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اتصال دستگاه
آنچه که در این جا نشان داده شده ممكن است با تلویزیون شما کمی تفاوت داشته باشد.

1

3

2

STB/DVD2

3

اتصال ویدئو

سیم برق

اتصال آنتن

آماده سازی

پشت ویدئو کاست
AV IN 1
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AV IN 1
AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

C
O

M
P

O
N

E
N

T
 I
N

پشت

* برای اتصال دستگاه جانبی، به قسمت تنظیم دستگاه جانبی در لوح فشرده راهنما مراجعه شود.
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آماده سازی

متعلقات

این مورد برای تمامی مدل ها نیست.

پارچه ی براق کننده

از وارد کردن فشار خودداری کنید. چرا که منجر به ایجاد

خش ورنگ رفتگی می شود.

باطری ها
دفترچه راهنما

سیم برق
دستگاه کنترل از راه دور

* لكه و اثر انگشت روی صفحه را به آرامی با پارچه تعبیه

شده پاك کنید.

11( به صفحه  مراجعه شود)10( به صفحه مراجعه شود)
10( به صفحه مراجعه شود)

سیم جمع کن
روکش محافظ

پیچ برای بستن پایه

از وجود موارد زیر به همراه تلویزیون اطمینان حاصل کنید. در صورت کمبود با فروشنده تلویزیون تماس بگیرید.

آنچه که در این جا نشان داده شده ممكن است با تلویزیون شما کمی تفاوت داشته باشد.

پارازیت گیر

( فقط برای برخی مدل ها)

PSW400BG     PSW400B
 DSW400BG

x 3 x 4

M5X14.5 M4X26

(AAA)

گیره سیم برق

10( به صفحه مراجعه شود)

( به صفحه 5 مراجعه شود)

11( به صفحه  مراجعه شود)

نوار روکش محافظ

 کردن صفحهپارچه برای تمیز

بست دیواری

( جداگانه خریداری شود)

یا
یا
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لوازم ارائه شده همراه با دستگاه بسته به مدل دستگاه ممكن است متفاوت باشند.

مشخصات فنی یا محتوای این دفترچه به دلیل ارتقاء عملكردهای دستگاه، بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.

نحوه استفاده از هسته فریت 

1. به منظور کاهش تداخل امواج الكترومغناطیسی موجود در کابل صدای رایانه از هسته فریت استفاده کنید.

کابل صدای رایانه را سه دور حول هسته فریت بپیچید. هسته فریت را نزدیك به تلویزیون قرار دهید.

2. استفاده از هسته فریت به منظور کاهش تداخل امواج الكترومغناطیسی کابل برق.

کابل برق را یك دور حول هسته فریت بپیچید. هسته فریت را نزدیك به تلویزیون قرار دهید.

- اگر یك هسته فریت وجود دارد، آن را همانند شكل 1 به کار ببرید.

- اگر دو هسته فریت وجود دارد، آن را همانند شكل 1 و 2 به کار ببرید.

- اگر سه هسته فریت وجود دارد، آن را همانند شكل 1 و 3 به کار ببرید.

{به دستگاه جانبی}

{به پریز برق}

{به تلویزیون}

{برش هسته

فریت}

3. استفاده از هسته فریت به منظور کاهش تداخل امواج الكترومغناطیسی کابل برق.

کابل برق را یك دور حول هسته فریت بپیچید. هسته فریت را نزدیك به تلویزیون و پریز برق قرار دهید.

{به پریز برق}

{برش هسته

فریت}

{برش هسته

فریت}

{به تلویزیون}

{به تلویزیون}
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آماده سازی

ورودیصدابرنامه

حس گر کنترل از راه دور

نشانگر روشن / انتظار

دکمه های پانل جلو

تصویر نشان داده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

 ► 

 ► 

 ►

توجه

چنانچه میزان روشنایی تصویر کاهش یابد، مصرف انرژی به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته و در نتیجه هزینه کلی پایین می آید.

از قرار دادن پا بر روی پایه شیشه ای خودداری کنید.

ممكن است باعث شكستن شیشه شده و تكه های شیشه نیز خطرناك است. همچنین احتمال افتادن تلویزیون وجود دارد.

از کشیدن تلویزیون خودداری کنید. سطح زمین خراشیده شده و یا ممكن است تلویزیون آسیب ببیند.

اخطار

 42/50PT2***, 50PV2***, 42/50PT3***

HOME OKPOWER

OKHOME 

حس گر لمسی

با لمس دکمه، از عملكرد

دلخواه استفاده کنید.

در حالت انتظار به رنگ قرمز است.

وقتی تلویزیون روشن می شود، چراغ خاموش می شود.

حس گر هوشمند

تصویر را بر اساس نور
 محیط اطراف تنظیم می کند.
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42/50PT5***

PROGRAMMEVOLUMEHOME OKINPUTPOWER

OKHOME 

حس گر کنترل از راه دور

نشانگر روشن / انتظار

حس گر لمسی

با لمس دکمه، از عملكرد

دلخواه استفاده کنید.

در حالت انتظار به رنگ قرمز است.

وقتی تلویزیون روشن می شود، چراغ خاموش می شود.

حس گر هوشمند

تصویر را بر اساس نور
 محیط اطراف تنظیم می کند.

تصویر نشان داده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.



آماده سازی
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اطالعات پانل پشت

RGB IN

HDMI

HDMI HDMI IN

 DVI/HDMI

DVI HDMI 

1

3

5

6

8
ورودی             

سیگنال             را به                متصل کنید.

یا سیگنال        (تصویر) را با کابل        به            
به پورت                  متصل کنید.

ورودی                    ( کنترل و سرویس)

به درگاه                 رایانه متصل کنید.

این درگاه برای سرویس یا حالت هتل کاربرد دارد.

ورودی کامپوننت 

متصل کنید.تصویر / صدای دستگاه کامپوننت را به این جك ها

ورودی آنتن  /

RS-232C

RS-232C

DVI 

 آنتن یا کابل را به این جك متصل کنید.

7

2

ورودی صدا/ تصویر

AC 

DC 

سوکت سیم برق 

این تلویزیون با برق        کار می کند. در صفحه

مشخصات فنی میزان ولتاژ درج شده است.

      نداشته باشید.هرگز سعی در روشن کردن تلویزیون با برق 

4

9

خروجی صدا/ تصویر دستگاه جانبی را به این جك ها

وصل کنید.

ورودی 

به خروجی صدای یك رایانه متصل کنید.

ورودی10

دستگاه ذخیره        را به این جك متصل کنید.

USB

USB

ورودی صدای

به صدای رایانه متصل کنید.

RGB/DVI

تصویری که در این جا مشاهده می کنید ممكن است کمی با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

42/50PT2***, 50/60PV2***فقط

1

4 3 8

10

2

6

AV IN2

2 5 6 7 9

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

C
O

M
P

O
N

E
N

T
 I
N

AV IN 1

ANTENNA
INA

U
D

IO
V

ID
E

O

( AV IN1/2)

خروجی صدای متغیر

آمپلی فایر جانبی یا یك ساب ووفر به سیستم صوتی 

سوراندتان متصل کنید.
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اطالعات پانل پشت

RGB IN

HDMI

HDMI HDMI IN

 DVI/HDMI

DVI HDMI 

1

3

5

6

8
ورودی             

سیگنال             را به                متصل کنید.

یا سیگنال        (تصویر) را با کابل        به            
به پورت                  متصل کنید.

ورودی                    ( کنترل و سرویس)

به درگاه                 رایانه متصل کنید.

این درگاه برای سرویس یا حالت هتل کاربرد دارد.

ورودی کامپوننت 

متصل کنید.تصویر / صدای دستگاه کامپوننت را به این جك ها

ورودی آنتن  /

RS-232C

RS-232C

DVI 

 آنتن یا کابل را به این جك متصل کنید.

7

2

ورودی صدا/ تصویر

AC 

DC 

سوکت سیم برق 

این تلویزیون با برق        کار می کند. در صفحه

مشخصات فنی میزان ولتاژ درج شده است.

      نداشته باشید.هرگز سعی در روشن کردن تلویزیون با برق 

4

9

خروجی صدا/ تصویر دستگاه جانبی را به این جك ها

وصل کنید.

ورودی 

به خروجی صدای یك رایانه متصل کنید.

ورودی10

دستگاه ذخیره        را به این جك متصل کنید.

USB

USB

ورودی صدای

به صدای رایانه متصل کنید.

RGB/DVI

تصویری که در این جا مشاهده می کنید ممكن است کمی با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

42/50PT3***, 42/50PT5*** فقط

1

4 3 8

10

2

6

AV IN2

5 6 7 9

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)

C
O

M
P

O
N

E
N

T
 I
N

AV IN 1

ANTENNA
INA

U
D

IO
V

ID
E

O

( AV IN1/2)

خروجی صدای متغیر

آمپلی فایر جانبی یا یك ساب ووفر به سیستم صوتی 

سوراندتان متصل کنید.

2



آماده سازی
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تصویری که در این جا مشاهده می کنید ممكن است کمی با تلویزیون

 شما تفاوت داشته باشد.

  

►

M5x14.5

M4X26

تصویری که در این جا مشاهده می کنید ممكن است کمی با تلویزیون

 شما تفاوت داشته باشد.

هنگام سرهم کردن پایه رومیزی از سفت بودن پیچ اطمینان حاصل کنید.( اگر

 به طور کامل سفت نشده باشد، پس از نصب محصول ممكن است به طرف

 جلو متمایل شود.) اگر پیچ را با اعمال نیروی زیاد سفت کنید، ممكن است پیچ

 از محل دنده ها بیرون کشیده شود.

نصب پایه

سمت صفحه تلویزیون را با دقت برروی یك بالش قرار دهید تا 1

ضمن محافظت تلویزیون مانع آسیب صفحه بشود.

طبق شكل تلویزیون را سرهم بندی کنید.3

بدنه ی پایه را بر روی پایه سوار کنید.2 2

بدنه پایه

پایه

چهار پیچ را در سوراخ های تعبیه شده پشت تلویزیون نصب

 و محكم کنید.

جلو

عقب

هنگام سوار کردن پایه، از نصب 

صحیح قسمت جلو و پشت پایه

اطمینان حاصل نمایید.

ردکش پشت برای مرتب کردن سیم ها

گیره سیم برق و سیم برق را نصب کنید. این کار مانع از درآمدن

 تصادفی سیم برق می شود.

کابل ها را جمع کرده و با گیره ببندید.

1

2

2

گیره کابل

یا

برای جابجایی تلویزیون از گیره سیم برق یت گیره کابل نگیرید،

احتمال شكستن و آسیب تلویزیون وجود دارد.

اخطار
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3

تلویزیون را به دیوار نزدیك کنید تا حدی که در صورت متمایل شدن آن به

 سمت پشت به پایین سقوط نكند.

دستورالعمل های نشان داده شده در اینجا مطمئن ترین روش برای نصب 

محصول است به طوری که آن را برروی دیوار ثابت می کند تا در هنگام کشیده

شدن آن به سمت جلو سقوط نكند. این عمل مانع از افتادن تلویزیون به سمت 

جلو و آسیب افراد می شود. همچنین با این کار از سقوط تلویزیون و آسیب

آن جلوگیری به عمل می آید. همواره مراقب باشید کودکان از تلویزیون باال 

نرفته یا از آن آویزان نشوند.

برای تثبیت تلویزیون بر روی دیوار، قطعات الزم را خریداری نمایید.

توصیه برای زمان نصب

1

2

برای ثابت کردن تلویزیون به دیوار از پیچ های قالبی شكل یا بست ها / 

پیچ های تلویزیون استفاده کنید، مطابق شكل.

(در صورتی که تلویزیون دارای پیچ های قالبی شكل است، آن ها را شل کنید.)

پیچ های قالبی شكل یا بست / پیچ های تلویزیون را در سوراخ های باالیی

 قرار داده و آن ها را سفت کنید. 

بست های دیواری را با پیچ ها برروی دیوار سفت کنید ( شما باید آن ها را 

نصب شده برروی دیوار را جداگانه خریداری نمایید). ارتفاع بست های 

تنظیم کنید. 

*

برای محكم شدن تلویزیون از یك زنجیر استفاده کنید .3

زنجیر باید بین تلویزیون و دیوار به طور افقی قرار بگیرد.

توجه!

در هنگام جابجایی تلویزیون به یك مكان دیگر ابتدا زنجیر را باز کنید.

از یك نگهدارنده یا یك جعبه ای که  بزرگ و به اندازه کافی مستحكم

 باشد استفاده کنید.

جهت محافظت تلویزیون از این که ارتفاع بست نصب شده برروی 

دیوار با ارتفاع تلویزیون یكسان است اطمینان حاصل کنید.

 2

1
 2

1

هنگامی که از پایه رومیزی

 استفاده نمی کنید

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته

باشد.

* این قطعه مانع از ورود گرد و غبار از راه روزنه می شود. هنگام استفاده

از براکت دیواری، از روکش محافظ استفاده کنید.

روکش محافظ را بر روی محل قرار داده و فشار دهید تا کلیك کند.

نوار قاب محافظ را بچسبانید.

روکش محافظ

1

2



فیوز

منبع تغذیه

اتصال زمین
جهت پیشگیری از شوك احتمالی ممكن، از اتصال سیم زمین اطمینان حاصل

کنید. در صورت مقدور نبودن روش های اتصال زمین از یك برق کار مجرب

بخواهید تا یك فیوز مستقل نصب کند. برای برقراری اتصال زمین تلویزیون 

را به سیم های تلفن، لوله گاز و غیره متصل نكنید.

تلویزیون را می توان به روش های گوناگون مثالً دیواری یا رومیزی نصب کرد.

تلویزیون برای نصب افقی طراحی شده است.

نصب پایه رومیزی

10برای تهویه مناسب، تلویزیون باید از هر طرف حدود  سانتی متر از دیوار

 فاصله داشته باشد.

12

ی
س

ار
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آماده سازی

بست دیواری : نصب افقی
هنگام نصب دیواری توصیه می کنیم از بست نصب دیواری ال جی

استفاده کنید.

توصیه می کنیم بستی را خریداری کنید که از استاندارد

پشتیبانی کند.

شرکت ال جی توصیه می کند که نصب دیواری توسط متخصص

مجرب انجام شود.

VESA

توجه!
بست دیواری را بر روی دیواری استوار و کامالً عمود بر زمین نصب

کنید.

در صورت نصب بر روی سقف یا سطح شیب دار، از بست دیواری

ویژه استفاده نمایید.

دیوار باید از استحكام الزم برخوردار باشد تا وزن تلویزیون را تحمل

نماید به عنوان مثال سطح بتنی، سنگ طبیعی، آجر یا بلوك.

نوع پیچ و طول آن بستگی به دیوار دارد. برای اطالعات بیشتر به

راهنمای ضمیمه شده مراجعه کنید.

شرکت ال جی در قبال آسیب مالی ناشی از نصب نادرست مسئول نیست:

- زمانی که بست دیواری مغایر با شرایط            استفاده شده باشد.

- استفاده از پیچ نامناسب که منجر به افتادن تلویزیون و وارد آمدن

خسارت جانی و مالی شود.

- عدم رعایت روش نصب توصیه شده.

VESA

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10 سانتیمتر10

42PT2***400 * 400M6

50PT2***400 * 400M6

50PV2***400 * 400M6

42PT5***400 * 400M6

50PT5***400 * 400M6

42PT3***400 * 400M6

50PT3***400 * 400M6

4

4

4

4

4

4

4

مدل
پیچ 

تعداد VESA
(A*B)استاندارد
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جهت پیشگیری از آسیب دستگاه، هرگز قبل از پایان اتصالی تمام بخش ها، تلویزیون را به برق نزنید.

اتصال آنتن

به منظور حصول تصویر مطلوب، جهت آنتن را تنظیم کنید.

کابل آنتن و مبدل تعبیه نشده اند.

■

■

■

■

■

در مناطقی که سیگنال ضعیف است برای حصول هرچه بهتر کیفیت تصویر،

طبق شكل سمت راست یك تقویت کننده سیگنال به آنتن نصب کنید.

کننده سیگنال آنتن برای سیگنال استفاده نمایید.در صورتی که می خواهید از دو تلویزیون استفاده کنید، از دستگاه تقسیم

سوکت آنتن 

دیواری

( )VHF, UHF

آنتن هوایی

آنتن هوایی

UHF

VHF

تقویت کننده

سیگنال

منازل تك واحدی 

(به جك دیواری آنتن هوایی متصل کنید.)

RF (اهم )       75سیم کوآکسیال

منازل چند طبق / آپارتمان ها

(به سوکت آنتن دیواری متصل کنید)
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عملكردهای کلیدهای دستگاه کنترل از راه دور

هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور، آن را به طرف حس گر تلویزیون بگیرید.

تصویر نشان داده شده در این جا ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

تماشای تلویزیون / کنترل برنامه

1

2

3

4

5

6

7

8

 

AAA 

درپوش قسمت باتری واقع در پشت دستگاه را برداشته

و باتری ها را با رعایت قطب صحیح ( + با +، - با - )

نصب کنید.

دو عدد باتری 1/5 ولت           نصب کنید. باتری نو کهنه

را به طور توام استفاده نكنید.

درپوش را ببندید.

برای درآوردن باتری ها، مراحل نصب را برعكس کنید.

OK

و یا از حالت خاموش بهتلویزیون را از حالت انتظار به وضعیت روشن 
 وضعیت انتظار می برد.

به شما امكان حرکت در منوهای روی صفحه و اعمال

را می دهد.تنظیمات سیستم مطابق دلخواه تان 

می دهد.انتخاب شما را دریافت کرده یا حالت فعلی را نشان

دکمه های فلش ( باال/ پایین / چپ / راست)

INPUT

یك برنامه انتخاب می کند.

برنامه باال/ پایین

منبع منوی دلخواه را انتخاب می کند.

یك منو انتخاب می کند.

صدا زیاد / کم

میزان صدا را تنظیم می کند.

حالت ورودی جانبی طی یك دوره منظم گردش می کند.

1

2

3

4

5

6

7

8

POWER

VIEW.Q

MENU. Q

به برنامه ی مشاهده شده قبلی بازمی گردد.

تمامی نمایش های روی صفحه را پاك کرده و به حالت نمایش تلویزیون می رود.

نصب باتری ها

Home
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روشن کردن تلویزیون
- در صورت روشن بودن تلویزیون شما قادر به استفاده از عملكردهای آن خواهید بود.

ابتدا سیم برق را به پریز متصل کنید.

در این لحظه تلویزیون به حالت انتظار می رود.

در حالت انتظار برای روشن کردن تلویزیون، دکمه                                        بر روی تلویزیون

کنترل از راه دور را فشار دهید تا تلویزیون                   ی ا    د  ک م  ه    ه ا   ی                                                                         یا  دکمه های اعداد بر روی دستگاه

روشن شود.

          POWER

راهنمای شروع به کار

چنانچه پس از روشن کردن تلویزیون         (نمایش روی صفحه) نمایان شود، شما می توانید زبان، تنظیم حالت، تنظیم خودکار را تنظیم کنید.

توجه :

الف. اگر بدون تكمیل تنظیمات اولیه، پنجره نمایان شده را ببندید منوی تنظیمات اولیه دوباره نمایان خواهد شد.

ب. حالت                      فقط برای نمایش در فروشگاه بوده و برای مصرف کننده عادی نیست.

ج. حالت                  عبارت است از تنظیم مطلوب برای محیط خانه و همچنین حالت پیش فرض تلویزیون است.

د. حالت                     عبارت است از تنظیم مطلوب برای محیط مغازه. چنانچه کاربری اطالعات کیفیت تصویر را تغییر دهد با استفاده از حالت

                      می توان کیفیت تصویر را به وضعیت کارخانه باز گرداند.

ذ. حالت (                                        ) در منوی               با اجرای                          قابل تغییر هستند. 

OSD

Home Use

OPTION 

2
,INPUT ,

Store Demo

Store Demo

Store Demo

Home Use, Store DemoMode Setting

USB 

USB 

3

1

21

2

 •JPEG Divx

هنگام اتصال دستگاه 
وقتی دستگاه        را متصل می کنید، این منوی نمایان شدنی به طور خودکار ظاهر می شود.

هنگامی که نمایش روی صفحه از جمله منو فعال است، منوی نمایان شونده نشان داده نخواهد شد.

شما نمی توانید در دستگاه         متصل شده پوشه ای را حذف و یا پوشه ای را اضافه کنید.

تصویر نشان داده شده در این جا ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

USB 

USB 

دستگاه        را به جك های              روی تلویزیون 

متصل کنید.

لیست عكس، لیست موسیقی یا لیست فیلم را 

انتخاب کنید.

USB USB IN

این تلویزیون           و         و         را پشتیبانی می کند.

هنگام درآوردن دستگاه  

پیش از درآوردن دستگاه        ، منوی دستگاه         را انتخاب 

کنید.

USB 

USB 

Eject را انتخاب کنید.

USB memory stick

 / I, INPUT  P یا 

 P  

Mp3

PHOTO LIST

MUSIC LIST MOVIE LISTPHOTO LIST
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تماشای تلویزیون / دستگاه کنترل از راه دور

1

3

2

 •

 •

منو را نشان می دهد.

موضوع منو را نشان می دهد.

به منوی ظاهر شده حرکت می کند.

برای بازگشت به حالت عادی و تماشای تلویزیون دکمه                     را فشار دهید.

برای حرکت به صفحه منوی قبلی دکمه            را فشار دهید.

تصویر نشان داده شده در این جا ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

نمایش روی صفحه تلویزیون شما ممكن است با تصویر نشان داده شده در این جا کمی تفاوت داشته باشد.

انتخاب منوهای روی صفحه و تنظیمات

BACK

HOME/EXIT

OKMove

Auto Tuning

Manual Tuning

Programme Edit

SETUP

SETUP

OPTION

PICTURE AUDIO

TIME

OKMove

Aspect Ratio : 16:9

      Energy Saving : Off

Picture Mode : Standard

 • Contrast 70 

 • Brightness 90

 • Sharpness 50

 • Colour 70

 • Tint 0

PICTURE

▼

OKMove

Auto Volume : Off

Clear Voice II : Off

 • Level 3

Balance  0

Sound Mode : Standard

 • Infinite Surround  : Off

 • Treble 50

 • Bass 50

AUDIO

▼

L R

- +

OKMove

Clock

Off Time : Off

On Time : Off

Sleep Timer : Off

TIME OKMove

Photo List

Music List

Movie List

DivX Reg. Code

Deactivation

USBOKMove

Menu Language : English

Input Label

SIMPLINK : On

Key Lock : Off

Set ID : 1

ISM Method :Normal

Demo Mode : Off

Mode Setting : Home Use

OPTION

▼

R G

USB
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PHOTO LIST

کانال یابی خودکار 
برای یافتن و ذخیره خودکار تمامی برنامه های موجود از این گزینه استفاده کنید.

وقتی کانال یابی خودکار را آغاز می کنید، تمامی اطالعات ذخیره شده قبلی پاك می شود.

OKMove

Auto Tuning

Manual Tuning

Programme Edit

SETUPOKMove

Auto Tuning

Manual Tuning

Programme Edit  

SETUP

Auto Tuning Auto Tuning

Yes No

Check your antenna connection. The 
previous channel information will be  
updated during Auto Tuning. Still 
Continue?

برای بازگشت به حالت عادی و تماشای تلویزیون دکمه                    را فشار دهید.

برای حرکت به صفحه منوی قبلی دکمه            را فشار دهید.

 •

 •

HOME/EXIT

BACK

را انتخاب کنید. SETUP

Auto Tuning

Yes

را انتخاب کنید.

را انتخاب کنید.

Auto Tuning.را اجرا کنید

1

2

3

4

اگر می خواهید به کانال یابی خودکار ادامه دهید با استفاده از• 

دکمه های           گزینه        را انتخاب کنید. سپس دکمه

را فشار دهید. در غیر اینصورت        را انتخاب کنید.

YesOK

No



■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

جدول عیب یابی

عملكرد عادی نیست

دستگاه کنترل از راه دور

کار نمی کند.

تلویزیون ناگهان خاموش
می شود.

تصویر موجود نیست

تصویر و صدا

نیست.

پس از روشن شدن تصویر 

به کندی ظاهر می شود.

تصویر ضعیف است یا

رنگ ندارد یا از رنگ کمی

برخوردار است.

نوارهای افقی / عمودی و

است. تصویر دارای لرزش

برخی کانال ها از گیرندگی

ضعیفی برخوردارند.

خطوطی در تصویر دیده 

می شود.

ممكن است مانعی بین تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور قرار گرفته باشد، کنترل کنید. آیا کنترل رو به 

تلویزیون است؟ از این که کنترل از راه دور به طرف دستگاه است اطمینان حاصل کنید.

آیا باطری های کنترل را به درستی نصب کرده اید (+ با +، - با -) ؟

باطری نو قرار دهید.

آیا تایمر خاموش فعال است؟

تنظیمات کنترل خاموش و روشن دستگاه را بررسی کنید. برق رفته است.

15اگر مدت  دقیقه هیچ سیگنالی دریافت نشود و یا عملكردی اجرا نشود تلویزیون به طور خودکار به حالت

خاموش می رود.

کنترل کنید ببینید آیا تلویزیون روشن است.

کانال دیگری را امتحان کنید. ممكن است مشكل از سوی فرستنده باشد.

آیا دوشاخه برق به پریز دیواری متصل است؟

جهت آنتن و / یا مكان آن را بررسی کنید.

پریز برق دیواری را آزمایش کنید، دستگاه برقی دیگری را به پریز تلویزیون متصل کنید.

این موضوع عادی است، در هنگامی که تلویزیون در مرحله آغاز به کار قرار دارد، تصویر قطع است. چنانچه پس

از 5 دقیقه تصویر نمایان نشد لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید.

در گزینه منو رنگ را تنظیم کنید.

فاصله مناسبی بین تلویزیون و ویدئو کاست ایجاد کنید.

کانال دیگری را امتحان کنید. ممكن است مشكل از سوی فرستنده باشد.

آیا کابل های تصویر به درستی نصب شده اند؟

برای بازگشت مجدد روشنایی تصویر، عملكردی را فعال کنید.

کنترل کنید ببینید آیا تداخل محلی نظیر وسیله برقی یا ابزار پر مصرفی وجود دارد.

ایستگاه یا کابل ممكن است اشكال داشته باشند، ایستگاه دیگری را تنظیم کنید.

سیگنال ایستگاه ضعیف است، برای دریافت ایستگاه ضعیف تر آنتن را تغییر جهت دهید.

به دلیل وجود تداخل منابع را کنترل کنید.

آنتن را کنترل کنید (جهت آنتن را تغییر دهید).

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

HDMI .کابل         را بررسی کنید و ببینید از نوع پر سرعت است

در صورتیكه کابل          از نوع پر سرعت نباشد، هیچ تصویری نمایان نشده و یا چشمك خواهد زد.

لطفاً از کابل           پر سرعت استفاده کنید.

HDMI 
هنگام اتصال             هیچ

تصویری نمایان می شود.

HDMI 
■
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HDMI 
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عملكرد صدا کار نمی کند

تصویر هست ولی صدا 

نیست.

هیچ صدایی از بلندگوها

خارج نمی شود.

صدای غیرعادی از داخل

تلویزیون شنیده می شود.

در حالت رایانه اشكال وجود دارد. (فقط در حالت رایانه)

سیگنال خارج از محدوده

است.

خط عمودی یا نوار در زمینه

وجود دارد و نویز افقی دیده

می شود.

رنگ صفحه ناپایدار یا تك

رنگ است.

آیا صدا قطع است؟ دکمه             را فشار دهید.

کانال دیگری را امتحان کنید. ممكن است مشكل از سوی فرستنده باشد.

آیا کابل های صدا درست نصب شده اند؟

در گزینه منو باالنس را تنظیم کنید.

تغییر در رطوبت یا دمای هوا منجر به نویز غیرعادی در هنگام روشن یا خاموش شدن می شود و این به معنای

خرابی دستگاه نیست.

وضوح، فرکانس افقی یا فرکانس عمودی را تنظیم کنید.

منبع ورودی را بررسی کنید.

قالب بندی خودکار یا تنظیم ساعت، فاز یا موقعیت افقی / عمودی را امتحان کنید.

کابل سیگنال را کنترل کنید.

کارت تصویر کامپیوتر را از نو نصب کنید.

MUTE

Volumeدکمه               یا      ( یا              )  را فشار دهید.

HDMI USB هنگام اتصال            یا

هیچ صدایی شنیده نمی شود.

آیا کابل          از نوع پر سرعت است.

کابل          نگارش 2/0 را بررسی کنید.

HDMI 

USB

+ -

<-

در تنظیمات تصویر مشكلی وجود دارد.

وقتی کاربر تنظیمات تصویر را 

تغییر می دهد، پس از مدت زمان

معینی تلویزیون به طور خودکار 

به تنظیمات اولیه بازمی گردد.

این یعنی اینكه تلویزیون در حال حاضر به حالت نمایش فروشگاهی تنظیم شده است.

برای تغییر حالت به وضعیت کاربرد خانگی باید مراحل زیر را انجام دهید:

از منوی تلویزیون گزینه               را انتخاب کنید     گزینه                        را انتخاب کنید       گزینه

را انتخاب کنید.

اکنون به حالت کاربرد خانگی تغییر کرده است.

OPTIONMode SettingHome Use <-

ببینید آیا تلویزیون روشن است.









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 تلفن شهر

 4210487 خرم آباد

 4225008 خرمشهر

 4222026 خلخال

 4222890 خمام

 2223901 خمين

 3678833 خميني شهر

 2252290 خوي

 6238691 داراب

 5232308 دامغان

 5223487 دره شهر

 2237552 دزفول

 2230145 دزفول

 4226828 دليجان

 3222420 دهدشت

 4238226 دورود

 5257590 رامسر

 2227412 رامهرمز

 6373353 رستم آباد رودبار

 3220406 رشت

 2233144 رشت

 4-4601353 رضوانشهر

 8226170 رفسنجان

 6227844 رودسر

 3221293 زاهدان

 5245256 زنجان

 2263410 ساري

 2229786 ساوه

 2228960 سبزوار

 2224499 سراب

 4224610 سرابله

 2223940 سرپل ذهاب

 3221250 سقز

 5230825 سلماس

 3339994 سمنان

 تلفن شهر

 5252888 بابلسر

 4224001 باغملك

 4262576 بانه

 2240641 بجنورد

 4244007 برازجان

 2628628 بروجرد

 4124733 بستان آباد

 2315185 بم

 7239080 بناب

 4248896 بندر انزلي

 3331639 بندر عباس

 4822895 بندر كياشهر

 4224372 هارب

 3315010 بهبهان

 5228239 بهشهر

 2522895 بوشهر

 6224471 بوكان

 8-4224537 بيجار

 4440660 بيرجند

 7285178 پارس آباد مغان

 3029100 پاكدشت

 7224639 پاوه

 3353335 تبريز

 5550285 تبريز

 5564794 تبريز

 2223471 تربت حيدريه

 4222933 تنكابن

 84733 تهران

 4446085 جهرم

 6225844 جوانرود

 3232129 جويبار

 2212318 جيرفت

 2410825 جيرفت

 2207567 خرم آباد

 تلفن شهر

 6823617 ابركوه

 2249066 اراك

 14-2221012 اراك

 6-2221015 اراك

 1-2249370 اردبيل

 2235656 اردبيل

 7623039 ارسنجان

 2224571 اروميه

 9-2249218 اروميه

 3224286 دآباداس

 7229596 اسفراين

 5223949 اسالم آباد غرب

 2249596 اسالمشهر

 4222846 آشخانه

 6255000 اصفهان

 2351454 اصفهان

 1-4479000 اصفهان

 4229144 اقليد فارس

 2221444 اليگودرز

 4226457 انديمشك

 3243598 اهر

 4472465 اهواز

 2225371 اهواز

 2256161 اهواز

 3346378 مايال

 5235094 ايذه

 4437826 آبادان

 3338281 آباده

 5222359 آستارا

 4224603 آستانه اشرفيه

 2221907 آمل

 2228368 آمل

 3237056 بابل

 2292510 بابل

  دمات گلديرانفهرست نمايندگان تصويري شركت خ



 تلفن شهر

 2244645 مرند

 2255305 مرند

 3331299 مرودشت

 6-7335584 مشهد

 7-7268656 مشهد

 6630252 مشهد

 8423624 مشهد

 2221210 مالير

 2222397 مهاباد

 2225530 مهاباد

 2221002 ميانه

 5-2267604 مياندوآب

 6228095 نقده

 6224255 نقده

 5624220 نكاء

 3246067 نهاوند

 6254155 نور

 7224232 نور آباد دلفان

 3232226 نوشهر

 3339950 نيشابور

 5224648 نيريز

 4220302 هشتپر طوالش

 4223231 شتگرده

 8265829 همدان

 2252316 ورامين

 7632148 واليت جم

 3339699 ياسوج

 6248711 يزد

 2-5244001 يزد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تلفن شهر

 4224040 سنقر

 3237868 سنندج

 4223735 سيرجان

 5223738 سيرجان

 4235747 سيرجان

 3221123 شادگان

 2230150 شاهرود

 5240959 شاهين شهر

 4222186 دژ شاهين

 2224868 شبستر

 7823065 شفت

 2225705 شهر الوند

 3843036 شهر قدس

 2225133 شهرضا

 2222555 شهركرد

 5214715 شوش دانيال

 6220811 شوشتر

 2280582 شيراز

 8203355 شيراز

 2249582 شيراز

 3224231 صومعه سرا

 3-4228551 طبس

 4625250 عباس آباد تنكابن

 7220950 فارسان

 5663707 فريدونكنار

 2228362 فسا

 2623611 فوالد شهر

 7234557 فومن

 7234447 فومن

 3247712 قائم شهر

 2237437 قائم شهر

 2125055 قرچك ورامين

 2727659 قره ضياء الدين

 5226454 قروه

  

 

 تلفن شهر

 2238560 قزوين

 6615057 قم

 7208703 قم

 2221875 قوچان

 2623610 كالردشت

 2241353 كازرون

 4237954 كاشان

 8232737 كاشمر

 4437880 كرج

 2231126 رمانك

 2723463 كرمان

 8382727 كرمانشاه

 8357316 كرمانشاه

 4241114 كالله

 2228254 كنگاور

 2261410 گرگان

 4221888 گرمسار

 3228183 گلپايگان

 6225785 گلوگاه

 7226004 گناباد

 2235600 گنبد كاووس

 2238671 گنبد كاووس

 2248812 الر

 2228245 الهيجان

 5229401 لنگرود

 5223246 لنگرود

 6422077 لوشان

 3242622 ماكو

 2340016 ماهشهر

 5222681 مباركه

 3228957 محالت

 7742986 محمود آباد

 2229102 مراغه

 2224994 مراغه

  مركز اطالع رساني و خدمات مشتريان گلديران

 021-84733:خط ويژه



شماره مدل و شماره سریال تلویزیون را یادداشت کنید.

در هنگام نیاز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه

کرده و اطالعات را در اختیار فروشنده قرار دهید.

دفترچه راهنمای جامعی که حاوی اطالعاتی پیرامون عملكردهای پیشرفته ی این سری

از تلویزیون های ال جی است در                 به صورت نگارش الكترونیكی ارایه

شده است.

برای خواندن این فایل ها به یك رایانه ی شخصی مجهز به درایو               نیاز دارید.

مدل:

 شماره سریال:

CD-ROM

CD-ROM
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