
شماره مدل و شماره سريال تلويزيون را يادداشت کنيد.
در هنگام نياز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه

کرده و اطالعات را در اختيار فروشنده قرار دهيد.

مدل
شماره سريال
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مهم

است. ،

پيکسل
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مشخصات فنی

در مدل هايی که از WiDi پشتيبانی می کنند، شما می توانيد حالت 3 بعدی را همانند حالت RGB (PC) تنظيم کنيد. •  

3D supported mode manually

InputSignalHorizontal
Frequency (kHz)

Vertical
Frequency (Hz)Playable 3D video format

HDMI-DTV

  
 
 
 
 

 

 
  

 
 

HDMI-PC

 
 

 
 

 

 

RGB-PC

 
 
 

Component

 
 
 
 
 

 
 
 

USB  
 

 DLNA 

Signal

DTV
HD
SD
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مشخصات فنی

3D حالت پشتيبانی

فايل تصويری ورودی به طور خودکار به صورت 3 بعدی پخش می شود. •  

3D supported mode automatically

InputSignalHorizontal
Frequency (kHz)

Vertical
Frequency (Hz)Playable 3D video format

HDMI

 

 

 

  

 

 

USB  
DLNA 
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مشخصات فنی

HDMI/DVI-DTV پشتيبانی حالت

فرکانس 
عمودی(هرتز)

فرکانس 
افقی(کيلوهرتز)

وضوح

59.94
60

31.469
31.5

480x720

50 31.25 576x720
50

59.94
60

37.5
44.96

45 

720x1280

59.94
60
50

23.97
24

29.976
30.00

50
59.94

60

33.72
33.75

28.125
26.97

27
33.716
33.75
56.25
67.43
67.5

1080x1920

کامپوننت پورت اتصال اطالعات

PR PB Y پورت های کامپوننت بر روی تلويزيون

PR PB Y پورت های خروجی تصوير بر
DVD روی دستگاه پخشR-Y B-Y Y

Cr Cb Y
Pr Pb Y

کامپوننت سيگنال
O 480i/576i
O 480p/576p
O 720p/1080i
O

 (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)
1080p
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مشخصات فنی

تلويزيون آنالوگ تلويزيون ديجيتال

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I DVB-T سيستم تلويزيون زالندنو، سنگاپور

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47

DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
UHF 21 to 69 پوشش برنامه

PAL B/B DVB-T سيستم تلويزيون استراليا

B/B : VHF/UHF 0 to 75, CATV : 2 to 
44

VHF 06 to 12, 
UHF 27 to 69

پوشش برنامه

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M DVB-T سيستم تلويزيون اندونزی، اسراييل،
برمه، سريالنكا

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47

DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71

UHF 21 to 69 پوشش برنامه

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M DVB-T سيستم تلويزيون ويتنام، مالزی

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47

DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71

VHF 6 to 12, 
UHF 21 to 69

پوشش برنامه

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M DVB-T سيستم تلويزيون ايران، الجزيره،
تونس، حالت

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47ديجيتال
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47

DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71

VHF 5 to 12, 
UHF 21 to 69

پوشش برنامه

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M - سيستم تلويزيون مدل آنالوگ ، هندوستان 
، تايلند ، آفريقای 

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47جنوبی--
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47

DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71

- پوشش برنامه

75  Ω 75  Ω امپدانس آنتن هوايی 
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47LM660* 42LM669* 42LM661*
47LM6600-TAمدل

47LM660Y-TA
42LM6690-TC
42LM669Y-TC

42LM6610-TB
42LM661Y-TB

263.0 x 701.0 x 1063.0 269.0 x 627.0 x 953.0 263.0 x 636.0 x 953.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

33.4 x 628.0 x 1063.0 33.4 x 566.0 x 953.0 33.4 x 566.0 x 953.0 بدون پايه (ميليمتر)
17.4 15.1 14.8 با پايه (کيلوگرم) وزن

15.2 12.6 12.6 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق

55LM66** 47LM669* 47LM661*

مدل
 55LM6600-TA
55LM6610-TB
55LM660Y-TA
55LM661Y-TB

47LM6690-TC
47LM669Y-TC

47LM6610-TB
47LM661Y-TB

331.0 x 795.0 x 1232.0 269.0 x 692.0 x 1063.0 263.0 x 701.0 x 1063.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

33.6 x 723.0 x 1232.0 33.4 x 628.0 x 1063.0 33.4 x 628.0 x 1063.0 بدون پايه (ميليمتر)
25.0 17.7 17.4 با پايه (کيلوگرم) وزن

21.3 15.2 15.2 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق

55LM67** 47LM67** 42LM67**

مدل
55LM6700-TA
55LM6710-TB
55LM670Y-TA
55LM671Y-TB

47LM6700-TA
47LM6710-TB
47LM670Y-TA
47LM671Y-TB

42LM6700-TA
42LM6710-TB
42LM670Y-TA
42LM671Y-TB

331.0 x 795.0 x 1232.0 263.0 x 701.0 x 1063.0 263.0 x 636.0 x 953.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

33.6 x 723.0 x 1232.0 33.4 x 628.0 x 1063.0 33.4 x 566.0 x 953.0 بدون پايه (ميليمتر)
25.0 17.5 14.8 با پايه (کيلوگرم) وزن

21.3 15.3 12.6 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق

55LM76** 47LM76** 42LM76**

مدل
55LM7600-TA
55LM7610-TB
55LM760Y-TA
55LM761Y-TB

47LM7600-TA
47LM7610-TB
47LM760Y-TA
47LM761Y-TB

42LM7600-TA
42LM7610-TB
42LM760Y-TA
42LM761Y-TB

331.0 x 795.0 x 1232.0 263.0 x 701.0 x 1063.0 263.0 x 636.0 x 953.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

33.6 x 723.0 x 1232.0 33.4 x 628.0 x 1063.0 33.4 x 566.0 x 953.0 بدون پايه (ميليمتر)
25.0 17.5 15.0 با پايه (کيلوگرم) وزن

21.3 15.3 12.8 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق

40 0 به  دمای کارکرد شرايط محيط
کمتر از 80 درصد رطوبت کارکرد
-20 60 به  دمای نگهداری
کمتر از 85 درصد رطوبت نگهداری
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مشخصات فنی

طرح و مشخصات فنی به منظور ارتقاء دستگاه بدون اطالع قبلی قابل تغيير است.
جهت اطالع از منبع تغذيه و مصرف برق، به برچسب دستگاه مراجعه شود.

47LM62** 42LM62** 32LM62**
47LM6200-TAمدل

47LM620Y-TA
42LM6200-TA
42LM620Y-TA

32LM6200-TA
32LM620Y-TA

269.0 x 722.0 x 1089.0 269.0 x 660.0 x 979.0 204.0 X 528.0 x 746.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

35.5 x 655.0 x 1089.0 35.5 x 594.0 x 979.0 35.5 X 462.0 x 746.0 بدون پايه (ميليمتر)
18.1 15.6 9.8 با پايه (کيلوگرم) وزن

15.6 13.1 8.5 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق

65LM62** 55LM62**
65LM6200-TAمدل

65LM620Y-TA
55LM6200-TA
55LM620Y-TA

354.0 x 993.0 x 1539.0 315.0 x 822.0 x 1263.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

38.1 x 924.0 x 1539.0 35.5 x 754.0 x 1263.0 بدون پايه (ميليمتر)
45.8 25.5 با پايه (کيلوگرم) وزن

40.6 21.9 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 HZ AC 100-240 V~ 50 / 60 HZ شرايط برق

47LM64** 42LM64** 32LM64**

47LM6400-TAمدل
47LM640Y-TA
47LM6410-TB
47LM641Y-TB

42LM6400-TA
42LM640Y-TA
42LM6410-TB
42LM641Y-TB

32LM6400-TA
32LM640Y-TA
32LM6410-TB
32LM641Y-TB

263.0 x 705.0 x 1073.0 263.0 x 644.9 x 964.0 225.0 x 502.0 x 729.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

35.7 x 639.0 x 1073.0 35.7 x 577.7 x 964.0 35.9 x 444.0 x 729.0 بدون پايه (ميليمتر)
16.9 14.3 9.4 با پايه (کيلوگرم) وزن

14.7 12.1 7.8 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق

32LM660* 60LM64** 55LM64**

32LM6600-TAمدل
32LM660Y-TA

60LM6450-TA
60LM645Y-TA

55LM6400-TA
55LM640Y-TA
55LM6410-TB
55LM641Y-TB

225.0 x 587.0 x 855.0 334.7 x 905.2 x 1391.1 331.0 x 799.5 x 1243.2 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

35.6 x 524.0 x 855.0 52.5 x 835.5 x 1391.1 36.0 x 735.0 x 1243.2 بدون پايه (ميليمتر)
9.5 42.6 24.7 با پايه (کيلوگرم) وزن

8.0 38.5 21.0 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق

42LM660* 32LM669* 32LM661**
42LM6600-TAمدل

42LM660Y-TA
32LM6690-TC
32LM669Y-TC

32LM6610-TB
32LM661Y-TB

263.0 x 636.0 x 953.0 204.0 x 499.0 x 719.0 225.0 x 587.0 x 855.0 با پايه (ميليمتر) ابعاد (عرض × 
ارتفاع × طول)

33.4 x 566.0 x 953.0 35.6 x 435.0 x 719.0 35.6 x 524.0 x 855.0 بدون پايه (ميليمتر)
14.8 9.5 9.5 با پايه (کيلوگرم) وزن

12.6 8.0 8.0 بدون پايه (کيلوگرم)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz شرايط برق
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مشخصات فنی

مشخصات فنی

طرح و مشخصات فنی به منظور ارتقاء دستگاه بدون اطالع قبلی قابل تغيير است.
( (فقط                                    أو                 أو  أو  أو 

(WN8122E) مشخصات ماژول شبكه بی سيم

استاندارد

دامنه فرکانس
   

مدوالسيون

توان خروجی

ميزان ديتا

قدرت آنتن
    

پهنای باند اشغالی
 

از آنجايی که کانال باند مورد استفاده توسط کشور ممكن است متفاوت باشد، کاربر نمی تواند فرکانس کارکرد را تغيير داده يا تنظيم کند و اين   •
محصول مطابق جدول فرکانس جدول منطقه ای تنظيم شده است.

(BM-LDS302)  مشخصات ماژول بلوتوث

استاندارد

دامنه فرکانس

توان خروجی (حداکثر)

ميزان ديتا (حداکثر)

فاصله ارتباطی
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نگهداری / عيب يابی

نگهداری

تميز کردن تلويزيون

به منظور عملكرد بهتر و افزايش طول عمر دستگاه تلويزيون را به طور مرتب تميز کنيد.

 اخطار
ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سيم برق و ساير سيم ها را جدا کنيد. •
وقتی برای مدت زمان طوالنی (چند روز) از تلويزيون استفاده نمی کنيد، سيم برق را به منظور پيشگيری ازخسارت •
ناشی از رعد و برق يا نوسانات برق از پريز درآوريد   •

صفحه، قاب، کابينت و پايه

به منظور پاك کردن گرد و غبار و کثيفی های مختصر، سطح دستگاه را با يك پارچه خشك، نرم و تميز پاك کنيد. •
به منظور پاك کردن کثيفی ها، از يك پارچه نرم آغشته به آب تميز يا ماده شوينده بسيار ماليم و رقيق شده استفاده کنيد. سپس با يك پارچه آن را  •

به طور کامل خشك کنيد.

 اخطار
به طور کلی به صفحه دست نزنيد، منجر به خرابی صفحه می شود. •
از فشار آوردن بر صفحه توسط اشياء تيز، نوك انگشتان و همچنين هل دادن آن يا مالش صفحه خودداری کنيد، منجر به ايجاد خط و خش برروی تصوير می شود. •
هيچگونه ماده شيميايی در مورد دستگاه به کار نبريد چرا که منجر به خرابی آن می شود. •
از پاشيدن مايعات برروی سطح دستگاه خودداری کنيد. در صورت ورود آب به تلويزيون منجر به آتش سوزی، شوك الكتريكی يا خرابی آن می شود. •

سيم برق

گرد و غبار يا کثيفی تجمع يافته برروی سيم برق را به طور مرتب تميز کنيد. 

عيب يابی

راه حل ايراد
سنسور دستگاه کنترل از راه دور برروی تلويزيون را بررسی کرده و دوباره امتحان کنيد. •
ببينيد آيا مانعی بين تلويزيون و دستگاه کنترل قرار گرفته است. •
• .( ،  با  ببينيد آيا باطری ها درست کار می کنند و درست قرار گرفته اند. ( با 

تلويزيون با دستگاه 
کنترل کار نمی کند.

ببينيد آيا تلويزيون روشن است. •
آيا دوشاخه دستگاه به پريز متصل است. •
با اتصال ساير لوازم به پريز از وجود برق مطمئن شويد. •

هيچ تصويری نمايان 
نبوده و صدايی شنيده 

نمی شود.
تنظيمات کنترل برق را بررسی کنيد. ممكن است جريان برق قطع باشد. •
شايد در قسمت تنظيمات زمان عملكرد خاموش کردن خودکار فعال باشد. •
چنانچه در حالت تلويزيون سيگنالی دريافت نشود، تلويزيون پس از 15 دقيقه به طور خودکار خاموش می شود. •

تلويزيون به طور 
ناگهانی خاموش می 

شود.

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلويزيون را روشن / خاموش کنيد. •
کابل RGB/HDMI را دوباره متصل کنيد. •
تلويزيون و رايانه را دوباره راه اندازی کنيد. •

هنگام اتصال به رايانه  عبارت  
"سيگنال موجود نيست" يا" 

فرمت  نامعتبراست "نمايان می 
شود.
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استفاده از راهنمای کاربر

برای دستيابی به منوی اصلی دکمه HOME را فشار دهيد.  1
گزينه User Guide را انتخاب و  را فشار  2

دهيد.
   

 توجه
شما می توانيد با فشار دکمه  (User Guide)به قسمت  •

راهنمای کاربر دسترسی داشته باشيد.

31 4

2

برنامه ی در حال مشاهده فعلی يا  صفحه منبع ورودی را 1
نشان می دهد.

می توانيد گروه مورد نظر را انتخاب کنيد.2

می توانيد مورد دلخواه را انتخاب کنيد.3
با استفاده از دکمه های ꕌ/ꕍ می توانيد در صفحات حرکت 

کنيد.

توضيح عملكرد مورد نظرتان را می توانيد در فهرست 4
جستجو کنيد.

1

2 3

User Guide OPTION > To set language

HOME  Settings  OPTION  Language
Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen.
Menu Language

Audio Language

Subtitle 
Language

Selects a language for the display text.
[In Digital Mode Only]
When watching a digital broadcast containing several 
audio languages, you can select the language you want.
[In Digital Mode Only]
Use the Subtitle function when two or more subtitle 
languages are broadcast.
✎  If subtitle data in a selected language is not broadcast, 

the default language subtitle will be displayed.

Try Now CloseZoom In

OPTION

PROGRAMME Setting

PICTURE, SOUND Setting

LG SMART Function

Advanced Function

Information
 

3

HOME  Settings  OPTION  Language
Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen.

Menu Language

Audio Language

Subtitle 
Language

Selects a language for the display text.
[In Digital Mode Only]
When watching a digital broadcast containing several 
audio languages, you can select the language you want.
[In Digital Mode Only]
Use the Subtitle function when two or more subtitle 
languages are broadcast.
✎  If subtitle data in a selected language is not broadcast, 

the default language subtitle will be displayed.

Try Now CloseZoom Out

 

توضيح منوی انتخاب شده را نشان می دهد.1
برای حرکت در صفحات از دکمه های ꕌ/ꕍ استفاده کنيد.

از راهنمای کاربر به طور مستقيم به منوی انتخاب شده حرکت 2
می کند.

صفحه را بزرگنمايی يا کوچك نمايی می کند.3

استفاده از راهنمای کاربر

راهنمای کاربر به شما کمك می کند تا به راحتی به اطالعات کلی پيرامون تلويزيون دسترسی داشته باشيد.
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عملكردهای دستگاه کنترل مجيك

ثبت دستگاه کنترل از راه دور

الزم است كه قبل از استفاده از دستگاه كنترل مجيك آن را با تلويزيون
هماهنگ (ثبت) نماييد.

نحوه ثبت دستگاه کنترل مجيك

براي ثبت به صورت خودكار، تلويزيون  1
را روشن كرده و دكمه  

را فشار دهيد. با اتمام عمل ثبت پيغام اتمام 
نصب بر روي صفحه نمايان مي شود.

در صورت نا موفق بودن عمل ثبت،  2
تلويزيون را خاموش و سپس روشن كنيد 

سپس براي اتمام ثبت دكمه  
 را فشار دهيد.

نحوه ثبت مجدد دستگاه کنترل از راه دور مجيك

 BACK

 HOME

1   BACK براي ريست شدن دكمه هاي
و HOME را مدت 5 ثانيه به طور 

همزمان فشار دهيد. سپس مطابق “ نحوه 
ثبت دستگاه كنترل مجيك“ در باال مرحله 

ثبت را انجام دهيد.
براي ثبت مجدد دستگاه كنترل مجيك،  2

مدت 5 ثانيه دكمه ي BACK را در 
حاليكه كنترل به سوي تلويزيون است 

فشار دهيد. با پايان يافتن عمل ثبت پيغام 
اتمام نمايان خواهد شد

 نحوه استفاده از دستگاه کنترل مجيك
چنانچه نشانگر محو شود، دستگاه کنترل  1

مجيك را کمی به چپ و راست حرکت 
دهيد. سپس نشانگر به طور خودکار 

برروی صفحه نمايان می شود.
چنانچه نشانگر برای مدت زمان خاصی  »

مورد استفاده قرار نگيرد محو خواهد شد.
شما بايد نشانگر را به طرف گيرنده نشانگر  2

تلويزيون گرفته و سپس به طرف باال و 
پايين، چپ و راست حرکت دهيد.

اگر عملكرد نشانگر درست نباشد، مدت  »
10 ثانيه صبر کرده و سپس از آن استفاده 

کنيد.

احتياط در هنگام استفاده از دستگاه کنترل 
مجيك

فاصله عملكرد دستگاه کنترل تا 10 متر است. در صورت  •  
قرار گرفتن مانع يا افزايش فاصله خطای ارتباط حاصل می 

شود.
در صورت نزديك بودن دستگاه ها امكان ايجاد خطای ارتباطی  •  

وجود دارد. دستگاه های برقی نظير مايكروفر يا دستگاه های 
شبكه بی سيم که از پهنای باند يكسان با دستگاه کنترل مجيك 
(2/4 گيگاهرتز) استفاده می کنند، موجب اختالل می شوند.

در صورت وارد آمدن ضربه يا افتادن دستگاه کنترل مجيك،  •  
آسيب خواهد ديد.

هنگام استفاده از دستگاه کنترل مجيك در نزديكی افراد يا لوازم  •  
منزل مراقب باشيد با آنها برخورد نكند.

کارخانه سازنده و نصاب قادر به ارائه خدمات مربوط به ايمنی  •  
افراد نيست چرا که دستگاه های بی سيم کاربردی احتمال 

تداخل امواج الكتريكی را دارند.
توصيه می شود که اکسس پوينت بيش از 1 متر با تلويزيون  •  

فاصله داشته باشد. در صورتی که فاصله اکسس پوينت کمتر 
از 1 متر باشد به دليل تداخل فرکانس دستگاه کنترل مجيك از 

عملكرد عادی برخوردار نخواهد بود.
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عملكردهای دستگاه کنترل مجيك

 عملكردهای دستگاه کنترل مجيك

اين مورد فقط برای برخی از مدل ها است.

وقتی پيغام "Magic Remote Control battery is low. Change the battery."نمايان شد باطری را 
تعويض کنيد. 

برای تعويض باطری درپوش باطری را باز کرده و باطری های (1.5 ولت AA)را با توجه به برچسب داخل محفظه و 
رعايت صحيح قطب  و  در محل قرار دهيد. و درب باطری را ببنديد. هنگام استفاده از دستگاه کنترل مجيك آن را 

به طرف تلويزيون بگيريد.
برای درآوردن باطری ها مراحل نصب را برعكس کنيد.

 اخطار
باطری های نو و کهنه را با هم ادغام نكنيد، دستگاه کنترل آسيب می بيند. •  

( (فقط  , , ,

1

چنانچه  را برروی دستگاه کنترل مجيك فشار 
دهيد، اين صفحه ظاهر شده و اطالعات مربوط به برنامه فعلی و 

صفحه را نشان می دهد.

2
با فشار اين دکمه، صفحه کليدی نمايان می شود و شما می توانيد 

شماره برنامه را انتخاب کنيد.

3
اگر دستگاه کنترل مجيك را به پايين صفحه حرکت دهيد

می توانيد منوهای My Apps را انتخاب کنيد.
My Apps

Info.11-1 Brief Info Title Test...

3

BACK HOME

P

MY APPS

3D
برای تماشای تصاوير سه بعدی به کار
می رود.

 MY APPS 
فهرست برنامه های کاربردی را نشان
می دهد.

دکمه های چهارجهت (باال / پايين / چپ / 
راست)
در ميان منوها يا عملكردها حرکت می 
کند.

HOME 
دستيابی به منوی اصلی

منوها يا گزينه ها را انتخاب کرده و 
اطالعات وارد شده را تاييد می کند.

در کانال های ذخيره شده حرکت می کند.
چنانچه دکمه های چهارجهت را هنگام 

حرکت نشانگر برروی صفحه فشار دهيد، 
نشانگر محو می شود و دستگاه کنترل 

مجيك مانند يك کنترل عادی عمل می کند.
برای نمايش مجدد نمايشگر دستگاه کنترل 

مجيك را به چپ و راست تكان دهيد.

(POWER)  
تلويزيون را روشن يا خاموش می کند.

BACK 
به مرحله قبلی بازمی گردد.

-  +
ميزان صدا را تنظيم می کند.
ꕌPꕍ
برنامه ها يا کانال های ذخيره شد
را تغيير می دهد.
 MUTE 
صدا را قطع می کند.

(RF فرستنده) نشانگر
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دستگاه کنترل از راه دور

(User Guide) 
راهنمای کاربر را نشان می دهد.

 RATIO 
ابعاد تصوير را تغيير می دهد.

 INPUT 
منبع ورودی را تغيير می دهد.

برنامه راديو، تلويزيون وDTV را انتخاب می کند.
TV/RAD 

دستيابی به فهرست برنامه های ذخيره شده.
LIST

دسترسی به فهرست برنامه های ذخيره شده
Q.VIEW

به برنامه مشاهده شده قبلی باز می گردد.
 FAV

دسترسی به فهرست کانال دلخواه تان.
 3D

برای تماشای تصاوير سه بعدی به کار می رود.
 PAGE 

حرکت به صفحه قبل يا بعد.
 SETTINGS

دستيابی به منوهای اصلی
HOME 

دستيابی به منوهای مبدا.
 MY APPS 

فهرست برنامه های کاربردی را نشان می دهد.
دکمه های چهار جهت (باال / پايين / چپ / راست)

منوها يا گزينه ها را حرکت می دهد.
 OK

منوها يا گزينه ها را انتخاب کرده و انتخاب شما را تاييد می 
کند.

(Back) 
به مرحله قبل باز می گردد.

GUIDE
راهنمای برنامه را نشان می دهد.

 EXIT
نمايش روی صفحه را حذف کرده و به نمايش برنامه تلويزيون 

باز می گردد.
1 دکمه های رنگی

برای دستيابی به عملكردهای ويژه در برخی منوها. 
: آبی) : زرد  : سبز  : قرمز  )

2 دکمه های پيام نما
اين دکمه ها برای پيام نما به کار می روند.

 SUBTITLE
برای جزئيات بيشتر به قسمت پيام نما مراجعه کنيد.

در حالت ديجيتال زيرنويس دلخواه تان را فراخوان می کند.
 Q. MENU

بازگشت به برنامه تلويزيودنستيابی به منوهای سريع
 LIVE TV

دکمه های کنترل
 ( دکمه های کنترل( 

منوهای (MY MEDIA) يا دستگاه های سازگار 
) را کنترل می کند. )

 REC 
برای تنظيم منوی DVR  به کار می رود.

 ENERGY SAVING
به منظور کاهش مصرف انرژی روشنايی صفحه را تنظيم می کند. 

 INFO
رويت اطالعات برنامه

فعلی

دستيابی به دستگاه های AV متصل به تلويزيون.
منوی SIMPLINK را باز می

1 2 3
4 5 6 

7 8
0

9  

P
A
G
E

TV/
RAD

RATIO INPUT

FAV

MUTE

LIST Q.VIEW

EXIT

OK

GUIDE

SETTINGS
MY APPS

LIVE TV

ENERGY

SAVING

REC 

TEXT T.OPT
SUBTITLE

Q.MENU

INFO

2

1

(LM76**, LM67**, LM661*, LM660*, LM64**, LM62** فقط) 
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 دستگاه کنترل از راه دور

توضيحات اين قسمت از راهنما براساس دکمه های دستگاه کنترل از راه دور است. 
لطفًا اين راهنما را به دقت مطالعه کرده و به درستی از تلويزيون استفاده کنيد.

برای قرار دادن باطری ها، درپوش باطری را باز کنيد، باطری های 1/5 ولت(AAA) با رعايت قطب صحيح 
 و  در محل قرار داده و درپوش باطری را ببنديد.

برای درآوردن باطری ها، مراحل نصب باطری را معكوس نماييد.

 3D
برای تماشای تصاوير سه بعدی به کار می رود.

TV/RAD 
دستيابی به فهرست برنامه های ذخيره شده.

GUIDE
راهنمای برنامه را نشان می دهد.

  INFO 
به منظور کاهش مصرف برق، ميزان روشنايی صفحه را 

تنظيم می کند.
 SUBTITLE

برای جزئيات بيشتر به قسمت پيام نما مراجعه کنيد.
در حالت ديجيتال زيرنويس دلخواه تان را فراخوان می کند.

 Q. MENU
دستيابی به منوهای سريع

 INPUT 
منبع ورودی را تغيير می دهد.

برنامه راديو، تلويزيون وDTV را انتخاب می کند.
LIST

دسترسی به فهرست برنامه های ذخيره شده
Q.VIEW

به برنامه مشاهده شده قبلی باز می گردد.
HOME 

دستيابی به منوهای مبدا.
 MY APPS 

فهرست برنامه های کاربردی را نشان می دهد.
دکمه های چهار جهت (باال / پايين / چپ / راست)

منوها يا گزينه ها را حرکت می دهد.
 OK

منوها يا گزينه ها را انتخاب کرده و انتخاب شما را تاييد می 
کند.

(Back) 
به مرحله قبل باز می گردد.

 EXIT
نمايش روی صفحه را حذف کرده و به نمايش برنامه تلويزيون 

باز می گردد.
 FAV

دسترسی به فهرست کانال دلخواه تان.
(User Guide) 

راهنمای کاربر را نشان می دهد.
 PAGE 

حرکت به صفحه قبل يا بعد.
1 دکمه های رنگی

برای دستيابی به عملكردهای ويژه در برخی منوها. 
: آبی) : زرد  : سبز  : قرمز  )

 LIVE TV
دکمه های کنترل

 ( دکمه های کنترل( 
منوهای (MY MEDIA) يا دستگاه های سازگار 

) را کنترل می کند. )
 REC 

برای تنظيم منوی DVR  به کار می رود.
2 دکمه های پيام نما

اين دکمه ها برای پيام نما به کار می روند.

 اخطار
هرگز باطری های نو و کهنه را با هم ادغام نكنيد چرا که دستگاه کنترل آسيب می بيند. •
در تلويزيون آنالوگ و برخی کشورها، برخی از دکمه های دستگاه کنترل ممكن است کار نكنند. •

هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور آن را به طرف تلويزيون بگيريد.

GUIDE

LIST

HOME MY APPS

FAV

Q.VIEW

INPUT

POWER
TV/RAD

SUBTITLE
Q.MENU

P
A
G
E

P

EXIT

INFO

MUTE

REC 
LIVE TV

T.OPTTEXT

1

2

(LM669* فقط)
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اتصال صدا

شما می توانيد به جای استفاده از بلندگوهای داخلی از سيستم
صوتی جانبی استفاده کنيد.

 توجه
چنانچه به جای بلندگوی داخلی از سيستم صوتی جانبی استفاده  •

کنيد، بلندگوهای تلويزيون را خاموش کنيد.

اتصال صدای اپتيكال ديجيتال

سيگنال صدای ديجيتال تلويزيون را به دستگاه جانبی ارسال می کند. 
دستگاه جانبی و تلويزيون را با استفاده از کابل صدای اپتيكال مطابق 

شكل زير به يكديگر وصل کنيد.

OPTICAL AUDIO IN 

OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO

 توجه
به پورت خروجی اپتيكال نگاه نكنيد. •

نگاه کردن به اشعه ليزر برای بينايی زيان بار است.
صدای مجهز به ACP (محافظت از کپی فايل صوتی) می تواند  •

خروجی صدای ديجيتال را قطع کند.

سيستم صدای ديجيتال

(ارايه نشده است)

USB اتصال    

دستگاه ذخيره USB نظيرفلش مموری، درايور جانبی يا دستگاه کارن 
خوان را به تلويزيون وصل کرده و از طريق

 منوی Smart Share به فايل های گوناگون صوتی وتصويری داشته 
باشيد.

US
B A

pp
s

3
US

B 
Hu

b
2

HD
D 

IN
US

B 
IN

1

USBHub

HDD

 توجه
برای استفاده از دستگاه USB Hub، آن را بايد به پورت   •

USB IN 2 USB Hub وصل کنيد.
برخی از USB Hub ها ممکن است کار نکنند. اگر دستگاه  •

USB متصل به USB Hub قابل شناسايی نبود، آن را به طور 
مستقيم به تلويزيون وصل کنيد.

(ارايه نشده است)

(ارايه نشده است)
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 اتصال کامپوزيت

سيگنال های صدا و تصوير آنالوگ را از دستگاه جانبی به
تلويزيون ارسال می کند. با استفاده از کابل کامپوزيت

دستگاه جانبی را به تلويزيون وصل کنيد. مطابق شكل زير.

VIDEO MONO(( ) AUDIOL R

IN
COMPONENTAV

PBPR YVIDEO AUDIO

قرمز
قرمز

قرمز

زرد
زرد

زرد
 VCR / DVD / Blu-Ray

/ HD Cable Box

(از كابل تصوير كامپوزيت ارايه شده 
استفاده نماييد.)

(ارائه نشده است)

 اتصال کامپوننت

سيگنال های صدا و تصوير آنالوگ را از دستگاه جانبی به
تلويزيون ارسال می کند. با استفاده از کابل کامپوننت

دستگاه جانبی را به تلويزيون وصل کنيد. مطابق شكل زير.

VIDEOAUDIO

L R

IN
COMPONENTAV
PR PB YVIDEO AUDIO

 توجه
اگر کابل ها درست وصل نشوند تصوير سياه و سفيد بوده يا رنگ  •

های آن به هم ريخته است.

قرمز
قرمز

قرمز

آبی
آبی

آبی

سبز
سبز

سبز

قرمز
قرمز

قرمز

سفيد
سفيد

سفيد

زرد

 DVD/ Blu-Ray /
HD Cable Box

(از كابل تصوير كامپوزيت ارايه 
شده استفاده نماييد.)

(ارائه نشده است)

زردآبی
زرد

(استفاده از کابل ويديو 
کامپوننت تهيه شده. )
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HDMI به DVI اتصال

سيگنال تصويری ديجيتال را از دستگاه جانبی به تلويزيون ارسال می 
کند. مطابق شكل زير و با استفاده از کابل DVI-HDMI دستگاه 

جانبی را به تلويزيون وصل کنيد. برای ارسال سيگنال صدا، کابل 
صدا را وصل کنيد.

پورت ورودی HDMI را برای اتصال انتخاب کنيد. اين پورت ها 
هيچ تفاوتی با هم ندارند.

DVI OUTAUDIO OUT

IN
(RGB/HDMI-PC)

AUDIO

 2
 3

 1
  (AR

C)
 

4 (P
C)

 
IN

(ارائه نشده است)

DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / PC

 توجه
•  DVI به HDMI با توجه به کارت گرافيك، در صورتی که کابل

در حال استفاده باشد، حالت DOS عمل نمی کند.
توصيه می شود پورت DVI-HDMI را به HDMI IN 4 وصل  •

کنيد.

RGB-PC اتصال

سيگنال تصوير را از رايانه به تلويزيون ارسال می کند. برای
ارسال سيگنال صدا، کابل صدا را وصل کنيد.

RGB OUT (PC) AUDIO OUT

IN
(RGB/HDMI-PC)

AUDIO
(PC)

RGB

(ارائه نشده است)

 PC



26

بية
عر
ال

سی
فار

اتصاالت

HDMI اتصال 

سيگنال تصويری ديجيتال را از دستگاه جانبی به تلويزيون ارسال
می کند. مطابق شكل زير و با استفاده از کابل HDMI دستگاه جانبی

را به تلويزيون وصل کنيد.

پورت ورودی HDMI را برای اتصال انتخاب کنيد. اين پورت ها 
هيچ تفاوتی با هم ندارند

 2
 3

 1
  (AR

C)
 

4 (P
C)

 
IN

HDMI

 توجه
به منظور داشتن بهترين کيفيت تصوير توصيه می شود از اتصال  •

HDMI استفاده کنيد.
از کابل HDMI پرسرعت مجهز به قابليت CEC (کنترل  •

الكترونيكی کاربر) استفاده کنيد.
کابل های پرسرعت HDMI به منظور انتقال سيگنال تا کيفيت  •

1080pو حتی باالتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
صدای DTV پشتيبانی شده :  •

 

فرمت صوتی HDMI پشتيبانی شده :  •

 

(ارائه نشده است)

 DVD/ Blu-Ray / HD
 Cable Box / HD

STB / PC

ARC (کانال بازگشت صدا)
•  ARCو SIMPLINKدستگاه صوتی جانبی را که از  

 HDMI IN 1 پشتيبانی می کند را به درگاه
(ARC) متصل کنيد.

زمانی که با کابل پرسرعت متصل می شويد، •  
دستگاه صوتی جانبی که ARCرا پشتيبانی می

کند، نيازی به کابل اپتيکال SPDIF ندارد
ونيزSIMPLINK را پشتيبانی می کند. •
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اتصاالت

 LM76 ** در قسمت اتصاالت به طور عمده ازدياگرام های مدل
استفاده شده است.

دستگاه های جانبی گوناگون را به تلويزيون وصل کنيد و برای
انتخاب آن حالت های ورودی را تغيير دهيد. برای اطالعات بيشتر
پيرامون اتصال دستگاه جانبی به دفترچه راهنمای ارائه شده همراه

دستگاه مراجعه کنيد

دستگاه های ارائه شده موجود : گيرنده های HD ، دستگاه های
پخش DVD ، ويدئو کاست ها، سيستم های صوتی، دستگاه ذخيره 

USB ، رايانه، دستگاه های بازی و ساير دستگاه های جانبی.

   توجه
اتصال دستگاه جانبی در دستگاه های مختلف متفاوت است. •
صرفنظر از ترتيب ورودی تلويزيون دستگاه جانبی را به  •

تلويزيون وصل کنيد.
اگر برنامه تلويزيون را برروی دستگاه ضبط DVD يا ويدئو  •

کاست ضبط می کنيد، مطمئن شويد که کابل ورودی تلويزيون از 
طريق دستگاه ضبط DVD يا ويدئو کاست ضبط شده است. برای 
اطالعات بيشتر به دفترچه راهنمای دستگاه ضبط مراجعه نماييد.

برای راهنمای کارکرد به دفترچه راهنمای دستگاه جانبی مراجعه  •
نماييد.

اگر کنسول بازی را به تلويزيون وصل کرده ايد از کابل ارائه  •
شده همراه کنسول بازی استفاده کنيد.

در حالت رايانه ممكن است نويزهايی همراه با وضوح، الگوی  •
عمودی، کنتراست يا روشنايی همراه باشد. در صورت مشاهده 
نويز، وضوح خروجی رايانه را تغيير دهيد، نرخ احياء تصوير 

را تغيير دهيد يا ميزان روشنايی و کنتراست را در منوی تصوير 
تنظيم کنيد تا تصوير نمايان شود.

در حالت رايانه برخی از تنظيمات وضوح با توجه به کارت  •
گرافيك ممكن است به درستی نمايان نشود.

اتصال آنتن

با استفاده از يك کابل  ( 75 اهم) تلويزيون را به پريز آنتن ديواری 
وصل کنيد.

IN
ANTENNA/CABLE

   توجه
برای اتصال بيش از 2 تلويزيون از اسپيليتر سيگنال استفاده کنيد. •
در صورتی که کيفيت تصوير ضعيف باشد از تقويت کننده  •

سيگنال استفاده کنيد.
در صورتی که کيفيت تصوير با استفاده از آنتن متصل شده  •

نامناسب باشد، جهت آنتن را تغيير دهيد.
کابل آنتن و مبدل ارائه نشده است. •
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 اخطار
ابتدا برق را قطع کنيد، سپس تلويزيون را حرکت داده يا نصب  •

کنيد، در غير اين صورت احتمال شوك الكتريكی وجود دارد.
اگر تلويزيون را برروی سقف يا ديوار اريب نصب کنيد احتمال  •

افتادن و آسيب شديد وجود دارد. از براکت ديواری ويژه ال جی 
استفاده کرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگيريد.

از سفت کردن بيش از حد پيچ ها خودداری کنيد چرا که تلويزيون  •
آسيب ديده و از ضمانت ساقط می گردد.

از پيچ ها و براکت ديواری مطابق با استاندارد VESA استفاده  •
کنيد. هرگونه آسيب يا خسارت ناشی از استفاده نادرست يا استفاده 

از متعلقات نامناسب باعث ساقط شدن ضمانت می گردد.

   توجه

•  VESA از پيچ هايی که در مشخصات فنی پيچ های استاندارد
آمده است استفاده کنيد.

مجموعه نصب ديواری شامل راهنمای نصب و قطعات اصلی  •
است.

براکت نصب ديواری اختياری بوده و شما اين قبيل لوازم را بايد  •
از فروشنده تلويزيون خريداری کنيد.

طول پيچ ها بسته به پايه ديواری متفاوت است. مطمئن شويد که  •
از پيچ مناسب استفاده کرده ايد.

برای اطالعات بيشتر، به راهنمای براکت ديواری مراجعه کنيد. •
هنگام نصب براکت ديواری غير اصلی، بايد اسپيسر داخلی نصب  •

ديواری را به پشت تلويزيون وصل کنيد تا بتوانيد زاويه ديد را 
تنظيم کنيد. در اين موارد نبايد از اسپيسر براکت ديواری ال جی 

استفاده نماييد.
( (فقط 

 اسپيسر داخلی برای نصب ديواری

    

(به مدل بستگی دارد)
به منظور محافظت از صفحه تلويزيون (در برابر خط و خش،  •

اثر انگشت) تلويزيون را بدون دراوردن کيسه بر روی ميز قرار 
دهيد) 

پس از دراوردن کيسه محافظ از پشت تلويزيون، تلويزيون را  •
مطابق دفترچه راهنما بر روی براکت ديواری نصب کنيد.

پس از نصب تلويزيون، پدهای محافظ را دراوريد. •

 جمع کردن کابل ها

( (فقط  ,
کابل ها را جمع کرده و با بست کابل پشت تلويزيون ببنديد. 1

بست کابل

(فقط  , ,
, , 

(
کابل ها را جمع کرده و با گيره کابل ثابت کنيد. 1
گيره کابل را به پشت تلويزيون محكم کنيد. 2

بست کابل

گيره کابل

 اخطار
هنگام جابجايی از بست کابل و گيره کابل برق نگيريد چرا که با  •

شكسته شدن و افتادن بر روی زمين عالوه بر وارد آمدن خسارت 
مالی، احتمال آسيب جانی نيز وجود دارد.
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تثبيت تلويزيون بر روی ديوار 
(اين قابليت فقط برای برخی مدلها است.)

پيچ های حلقه ای را قرار داده و سفت کنيد يا براکت های  1
تلويزيون و پيچ ها را برروی پشت تلويزيون نصب کنيد.

 چنانچه در محل پيچ های حلقه ای، پيچ هايی وجود دارد،  -
ابتدا آنها را درآوريد.

براکت های ديواری را با استفاده از پيچ برروی ديوار نصب  2
کنيد. محل براکت ديواری و پيچ های حلقه ای پشت تلويزيون را 

ميزان کنيد.
پيچ های حلقه ای و براکت های ديواری را با يك تسمه به هم  3

متصل کنيد.
از افقی بودن تسمه اطمينان حاصل کنيد.

 اخطار
مراقب باشيد تا کودکان از تلويزيون باال نرفته يا از آن آويزان  •

نشوند

 توجه
برای اطمينان از استقرار محكم تلويزيون از يك کابينت يا •

صفحه بزرگ و قدرتمند استفاد ه کنيد.
براكت ها، پيچ ها و تسمه ها ارائه نشده اند. شما مي توانيد اين  •

موارد را از فروشگاه منطقه خود خريداري نماييد.

نصب برروی ديوار
براکت ديواری را به پشت تلويزيون با دقت نصب کنيد و براکت 

ديواری را برروی يك ديوار محكم عمود برزمين نصب کنيد. هنگام 
اتصال تلويزيون به ساير موارد ساختمان لطفًا با افراد مجرب مشورت 

کنيد.

ال جی توصيه می کند که نصب ديواری توسط نصاب حرفه ای
انجام شود.

10 سانتی متر

10 سانتی متر
10  سانتی متر

10 سانتی متر

مطمئن شويد که پيچ های مورد استفاده و براکت ديواری مطابق با 
استاندارد VESA است. ابعاد استاندارد مجموعه نصب ديواری قوس 

مطابق جدول زير است.

جداگانه خريداری شود (براکت ديواری)

مدل

(A x B)  VESA200  x 200400  x 400
M6M6پيچ استاندارد
44تعداد پيچ ها

LSW200BXLSW400BXبراکت نصب ديواری

LSW220BXLSW420BX

**65LM62مدل
(A x B)  VESA600  x 400

M8پيچ استاندارد
4تعداد پيچ ها

LSW600BLSW620Bبراکت نصب ديواری

A
B
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نصب تلويزيون بر روی ميز
به منظور پيشگيری از افتادن تلويزيون و بروز حادثه تلويزيون

را به ميز محكم و ثابت کنيد.
به منظور تثبيت تلويزيون به ميز، پيچ های ارائه شده را به

قسمت پشت پايه ببنديد.
( (فقط  ,

 ( (فقط  , ,

M4 x 8

2EA

 توجه
 ( (فقط  , ,

نحوه تثبيت تلويزيون بر روی ميز
با استفاده از پيچ های براکت کابل های نصب روميزی را به 1

پايه وصل کنيد.
کابل های نصب روميزی را با استفاده از پيچ های نصب 2

روميزی سفت کنيد.
به محض ثابت شدن تلويزيون، آن را به ديوار نزديك کنيد. 3

چرا که احتمال بازی کودکان با آن و بروز حادثه وجود دارد.

 هشدار
به منظور جلوگيری تلويزيون از افتادن، دستگاه بايد مطابق  •

راهنمای نصب به سطحی که بر روی آن قرار دارد محكم شود. 
تكان خوردن، لرزش تلويزيون منجر به بروز حادثه می شود.

 تنظيم زاويه تلويزيون برای ديد بهتر
(اين قابليت فقط برای برخی مدلها است.)

تلويزيون را 20 درجه به چپ يا راست بچرخانيد و زاويه آن را
با موقعيت ديدتان تنظيم کنيد.

( (فقط  ,

2020

تلويزيون را 10 درجه به چپ يا راست بچرخانيد و زاويه آن را
با موقعيت ديدتان تنظيم کنيد.

(فقط  , ,
, , *

(

1010

 اخطار
هنگام تنظيم زاويه تلويزيون مراقب انگشتان خود باشيد. •

 احتمال گير کردن انگشتان و آسيب آنها وجود دارد. »
درصورتيكه تلويزيون بيش از حد مايل شود احتمال افتادن آن 

و بروز حادثه وجود دارد.

 (فقط  , 
, , *,

(
 

<عقب> <جلو>
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 اخطار
برای سوار کردن پايه، تلويزيون را در حاليكه صفحه آن رو به  •

پايين است بر روی بالش يا سطح نرم قرار دهيد تا صفحه ان 
مخدوش نشود.

از اينکه پيچ ها به طور کامل سفت شده اند مطمئن شويد. ( اگر  •
پيچ ها به طور کامل سفت نشوند، تلويزيون پس از نصب به جلو 

متمايل خواهد شد)
از سفت کردن بيش ازحد پيچ ها خودداری کنيد در غير 

اينصورت هرز شده و شل می شوند.

 توجه
پيش از نصب تلويزيون بر روی ديوار با معكوس کردن مراحل  •

نصب پايه، پايه را جدا کنيد.

قرار دادن بر روی ميز

تلويزيون را به طور عمود بر روی ميز قرار دهيد. 1
  برای تهويه مناسب، فاصله 10 سانتيمتری (حداقل) از  -

ديوار ايجاد کنيد.

10 سانتی متر

10 سانتی متر

10 سانتی متر
ی متر

10 سانت

سيم برق را به پريز متصل کنيد. 2

 اخطار
از قرار دادن تلويزيون در نزديكی منابع حرارتی خودداری کنيد  •

چرا که موجب خرابی تلويزيون می گردد.
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   , , 32/

M4 x 20

4EA

جلو

پايه

بدنه ی پايه

1

2

نمای باال

3

M4 x 20

4EA

3

M4 x 20

4EA

1

2

M4 x 20

4EA

جلو

نمای باال

پايه

بدنه ی پايه
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, , ,  

3

2

1

پد محافظ

M4 x 20

4EA

4

5

کيسه محافظ

M4 x 20

4EA

جلو

نمای باال

پايه

بدنه ی پايه
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  راه اندازی تلويزيون

تصوير نشان داده شده در اينجا ممکن است با تلويزيون شما متفاوت باشد.
 نصب پايه

3

2
کيسه محافظ

M4 x 20

4EA

جلو

پايه

بدنه ی پايه

1

نمای باال

پد محافظ

M4 x 20

4EA

4

5
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  بلند کردن و حمل تلويزيون

هنگام بلند کردن يا حمل تلويزيون، موارد زير را مطالعه کنيد تا
تلويزيون آسيب نديده يا مخدوش نشود و همچنين صرف نظر از

نوع و اندازه عمل حمل با اطمينان صورت گيرد.

 اخطار
هيچگاه صفحه را لمس نکنيد، چرا که ممكن است منجر به آسيب  •

صفحه يا برخی از پيكسل های مورد استفاده برای ايجاد تصاوير 
بشود.

 

توصيه می شود برای حمل تلويزيون آن را در کارتن يا متعلقات  •
بسته بندی اصلی قرار دهيد.

پيش از جابجايی يا بلند کردن تلويزيون سيم برق و تمامی کابل ها  •
را جدا کنيد.

هنگام گرفتن تلويزيون، صفحه نبايد به طرف خودتان باشد زيرا  •
امكان مخدوش شدن صفحه وجود دارد.

قسمت باال و پايين تلويزيون را محكم بگيريد.  •
مطمئن شويد که از قسمت شيشه ای، بلندگو يا قسمت صفحه 

بلندگونگرفته ايد.

هنگام حمل تلويزيون های بزرگ حداقل بايد 2 نفر اقدام به اين  •
کار کنند.

هنگام حمل تلويزيون توسط دست، تلويزيون را مطابق شكل زير  •
بگيريد.

هنگام حمل تلويزيون از تكان يا ارتعاشات شديد خودداری کنيد. •
هنگام حمل تلويزيون، دستگاه را عمود گرفته و هرگز آن را به  •

پهلو يا متمايل به چپ يا راست نكنيد.
هنگامی که تلويزيون را جابجا می کنيد، پد محافظ  را بر روی  •

کنار تلويزيون بکشيد. (به مدل بستگی دارد)

پد محافظ
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نوع ب:  ,نوع الف :
, , 

 قطعات ودکمه ها

تشريحدکمه

نوع بنوع الف

حرکت رو به باال يا رو به پايين برنامه های ذخيره شده.

حجم صدا را تنظيم می کند.

  OKꔉ.گزينه منوی پرنور شده را انتخاب می کند يا يك ورودی را تاييد می کند

S SETTINGS.دستيابی به منوهای اصلی يا ذخيره داده های شما و خروج از منوها

 INPUT.منبع ورودی را تغيير می دهد

I / .تلويزيون را روشن يا خاموش می کند

حس گر هوشمند - کيفيت تصوير را با توجه به نور محيط اطراف تنظيم می کند. 1
در نوع ب دکمه ها لمسی بوده و با لمس ساده توسط انگشتان عمل می کنند. 2

 توجه
با انتخاب OPTION (گزينه) در منوهای اصلی می توانيد نشانگر روشن بودن را فعال يا غير فعال کنيد. •  

SETTINGS

INPUT

SETTINGS INPUTOK

OK   

دکمه ها
دکمه های لمسی 2

بلندگوها بلندگوها

نشانگر روشن بودن

حس گرهای دستگاه کنترل و 
عملكرد هوشمند1

نشانگر روشن بودن

حس گرهای دستگاه کنترل و 
عملكرد هوشمند1

صفحه صفحه
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مواردی که بايد جداگانه خريداری شوند

مواردی که بايد جداگانه خريداری شوند، به منظور بهبود کيفيت بدون اطالع قبلی قابل تغيير هستند.
برای خريد اين اقالم با فروشنده دستگاه تماس بگيريد.

اين لوازم فقط با مدل های خاصی کار می کنند.

 

P

 و 
Dual play عينك های

 و 
عينك های سينمای 3 بعدی

AN-MR300
Dual play دستگاه کنترل

AN-WF100
شبكه بی سيم

 , سازگاری

 ,                                   
 , , 

, 

 و 
Dual play عينك••

 و 
••عينك های سينمای 3 بعدی

(به مدل بستگی دارد)

AN-MR300
••دستگاه کنترل مجيك

AN-WF100
•شبكه بی سيم

با توجه به ارتقاء عملكردهای محصول يا شرايط و خط مشی سازنده ، مدل و طراحی ممكن است تغيير کند.
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قسمت بدنه ی پايه / پايه
(  ,  (فقط

 (به صفحه 18, 20 مراجعه شود)

 

قسمت بدنه ی پايه / پايه
 ,  ,  ,  (فقط 

(  ,
 (به صفحه 19, 20 مراجعه شود)

 توجه
 راهنمای نصب عايق آنتن •

 در محلی که تفاضل ولتاژ ميان تلويزيون و بدنه GND سيگنال آنتن وجود دارداز اين عايق برای نصب سيگنال آنتن استفاده کنيد. -
 اگر تفاضل ولتاژ ميان تلويزيون و بدنه GND آنتن وجود دارد، محل اتصال آنتن دچار حرارت شده و اين حرارت بيش از حد منجر به  »

بروز حادثه می شود.
 به منظور افزايش ايمنی در هنگام تماشای تلويزيون، ولتاژ برق آنتن تلويزيون را قطع کنيد. توصيه می شود عايق را به پريز ديواری  -

نصب کنيد. اگر عايق قابل نصب بر روی پريز ديواری نبود آن را بر روی تلويزيون نصب کنيد. اگر نمی خواهيد به پريز آنتن ديواری 
وصل کنيد پس لطفًا پس از نصب عايق آنتن ديگر آن را جدا نكنيد.

 پيش از نصب از وصل بودن آنتن تلويزيون مطمئن شويد. »

ANTENNA/
CABLE IN

کابل/ آنتن

ديوار

عايق

1.اتصال به تلويزيون

2. اتصال به ست تاپ باکس

يا

يك سر عايق را به کابل / جك انتن و سر ديگر را به تلويزيون يا ست تاپ باکس وصل کنيد.  

تجهيزات متصل به سيستم اتصال زمين از طريق اتصال برق يا از طريق ساير تجهيزات مجهز به اتصال زمين - وبه کابل سيستم  
توزيع با استفاده از کابل کواکسيال، ممكن است در برخی از شرايط و مواقع منجر به خطر بروز آتش سوزی شوند. بنابر اين اتصال  

به سيستم توزيع کابل از طريق قطعه ای که دارای عايق الكتريكی است ارائه شده است و دارای دامنه فرکانس معينی می باشد  
(عايق گالوانيك به EN 60728-11 مراجعه شود)   

هنگام استفاده از عايق RF ، حساسيت سيگنال قدری افت خواهد کرد.  
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FREEZE

RATIO

L/R SELECT

ENTER

BACK EXIT

Q.MENUINFOMENU

CHVOL
P
A
G
E

FAV

3D

MUTE

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9

MARK
LIST

FLASHBK

ENERGY

SAVING

TV
AV MODE INPUT

دستگاه کنترل از راه دور و باتری ها 
(AAA)

(به مدل بستگی دارد)
(به صفحه 30, 31 مراجعه 

شود)

P

 

کنترل مجيك
(AA) باتری ها

(فقط   ,
, 

, 
 (

(به صفحه 32 مراجعه شود)

دفترچه ی راهنما

دستمال جال دهنده
(به مدل بستگی دارد)

برای پاك کردن گرد و خاك دستگاه
از اين استفاده کنيد

کابل تصوير کامپوننت
 (به صفحه 28 مراجعه شود)

کابل تصوير کامپوزيت
(به صفحه 28 مراجعه شود)

عينك سينمای 3 بعدی
تعداد عينك ها بستگی به مدل و

کشور مقصد دارد
Dual play عينك

(به مدل بستگی دارد)

بست کابل
(به مدل بستگی دارد)

(به صفحه 24 مراجعه شود)
سيم برق

( (فقط

پيچ های پايه
 M4 x 20 , 8 EA

 (به صفحه 18, 19 ,20 مراجعه 
شود)

پيچ نصب روميزی
 (1EA : فقط  

( ,
(2EA : فقط  , 
( , 

 (به صفحه 22 مراجعه شود)

کابل نصب روميزی
2EA

(فقط  , ,
(

 (به صفحه 22 مراجعه شود)

پيچ براکت
M4 x 8 , 2 EA

(فقط  , ,
(

(به صفحه 22 مراجعه شود)

اسپيسر داخلی نصب ديواری
4EA

 (  (فقط 
(به صفحه 24 مراجعه شود)

           يا

       

عايق
(به مدل بستگی دارد)

(به صفحه 14 مراجعه شود)
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مراحل نصب / سرهم بندی و آماده سازی

 توجه
تصوير نشان داده شده در اينجا ممكن است با تلويزيون شما تفاوت داشته باشد.  •  

تصوير روی صفحه تلويزيون شما ممكن است با تصاوير اين دفترچه کمی تفاوت داشته باشد.  •  
منوها و گزينه های موجود ممكن است با توجه به مدل دستگاه شما و منبع ورودی متفاوت باشد.  •  

قابليت های جديد در آينده به اين تلويزيون افزوده خواهد شد.
به منظور کاهش مصرف برق تلويزيون را می توانيد در حالت انتظار قرار دهيد.  •  

اگر برای مدت زمان قابل توجهی از تلويزيون استفاده نمی کنيد تلويزيون را حتمًا خاموش کنيد تا در مصرف انرژی صرفه جويی شود.  •  
چنانچه در هنگام استفاده از تلويزيون ميزان روشنايی صفحه را کم کنيد در مصرف هزينه های جاری برق صرفه جويی خواهد شد.  •  

مراحل نصب

کارتن را باز کرده و از موجود بودن تمامی متعلقات اطمينان حاصل نماييد. 1
پايه را به تلويزيون وصل کنيد. 2
دستگاه جانبی را به تلويزيون وصل کنيد. 3
از موجود بودن اتصال شبكه مطمئن شويد. 4

وقتی اتصال شبكه برقرار باشد تلويزيون قادر به استفاده از عملكردهای شبكه خواهد بود.

سرهم بندی و آماده سازی

باز کردن کارتن

تمام موارد زير را بررسی کرده و از وجود آنها در داخل کارتن اطمينان حاصل کنيد. در صورت نبود هريك از متعلقات، با فروشگاهی که دستگاه را
از آنجا خريداری کرده ايد تماس بگيريد.

تصاوير نشان داده شده در اين دفترچه ممكن است با محصول واقعی کمی تفاوت داشته باشد.

      اخطار
به منظور ايمنی و افزايش طول عمر دستگاه از وسايل متفرقه استفاده نكنيد. •  
خرابی ناشی از استفاده لوازم غيراصلی تحت پوشش ضمانت نمی باشد. •  
برخی مدل ها دارای طلق نازکی هستند که به صفحه تلويزيون الصاق شده است، از کندن آن خودداری کنيد. •  

 توجه
با توجه به مدل دستگاه شما لوازم ارائه شده همراه محصول ممكن است متفاوت باشد.  •  

به منظور ارتقاء عملكرد دستگاه، مشخصات فنی يا محتوای اين دفترچه بدون اطالع قبلی قابل تغيير است.  •  
برای اتصال مطلوب، کابل های HDMI و دستگاه های USB  بايد دارای ضخامت کمتر از 10 ميليمتر و عرض کمتراز 18 ميليمتر باشند.  •  

در صورتی که کابل USB يا USB مناسب با پورت USB نيستند از کابل رابطی که از USB 2.0 پشتيبانی کند استفاده نماييد.

A

B

A

B
 mm 10  <= (A)*
mm 18  <= (B)*
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 اخطار

شرايط ديد
فاصله ديد  •

هنگام تماشای تصاوير سه بعدی حداقل فاصله بايد دوبرابر قطر اريب تلويزيون باشد. اگر هنگام تماشای تصاوير سه بعدی احساس   -
ناراحتی می کنيد از تلويزيون دور شويد.

سن افراد
کودکان •

استفاده / تماشای فيلم های سه بعدی برای کودکان زير 5 سال ممنوع است.  -
کودکان زير 10 سال به دليل آن که قوه بينايی شان در حال رشد است ممكن است دچار فعاليت بيش از حد يا هيجان بيش از حد شوند  -

(به عنوان مثال : سعی کنند به صفحه تلويزيون دست بزنند يا سعی در پريدن به صفحه تلويزيون کنند) هنگام تماشای تصاوير سه بعدی
مراقبت و توجه خاصی به کودکان داشته باشيد.

کودکان به دليل آنكه فاصله بين دو چشم شان کمتر از افراد بزرگسال است بيشتر دچار اختالف ديد می شوند. بنابراين آنها در هنگام   -
تماشای تصاوير سه بعدی بيش از افراد بزرگسال عمق ديد سه بعدی را دريافت می کنند.

نوجوانان •
نوجوانان کمتر از 19 سال نسبت به تحريك روشنايی در تصاوير سه بعدی، واکنش حساسيتی نشان می دهند. توصيه می شود هنگامی که   -

احساس خستگی می کنند دست از تماشای تصاوير سه بعدی بكشند.
افراد مسن •

افراد مسن جلوه سه بعدی را در مقايسه با افراد جوان کمتر دريافت می کنند. بنابراين سعی نكنيد در فاصله نزديك تری از تلويزيون   -
بنشينيد.

اخطار هنگام استفاده از عينك های سه بعدی
هنگام تماشای تصاوير سه بعدی حتمًا از عينك استفاده کنيد در غير اين صورت قادر به تماشای تصاوير سه بعدی نخواهيد بود.  •

هرگز از عينك سه بعدی به جای عينك طبی، آفتابی يا عينك محافظ استفاده نكنيد. •
استفاده از عينك سه بعدی اصالح شده منجر به فشار چشم يا مخدوش شدن تصوير می شود. •
از قرار دادن عينك های سه بعدی در دمای کم يا زياد خودداری کنيد. منجر به تغيير شكل آن می شود. •
عينك های سه بعدی شكننده بوده و به راحتی مخدوش می شوند. هنگام تميز کردن از پارچه نرم استفاده کنيد. هرگز اشياء تيز يا مواد شيميايی  •

برروی شيشه های آن نكشيد.
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تماشای تصاوير سه بعدی (فقط مدل های سه بعدی)

 هشدار

شرايط تماشا
زمان تماشا •

هنگام تماشای فيلم های سه بعدی، در ازای هر 1 ساعت بين 5 تا 15 دقيقه وقفه ايجاد کنيد. تماشای طوالنی مدت تصاوير سه بعدی منجر  -
به سردرد، سرگيجه، خستگی يا فشار چشم می شود.

افراد حساس به نور يا دارای بيماری های مزمن 
برخی از افراد هنگامی که در معرض نورهای شديد يا تصاوير خاصی از سه بعدی قرار می گيرند دچار عالئم غيرعادی يا حمالت ناگهانی می  •

شوند.
اگر چنانچه احساس تهوع داريد يا باردار هستيد يا بيماريهای مزمن نظير صرع، بيماری های قلبی يا فشار خون داريد به تصاوير سه بعدی نگاه  •

نكنيد.
افرادی که دچار ضعف شديد هر دو چشم يا موارد غيرعادی هستند، توصيه می شود به تصاوير سه بعدی نگاه نكنند. اين افراد ممكن است دچار  •

دوبينی يا ناراحتی شوند.
اگر دچار انحراف مردمك چشم، ضعف شديد بينايی يا استيكماتيسم هستيد ممكن است دچار اشكال در ديد عمق ميدان وضوح شده و همچنين به  •

دليل مشاهده دو تصوير احساس خستگی کنيد. توصيه می شود بيش از افراد عادی در هنگام تماشا وقفه ايجاد نماييد.
چنانچه ديد چشم راست و چپ تان يكسان نيست، پيش از تماشای تصاوير سه بعدی نسبت به اصالح ديدتان اقدام نماييد. •

عالئمی که باعث می شود شما دست از تماشای تصاوير سه بعدی بكشيد.
چنانچه احساس خستگی ناشی از کم خوابی، پرکاری می کنيد به تصاوير سه بعدی نگاه نكنيد.  •
هنگام احساس عالئم زير دست از تماشای تصاوير سه بعدی کشيده و تا برطرف شدن عالئم استراحت کنيد. •

در صورتی که عالئم تداوم داشتند با پزشك مشورت کنيد. عالئمی چون سردرد، چشم درد، سرگيجه، تهوع، تپش قلب، تاری چشم،   -
ناراحتی، دوبينی، خستگی و اذيت چشم.
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هنگام باز کردن کارتن يا جابجايی محصول از نيروی کمكی استفاده کنيد. چرا که دستگاه سنگين است.   •  
در غير اين صورت منجر به جراحت می شود.

به منظور تميز کردن قسمت داخلی دستگاه، يك بار در سال با مرکز خدمات تماس بگيريد.   •  
تجمع گرد و غبار منجر به عيوب مكانيكی می شود.

تمامی امور سرويس را به پرسنل مرکز خدمات واگذار کنيد. در صورت خرابی تلويزيون نظير آسيب دوشاخه،  •  
سيم برق پاشيده شدن آب يا مايعات، افتادن اجسام در داخل دستگاه قرار گيری دستگاه در معرض باران و

رطوبت، خراب شدن دستگاه يا افتادن آن بايد که عمل سرويس انجام شود.

در صورت سرد بودن دستگاه، احتمال ميزان کمی چشمك در هنگام روشن کردن وجود دارد. اين امر عادی  •  
بوده و به منزله خرابی دستگاه نيست.

اين پانل از فن آوری باال با وضوح 2 تا 6 ميليون پيسكل برخوردار است.ممكن از نقاط مشكی و رنگی روشن   •  
(قرمز، آبی يا سبز) برروی صفحه ديده شود. اين به معنای خرابی نبوده و تاثيری بر عملكرد دستگاه ندارد.

اين پديده در محصوالت اشخاص ثالث عارض شده و دليلی برای عودت يا تعويض نمی باشد.

ممكن است متوجه تفاوت رنگ و روشنايی در پانل شويد و اين بستگی به موقعيت ديد شما دارد (چپ / راست / باال   •  
/ پايين)

اين موضوع به دليل خصوصيت پانل است و ارتباطی به عملكرد دستگاه ندارد و ايراد محسوب نمی شود.

نمايش طوالنی مدت تصوير ثابت (به عنوان مثال آرم کانال، منوی روی صفحه، صحنه ای از بازی تلويزيونی)منجر به آسيب صفحه و در   •  
نتيجه تصوير سوختگی می شود. اين مورد تحت پوشش ضمانت نيست. از نمايش تصوير ساکن برای مدت زمان طوالنی (برای تلويزيون 

های ال سی دی 2 ساعت يا بيشتر و برای تلويزيون های پالسما بيش از 1 ساعت) خودداری کنيد.
چنانچه برای مدت زمان طوالنی تلويزيون را با ابعاد تصوير 4:3 خودداری کنيد چرا که موجب اشكال در کناره های پانل می شود.

اين امر در محصوالت اشخاص ثالث اتفاق می افتد و دليلی بر تعويض يا پس دادن دستگاه نيست.
ايجاد صدا   •  

صدای ترق : صدای ترك خوردن در هنگام تماشای تلويزيون يا خاموش کردن آن به دليل انقباض لوازم پالستيكی يا انبساط و همچنين 
وجود رطوبت است. اين صدا در هنگام تغيير دما برای بيشتر لوازم اتفاق می افتد. صدای وز وز پانل / هوم مدار برقی : اين صدای 

ضعيف حاصل از تغيير سريع مدار است که ميزان زيادی جريان برای به کار افتادن دستگاه الزم است. در محصوالت مختلف اين ميزان 
متفاوت است.

اين صدا تاثيری بر عملكرد دستگاه ندارد.
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برای روشن / خاموش کردن دستگاه هرگز از روش اتصال و درآوردن دوشاخه از پريز استفاده نكنيد.  •  
اين امر منجر به عيوب مكانيكی يا شوك الكتريكی می شود.

به منظور پيشگيری از داغ شدن دستگاه دستورالعمل های نصب آمده در پايين را رعايت کنيد.  •  
- فاصله تلويزيون و ديوار بايد بيش از 10 سانتی متر باشد.

- از نصب دستگاه در مكان های فاقد جريان هوا (نظير کتابخانه يا کمد) خودداری کنيد.
- از قرار دادن تلويزيون برروی فرش يا سطوح نرم خودداری کنيد.

- مطمئن شويد که روزنه های تهويه توسط دستمال يا پرده مسدود نشده است.
در غير اين صورت احتمال آتش سوزی وجود دارد.

هنگام تماشای طوالنی مدت تلويزيون از دست زدن به روزنه  •  
     های تهويه خودداری کنيد،چرا که خيلی داغ می شود.اين 

     موضوع بر کارکرد تلويزيون اثری ندارد.  

هنگام تماشای طوالنی مدت تلويزيون از دست زدن به روزنه های تهويه خودداری کنيد، چرا که خيلی داغ  •  
می شوند. اين موضوع بر کارکرد تلويزيون اثری ندارد.

مانع از تجمع گرد و خاك برروی دوشاخه پريز شويد.  •  
خطر آتش سوزی وجود دارد.

از سيم برق در برابر استفاده نادرست يا اشكاالت فيزيكی نظير خم شدن، له شدن، تا شدن، ماندن الی درب يا  •  
ماندن در زير پا محافظت کنيد. همواره توجه خاصی به دوشاخه، پريز و محل خروج سيم از دستگاه داشته

باشيد.

از وارد کردن فشار به پانل توسط دست يا اشياء تيز نظير ناخن، مداد يا خودکار خودداری کنيد چرا که مخدوش  •  
می شود.

از دست زدن به صفحه يا قرار دادن انگشتان برروی آن برای مدت زمان طوالنی خودداری کنيد. چرا که ممكن  •  
است اثرات کوتاه مدتی برروی صفحه ايجاد نمايد.

هنگام تميز کردن دستگاه و لوازم آن ابتدا دوشاخه را از پريز بيرون بكشيد سپس با يك پارچه نرم آن را تميز  •  
کنيد. اعمال نيروی بيش از حد منجر به مخدوش شدن يا تغيير رنگ آن می شود.

از پاشيدن آب يا پاك کردن با دستمال مرطوب خودداری کنيد. هرگز از شيشه شوی، براق کننده خودرو يا
مواد صنعتی، مواد زبر يا واکس، بنزين، الكل استفاده نكنيد.

در غير اين صورت منجر به شوك الكتريكی، آتش سوزی يا خرابی دستگاه می شود. (تغيير شكل، پوسيدگی يا 
نشتی)

تا زمانی که دستگاه به پريز متصل است، آن را از جريان برق جدا نكنيد، حتی اگر دستگاه را توسط سوييچ خاموش کرده باشيد.  •  
هنگام درآوردن دوشاخه سيم آن را نکشيد.  •  

در صورت قطع شدن سيم های داخل کابل برق، آتش سوزی بروز خواهد کرد.

هنگام جابجايی تلويزيون ابتدا آن را خاموش کنيد. سپس کابل های برق، آنتن و تمامی کابل ها را جدا کنيد.  •  
تلويزيون يا سيم برق آسيب ديده و در نتيجه منجر به آتش سوزی يا شوك الكتريكی می شود.
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 اخطار
فاصله کافی بايد بين آنتن هوايی و خطوط برق وجود داشته باشد که در صورت افتادن آنتن با آنها برخورد نكند.   •  

در غير اين صورت منجر به شوك الكتريكی می شود.  •  
از نصب دستگاه برروی سطوح ناپايدار يا مايل خودداری کنيد.

همچنين از نصب دستگاه برروی سطوح مرتعش خودداری کنيد.  •  
در غير اين صورت با افتادن دستگاه عالوه برخرابی تلويزيون احتمال آسيب جانی وجود دارد.

اگر تلويزيون را برروی پايه نصب کرده ايد بايد اقداماتی انجام دهيد که مانع از چرخش بيش از حد دستگاه  •  
شود. در غير اين صورت دستگاه افتاده و باعث آسيب جانی می شود.

در صورت نصب تلويزيون برروی ديوار، لوازم استاندارد VESA (جداگانه بايد خريداری شود) را بايد به پشت تلويزيون متصل  •  
کنيد. هنگام نصب تلويزيون برروی ديوار بايد براکت نصب (جداگانه خريداری شود) را به کار ببريد تا مانع از افتادن تلويزيون شود.

فقط از لوازم جانبی توصيه شده از سوی کارخانه استفاده کنيد.  •  
هنگام اتصال آنتن، با يك شخص مجرب مشورت کنيد. چرا که احتمال آتش سوزی يا شوك الكتريكی وجود دارد.  •  

��7 �����
توصيه می کنيم که فاصله افراد از تلويزيون 5 تا 7 برابر قطر اريب تلويزيون باشد.  •  

در صورت تماشای طوالنی مدت تلويزيون، احتمال تار شدن بينايی وجود دارد.

فقط از باطری های توصيه شده استفاده کنيد.  •  
در غير اين صورت دستگاه کنترل از راه دور معيوب خواهد شد.

از ادغام باطری نو و کهنه خودداری کنيد.  •  
اين امر منجر به افزايش حرارت و نشتی می شود.

از اين که هيچ مانعی بين تلويزيون و دستگاه کنترل از راه دور نيست مطمئن شويد.  •  

سيگنال حاصل از دستگاه کنترل از راه دور در صورت مجاورت با نور خورشيد يا ساير نورهای شديد دچار   •  
اختالل می شود.

در چنين مواردی اتاق را تاريك کنيد.

هنگام اتصال دستگاه به لوازمی چون کنسول بازی از طول مناسب کابل های متصل شده اطمينان حاصل نماييد.  •  
در غير اين صورت احتمال افتادن دستگاه و خرابی آن يا جراحت افراد وجود دارد.
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هرگز خودتان اقدام به تعمير يا ايجاد تغيير در دستگاه نكنيد.  •  
احتمال شوك الكتريكی و آتش سوزی وجود دارد.

برای تعمير يا تنظيم با مرکز خدمات تماس بگيريد.

در شرايط زير، دوشاخه دستگاه را بالفاصله از پريز بيرون کشيده و با مرکز خدمات تماس بگيريد.  •  
- وارد آمدن ضربه به دستگاه

- معيوب شدن دستگاه
- ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه
- انتشار بو يا دود غيرعادی از دستگاه

منجر به آتش سوزی يا شوك الكتريكی می شود.
اگر برای مدت زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی کنيد دوشاخه را از پريز بيرون بكشيد.  •  

تجمع گرد و خاك منجر به آتش سوزی يا تضعيف عايق و در نتيجه منجر به نشتی، شوك الكتريكی و آتش سوزی 
می شود.

دستگاه نبايد در معرض پاشيده شدن آب يا قطرات آب قرار گيرد همچنين از قرار دادن اشياء حاوی آب نظير  •  
گلدان برروی دستگاه خودداری کنيد.
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از به کار بردن سه راهی برق خودداری کنيد.   •  
در غير اين صورت منجر به افزايش حرارت و آتش سوزی می شود.

از انداختن دستگاه يا از انداختن دستگاه های جانبی خودداری کنيد.   •  
در غير اين صورت منجر به آسيب دستگاه يا جراحت می شود.

���������

مواد ضد رطوبت داخل کارتن دستگاه يا کيسه پالستيك های لوازم دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه داريد.   •  
مواد ضد رطوبت بسيار خطرناك هستند. در صورت بلعيده شدن تصادفی، فرد را وادار به برگرداندن آن

کنيد و به نزديك ترين مرکز درمانی مراجعه نماييد. بعالوه پالستيك های متعلقات دستگاه می تواند منجر به 
خفگی شوند. آنها را از دسترس کودکان دور نگه داريد.

اجازه ندهيد کودکان از تلويزيون باال رفته يا از آن آويزان شوند.   •  
در غير اين صورت احتمال افتادن دستگاه و جراحت وجود دارد.

باطری های کهنه را به طور صحيح معدوم کنيد تا کودکان آنها را نبلعند.   •  
در صورت بلعيده شدن فورا به پزشك مراجعه نماييد.

هنگامی که دوشاخه در پريز قرار دارد از قرار دادن اشياء هادی در روزنه های سرديگر کابل خودداری کنيد.  •  
همچنين پس از اتصال دوشاخه به پريز از دست زدن به کابل برق خودداری کنيد.

احتمال شوك الكتريكی وجود دارد.
(به مدل بستگی دارد)

از به کار بردن يا نگهداری اشياء قابل اشتعال در نزديكی دستگاه خودداری کنيد.   •  
احتمال انفجار يا آتش سوزی براثر بی دقتی در استفاده از مواد قابل اشتعال وجود دارد.

از انداختن اشياء فلزی نظير سكه، سنجاق سر يا سيم در داخل دستگاه و همچنين اشياء قابل اشتعال نظير  •  
کاغذ و کبريت خودداری کنيد. همواره مراقب کودکان باشيد.

در صورت ورود اشياء خارجی به داخل دستگاه احتمال شوك الكتريكی يا آتش سوزی يا جراحت وجود
دارد. دوشاخه را از پريز بيرون کشيده و با مرکز خدمات تماس بگيريد.

از پاشيدن آب برروی دستگاه يا تميز کردن آن با مواد قابل اشتعال (تينر يا بنزين) خودداری کنيد. احتمال آتش   •  
سوزی يا شوك الكتريكی وجود دارد.

از برخورد اشياء با تلويزيون خودداری کنيد و مانع از برخورد اجسام با صفحه آن شويد.  •  
احتمال خرابی آن و جراحت شما وجود دارد.

در هوای طوفانی و رعد و برق از دست زدن به تلويزيون يا آنتن خودداری نماييد.  •  
احتمال شوك الكتريكی وجود دارد.

در هنگام نشتی گاز به پريز دست نزده و پنجره ها را برای تهويه هوا باز کنيد.  •  
احتمال آتش سوزی براثر جرقه وجود دارد.
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دستورالعمل های ايمنی

لطفًا پيش از استفاده از دستگاه اين دستورالعمل های ايمنی را با دقت مطالعه کنيد.

 هشدار
تلويزيون و دستگاه کنترل از راه دور را در محل های زير قرار ندهيد.  •  

- محلی که در معرض نور مستقيم آفتاب است.
- محل های بسيار مرطوب نظير حمام.

- در نزديكی منابع حرارتی همچون شوفاژ، شومينه و ساير منابع حرارتی.
- در آشپزخانه يا دستگاه مرطوب کننده که در اين صورت به راحتی بخار يا روغن وارد دستگاه می شود.

- محل هايی که در معرض باران يا باد هستند.
- در نزديكی ظروف حاوی آب نظير گلدان.

در غير اين صورت می تواند منجربه آتش سوزی، شوك الكتريكی، خرابی يا تغيير شكل دستگاه می شود.
از قرار دادن دستگاه در معرض مستقيم گرد و خاك خودداری کنيد.  •  

می تواند منجر به آتش سوزی شود.

دوشاخه برای قطع برق دستگاه است. دوشاخه بايد همواره در دسترس باشد.  •  

هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنيد. در صورتی که دوشاخه مرطوب يا پوشيده از گرد و غبار باشد،   •  
آن را به طور کامل خشك کرده يا پاك کنيد.

احتمال شوك الكتريكی شما به دليل رطوبت بيش از حد وجود دارد.

از اين که کابل برق دستگاه را به پريز دارای اتصال زمين وصل کرده ايد، مطمئن شويد. (به جز دستگاه هايی که   •  
دارای اتصال زمين نيستند.)

احتمال شوك الكتريكی يا آسيب شما وجود دارد.

کابل برق را به طور کامل در پريز قرار دهيد.   •  
اگر کابل برق محكم نباشد احتمال آتش سوزی وجود دارد.

از اين که سيم برق دستگاه در تماس با منابع حرارتی چون بخاری نيست مطمئن شويد.   •  
منجر به آتش سوزی يا شوك الكتريكی می شود.

از قرار دادن اشياء سنگين برروی دستگاه يا کابل های برق خودداری کنيد.   •  
در غير اين صورت منجر به آتش سوزی و شوك الكتريكی می شود.

کابل آنتن ميان داخل و خارج ساختمان را خم کنيد تا آب باران از آن جاری نشود.   •  
ورود آب به داخل دستگاه منجر به خرابی آن و شوك الكتريكی می شود.

هنگام نصب تلويزيون برروی ديوار مطمئن شويد که تلويزيون از کابل برق و کابل های سيگنال آويزان نشده   •  
است. 

در غير اين صورت منجر به آتش سوزی و شوك الكتريكی می شود.
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امتيازها

امتيازهای پشتيبانی شده با توجه به مدل متفاوت هستند. برای اطالعات بيشتر پيرامون امتيازها از تارنمای www.lg.com  ديدن کنيد.

D  جزو عالئم تجاری البراتوآرهای دالبی هستند.  توليد شده تحت امتياز البراتوآرهای دالبی. عالمت Dolby و 
.Dolby Laboratories

 HDMI Licensing LLC عالئم تجاری ثبت شده High-Definition Multimedia Interfaceو HDMI و آرم HDMI
هستند.

درباره DivX® : DIVX VIDEO عبارت است از فرمت تصوير ديجيتال ساخته شده توسط شرکت  
از شرکت های تابعه صنايع Rovi. اين دستگاه دارای امتياز پخش تصاوير DivX است. برای اطالعات بيشتر و 

استفاده از نرم افزار تبديل فايل ها به تصاوير DivX از تارنمای divx.com ديدن کنيد.

در موردDIVX VIDEO-ON-DEMAND: اين دستگاه دارای امتياز رسمی بوده و برای پخش فيلم های
 خريداری شده بايد ثبت شود. برای دريافت کد ثبت، قسمت

DivX VOD در منوی دستگاه تان را بيابيد. برای اطالع بيشتر از نحوه ثبت به تارنمای divx.com مراجعه کنيد.

  " قادر به پخش تصوير  ®DivX تا کيفيت HD 1080p از جمله محتوای ممتاز است.

,     و آرم های مربوطه جزو عالئم تجاری Rovi Corporation هستند.

 "تحت پوشش يک يا چندين حق اختراع در آمريکا به شمارههای زير:
     "7,295,673;7,460,668;7,515,710;7,519,274, 

 ساخته شده تحت امتياز شماره حق ثبت اختراع در آمريکا : 6,487,535;5,974,380;5,956,674
DTS ، عالمت DTSو عاليم مربوطه و عبارت DTS 2.0+Digital Out عالمت تجاری DTS,Inc h است.

دستگاه حاوی نرم افزار است.تمامی حقوق آن متعلق به DTS,Inc بوده محفوظ است.

اطالعيه نرم افزار منبع آزاد

برای دريافت کد GPL و LGPL و MPL و ساير امتيازهای منبع آزاد که در اين محصول به کار رفته است، لطفًا از تارنمای
  http://opensource.lge.com ديدن کنيد.

عالوه بر کد منبع، تمامی شروط امتياز اشاره شده، رد تعهد و اطالعيه های کپی رايت برای دانلود موجود هستند.
ال جی الكترونيكس برروی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامين هزينه های اجرای توزيع (نظير هزينه مديا، حمل و نقل) را تهيه

کرده است از طريق ايميل به opensource@lge.com درخواست بفرستيد. اين ويژگی به مدت 3 سال از زمان خريد دستگاه تان دارای اعتبار
است.
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فهرست

   هشدار
در صورت ناديده گرفتن پيغام های هشدار، به شدت آسيب   •

ديده يا حتی احتمال مرگ وجود دارد.

   اخطار
در صورت ناديده گرفتن پيغام های اخطار، احتمال جراحت يا   •

خرابی دستگاه وجود دارد.

   توجه
اين نكات به شما کمك می کند نحوه استفاده صحيح از دستگاه   •
را درك کنيد. لطفًا پيش از استفاده از دستگاه نكات را با دقت 

مطالعه کنيد.

فهرست

امتيازها  3

اطالعيه نرم افزار منبع آزاد  3

دستورالعمل های ايمنی  4

تماشای تصاوير سه بعدی (فقط مدل های سه بعدی)  -  10

مراحل نصب  12

سرهم بندی و آماده سازی  12
باز کردن کارتن  12

مواردی که بايد جداگانه خريداری شوند  15
قطعات و دکمه ها  16

بلند کردن و حمل تلويزيون  17
راه اندازی تلويزيون  18

نصب پايه  18
قرار دادن بر روی ميز  21
نصب برروی ديوار  23
جمع کردن کابل ها  24

اتصاالت  25
اتصال آنتن  25

HDMI اتصال  26
HDMI به DVI اتصال  27

RGB-PC اتصال  27
اتصال کامپوننت  28
اتصال کامپوزيت  28

اتصال صدا  29
اتصال صدای اپتيكال ديجيتال  -  29

USB اتصال به  29

دستگاه کنترل از راه دور  30

عملكردهای دستگاه کنترل مجيك  32
نحوه استفاده از دستگاه کنترل مجيك  33

احتياط در هنگام استفاده از دستگاه کنترل مجيك  33
ثبت دستگاه کنترل از راه دور  33

استفاده از راهنمای کاربر  34

نگهداری  35
تميز کردن تلويزيون  35

صفحه، قاب، کابينت و پايه  -  35
سيم برق  -  35

عيب يابی  35

مشخصات فنی  36



دفترچه راهنمای
LCD LED تلويزيون
لطفًا پيش از استفاده، اين دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده

و آن را برای استفاده های بعدی نگهداريد.

www.lg.com

LM62**
LM64**
LM66**
LM67**
LM76**


