRA HD Deep Color

(4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) 4K @ 50/60 Hz 

(عمومی)

-      (روشن): پشتیبانی از

-      (خاموش): پشتیبانی از

HDMI ULTRA HD Deep Color

  (این ویژگی در مدل های خاصی که فقط از 
پشتیبانی می کنند در دسترس است.)

 

 ULTRA HD Deep Color

General

On
Off

Off
ULTRA HD Deep Color

, (44.1 kHz, 48 kHz) D  TS
 (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz) PCM

فرمت صداي قابل پشتیباني:

توجه

 ,(32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz) Dolby Digital

(به مدل بستگی دارد)

USB 
 USB HubUSB 

اتصال

برخی از            ها ممكن است کار نكنند. اگر دستگاه 

متصل شده از طریق            ها شناسایی نشود، آن را به طور

مستقیم به درگاه       تلویزیون متصل کنید.

 USB Hub 
USB 

  

اتصاالت (تذکرات)
دستگاه های جانبی گوناگون را به تلویزیون وصل کنید و برای

انتخاب آن حالت های ورودی را تغییر دهید. برای اطالعات بیشتر

پیرامون اتصال دستگاه جانبی به دفترچه راهنمای ارائه شده 

همراه دستگاه مراجعه کنید. 

دستگاه های جانبی قابل اتصال : گیرنده های      ، دستگاه های

پخش          ، ویدئو کاست ها، سیستم های صوتی، دستگاه ذخیره

           ، رایانه، دستگاه های بازی و سایر دستگاه های جانبی.

اگر برنامه تلویزیون را برروی دستگاه ضبط         یا ویدئو

کاست ضبط می کنید، مطمئن شوید که کابل ورودی سیگنال

تلویزیون از طریق دستگاه ضبط         یا ویدئو کاست متصل

شده است. برای اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای دستگاه

ضبط مراجعه نمایید.

برای استفاده از راهنما به دفترچه راهنمای دستگاه جانبی مراجعه نمایید.

اگر کنسول بازی را به تلویزیون وصل کرده اید از کابل ارائه

شده همراه کنسول بازی استفاده کنید.

در حالت رایانه ممكن است نویزهایی همراه با وضوح، الگوی

عمودی، کنتراست یا روشنایی مشاهده شود. در صورت مشاهده

نویز، وضوح خروجی رایانه را تغییر دهید، یا میزان روشنایی

و کنتراست را در منوی تصویر تنظیم کنید تا تصویر نمایان

شود.

در حالت رایانه برخی از تنظیمات وضوح با توجه به کارت

گرافیك ممكن است به درستی نمایان نشوند.

چنانچه در حالت رایانه محتوای پخش شود، با توجه

به عملكرد رایانه، تصویر یا صدا ممكن است قطع شود.

ULTRA HD

HD

DVD

USB

DVD

DVD

75با استفاده از یك کابل      ( اهم) تلویزیون را به پریز آنتن

دیواری وصل کنید.

برای اتصال بیش از 2 تلویزیون از اسپیلیتر سیگنال استفاده کنید.

در صورتی که کیفیت تصویر ضعیف باشد از تقویت کننده

سیگنال استفاده کنید.
در صورتی که کیفیت تصویر با استفاده از آنتن متصل شده

نامناسب باشد، جهت آنتن را تغییر دهید.

کابل آنتن و مبدل ارائه نشده است.

اتصال آنتن
RF

DTVصدای         پشتیبانی شده :

MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,  HE-AAC

اتصال آنتن ماهواره
(فقط مدل های مجهز به گیرنده ماهواره)

75با استفاده از کابل      ( اهم) ماهواره، سوکت ماهواره واقع در 

پشت تلویزیون را به آنتن ماهواره متصل کنید.

RF

CI 

CI 

PCMCIA 
 CI+ CAM 

اتصال ماژول درگاه مشترك (     )
(به مدل بستگی دارد)

مشاهده خدمات غیر رایگان در حالت تلویزیون دیجیتال.

درست قرار گرفتن جهت ماژول    در درگاه کارت            را

بررسی کنید. اگر ماژول درست قرار نگیرد، به تلویزیون و درگاه

کارت           آسیب می رساند.

وقتی که              متصل است چنانچه تلویزیون تصویر و صدایی

را پخش نكند، با اپراتور خدمات آنتن زمینی/ کابل/ ماهواره تماس بگیرید.

PCMCIA 

توجه

نحوه اتصال دستگاه جانبی به مدل دستگاه بستگی دارد.

دستگاه های جانبی را صرفنظر از ترتیب درگاه تلویزیون،

به تلویزیون متصل کنید.

نشود، این  در محلی که پخش برنامه  

تلویزیون قادر به دریافت محتوای  به طور مستقیم

نیست. این تلویزیون قادر به دریافت مستقیم محتوای 

) نیست چرا که استانداردهای مربوطه تایید  × )2160 3840

نشده اند.

ULTRA HD
ULTRA HD

ULTRA HD

پشتیبانی 

(4:2:0)  4K @ 50/60 Hz 8bit 

ی
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هنگام اتصال براکت دیواری به تلویزیون، به منظور تنظیم

زاویه عمودی تلویزیون اسپیسرهای نصب دیواری را داخل

حفره های نصب دیواری تلویزیون قرار دهید.

قطعه ارائه شده

(فقط زمانی که قطعه زیر ارائه شده باشد)

اسپیسر نصب دیواری

قطعه ارائه شده

 

برچسب 

 

قطعه ارائه شده

درپوش محافظ

هنگام نصب براکت دیواری، توصیه می شود با استفاده

از برچسب، روی روزنه پایه را بپوشانید تا گرد و غبار

و حشرات وارد آن نشوند. (به مدل بستگی دارد)

روزنه ی پایه

جداگانه خریداری شود (براکت دیواری)

پیش از نصب تلویزیون بر روی دیوار، با معكوس کردن

مراحل اتصال پایه، پایه را از تلویزیون جدا کنید.

اخطار

توجه

هنگام نصب براکت دیواری، از برچسب یا درپوش محافظ ارائه

شده استفاده کنید. برچسب یا درپوش محافظ مانع از تجمع گرد 

و غبار در روزنه می شوند. (فقط زمانی که درپوش یا برچسب

ارائه شده باشند)

•

•

موارد ارائه شده

برچسب

A

B

(A x B) VESA 

پیچ استاندارد

تعداد پیچ ها

براکت دیواری

(میلیمتر)

43UH75**
43UH65**
40UH63**
43UH61**

55/65UH95**

200 x 200300 x 200

M6M6

44
LSW240B
MSW240

OTW420B

49/55UH85**
49/55UH77**
49/55UH75**
49/55UH65**

50UH63**
49/55UH61**

60/65UH85**
60/65UH77**
60/65UH75**
60/65UH65**

58UH63**
60/65UH61**

300 x 300300 x 300

M6M6

44
LSW350B
MSW240

LSW350B

70UH63**
75UH65**
75UH85**

600 x 400

M8

4

LSW640B

مدل

مدل

(A x B) VESA 

پیچ استاندارد

تعداد پیچ ها

براکت دیواری

(میلیمتر)

مدل

(A x B) VESA 

پیچ استاندارد

تعداد پیچ ها

براکت دیواری

(میلیمتر)

79/86UH95**

43UH60**

49/55UH60**60/65UH60**
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نصب برروی دیوار

 سانتیمتر10

10 سانتیمتر

تیمتر10 سان

 سانتیمتر10

مطمئن شوید که پیچ های مورد استفاده و براکت دیواری مطابق

VESAبا استاندارد  است. ابعاد استاندارد مجموعه نصب دیواری

مطابق جدول روبرو است.

•

1   پیچ های حلقه ای را قرار داده و سفت کنید یا براکت های 

تلویزیون و پیچ ها را برروی پشت تلویزیون نصب کنید.

 چنانچه در محل پیچ های حلقه ای، پیچ هایی وجود دارد، 

ابتدا آنها را درآورید.

2   براکت های دیواری را با استفاده از پیچ برروی دیوار نصب

کنید. محل براکت دیواری و پیچ های حلقه ای پشت تلویزیون 

را تنظیم کنید.

3   پیچ های حلقه ای و براکت های دیواری را با یك تسمه به  

هم متصل کنید.

از افقی بودن تسمه اطمینان حاصل کنید.

مراقب باشید تا کودکان از تلویزیون باال نرفته یا از آن 

آویزان نشوند.

برای اطمینان از استقرار محكم تلویزیون از یك کابینت یا

صفحه بزرگ و قدرتمند استفاده کنید.

براکت ها، پیچ ها و تسمه ها ارائه نشده اند و شما باید آنها

را از فروشگاه های منطقه خود تهیه کنید.

•

•

•

اخطار

توجه

تثبیت تلویزیون بر روی دیوار
(این قابلیت فقط برای برخی مدلها است.)

براکت دیواری را با دقت به پشت تلویزیون متصل نموده و 

سپس براکت دیواری را برروی یك دیوار محكم عمود بر زمین

نصب کنید. هنگام اتصال تلویزیون به سایر قسمت های ساختمان

لطفاً با افراد مجرب مشورت کنید. ال جی توصیه می کند که

نصب دیواری توسط نصاب حرفه ای انجام شود.

ما توصیه می کنیم از براکت دیواری ال جی استفاده کنید.

حرکت دادن براکت دیواری ال جی با کابل های متصل شده آسان

است. اگر از براکت دیواری ال جی استفاده نمی کنید، لطفاً از 

براکتی استفاده کنید که فاصله کافی با دیوار برای اتصال آسان 

دستگاه های جانبی، ایجاد کند. به دلیل ثابت شدن براکت 

دیواری، لطفاً پیش از نصب، کابل ها را متصل کنید.

•

قرار دادن بر روی میز

1  تلویزیون را به طور عمود بر روی میز قرار دهید.

10برای تهویه مناسب، فاصله  سانتیمتری (حداقل) از دیوار

ایجاد کنید.

2  سیم برق را به پریز متصل کنید.

اخطار

از قرار دادن تلویزیون در نزدیكی منابع حرارتی خودداری کنید

چرا که موجب خرابی تلویزیون یا بروز آتش سوزی می شود.

هشدار

اگر تلویزیون بر روی سطح ثابتی قرار نگرفته باشد، احتمال سقوط

آن وجود دارد. با رعایت موارد زیر می توان از بسیاری صدمات
از جمله صدماتی که متوجه کودکان است پیشگیری نمود: 

استفاده از میز یا پایه هایی که توسط کارخانه سازنده 

توصیه شده است.

فقط از میزهایی استفاده کنید که به اندازه کافی برای تحمل

وزن تلویزیون محكم هستند.

قرار نگرفتن تلویزیون در لبه ی میز.

قرار ندادن تلویزیون بر روی اشیاء بلند (نظیر کمد یا 

کتابخانه) مگر آنكه تلویزیون و شیء تحتانی آن، به جایی

تثبیت شده باشند.

از قرار دادن پارچه یا سایر اشیاء میان تلویزیون و پایه

خودداری کنید.

کودکان را از خطرات باال رفتن از میز تلویزیون، آگاه کنید.

»

»

»
»

»

»

•

10 سانتیمتر

 سانتیمتر10

10 سانتیمتر
 سانتیمتر10

10
سانتیمتر

 

 

تنظیم منو

دستگاه را خاموش می کند.

نمایش روی صفحه را حذف کرده و به وضعیت پخش برنامه
تلویزیونی باز می گردد.

منبع ورودی را تغییر می دهد.

دستیابی به منوی تنظیمات.

وقتی تلویزیون روشن است دکمه     را یك بار فشار دهید. 

شما می توانید با فشار یا حرکت دادن دکمه ها، عناوین منو را 

تنظیم کنید.
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استفاده از دکمه 

با فشار یا حرکت دکمه ها می توانید تلویزیون را کنترل کنید.

عملكردهای اصلی

<              >

(به مدل بستگی دارد)

نوع الف

نوع ب<            >

كنترل كانال ھا

كنترل صدا

روشن کردن (فشار 

دهید)

خاموش کردن (فشار
داده و نگهدارید)1

هنگام حمل تلویزیون های بزرگ حداقل باید 2 نفر اقدام به این 

کار کنند.

هنگام حمل تلویزیون توسط دست، تلویزیون را مطابق شكل زیر

بگیرید.

هنگام حمل تلویزیون از تكان یا ارتعاشات شدید خودداری کنید.

هنگام حمل تلویزیون، دستگاه را عمود گرفته و هرگز آن را به 

پهلو یا متمایل به چپ یا راست نكنید.

اعمال نیروی بیش از حد به فریم تلویزیون منجر به آسیب صفحه

می شود.

هنگام حمل تلویزیون مراقب باشید به دکمه جوی استیك فشار

وارد نكنید.

اخطار

همواره از دست زدن به صفحه خودداری کنید، چرا که منجر

به آسیب صفحه می شود.

هنگام حمل تلویزیون بست کابل را نگیرید، چرا که با شكستن

آن امكان بروز آسیب جانی و مالی وجود دارد.

دکمه برجستهدکمه جوی استیك

یا

سری های                                       فاقد دکمه جوی استیك 

بوده و فقط یك دکمه برای روشن/ خاموش کردن دارند.

توجه

دکمه جوی استیك

بلند کردن و جابجایی تلویزیون

هنگام بلند کردن یا حمل تلویزیون، موارد زیر را مطالعه کنید تا 
تلویزیون آسیب ندیده یا مخدوش نشود و همچنین صرف نظر از

نوع و اندازه، حمل با اطمینان صورت گیرد.

توصیه می شود برای حمل تلویزیون آن را در کارتن با متعلقات

بسته بندی اصلی قرار دهید.

پیش از جابجایی یا بلند کردن تلویزیون سیم برق و تمامی کابل ها

را جدا کنید.

هنگام گرفتن تلویزیون، صفحه نباید به طرف خودتان باشد زیرا

امكان مخدوش شدن صفحه وجود دارد.

قسمت باال و پایین تلویزیون را محكم بگیرید.

مطمئن شوید که از قسمت شیشه ای، بلندگو یا قسمت صفحه 

بلندگو نگرفته اید.

            

1  تمامی برنامه های کاربردی در حال اجرا بسته شده و عمل ضبط

    متوقف می گردد.

43/49UH60**, 43/49UH61**
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Dual play 

مواردی که باید جداگانه خریداری شوند

لوازمی که باید جداگانه خریداری شوند به منظور بهبود کیفیت بدون

اطالع قبلی قابل تغییر یا اصالح هستند.

برای خرید این لوازم با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

این لوازم فقط با مدل های خاصی سازگار هستند.

با توجه به ارتقاء عملكردهای دستگاه و تصمیم گیری های 

کارخانه، طرح یا نام مدل ممكن است تغییر کند.

(به مدل بستگی دارد)

عینك 

دوربین هوشمندعینك سینما سه بعدی
AG-F***AN-VC550

AG-F***DP

دستگاه کنترل جادویی

هنگام تمیز کردن دستگاه مراقب باشید تا آب یا اشیاء وارد

شكاف بین باال، سمت چپ یا راست پانل و کناره پانل 

نشوند. (به مدل بستگی دارد)

از کابل مرغوب دارای نشان          استفاده کنید. 

اگر از کابل          نامرغوب استفاده کنید، تصویر نمایان نشده

 و یا پیام خطای ارتباط نمایان می شود. (انواع کابل        

پیشنهادی )

- کابل                پر سرعت (3 متر یا کمتر)

- کابل                پر سرعت مجهز به اترنت (3 متر یا کمتر)

HDMI 

HDMI به منظور ایمنی و افزایش طول عمر دستگاه از وسایل متفرقه

استفاده نكنید.

خرابی ناشی از استفاده ی لوازم غیراصلی تحت پوشش ضمانت

نمی باشد.

در برخی مدلها یك طلق نازك به صفحه چسبانده شده است از

جدا کردن این طلق خودداری کنید.

هنگام اتصال تلویزیون به پایه، صفحه تلویزیون را بر روی 

بالشتك یا یك سطح نرم قرار دهید تا صفحه آن مخدوش نشود.

از سفت شدن پیچ ها مطمئن شوید. ( اگر سفت نشده باشند، پس

از نصب تلویزیون به جلو متمایل می شود.) پیچ ها را بیش از حد

سفت نكنید؛ در غیر اینصورت محل پیچ ها معیوب شده و به

طور کامل سفت نمی شوند.

با چالندن پارچه، هرگونه آب اضافی یا مواد پاك کننده را خارج

کنید.

آب یا مواد پاك کننده را به طور مستقیم بر روی صفحه نپاشید.

برای تمیز کردن صفحه، آب یا مواد پاك کننده را به اندازه

الزم بر روی پارچه افشانه کنید.

اخطار

HDMI 

TMHDMI  /®

TMHDMI  /®

AN-MR650

AN-TD700
LG Twin TV Engine

نحوه ی استفاده از پارازیت گیر (به مدل بستگی دارد)

- برای کاهش تداخل الكترومغناطیسی سیم برق از پارازیت گیر

   استفاده کنید. سیم برق را یك دور حول پارازیت گیر بپیچید.

[پریز برق]                                      [تلویزیون]

 سانتیمتر (+/-2 سانتیمتر)10

(به مدل بستگی دارد)راهنمای نصب عایق آنتن 

 GND- در محل هایی که بین سیگنال آنتن و تلویزیون تفاضل 

ولتاژ وجود دارد، از این قطعه استفاده کنید.

 GND   در صورت وجود تفاضل ولتاژ میان تلویزیون و سیگنال
   آنتن، تماس آنتن می تواند منجر به افزایش حرارت و بروز

   حادثه شود. 

- با حذف ولتاژ آنتن تلویزیون، ضریب ایمنی را هنگام تماشای

تلویزیون افزایش دهید. توصیه می شود بر روی دیوارعایق 

نصب کنید. اگر بر روی دیوار میسر نیست،  آن را بر روی 

تلویزیون نصب کنید. پس از نصب از جدا کردن عایق آنتن 

خودداری کنید. 

- پیش از شروع از متصل بودن آنتن تلویزیون مطمئن شوید.

پریز

کابل/ آنتن

یا

عایق

- عایق را از یك طرف به جك کابل/ آنتن و از طرف دیگر به 

   تلویزیون یا گیرنده دیجیتال متصل کنید.

   ”دستگاه متصل به ارت (اتصال زمین) ساختمان از طریق کابل

   برق یا از طریق سایر تجهیزات- و دستگاه های متصل به 

   انشعاب کابل کواکسیال در برخی مواقع ممكن است دچار

   آتش سوزی شود. بنابر این اتصال به سیستم انشعاب کابل 

   باید از طریق عایق الكتریكی دارای دامنه فرکانس خاص (عایق 

انجام شود ) .“    گالوانیك 

- هنگام استفاده از عایق  ، حساسیت سیگنال کمی کاهش 

   می یابد.

60728-11EN 

RF

ANTENNA/
CABLE IN

»

1. به تلویزیون متصل کنید.

2. به دستگاه گیرنده دیجیتال 
    متصل کنید.

ی
س

ار
ف
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ایجاد صدا

صدای ترق : صدای ترك خوردن در هنگام تماشای تلویزیون یا

خاموش کردن آن به دلیل انقباض لوازم پالستیكی یا انبساط و 

همچنین وجود رطوبت است. این صدا در هنگام تغییر دما برای

 بیشتر لوازم اتفاق می افتد. صدای وز وز پانل / هوم مدار برقی :

ضعیف حاصل از تغییر سریع مدار برای تامین جریان این صدای

 باالی راه اندازی دستگاه می باشد. در محصوالت مختلف این

میزان متفاوت است.

در نزدیكی تلویزیون از دستگاه های دارای ولتاژ باال استفاده

نكنید (مانند حشره کش برقی). در غیر اینصورت منجر به خرابی

تلویزیون می شود.

این صدا تاثیری بر عملكرد دستگاه ندارد.

این پانل فن آوری پیشرفته ای است که دارای میلیون ها پیكسل

است. ممكن است نقاط مشكی و رنگی روشن (قرمز، آبی یا سبز)

بر روی صفحه دیده شود. این به معنای خرابی نبوده و تاثیری بر

عملكرد دستگاه ندارد. این پدیده در محصوالت اشخاص ثالث  

عارض شده و دلیلی برای عودت یا تعویض نمی باشد.

ممكن است متوجه تفاوت رنگ و روشنایی در پانل شوید و این

 بستگی به موقعیت دید شما دارد (چپ/ راست/ باال/ پایین) این

موضوع به دلیل خصوصیت پانل است و ارتباطی به عملكرد دستگاه

ندارد و ایراد محسوب نمی شود.

نمایش طوالنی مدت تصویر ثابت منجر به تصویر سوختگی می شود.

از نمایش تصویر ساکن برای مدت زمان طوالنی خودداری کنید.

تماشای تصاویر سه بعدی (فقط مدل های سه بعدی)

       هشدار

   تماشای تصاویر سه بعدی توسط کودکان باید همراه با نظارت 

   افراد بزرگسال باشد. اگر کودکی هنگام تماشای تصاویر سه 

   بعدی دچار خستگی چشم، سردرد یا تاری بینایی می شود 

   باید وقفه هایی ایجاد نماید تا خستگی چشم برطرف شود.

   برخی افراد هنگام تماشای تصاویر سه بعدی دچار ناراحتی هایی

   از قبیل سردرد، سرگیجه، خستگی یا تاری در بینایی می شوند.

   در چنین مواقعی باید دست از تماشا کشیده و مدتی استراحت

   نمایند. 

   اگر برای مدت زمان طوالنی به تماشای تصاویر سه بعدی 

   بپردازید دچار خستگی خواهید شد. در چنین مواقعی دست از

   تماشای تصاویر سه بعدی کشیده و قدری استراحت کنید.

   فقط از عینك سه بعدی ال جی استفاده کنید. در غیر اینصورت

   قادر به تماشای صحیح ویدئوهای سه بعدی نخواهید بود.

   از عینك سه بعدی به جای عینك طبی، آفتابی یا عینك محافظ

   استفاده نكنید.

از قرار دادن عینك های سه بعدی در دمای کم یا زیاد خودداری 

کنید. منجر به تغییر شكل آن می شود.

در هنگام پیاده روی یا حرکت از عینك سه بعدی استفاده نكنید.

در غیر اینصورت موجب بروز حادثه می گردد.

مراقب باشید فریم عینك سه بعدی با چشمان تان برخورد نكند.

اگر نسبت به نور حساسیت دارید، به بیماری صرع یا مشكالت

قلبی دچار هستید از تماشای تصاویر سه بعدی خودداری کنید.

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما

تفاوت داشته باشد.

تصویر روی صفحه تلویزیون شما ممكن است با تصاویر این

دفترچه کمی تفاوت داشته باشد.

منوها و گزینه های موجود ممكن است با توجه به مدل دستگاه

شما و منبع ورودی متفاوت باشند.

قابلیت های جدید در آینده به این تلویزیون افزوده خواهند شد.

لوازم جانبی ارائه شده، با توجه به مدل تلویزیون متغیر هستند.

USBبرای اتصال مطلوب، کابل های  و دستگاه های باید  HDMI

18دارای ضخامت کمتر از  میلیمتر و عرض  میلیمتر باشند. 10

در صورتی که کابل        یا مموری استیك        مناسب با 

پورت         نیستند از کابل رابطی که از               پشتیبانی کند

استفاده نمایید.

USB 

USB USB 2.0

به منظور ارتقاء عملكرد دستگاه، مشخصات فنی یا محتوای این

دفترچه بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.

USB 

توجه

A

B

A

B

    

*A <=
*B <=

آماده سازی

وقتی که تلویزیون برای نخستین بار پس از خرید روشن

می شود، راه اندازی آن چند دقیقه ای طول می کشد.

 میلیمتر10

 میلیمتر18

هنگامی که عملكرد برطرف نمودن نویز پانل در حال اجرا است،

ممكن است یك سری خطوط افقی بر روی صفحه نمایان شوند.

این وضعیت طبیعی بوده و جایی برای نگرانی نیس

ی
س

ار
ف
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تمامی امور سرویس را به پرسنل مرکز خدمات واگذار کنید.

 تلویزیون نظیر آسیب دوشاخه، سیم برق،در صورت خرابی

پاشیده شدن آب یا مایعات، افتادن اجسام در داخل دستگاه،
 قرار گیری دستگاه در معرض باران و رطوبت، خراب شدن

 انجام شود. دستگاه یا افتادن آن، باید عمل سرویس

در صورت سرد بودن دستگاه، احتمال میزان کمی چشمك در
 هنگام روشن کردن وجود دارد. این امر عادی بوده و به منزله

 خرابی دستگاه نیست.

هنگام جابجایی تلویزیون ابتدا آن را خاموش کنید. سپس کابل های برق،

در غیر اینصورت تلویزیون یا  کابل ها را جدا کنید. آنتن و تمامی

سیم برق آسیب دیده و در نتیجه منجر به آتش سوزی یا شوك

  الكتریكی می شود.

هنگام باز کردن کارتن یا جابجایی محصول از نیروی کمكی استفاده

 کنید. چرا که دستگاه سنگین است. در غیر اینصورت منجر به 

آسیب جدی می شود.

از وارد کردن فشار به پانل توسط دست یا اشیاء تیز نظیر ناخن،

می شود. خودداری کنید چرا که مخدوش مداد یا خودکار

از دست زدن به صفحه یا قرار دادن انگشتان بر روی آن برای

مدت زمان طوالنی خودداری کنید. چرا که ممكن است اثرات

 کوتاه مدتی برروی صفحه ایجاد نماید.

هنگام تمیز کردن دستگاه و لوازم آن ابتدا دوشاخه را از پریز 

 با یك پارچه نرم آن را تمیز کنید. اعمال بیرون بكشید سپس

 نیروی بیش از حد منجر به مخدوش شدن یا تغییر رنگ آن می شود.

از پاشیدن آب یا پاك کردن با دستمال مرطوب خودداری کنید.

 هرگز از شیشه شوی، براق کننده خودرو یا مواد صنعتی، مواد

زبر یا واکس، بنزین، الكل استفاده نكنید. در غیر این صورت منجر 

 آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود. به شوك الكتریكی،

نشتی) (تغییر شكل، پوسیدگی یا 

تا زمانی که دستگاه به پریز متصل است، حتی اگر دستگاه را توسط

 سوییچ خاموش کرده باشید، دستگاه دارای جریان است.

برای درآوردن دوشاخه از پریز، دوشاخه را محكم گرفته و از 

پریز خارج نمایید.

برای خارج کردن دوشاخه از پریز هرگز سیم آن را نكشید، این 

کار خطرناك است.

از سیم برق در برابر استفاده نادرست یا اشكاالت فیزیكی نظیر

ماندن در زیر تا شدن، ماندن الی درب یا خم شدن، له شدن،

 پا محافظت کنید. همواره توجه خاصی به دوشاخه، پریز و محل

 خروج سیم از دستگاه داشته باشید.

یا پریز شوید.مانع از تجمع گرد و خاك برروی دوشاخه  

خطر آتش سوزی وجود دارد.

این پانل از فن آوری باال با وضوح 2 تا 6 میلیون پیكسل برخوردار

است. ممكن است نقاط مشكی و رنگی روشن (قرمز، آبی یا سبز)

بر روی صفحه دیده شود. این به معنای خرابی نبوده و تاثیری بر

عملكرد دستگاه ندارد. این پدیده در محصوالت اشخاص ثالث  

عارض شده و دلیلی برای عودت یا تعویض نمی باشد.

ممكن است متوجه تفاوت رنگ و روشنایی در پانل شوید و این

 بستگی به موقعیت دید شما دارد (چپ/ راست/ باال/ پایین) این

موضوع به دلیل خصوصیت پانل است و ارتباطی به عملكرد دستگاه

ندارد و ایراد محسوب نمی شود.

نمایش طوالنی مدت تصویر ثابت منجر به تصویر سوختگی می شود.

از نمایش تصویر ساکن برای مدت زمان طوالنی خودداری کنید.

هر چند وقت یك بار سیم تلویزیون را بررسی کنید و در صورت

 تغییر حالت، یا ترك و معیوب شدن، دوشاخه را از پریز بیرون

کشیده و از دستگاه استفاده نكنید. به منظور تعویض سیم با

مرکز خدمات تماس بگیرید.
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به منظور پیشگیری از داغ شدن دستگاه دستورالعمل های نصب

ذکر شده در پایین را رعایت کنید.

10 فاصله تلویزیون از دیوار باید بیش از  سانتی متر باشد.

از نصب دستگاه در مكان های فاقد جریان هوا (نظیر کتابخانه

یا کمد) خودداری کنید.

یا سطوح نرم خودداری کنید. از قرار دادن تلویزیون برروی فرش 

 مطمئن شوید که روزنه های تهویه توسط دستمال یا پرده مسدود

 نشده اند.

در غیر این صورت احتمال آتش سوزی وجود دارد.

هنگام اتصال دستگاه به لوازمی چون کنسول بازی از طول 

 مناسب کابل های متصل شده اطمینان حاصل نمایید.

در غیر این صورت احتمال افتادن دستگاه و خرابی آن یا 

 جراحت افراد وجود دارد.

برای روشن / خاموش کردن دستگاه هرگز از روش اتصال و

 استفاده نكنید. درآوردن دوشاخه از پریز

 الكتریكی می شود.این امر منجر به عیوب مكانیكی یا شوك

هنگام تماشای طوالنی مدت تلویزیون، از دست زدن به روزنه های

 کنید، چرا که خیلی داغ می شوند. این موضوع بر تهویه خودداری

 کارکرد تلویزیون اثری ندارد.

 

توصیه می کنیم که فاصله افراد از تلویزیون2 تا 7 برابر قطر

در صورت تماشای طوالنی مدت تلویزیون، اریب تلویزیون باشد.

 احتمال تار شدن بینایی وجود دارد.

فقط از باطری های توصیه شده استفاده کنید. در غیر اینصورت

 معیوب خواهد شد.دستگاه کنترل از راه دور

از ادغام باطری نو و کهنه خودداری کنید.

این امر منجر به افزایش حرارت و نشتی می شود.

از قرار دادن باطری ها در معرض حرارت زیاد نظیر نور مستقیم

آفتاب، شومینه و بخاری خودداری کنید.

سیگنال حاصل از دستگاه کنترل از راه دور در صورت مجاورت

دچار اختالل می شود.با نور خورشید یا سایر نورهای شدید 

در چنین مواردی اتاق را تاریك کنید.

از این که هیچ مانعی بین تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور

 نیست مطمئن شوید.

از شارژ کردن باطری های معمولی (غیر قابل شارژ) خودداری

کنید.

هنگام اتصال آنتن، با یك شخص مجرب مشورت کنید. چرا که احتمال

دارد. الكتریكی وجود آتش سوزی یا شوك

فقط از لوازم جانبی توصیه شده از سوی کارخانه استفاده کنید.

در صورت نصب تلویزیون برروی دیوار، لوازم استاندارد           

  (جداگانه باید خریداری شود) را باید به پشت تلویزیون متصل

کنید. هنگام نصب تلویزیون برروی دیوار باید براکت نصب

 (جداگانه خریداری شود) را به کار ببرید تا مانع از افتادن تلویزیون شود.

VESA

هر چند وقت یك بار سیم تلویزیون را بررسی کنید و در صورت

 تغییر حالت، یا ترك و معیوب شدن، دوشاخه را از پریز بیرون

کشیده و از دستگاه استفاده نكنید. به منظور تعویض سیم با

مرکز خدمات تماس بگیرید.

اگر تلویزیون را برروی پایه نصب کرده اید باید اقداماتی انجام دهید 

شود. در غیر این صورتکه مانع از چرخش بیش از حد دستگاه

 دستگاه افتاده و باعث آسیب جانی می شود.



اخطار

از نصب دستگاه برروی سطوح ناپایدار یا مایل خودداری کنید.

 مرتعش خودداری کنید.همچنین از نصب دستگاه برروی سطوح

در غیر این صورت با افتادن دستگاه عالوه بر خرابی تلویزیون

 جانی وجود دارد.احتمال آسیب

رادیویی است نصب کنید.دستگاه را در محلی که عاری از امواج

فاصله کافی باید بین آنتن هوایی و خطوط برق وجود داشته باشد

که در صورت افتادن آنتن با آنها برخورد نكند. در غیر اینصورت

احتمال شوك الكتریكی وجود دارد.

اگر برای مدت زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه 

تجمع گرد و خاك منجر به آتش سوزی را از پریز بیرون بكشید.

 یا تضعیف عایق و در نتیجه منجر به نشتی، شوك الكتریكی و آتش سوزی

می شود.

 آب یا قطرات آب قرار گیرد دستگاه نباید در معرض پاشیده شدن

همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه

 خودداری کنید.

از نصب دستگاه بر روی دیواری که در معرض روغن یا دود

حاصل از روغن است، خودداری کنید.

در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه و سقوط آن می شود.
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در شرایط زیر، دوشاخه دستگاه را بالفاصله از پریز بیرون 

کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

 وارد آمدن ضربه به دستگاه

 معیوب شدن دستگاه

 ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه

 انتشار بو یا دود غیرعادی از دستگاه

در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوك الكتریكی 

می شود.

هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا ایجاد تغییر در دستگاه نكنید.

 وجود دارد.احتمال شوك الكتریكی و آتش سوزی

 تماس بگیرید.برای تعمیر یا تنظیم با مرکز خدمات

AC ،اگر آب  یا سایر اشیاء وارد دستگاه (مانند آداپتور    ، سیم برق

تلویزیون) شود، بالفاصله دوشاخه را از پریز خارج کرده و با

مرکز خدمات تماس بگیرید. در غیر اینصورت خطر آتش سوزی

یا شوك الكتریكی وجود دارد.

AC فقط از آداپتور     و سیم برق مورد تایید شرکت ال جی الكترونیكس

استفاده کنید. در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی، شوك

الكتریكی، خرابی یا تغییر شكل دستگاه می شود.

هرگز آداپتور     یا سیم برق را باز نكنید. در غیر اینصورت 

منجر به آتش سوزی یا شوك الكتریكی می شود.

AC 

هنگام حمل آداپتور مراقب باشید و از وارد آوردن شوك به آن

خودداری کنید. وارد آمدن هرگونه شوك به آداپتور منجر به 

خرابی آن می شود.

از این که دوشاخه به طور کامل در  پریز قرار دارد مطمئن شوید.

(به مدل بستگی دارد)



Desiccant
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هنگامی که دوشاخه در پریز قرار دارد از قرار دادن اشیاء هادی

 سردیگر کابل خودداری کنید. در روزنه های

همچنین پس از اتصال دوشاخه به پریز از دست زدن به کابل برق

احتمال شوك الكتریكی وجود دارد. (به مدل بستگی  خودداری کنید.

 دارد)

از به کار بردن یا نگهداری اشیاء قابل اشتعال در نزدیكی دستگاه

احتمال انفجار یا آتش سوزی براثر بی دقتی در  خودداری کنید.

 وجود دارد. استفاده از مواد قابل اشتعال

مواد ضد رطوبت داخل کارتن دستگاه یا کیسه پالستیك های لوازم

دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

مواد ضد رطوبت بسیار خطرناك هستند در صورت بلعیده شدن

تصادفی، فرد را وادار به برگرداندن آن کنید و به نزدیك ترین

 مرکز درمانی مراجعه نمایید. بعالوه پالستیك های متعلقات

 دستگاه می توانند منجر به خفگی شوند. آنها را از دسترس

 کودکان دور کنید.

 رفته یا از آن آویزان شوند.اجازه ندهید کودکان از تلویزیون باال

 و جراحت وجود دارد.در غیر این صورت احتمال افتادن دستگاه

 معدوم کنید تا کودکان آنها راباطری های کهنه را به طور صحیح

 مراجعه نمایید.در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشك نبلعند.

از انداختن اشیاء فلزی نظیر سكه، سنجاق سر یا سیم در داخل دستگاه

کاغذ و کبریت خودداری کنید. اشیاء قابل اشتعال نظیر و همچنین

 همواره مراقب کودکان باشید.

در صورت ورود اشیاء خارجی به داخل دستگاه احتمال شوك 

دارد. در این موارد  سوزی یا جراحت وجودالكتریكی یا آتش

دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

از پاشیدن آب بر روی دستگاه یا تمیز کردن آن با مواد قابل 

اشتعال (تینر یا بنزین) خودداری کنید. احتمال آتش سوزی یا

شوك الكتریكی وجود دارد.

از برخورد اشیاء با تلویزیون خودداری کنید و مانع از برخورد 

 اجسام با صفحه آن شوید.

احتمال خرابی آن و جراحت شما وجود دارد.

در هوای طوفانی و رعد و برق از دست زدن به تلویزیون یا آنتن

احتمال شوك الكتریكی وجود دارد. خودداری نمایید.

در هنگام نشتی گاز به پریز دست نزده و پنجره ها را برای تهویه

احتمال آتش سوزی براثر جرقه وجود دارد. هوا باز کنید.

 اتصال دستگاه های جانبیاز انداختن دستگاه یا افتادن آن هنگام

در غیر این صورت منجر به آسیب دستگاه یا خودداری کنید.

جراحت می شود.

از به کار بردن سه راهی برق با چندین وسیله الكتریكی خودداری

کنید. در غیر اینصورت منجر به افزایش حرارت و آتش سوزی

می شود.



 

دستورالعمل های ایمنی

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه این دستورالعمل های ایمنی را با دقت 

مطالعه کنید. 

تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور را در محل های زیر قرار ندهید:

 محلی که در معرض نور مستقیم آفتاب است.

 محل های بسیار مرطوب نظیر حمام.

 در نزدیكی منابع حرارتی همچون شوفاژ، شومینه و سایر

 منابع حرارتی.

 در آشپزخانه یا نزدیك دستگاه مرطوب کننده که در این 

روغن وارد دستگاه می شود.  صورت به راحتی بخار یا 

 محل هایی که در معرض باران یا باد هستند.

 در نزدیكی ظروف حاوی آب، نظیر گلدان.

در غیر این صورت می تواند منجر به آتش سوزی، شوك

 دستگاه  شود.  الكتریكی، خرابی یا تغییر شكل

از قرار دادن دستگاه در معرض مستقیم گرد و خاك خودداری کنید.

این امر می تواند منجر به آتش سوزی شود.

دوشاخه برای قطع برق دستگاه است.

هنگام استفاده از تلویزیون، دوشاخه باید همواره در دسترس باشد.

هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید. در صورتی که

باشد، آن را به طوردوشاخه مرطوب یا پوشیده از گرد و غبار

احتمال شوك الكتریكی شما به کامل خشك کرده یا پاك کنید.

 دلیل رطوبت بیش از حد وجود دارد.

از این که کابل برق دستگاه را به پریز دارای اتصال زمین وصل

که دارای اتصال زمین (به جز دستگاه هایی  کرده اید، مطمئن شوید.

در غیر اینصورت احتمال شوك الكتریكی یا آسیب شما نیستند.)

 وجود دارد.

دوشاخه را به طور کامل در پریز قرار دهید.

 سوزی وجود دارد.اگر دوشاخه محكم نباشد احتمال آتش

هشدار

از این که سیم برق دستگاه در تماس با منابع حرارتی چون بخاری

در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا نیست مطمئن شوید.

 شوك الكتریكی می شود.

از قرار دادن اشیاء سنگین برروی

کنید.

 دستگاه یا کابل های برق خودداری 

در غیر این صورت منجر به آتش سوزی و شوك الكتریكی 

می شود.

 را خم کنید تا آب باران درکابل آنتن میان داخل و خارج ساختمان

ورود آب به داخل دستگاه منجر به خرابی آن وآن جاری نشود.

 شوك الكتریكی می شود.
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 مطمئن شوید که تلویزیون از هنگام نصب تلویزیون برروی دیوار

کابل برق و کابل های سیگنال آویزان نشده است.

 و شوك الكتریكی می شود.در غیر این صورت منجر به آتش سوزی



Safety & Reference
موارد ایمنی و مرجع

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و

آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

دفترچه راهنمای

LEDLCDLED* تلویزیون         ال جی عبارت است از تلویزیون         با نور زمینه        .

LEDتلویزیون        *


