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دستورالعمل های ایمنی

قبل از استفاده از تلویزیون لطفاَ احتیاط های ایمنی را مطالعه کنید.

شكل های نشان داده شده در این دفترچه ممكن است با دستگاه شما کمی تفاوت داشته باشد.

اخطار  چنانچه پیام های اخطار را نادیده بگیرید در معرض آسیب، سانحه یا مرگ هستید.

هشدار  چنانچه این پیام های هشدار را نادیده بگیرید در معرض آسیب بوده یا ضایعه خواهید بود.

اخطار

دستگاه را از منابع حرارتی نظیر گرمكن های برقی 
دور نگه دارید.

- امكان شوك الكتریكی، آتش سوزی، خرابی یا تغییر
شكل دستگاه وجود دارد.

از استفاده دستگاه در محل های مرطوب نظیر حمام 
یا نظیر آن خودداری نمایید.

- این امر منجر به آتش سوزی یا شوك برقی می شود.

در صورت احساس دود یا بو یا شنیدن صدای عجیب 
دو شاخه دستگاه را از برق بیرون کشیده و با مرکز خدمات

تماس بگیرید.
- چنانچه بدون رعایت موارد مناسب به استفاده از دستگاه
ادامه دهید احتمال شوك الكتریكی یا آتش سوزی وجود دارد.

دستگاه را در محل هموار و ثابتی که احتمال سقوط
در آن وجود ندارد نصب کنید.

- در صورت سقوط دستگاه احتمال آسیب شما و 
خرابی آن وجود دارد.

دستگاه را از نور مستقیم آفتاب دور نگه دارید.
- احتمال آسیب دستگاه وجود دارد.

دستگاه را در محل های بسته نظیر کتابخانه یا
کابینت قرار ندهید.

- دستگاه نیاز به تهویه دارد.

اخطارهای مربوط به جریان برق

اخطار

دستگاه را به پریزی که دارای اتصال زمین است 
وصل کنید.

- با دستان خیس دو شاخه را لمس نكنید. 

بعالوه در صورت خیس یا کثیف بودن دو شاخه 
ابتدا کامالَ گرد و غبار یا آب را پاك کنید. 

- ممكن است در اثر رطوبت اضافه دچار برق گرفتگی
شوید.

در هنگام رعد و برق یا صاعقه دوشاخه برق یا
کابل آنتن را بیرون بكشید.

- چرا که احتمال شوك الكتریكی وجود دارد.

اخطار

مراقب باشید تا سیم برق از ضایعات فیزیكی نظیر
تا شدن، له شدن، ماندن در الی درب بسته یا قرار

گرفتن در زیر پا محافظت شود.
توجه ویژه ای به دو شاخه ها، پریزهای برق و محل

وجود سیم دستگاه های برقی داشته باشید.

اخطارپیرامون جابجایی دستگاه

اخطار
از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

پیش از جابجایی دستگاه تمامی کابل ها را درآورید.

- در غیر این صورت ممكن است دچار برق گرفتگی
شده یا دستگاه آسیب ببیند.

در هنگام جابجایی از وارد آوردن تكان های شدید
خودداری نمایید.

- در غیر این صورت دچار شوك الكتریكی شده یا
دستگاه آسیب خواهد دید.

 دستگاه را با هر دو دست گرفته و پانل آن به 
سمت جلو باشد. 

در صورت افتادن دستگاه، دستگاه آسیب دیده و
استفاده از آن منجر به شوك الكتریكی و آتش سوزی

می شود. جهت تعمیر با مرکز خدمات مجاز تماس 
بگیرید.

هشدار

اخطارپیرامون استفاده از دستگاه

از باز کردن، تعمیر یا اصالح دستگاه خودداری نمایید.
- احتمال آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

- برای بررسی یا تعمیر با مرکز خدمات تماس بگیرید.

برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوك الكتریكی
دستگاه را در معرض رطوبت باران قرار ندهید.

دستگاه نباید در معرض قطرات آب یا پاشیده شدن
آن قرار بگیرد. همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی
آب نظیر گلدان برروی دستگاه خودداری نمایید.

در هنگام نیاز به سرویس براثر خرابی دستگاه نظیر
آسیب سیم برق یا دو شاخه، پاشیدن شدن آب داخل

آن یا افتادن اشیاء داخل تلویزیون همچنین قرار
گرفتن دستگاه در معرض رطوبت یا باران، عملكرد

غیرعادی دستگاه و یا افتادن آن با مرکز خدمات
تماس بگیرید.

اخطار

احتیاط در نصب دستگاه

مادامیكه دوشاخه دستگاه به پریز متصل است، برق در دستگاه جریان دارد

SWITCHحتی اگر تلویزیون را از طریق                خاموش کرده باشید.

اطالعات مهم پیرامون پیشگیری از الصاق تصویر / سوختگی صفحه تلویزیون

- وقتی تصویر ثابتی ( نظیر آرم ها، منوهای صفحه، بازی های ویدئویی، رایانه

و صفحات پیام نما) برای مدت زمان طوالنی پخش شوند، تصویر شبح گونه آنها 

بر روی صفحه نقش می بندد. این حالت تصویر سوختگی نام دارد. تصویر 

سوختگی تحت پوشش ضمانت کارخانه نیست.

- برای پیشگیری از این موضوع از پخش تصاویر ساکن برای مدت زمان طوالنی

( 2 ساعت یا بیشتر برای ال سی دی، 1 ساعت یا بیشتر برای پالسما) خودداری نمایید.

4:3- همچنین اگر از ابعاد تصویر  استفاده می کنید این حالت در دوطرف تصویر

عارض می شود.

اخطار
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سرهم بندی و آماده سازی

سرهم بندی و آماده سازی

باز کردن کارتن

موارد زیر را بررسی کرده و وجود آنها در داخل کارتن اطمینان حاصل کنید. در صورت نبود هریك از متعلقات، با فروشگاهی که دستگاه را

از آنجا خریداری کرده اید تماس بگیرید.

تصاویر نشان داده شده در این دفترچه ممكن است با محصول واقعی کمی تفاوت داشته باشد.

( AAAدستگاه کنترل از راه دور و باطری ها ( دفترچه راهنما

هسته فریت (بسته به مدل)سیم برق (فقط برای برخی مدل ها)

(فقط برای برخی مدل ها)

دستمال براق کننده 

(فقط برای برخی مدل ها)

بست کابلبست کابل سیم

روکش محافظنوار روکش محافظ

پیچ برای بستن

**60PV25(به جز **60PV25(فقط  

لكه های روی بدنه را به آرامی با پارچه براق کننده پاك کنید.

اخطار

برای اطمینان از ایمنی و طول عمر دستگاه از به کار بردن موارد متفرقه خودداری کنید.

وارد آمدن هرگونه آسیب در اثر استفاده از لوازم متفرقه باعث ساقط شدن محصول از ضمانت می شود.

( (
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توجه

توجه

اخطار

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.

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما متفاوت باشد.

نحوه استفاده از هسته فریت (بسته به مدل).

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}

جداگانه خریداری شود

لوازمی که باید جداگانه خریداری شود به منظور بهبود کیفیت بدون اطالع قبلی قابل

تغییر یا اصالح است. 

برای خرید این لوازم با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

این لوازم فقط با تلویزیون پالسمای ال جی سازگار است.

قطعات و دکمه ها

به منظور کاهش مصرف برق تلویزیون را می توان در حالت آماده به کار قرار داد. اگر برای مدت زمانی از تلویزیون استفاده

نمی کنید آن را خاموش نمایید تا باعث کاهش مصرف انرژی شود.

چنانچه میزان روشنایی تصویر کاهش یابد، مصرف انرژی به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب هزینه های

برق تان کاهش خواهد یافت.

از ایستادن برروی پایه شیشه ای و یا قرار دادن اشیاء سنگین برروی آن خودداری کنید. احتمال شكستگی وجود دارد و این منجر

به آسیب ناشی از خرده شیشه گردیده و همچنین تلویزیون خواهد افتاد.

از کشیدن تلویزیون خودداری کنید. کف زمین یا تلویزیون مخدوش خواهد شد.

عینك 3 بعدی

(فقط مدل های 3 بعدی
AG-S230, AG-S250, AG-S270(

{شكل 1}

{شكل2}

{شكل3}

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 و پریز برق قرار دهید.

{برش هسته

فریت}

{برش هسته

فریت}

{به پریز برق}
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شكل نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط

حس گر هوشمند  و حس گر

دستگاه کنترل از راه دور

چراغ روشن بودن

قرمز - حالت آماده به کار

خاموش - وضعیت روشن

دکمه های لمسی

پانل اتصاالت

USBورودی 

تشریح

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

منبع ورودی را تغییر می دهد.

دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.

گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا یك ورودی را تایید می کند.

حجم صدا را تنظیم می کند.

حرکت رو به باال یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.

1   حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به شرایط محیط اطراف تنظیم می کند.

2   دکمه لمسی - شما می توانید با لمس دکمه مورد نظر عملكرد دلخواه را انتخاب کنید.

دکمه ها

INPUT

HOME

OK

2

1

صفحه

INPUT HOME

HDMI IN

AV IN

(صدا و تصویر)

50/60PV25**, 42/50PT25**

بلندگوها

ANTENNA 
IN

C
O

M
P
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N
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O

A
U

D
IO

R
L

1 2

Y
P

R
P

B

V
ID

E
O

AV IN 1

1

RGB IN (PC)

RS-232 IN
(CONTROL & SERVICE)

AUDIO IN
(RGB/DVI)

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO OUT
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تشریح

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

منبع ورودی را تغییر می دهد.

دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.

گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا یك ورودی را تایید می کند.

حجم صدا را تنظیم می کند.

حرکت رو به باال یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.

1   حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به شرایط محیط اطراف تنظیم می کند.

2   دکمه لمسی - شما می توانید با لمس دکمه مورد نظر عملكرد دلخواه را انتخاب کنید.

دکمه ها

INPUT

HOME

OK

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

حس گر هوشمند  و حس گر

دستگاه کنترل از راه دور

چراغ روشن بودن

قرمز - حالت آماده به کار

خاموش - وضعیت روشن

دکمه های لمسی

پانل اتصاالت

USBورودی 

2

1

صفحه

INPUT HOME

HDMI IN

AV IN

(صدا و تصویر)

بلندگوها

ANTENNA 
IN

C
O

M
P

O
N

E
N

T
 I
N

V
ID

E
O

A
U

D
IO

R
L

1 2

Y
P

R
P

B

V
ID

E
O

AV IN 1

1

RGB IN (PC)

RS-232 IN
(CONTROL & SERVICE)

AUDIO IN
(RGB/DVI)

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO OUT 2

**42/50PW35**, 42/50PW45**, 50/60PZ55فقط
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اخطار

توجه

اطالعات تكمیلی

PDFدفترچه راهنما با فرمت فایل  در لوح فشرده ارائه شده، آمده

Adobe Acrobatاست. برای رویت دفترچه راهنما در رایانه برنامه 

Reader.را نصب کنید 

1   لوح فشرده را در رایانه قرار دهید.

صفحه وب به طور خودکار نمایان می شود.

2   دفترچه راهنما را در صفحه وب کلیك کنید.

3. دفترچه راهنما را رویت کنید.

اگر صفحه وب به طور خودکار نمایان نشد، برای رویت

My camputerدفترچه راهنما به  رفته و سپس برروی

index.htm LG.و  کلیك کنید 

بلند کردن و حمل 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 عمل حمل با اطمینان صورت گیرد.

هیچگاه صفحه را لمس نكید، چرا که ممكن است منجر به

آسیب صفحه یا برخی از پیكسل های مورد استفاده برای

ایجاد تصاویر بشود.

توصیه می شود برای حمل تلویزیون آن را در کارتن یا 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.

قسمت باال و پایین تلویزیون را محكم بگیرید.

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

نگرفته اید.

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.

رویت دفترچه راهنما
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اخطار

اخطار

راه اندازی تلویزیون

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما 

تفاوت داشته باشد.

تلویزیون را برروی پایه قرار داده و آن را برروی میز یا دیوار نصب

کنید.

وصل کردن پایه

1   تلویزیون را برروی صفحه و برروی یك سطح مسطح بخوابانید.

2   قطعات بدنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.

3   با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

مطمئن شوید که قسمت جلو پشت پایه را محكم کرده اید.

برای پیشگیری از آسیب صفحه یك پتو یا پارچه نرم محافظ

برروی صفحه قرار دهید. مطمئن شوید هیچ شیء ای برروی

صفحه فشار وارد نمی کند.

پیچ ها را کامالً محكم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود. 

پیچ ها را بیش از حد سفت نكنید.

عدم استفاده از پایه رومیزی

درپوش محافظ تعبیه شده را در روزنه کف تلویزیون قرار داده

و فشار دهید تا در محل قفل شود.

نوار روکش محافظ را بچسبانید.

- این نوار مانع از ورود گرد و غبار به داخل روزنه می شود.

- هنگام نصب براکت دیواری، از روکش محافظ استفاده کنید.

نصب برروی میز

1   تلویزیون را بلند کرده و آن را به طور عمود برروی میز قرار

دهید.

10- به منظور تهویه مناسب تلویزیون باید حداقل  سانتی متر از

دیوار فاصله داشته باشد.

2   سیم برق را به پریز متصل کنید.

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما 

تفاوت داشته باشد.

روکش محافظ

نوار روکش محافظ

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما 

تفاوت داشته باشد.
بدنه ی پایه

پایه

1

جلو

پشت

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

10

سانتیمتر
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اخطار

تلویزیون را در نزدیكی منابع حرارتی قرار ندهید، چرا که

احتمال آتش سوزی و سایر آسیب ها وجود دارد.

توجه

20تلویزیون را  درجه به چپ یا راست بچرخانید و زاویه آن را

با موقعیت دیدتان تنظیم کنید.

محكم نمودن تلویزیون برروی دیوار

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون تان

تفاوت داشته باشد.

این عملكرد فقط برای برخی از مدل ها 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 میزان

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.

استفاده از سیستم ایمنی کن سینگتون

کانكتور سیستم ایمنی کنسینگ تون در پشت تلویزیون قرار

دارد. برای اطالع بیشتر از نصب و استفاده به راهنمای ارائه

شده در رابطه با ایمنی کنسینگ تون مراجعه کرده یا از تارنمای

http://kensington.com.دیدن کنید 

کابل سیستم ایمنی کنسینگ تون را بین تلویزیون و میز متصل

کنید.

نصب برروی دیوار

براکت دیواری را به پشت تلویزیون با دقت نصب کنید و 

براکت دیواری را برروی یك دیوار محكم عمود برزمین نصب

کنید. هنگام اتصال تلویزیون به سایر موارد ساختمان لطفاً با

افراد مجرب مشورت کنید.

ال جی توصیه می کند که نصب دیواری توسط نصاب حرفه ای 

انجام شود.

2020

توجه

اخطار

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون تان

تفاوت داشته باشد.

این عملكرد فقط برای برخی از مدل ها است.

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10



42/50Pt25**
50PV25**
42/50Pw35**
42/50Pw45**
50PZ55**

60PV25**
60PZ55**

VESA (A x B) 400x400 600x400

M6 M8

4 4

PSW400B,
PSW400BG,
DSW400BG

PSW600B,
PSW600BG
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جداگانه خریداری شود (براکت دیواری)

مطمئن شوید که پیچ های مورد استفاده و براکت دیواری مطابق با

VESAاستاندارد  است. ابعاد استاندارد مجموعه نصب دیواری

مطابق جدول زیر است.

پیچ استاندارد
تعداد پیچ ها
براکت دیواری

اخطار

ابتدا برق را قطع کنید، سپس تلویزیون را حرکت داده یا

نصب کنید، در غیر این صورت احتمال شوك الكتریكی

وجود دارد.

اگر تلویزیون را برروی سقف یا دیوار اریب نصب کنید

احتمال افتادن و آسیب شدید وجود دارد. 

از براکت دیواری ویژه ال جی استفاده کرده و با مرکز

خدمات مجاز تماس بگیرید.

از سفت کردن بیش از حد پیچ ها خودداری کنید چرا که

تلویزیون آسیب دیده و از ضمانت ساقط می گردد.

VESAاز پیچ ها و براکت دیواری مطابق با استاندارد 

استفاده کنید. هرگونه آسیب یا خسارت ناشی از استفاده

نادرست یا استفاده از متعلقات نامناسب باعث ساقط

شدن ضمانت می گردد.

توجه

از پیچ هایی که در مشخصات فنی پیچ های استاندارد

VESA.آمده است استفاده کنید 

مجموعه نصب دیواری شامل راهنمای نصب و قطعات

اصلی است.

طول پیچ ها بسته به پایه دیواری متفاوت است. مطمئن 

شوید که از پیچ مناسب استفاده کرده اید. 

برای اطالعات بیشتر، به راهنمای براکت دیواری مراجعه

 کنید.

مرتب کردن کابل ها

تصویر نشان داده شده در اینجا ممكن است با تلویزیون شما

متفاوت باشد.

1   گیره سیم برق و سیم برق را نصب کنید. این گیره از درآمدن

تصادفی سیم برق جلوگیری می کند.

گیره سیم برق

2   با استفاده از بست کابل کابل ها را جمع کنید.

اخطار

از جابجایی تلویزیون درحالی که هنوز گیره کابل برق و بست 

کابل نصب است خودداری کنید چرا که گیره های کابل

ممكن است شكسته و تلویزیون آسیب ببیند.

مدل



(POWER)

ENERGY SAVING

AV MODE

INPUT

TV/RAD

LIST

Q.VIEW

-+ 

MARK

FAV

RATIO

3D 

MUTE

P 

PAGE

GUIDE

HOME

Q. MENU

OK

BACK

INFO

EXIT

3D SETTING

SUBTITLE

) (

FREEZE

SIMPLINK

E
N

G

11

ی
س

فار

سرهم بندی و آماده سازی

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

به منظور کاهش مصرف انرژی روشنایی صفحه را تنظیم می کند.

AVحالت  را انتخاب می کند.

منبع ورودی را تغییر می دهد، تلویزیون را روشن می کند.

DTVرادیو، تلویزیون و برنامه  را انتخاب می کند.

اعداد را وارد می کند.

دستیابی به فهرست برنامه ذخیره شده.

بازگشت به برنامه دیده شده قبلی.

میزان صدا را تنظیم می کند.

یك گزینه یا منو انتخاب می کند.

دستیابی به فهرست برنامه دلخواه شما.

ابعاد تصویر را تغییر می دهد.

برای رویت تصویر سه بعدی به کار می رود.

تمامی صداها را قطع می کند.

حرکت به سمت باال یا پایین برنامه های ذخیره شده.

حرکت به صفحه قبلی یا بعدی.

راهنمای برنامه را نشان می دهد.

دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.

دستیابی به منوهای سریع

حرکت در منوها یا گزینه ها.

منوها یا گزینه ها را انتخاب می کند و داده شما را تایید می نماید.

بازگشت به مرحله قبل.

رویت اطالعات برنامه فعلی.

حذف تمامی نمایش های روی صفحه و بازگشت به تماشای تلویزیون.

این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند. (فقط مدل های دارای پیام نما)،
ویرایش برنامه

برای دیدن تصویر سه بعدی از این استفاده کنید.

این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند.
برای جزئیات بیشتر به قسمت پیام نما مراجعه کنید.

زیرنویس مورد نظر شما را در حالت دیجیتال فراخوان می کند.

SIMPLINKمنوهای  یا دستگاه های سازگار   MY MEDIA
را کنترل می کند.

HDMIهنگام استفاده از منبع ورودی  یا  TV,AV,Component,RGB-PC
فریم فعلی را ساکن می کند.

SIMPLINKدستیابی به دستگاه های  متصل شده به تلویزیون، منوی  را AV
باز می کند.

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.

) با رعایت قطب AAAبرای قرار دادن باطری ها، درپوش باطری را باز کنید، باطری های 1/5 ولت (

صحیح        و         در محل قرار داده و درپوش باطری را ببندید. هنگام استفاده از کنترل آن را به

طرف حس گر گیرنده تلویزیون بگیرید.

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

اخطار
هرگز باطری های نو و کهنه را با هم ادغام نكنید چرا که دستگاه کنترل آسیب می بیند.

تصویر نشان داده شده در اینجا با تلویزیون شما متفاوت است.

در تلویزیون های آنالوگ و در برخی کشورها، برخی از دکمه های کنترل از راه دور ممكن است کار نكنند.

EXITINFOBACK
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TV/
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Q.MENULIST

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 Q.MENULIST

ENERGY

SAVING

AV MODE INPUT

TV/
RAD

MARK

FAV

MUTE

3D

EXITINFOBACK

OK
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دکمه های اعداد

دکمه های فلش
(باال/ پایین/ چپ/ راست)

دکمه های رنگی

دکمه های کنترل

دکمه های پیام نما

(فقط مدل های 3 بعدی)

(فقط مدل های 3 بعدی)

(USB, SIMPLINK)



Language

Mode Setting

Country

Time Zone

Auto Tuning

 

 

3   جهت اختصاصی کردن تنظیمات تلویزیون براساس موارد 

دلخواه تان، راهنمای روی صفحه تلویزیونی زیر را دنبال کنید.

یك زبان برای نمایش روی صفحه

انتخاب کنید. (به جز برای استرالیا،

زالندنو، سنگاپور، آفریقای جنوبی)

برای استفاده در داخل منزل از 

Home Use.انتخاب کنید 

یك کشور انتخاب نمایید. (فقط

استرالیا، زالندنو)

یك محدوده زمانی انتخاب کنید.

(فقط استرالیا)

کانال های موجود را به طور خودکار

اسكن و ذخیره می کند.

بسته به شرایط برنامه های ارسالی در کشور، دکمه های

( DTVکنترل حالت  ممكن است عمل نكنند. (فقط  DTV

در کشورهایی که مقررات پخش دیجیتال پایدار نیست، بسته

به شرایط برنامه های پخش شده دیجیتال، ممكن است برخی 

( DTVاز عملكردهای  عمل نكند. (فقط  DTV

4OK   پس از پایان یافتن تنظیمات اصلی دکمه  را فشار دهید.

چنانچه تنظیمات اصلی را کامل نكنید، هروقت که تلویزیون

را روشن نمایید منوی مربوطه روشن خواهد شد.

وقتی که برای مدت زمان طوالنی از تلویزیون استفاده نمی کنید

دو شاخه برق آن را از پریز خارج نمایید.

) را فشار 5POWER   برای خاموش کردن تلویزیون دکمه     (

دهید.

تماشای تلویزیون

اتصال آنتن

ضمن مراجعه به قسمت زیر، جهت تماشای تلویزیون یك آنتن به

آن وصل نمایید.

جهت پیشگیری از آسیب تا پیش از اتصال تمامی لوازم به تلویزیون

از قرار دادن دو شاخه در پریز خودداری نمایید.

RFتلویزیون را به سوکت آنتن هوایی با کابل ( اهم)  متصل کنید. 75

برای استفاده بیش از دو تلویزیون از یك آنتن لطفاً از 

اسپلیتر (تقسیم کننده) سیگنال استفاده کنید.

در صورت بی کیفیت بودن تصویر، یك تقویت کننده سیگنال 

جهت بهبود کیفیت نصب کنید.

در صورتی که کیفیت تصویر به دلیل آنتن متصل شده ضعیف

باشد، جهت آنتن را تغییر دهید.

کابل آنتن و مبدل همراه با دستگاه ارائه نشده است.

روشن کردن تلویزیون برای نخستین بار

وقتی تلویزیون را برای نخستین بار روشن می کنید صفحه تنظیمات

اولیه نمایان می شود. یك زبان انتخاب کرده و تنظیمات اصلی را 

مطابق میل وارد نمایید.

1   سیم برق را به پریز برق متصل نمایید.

2   در حالت آماده به کار، جهت روشن شدن تلویزیون دکمه

) را فشار دهید. )POWER

در صورتی که تلویزیون را برای اولین بار روشن نموده باشید

صفحه تنظیمات اولیه نمایان می شود.

OPTIONشما همچنین می توانید با دستیابی به  در

منوهای اصلی به بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه

دسترسی داشته باشید.
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توجه

توجه

توجه

توجه
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برقراری اتصاالت

دستگاه های جانبی گوناگون را به تلویزیون متصل کنید و برای انتخاب دستگاه های جانبی مورد نظر حالت های ورودی را تغییر دهید.

برای اطالعات بیشتر پیرامون اتصال دستگاه جانبی، لطفاً به راهنمای ارائه شده همراه آن دستگاه مراجعه نمایید.

، ویدئو کاست ها، سیستم های صوتی، دستگاه های ، دستگاه های پخش  DVDدستگاه های جانبی موجود عبارتند از : گیرنده های  HD

، رایانه، دوربین های دیجیتال یا دوربین های فیلمبرداری، کنسول های بازی و سایر دستگاه های جانبی. USBذخیره 

اتصال دستگاه های جانبی بسته به مدل آن ممكن است متفاوت باشد. 

صرف نظر از ترتیب پورت تلویزیون، دستگاه های جانبی را به تلویزیون متصل نمایید.

با مراجعه به جدول زیر دستگاه های جانبی را به تلویزیون متصل نمایید.

نوع اتصال

HDMI(شدیداًً توصیه می شود) 

کامپوننت

کامپوزیت

RGB
صدای اپتیكال

اتصال دستگاه

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

برای اتصال دستگاه اضافی، به قسمت تنظیم دستگاه جانبی در راهنمای لوح فشرده مراجعه شود.
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برقراری اتصاالت

توجه

 صداتصویر

آنالوگدیجیتالآنالوگدیجیتال

2

3

1

2

اتصال آنتن

سیم برق

اتصال ویدئو کاست

DVD/STBپشت

DVD/STB
یا

ANTENNA
IN

ANTENNA
IN

AUDIO IN
(RGB/DVI)

RGB IN (PC)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO OUT

AV IN 1

V
ID

E
O

1 2

V
ID

E
O

A
U

D
IO

1

2

AV IN 1

V
ID

E
O پشت ویدئو کاست

L
R

P
R

P
B

Y
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تماشای تلویزیون

تصویر سه بعدی

فن آوری سه بعدی

این تلویزیون قادر به پخش و نمایش تصاویر سه بعدی ارسالی

است همچنین این تلویزیون قادر به نمایش تصاویر سه بعدی

حاصل از دستگاه های متصل شده سازگار نظیر دستگاه پخش

بلو-ری سه بعدی است. برای تماشای تصاویر سه بعدی شما

نیاز به یك چنین دستگالهی دارید. تلویزیون سه بعدی دو تصویر

مستقل که هر کدام برای یك چشم فرمت شده است، نشان داده

می شود. فرد بیننده برای دیدن تصاویر سه بعدی باید از عینك

سه بعدی استفاده نماید.

اخطار

هنگام رویت تصاویر سه بعدی، تلویزیون را از زاویه موثر

و فاصله مناسب تماشا کنید. زاویه و فاصله مناسب در

صفحه بعد آورده شده است. در صورتی که زاویه یا 

فاصله فراتر از مقدار معین باشد، شما قادر به تماشای

تصاویر سه بعدی نخواهید بود.

در صورت تماشای تصاویر سه بعدی از فاصله نزدیك یا

مدت زمان طوالنی، دید چشم تان آسیب خواهد دید.

تماشای تلویزیون یا بازی های رایانه ای که تصاویر سه

بعدی تولید می کنند برای مدت زمان طوالنی باعث سرگیجه

و سردرد، و خستگی شما و چشمان تان می شود. در 

ابتال به سردرد یا احساس خشتگی دست از تماشا بكشید

و استراحت کنید.

بانوان باردار، افراد مسن و افراد مبتال به بیماری های قلبی

یا افرادی که غالباً دچار منگی می شوند از تماشای

تلویزیون سه بعدی خودداری نمایند.

برخی از تصاویر سه بعدی ممكن است باعث بی تعادلی یا

سرگیجه شما شود. بنابراین بهتر است از تماشای تلویزیون

سه بعدی در نزدیكی اشیاء شكننده یا اشیائی که به راحتی 

سقوط می کنند خودداری کنید.

لطفاً اجازه ندهید کودکان زیر 5 سال تلویزیون سه بعدی

تماشا کنند، ممكن است در رشد قوه بینایی آنها تاثیر بگذارد.

هشدار برای افراد حساس به صرع :

برخی از بینندگان ممكن است با قرار گرفتن در برابر برخی

از عوامل خاص دچار صرع شوند از جمله عواملی چون 

نورهای فلش یا تصاویر تلویزیون یا بازی های رایانه ای.

چنانچه شما یا یكی از افراد خانواده دارای سابقه صرع یا

سرگیجه است، لطفاً پیش از تماشای تلویزیون سه بعدی با

پزشك مشورت کند. همچنین ممكن است برخی از عالئم در

شرایط عادی و بدون سابقه قبلی عارض شود. در صورتی که

هر یك از عالئم زیر را مشاهده کردید بالفاصله دست از تماشای

تصاویر سه بعدی کشیده و با پزشك مشورت کنید: سرگیجه،

گیجی، تغییر دید یا دوبینی، ناپایداری بصری نظیر پرش چشم

یا عضله، اعمال ناخودآگاه، تشنج، کاهش آگاهی، عدم درك 

موقعیت، کاهش تشخیص جهت گرفتگی عضالت یا صرع.

والدین باید مراقب فرزندان از جمله نوجوانان باشند چرا که 

ممكن است آنان نصب به اثرات تماشای تلویزیون سه بعدی

حساسیت بیشتری داشته باشند.

با انجام موارد زیر حساسیت به نور را می توان کاهش داد.

هنگام تماشای تلویزیون سه بعدی هر چند وقت یك بار وقفه

بیندازید.

افرادی که بینایی چشم های شان یكسان نیست پیش از تماشای

تلویزیون باید نسبت به رفع مشكل اقدام نمایند. 

صفحه تلویزیون باید در راستای چشم ها باشد و از نزدیك 

شدن بیش از حد به تلویزیون خودداری کنید.

در هنگام خستگی یا بیماری از تماشای تصاویر سه بعدی

خودداری کرده و هرگز برای مدت زمان طوالنی به تلویزیون 

نگاه نكنید.

استفاده از عینك سه بعدی فقط در هنگام تماشای تلویزیون 

سه بعدی مجاز است.

برخی از بینندگان ممكن است پس از تماشای تلویزیون سه بعدی

احساس بهت زدگی کنند بنابراین پس از تماشای تلویزیون

سه بعدی و پیش از برخواستن دقایقی را برای بازگشت

هشیاری صبر کنند.

( 42/50PW35**, 42/50PW4588, 50/60PZ5588(فقط

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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برقراری اتصاالت

برای تماشای تصاویر سه بعدی، شما باید از عینك سه بعدی

استفاده کنید. برای کسب نتیجه بهتر از عینك های سه بعدی

مارك ال جی استفاده کنید. در صورتی که از عینك های سه

بعدی سایر مارك ها استفاده کنید ممكن است تصویر سه

بعدی به درستی نمایان نشود. در مورد اطالع از نحوه استفاده

از عینك سه بعدی به راهنمای عینك سه بعدی مراجعه کنید.

پس از روشن شدن تلویزیون دقایقی صبر کنید تا تلویزیون

کالیبره شود. 

هرگاه که چشمان تان را از برنامه تلویزیون سه بعدی بر

می دارید و دوباره برصفحه باز می گردانید دقایقی طول

می کشد تا تصاویر سه بعدی تجسم یابند.

در صورتی که تصاویر سه بعدی در زیر نور المپ فلورسنت

- هرتز) یا المپ فلورسنت 60با طول موج کمتر از 3 ( 50

- هرتز) تماشا شود ممكن است کمی دچار 60مغناطیسی ( 50

پرش باشد. در چنین شرایطی توصیه می شود چراغ ها را

خاموش کنید.

در صورتی که مانعی بین تلویزیون و عینك سه بعدی باشد،

تصویر سه بعدی به درستی نمایان نخواهد شد. 

از تلویزیون در نزدیكی سایر تجهیزات الكترونیكی و دستگاه های

RF.استفاده نكنید 

در تلویزیون آنالوگ، تصویر سه بعدی دیده نمی شود.

هنگام تماشای تصاویر دو بعدی، توصیه می شود که عینك

سه بعدی را بردارید. اگر با استفاده از عینك سه بعدی،

تصاویر دو بعدی را نگاه کنید تصویر به هم ریخته خواهد

شد.

عینك سه بعدی به طور جداگانه فروخته می شود. برای 

استفاده از راهنما به دفترچه عینك سه بعدی مراجعه شود.

هیچ گاه عینك سه بعدی را جایگزین عینك طبی، عینك آفتابی

یا عینك محافظ نكنید.

از نگهداری عینك سه بعدی در اماکن سرد یا گرم خودداری

کنید.

از انداختن اشیاء برروی عینك سه بعدی خودداری کنید.

از پرتاب عینك سه بعدی یا خم کردن آن خودداری کنید.

از آنجایی که شیشه های عینك سه بعدی به راحتی مخدوش

می شوند، برای تمیز کردن آن از پارچه نرم استفاده کنید. 

پیش از استفاده از پارچه آن را تكان دهید تا گرد و خاك جدا

شود چرا که شیشه عینك به راحتی مخدوش می گردد.

دامنه دید تصاویر سه بعدی

اندازه تلویزیون، زاویه دید و سایر شرایط باعث تغییر فاصله و

زاویه دید می شود.

توجه

اخطار

210 متر تا  متر

 درجه120

(وقتی فاصله دید 2 متر است)

فاصله دید

زاویه دید



3D Setting

OK End 3D video

3D Picture Size ◀ Just Scan ▶

3D Depth 15 ◀ ▶

3D Viewpoint 0 ◀ ▶

3D Picture Balance ◀ Off ▶

3D Picture Correction ◀ Left/Right ▶

3D setting

OK End 3D video

Image View Mode ◀ 2D 3D ▶

●3D Imaget Type ◀ Left/Right ▶

●3D Depth 15 ◀                         ▶

●3D Viewpoint 0 ◀ ▶

OK Cancel

3D setting

Power on your 3D glasses and put them on.
sit 2 meters from TV to enjoy the best 3D
view.

OK Cancel

Turn off 3D Mode.

3D setting

2D mode

OK Cancel

Turn off 2D Mode.

3D video

3D Video 2D Video

3D Video 2D Video

تماشای تصاویر سه بعدی

1   ویدئوی سه بعدی را پخش کنید یا کانال سه بعدی را انتخاب کنید.

(حالت دو بعدی به سه بعدی در مورد تمامی موارد امكان پذیر است.)

23D   دکمه  را فشار داده و نوع سه بعدی را در تصویر پخش برروی

صفحه انتخاب کنید.

3D Video(در زبانه نوع را انتخاب کنید)

HDMI* توجه : برای ورودی  که در حال پخش عناوین بلو-ری سه

بعدی است، حالت سه بعدی به طور خودکار انتخاب می گردد.

3OK   در کادر نشان داده شده  را فشار دهید.

43D   برای خاموش کردن حالت سه بعدی، دکمه  را فشار داده و 

OK.را انتخاب کنید 

تصویر نشان داده شده ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته

باشد.

دیدن حالت دو بعدی برای تصاویر سه بعدی

1   تصویر سه بعدی را پخش کرده یا کانال سه بعدی را انتخاب کنید.

23D   دکمه  را فشار داده و نوع را در تصویر نشان داده شده در

صفحه انتخاب کنید.

2D Video(در زبانه  نوع را انتخاب کنید.)

33D   برای خاموش کردن حالت دو بعدی، دکمه  را فشار داده و

OK.را انتخاب کنید 

تصویر نشان داده شده ممكن است با تلویزیون شما تفاوت داشته

باشد.

3Dاستفاده از گزینه منوی سریع 

13D SETTING   دکمه  را فشار دهید.

2   ضمن تماشای تصویر سه بعدی از گزینه های زیر استفاده

کنید.

(با توجه به مدل)

تشریحدکمه

کناره های بیرونی تصویر را قطع کرده و
آن را در تمامی صفحه به صورت سه بعدی

نشان می دهد.

برای بهبود جلوه سه بعدی در حالت دو بعدی

به سه بعدی، فاصله بین شیء و زمینه تصویر

را تنظیم می کند.

به منظور بهبود جلوه سه بعدی در حالت سه

بعدی، تصویر را (از جمله شیء و زمینه

تصاویر) به جلو یا عقب می برد.

در حالت سه بعدی تفاوت رنگ و روشنایی

میان سمت راست و سمت چپ تصویر را

تنظیم می کند.

ترتیب تصاویر در سمت چپ و راست تصویر

در حالت سه بعدی را تغییر می دهد.

انتخاب از حالت دو بعدی         سه بعدی یا

سه بعدی         دو بعدی

را انتخاب می کند.
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رویت حالت سه بعدی برای تصاویر سه بعدی

یا

3D Picture Size

3D Depth

3D Viewpoint

3D Picture

Balance

3D Picture

Correction

Image View
Mode

3D Image Type
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تصویر 3 بعدی

توجه

هنگام تماشای تصاویر 3 بعدی برخی از منوها ممكن است کار نكنند.

در صورتیكه منبع 2 بعدی را در حالت 3 بعدی تماشا می کنید، حالت 3 بعدی غیر فعال می شود.

DTVهنگام تغییر کانال های  ، منبع ورودی ، حالت تصویر 3 بعدی به طور خودکار غیر فعال می گردد

DTVهنگام تماشای تصاویر 2 بعدی در حالت 3 بعدی، تصویر ممكن است به درستی نمایان نشود.

جلوه 3 بعدی زمانی قابل رویت است که حالت 3 بعدی به طور صحیح برای سیگنال منبع 3 بعدی انتخاب شده باشد.

mpo*برای فایل های  (فایل های دوربین 3 بعدی) ، حالت تصویر 3 بعدی به طور خودکار فعال می شود.

در برخی از کارت های گرافیك 3 بعدی، تصویر 3 بعدی به درستی نمایان نمی شود.



.

عیب یابی

وضوح

حس گر دستگاه کنترل از راه دور واقع برروی تلویزیون را بررسی کرده و دوباره امتحان کنید.

در صورتی که مانعی بین دستگاه و دستگاه کنترل وجود دارد آن را بردارید.

ببینید آیا باطری ها کار می کنند و درست نصب شده اند. (       با        ،       با      )

ببینید آیا حالت ورودی مناسب نظیر تلویزیون یا ویدئو کاست برای استفاده از کنترل تنظیم است.

ببینید آیا تلویزیون روشن است.

ببینید آیا سیم برق به پریز متصل است.

با وصل کردن سایر دستگاه ها از سالم بودن پریز اطمینان حاصل کنید.

در هنگام شروع به کار تلویزیون تصاویر فاقد صدا هستند. این طبیعی است. اگر پس از چند دقیقه

30تصویر ظاهر نشد، دو شاخه را از پریز درآورده و پس از  ثانیه دوباره امتحان کنید. اگر تصویری

نمایان نشد با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

به ”بررسی اتصاالت“ و اتصال دستگاه جانبی مراجعه کنید.

تنظیمات کنترل برق را بررسی کنید. منبع تغذیه شاید قطع است. 
ببینید آیا عملكرد خاموش شدن خودکار در قسمت تنظیمات زمان فعال شده است.

به تایمر خاموش مراجعه کنید.
15چنانچه هنگام روشن شدن تلویزیون هیچ سیگنالی وجود نداشته باشد، پس از گذشت  ثانیه دستگاه

به طور خودکار خاموش می گردد.

دکمه          یا      را فشار دهید.

MUTEبا فشار دکمه  از وجود صدا اطمینان حاصل کنید.

به سایر کانال ها بروید. شاید اشكال از فرستنده است.

ببینید آیا کابل های صدا درست وصل شده اند.

تغییر در رطوبت یا دمای هوا می تواند منجر به صدای غیرعادی در هنگام روشن و خاموش کردن شود.

هیچ ایرادی متوجه دستگاه تان نیست.

Pictureدر منوی  تنظیمات رنگ را تنظیم کنید.
فاصله مناسبی بین تلویزیون و سایر دستگاه های الكترونیكی ایجاد کنید.

به سایر کانال ها بروید. شایر اشكال از فرستنده است.

ببینید آیا تداخلی از وسایل برقی یا ابزار برقی ایجاد شده است.

آنتن یا موقعیت آنتن را بررسی کرده و تغییر دهید.

در صورتی که تصویر ساکنی برای مدت طوالنی نشان داده شود پیكسل ها آسیب می بینند. برای

پیشگیری از ثابت ماندن تصویر برای مدت طوالنی از محافظ صفحه نمایش استفاده کنید.

Pictureدر منوی  روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید.

ببینید آیا کابل سیگنال بین تلویزیون و دستگاه ها درست متصل شده است.

INPUTبا فشار دکمه  منبع ورودی متصل شده را بررسی کنید.

تعدادی پیكسل های قرمز، سبز یا مشكی ممكن است برروی صفحه دیده شود که از مشخصات 

LCDپانل  است. این پدیده عادی است.

Pictureدر منوی  تنظیم موقعیت را انجام دهید.

وضوح کارت تصویر و فرکانس پشتیبانی شده توسط دستگاه را بررسی کنید.

اگر فرکانس خارج از محدوده باشد با استفاده از تنظیمات نمایش در دستگاه جانبی وضوح را تنظیم کنید.

اتصال کابل تصویر را بررسی کنید.

، تنظیمات فاز را انجام دهید. Pictureدر منوی 
SCREENبه  مراجعه شود.

به سایر کانال ها بروید. شاید فرستنده مشكل دارد.
سیگنال ایستگاه شاید ضعیف است. آنتن را تغییر جهت دهید.

ببینید آیا از جانب یك وسیله برقی یا ابزار برقی تداخلی حاصل شده است.

تلویزیون توسط دستگاه کنترل از راه دور

قابل کنترل نیست.

هیچ صدا یا تصویری در کار نیست.

وقتی تلویزیون روشن می شود تصویر

به آرامی نمایان می گردد.

دستگاه جانبی قابل اتصال نیستند.

تلویزیون به طور ناگهانی خاموش

می شود.

تصویر هست اما صدا نیست.

یكی از بلندگوها دارای نویز بوده یا

اصالً صدا نیست.

تصویر سیاه و سفید بوده و یا کیفیت

رنگ کم است.

وجود نوارهای افقی یا عمودی یا محو

شدگی تصویر.

وجود خطوط برروی تصاویر

پس از خاموش شدن تلویزیون موارد

محو شدگی برروی صفحه نمایان است.
تلویزیون روشن است اما صفحه کامالً

سیاه است.

No Signalعبارت  برروی صفحه

نمایان است.

نقاط مشكی برروی صفحه نمایان است.

خطوط نازکی در زمینه صفحه نمایان می شود.

نویزهای افقی نمایان شده یا کاراکترها

محو هستند.

گیرندگی بعضی کانال ها ضعیف است.
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عیب یابی

عمومی

موقعیت صفحه صحیح نیست

ایراد

صدا

تصویر

+- +-

وضوح ایراد

+ -

وضوح ایراد



E
N

G

19

ی
س

فار

امتیاز منبع آزاد

اطالعیه نرم افزار منبع آزاد

GPL, LGPL, MPLبرای دریافت کد منبع در قالب  و سایر امتیازات منبع آزاد که در این تلویزیون موجود است از تارنمای 

http://opensource.lge.com.دیدن کنید 

عالوه بر کد منبع، تمامی شرایط امتیاز اشاره شده، سلب مسئولیت ها و قوانین کپی رایت برای دانلود موجود است.







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.

  ROM- CD

مدل:

 شماره سریال:

  ROM- CD

DVB 

عالمت تجاری پخش تصاویر دیجیتال

( 1996      (  تا  1991

(فقط تلویزیون)
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