
دفترچه راهنمای 

تلویزیون  پالسما
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن 

  را برای استفاده های بعدی نگهدارید.
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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.

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

2. لكه های روی سطح بیرونی را فقط با پارچه تمیز کننده پاك کنید.

هنگام پاك کردن لكه ها از اعمال نیرو خودداری کنید. اعمال فشار بیش از حد منجر به

مخدوش شدن یا کم رنگ شدن می شود. 

برای تمیز کردن فریم جلو، پس از پاشیدن یك یا دو مرتبه آب برروی پارچه تمیز کننده

آن را به آرامی به یك سمت بكشید. پس از تمیز شدن رطوبت اضافه را پاك کنید. رطوبت

اضافه منجر به ایجاد لكه های آب برروی فریم می شود.

دستگاه کنترل از راه دور و باطری ها

پارچه براق کننده 

(در برخی مدل ها)

نرم افزار نرو نسخه خانگیدفترچه راهنما

پارچه تمیز کننده

(در برخی مدل ها)

(AAA)
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فقط

فقط فقط

پیچ برای بستنبست کابل سیم برق

گیره سیم برقهسته فریت 
درپوش محافظ

نوار محافظ
عینك 3 بعدی

بست کابلگیره سیم برق

پیچ برای بستن

سیم برق درپوش محافظهسته فریت 

نوار محافظ

کنترل مجیك موشن،عینك 3 بعدی

( AAبند، باتری ها (

لن  بی سیم برای 

باند عریض/

آداپتور
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به منظور اطمینان از ایمنی و افزایش عمر دستگاه فقط از اقالم تایید شده شرکت و از نوع اصلی استفاده نمایید.

وارد آمدن هرگونه آسیب ناشی از استفاده از اقالم غیراصلی و متفرقه موجب ساقط شدن گارانتی می گردد.

10به منظور برقراری یك اتصال مطلوب کابل های  و دستگاه های  باید دارای ضخامت کمتر از  میلی متر و پهنای USB HDMI

18کمتر از  میلی متر باشند. (بسته به مدل دستگاه)

اطالعات تكمیلی

مشاهده دفترچه راهنما

PDFدفترچه راهنما با فرمت فایل  برروی لوح فشرده ضمیمه شده ارائه شده است. برای مشاهده دفترچه راهنما برروی رایانه

برنامه ادوب آکروبات ریدر را نصب کنید.

1. لوح فشرده ارائه شده را در دستگاه قرار دهید.

صفحه وب به طور خودکار نمایان می شود.

2. در صفحه وب برروی                            کلیك کنید.

3. دفترچه راهنما را مشاهده کنید.

LGاگر صفحه وب به طور خودکار نمایان نشد، برای مشاهده دفترچه راهنما برروی                      رفته و گزینه  و

کلیك کنید.

توجه

اخطار

Owner s Manual,

توجه

My computerindex.html

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 (پارازیت گیر) 

-  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.

{به تلویزیون}{به دستگاه جانبی}

5 سرهم بندی و آماده سازی
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توجه

اخطار

جداگانه خریداری شود

تغییر یا اصالح است. لوازمی که باید جداگانه خریداری شود به منظور بهبود کیفیت بدون اطالع قبلی قابل

برای خرید این لوازم با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

این لوازم فقط با تلویزیون پالسمای ال جی سازگار هستند.

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.

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

بجز

دستگاه بی سیم عینك 3 بعدی

شبكه  بی سیم باند عریض
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فقط

صفحه

دکمه های 

لمسی

/ I

- +

v P ^

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.

دکمه ها

INPUT

HOME

OK

1     حس گر هوشمند - کیفیت و روشنایی تصویر را براساس نور محیط اطراف تنظیم می کند.

2     تمامی دکمه ها لمسی بوده و با تماس انگشت شما عمل می کنند.

بلندگوها

پانل اتصال پشت

حس گرهای هوشمند

 و دستگاه کنترل

چراغ روشن / خاموش

2

1

50/60PZ57**
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فقط

/ I

- +

v P ^

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.

دکمه ها

INPUT

HOME

OK

1     حس گر هوشمند - کیفیت و روشنایی تصویر را براساس نور محیط اطراف تنظیم می کند.

2     تمامی دکمه ها لمسی بوده و با تماس انگشت شما عمل می کنند.

پانل اتصال پشت

صفحه

دکمه های 

لمسی

بلندگوها

حس گرهای هوشمند

 و دستگاه کنترل

چراغ روشن / خاموش

1

2

( 113(صفحه 

50/60PZ95**
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اخطار

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 شود.

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.

بدنه ی پایه

پایه

اخطار

برای پیشگیری از خم شدن تلویزیون به جلو پیچ ها را سفت

کنید. بیش از حد سفت نكنید.

تنظیم تلویزیون
تلویزیون را بر روی میز قرار داده و تلویزیون را بر روی میز

یا دیوار نصب کنید.

اتصال به پایه
اگر نمی خواهید تلویزیون را بر روی دیوار نصب کنید، با استفاده

از راهنمای زیر آن را به پایه وصل کنید.

فقط

اخطار

برای پیشگیری از آسیب صفحه یك پتو یا پارچه نرم محافظ

برروی صفحه قرار دهید. 

مراقب باشید شیئی بر تلویزیون فشار وارد نكند.

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

1   تلویزیون را بر روی یك سطح صاف بخوابانید.

مدل پیچ برای بستن تعداد پیچ

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

مدل پیچ برای بستن تعداد پیچ



فقط

اخطار

برای پیشگیری از آسیب صفحه یك پتو یا پارچه نرم محافظ

برروی صفحه قرار دهید. 

مراقب باشید شیئی بر تلویزیون فشار وارد نكند.

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

1   تلویزیون را بر روی یك سطح صاف بخوابانید.

بدنه ی پایه

پایه

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

اخطار

برای پیشگیری از خم شدن تلویزیون به جلو پیچ ها را سفت

کنید. بیش از حد سفت نكنید.

50/60PZ95**
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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.

تلویزیون را در نزدیكی منابع حرارتی قرار ندهید، چرا که

احتمال آتش سوزی و سایر آسیب ها وجود دارد.

محكم نمودن تلویزیون برروی دیوار

(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.

مدلپیچ برای بستنتعداد پیچ

مدلپیچ برای بستنتعداد پیچ

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10
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20تلویزیون را  درجه به چپ یا راست بچرخانید و زاویه 

آن را با موقعیت دیدتان تنظیم 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.

توجه

اخطار

توجه

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.

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

 سانتیمتر10

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

VESAاستاندارد  است. ابعاد استاندارد مجموعه نصب دیواری

مطابق جدول زیر است.

VESA (A x B)
پیچ استاندارد

تعداد پیچ ها

براکت دیواری

مدل

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.

جداگانه خریداری شود( براکت دیواری)
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مرتب کردن کابل ها

1. سیم برق و بست سیم برق را نصب کنید. بست سیم برق مانع از

جدا شدن تصادفی سیم برق می شود.

2. کابل ها را جمع کرده و مرتب کنید و در داخل گیره کابل قرار

دهید. کابل لن را مطابق شكل زیر نصب کنید تا امواج الكترومغناطیسی

کاهش یابد.

برای جابجایی تلویزیون از بست کابل و بست سیم برق

نگیرید، چرا که گیره ها ممكن است بشكند و موجب خسارت

جانی و مالی گردد.

عدم استفاده از پایه رومیزی

هنگام نصب براکت دیواری، از درپوش محافظ استفاده کنید. 

درپوش مانع از تجمع گرد و خاك در داخل شكاف می شود.

1. درپوش محافظ تعبیه شده را به روزنه کف تلویزیون فشار دهید

تا کلیك کند.

2. نوار محافظ را مطابق شكل در محل بچسبانید تا هنگام جابجایی

تلویزیون درپوش محافظ از محل خارج نشود.

نوار محافظ

درپوش محافظ

بست  سیم برق

بست کابل

اخطار



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.

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

دکمه های فلش
(باال/ پایین/ چپ/ راست)

دکمه های پیام نما
دکمه های رنگی

دکمه های کنترل

دکمه های اعداد و الفبا

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.
حروف و 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.

حالت وارد کردن اعداد و حروف را تغییر می دهد.

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.

دستیابی به منوهای اصلی 
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.

برای دیدن تصویر سه بعدی از این استفاده کنید.

دستیابی به منوهای ویژه

حروف و اعداد را پاك می کند.

راهنمای برنامه را نشان می دهد.
رویت اطالعات برنامه فعلی.

حذف تمامی نمایش های روی صفحه و بازگشت به تماشای تلویزیون.
دستیابی به عملكردهای ویژه در برخی منوها

این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند. برای اطالعات بیشتر به قسمت
پیام نما مراجعه شود.

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

DVRبرای تنظیم منوی 

بازگشت به برنامه تلویزیون

در حالت دیجیتال زیرنویس دلخواه تان را فراخوان می کند.

محتوای              ،        یا منوهای                     یا دستگاه های سازگار
                    را کنترل می کند (         یا                  یا          )

Smart Share

SIMPLINKUSB

PremiumDVR

SIMPLINKDVR

یا

تصویر نشان داده شده

 در اینجا با تلویزیون

 شما متفاوت است.
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13 سرهم بندی و آماده سازی

، کامپوننت،  یا منبع ورودی HDMIهنگام استفاده از تلویزیون،  RGB-PC AV
فریم فعلی را بی حرکت می کند.

دکمه های دستگاه کنترل را روشن می کند.



عملكردهای دستگاه کنترل مجیك موشن

این مورد فقط برای برخی از تلویزیون ها است.

: از دستگاه کنترل مجیك موشن که جداگانه فروخته می شود، پشتیبانی می کنند. 

 برای اطالع از نحوه استفاده به دفترچه راهنمای کنترل مجیك موشن مراجعه شود.

لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و از تلویزیون به طور صحیح استفاده کنید.

وقتی پیغام 

را مشاهده کردید باطری را عوض کنید.

( AAبرای تعویض نمودن باطری ها، درپوش باطری را باز کرده و باطری های (1/5 ولت 

با رعایت صحیح قطب       و       را داخل محفظه جایگزین کنید و سپس درپوش باطری

را ببندید. هنگام استفاده از دستگاه کنترل آن را به طرف گیرنده حسی تلویزیون بگیرید.

برای درآوردن باطری ها، مراحل نصب را معكوس کنید.

باطری نو و کهنه را به طور توام در دستگاه قرار ندهید، موجب خرابی دستگاه کنترل می شود.

در تلویزیون آنالوگ و برخی از کشورها، برخی از دکمه ها ممكن است کار نكنند. 

منوها یا گزینه ها را انتخاب کرده و داده های شما را

تایید می نماید.

برای نمایان شدن فلش هنگامی که از روی صفحه محو 

می شود این دکمه را فشار دهید. شما می توانید با

انتخاب                      بر روی صفحه، تلویزیون را

کنترل کنید.

- چنانچه هنگامی که فلش برروی صفحه در حال حرکت 

است دکمه ی فلش را فشار دهید، فلش محو شده و

دستگاه کنترل مجیك موشن همانند یك کنترل عادی عمل 

می کند.

برای نمایان شدن مجدد فلش، ظرف مدت 2 دقیقه پس از

ناپدید شدن آن دکمه مجیك موشن را تكان دهید. (برای

OKپس از دو دقیقه دکمه  را فشار دهید تا فلش نمایان

شود.)

( RFفلش (فرستنده 

هنگام کار چشمك می زند.

دستیابی به منوهای اصلی

منوها یا گزینه ها را به طرف باال

یا پایین حرکت می دهد.

صدا را تنظیم می کند.

برروی برنامه های ذخیره شده

حرکت می کند.

تمامی صداها را قطع می کند.

فقط مدل های سه بعدی

Magic motion remote control battery is low. Change the battery

اخطار

Quick Menu

OK

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

دکمه های فلش

> >

**
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دستگاه کنترل

ثبت دستگاه کنترل مجیك موشن

دستگاه کنترل مجیك موشن با هماهنگی با تلویزیون کار می کند.

برای استفاده دستگاه کنترل مجیك موشن را ثبت کنید.

نحوه ثبت دستگاه کنترل مجیك موشن

OKبرای ثبت دستگاه کنترل، آن را به طرف تلویزیون گرفته و دکمه 

را فشار دهید.

نحوه ثبت مجدد دستگاه کنترل مجیك موشن پس از معیوب شدن 

ثبت.

MUTEبا فشار همزمان دکمه های  و  به مدت 5 ثانیه دستگاه OK

کنترل ری ست می شود.

(به محض پایان ری ست شدن، چراغ راس دستگاه کنترل چشمك

می زند) برای ثبت دستگاه کنترل مراحل فوق را تكرار کنید.

نحوه استفاده از دستگاه کنترل مجیك موشن

1OK. چنانچه فلشی برروی صفحه تلویزیون نیست دکمه  را فشار

دهید. فلش برروی صفحه نمایان خواهد شد.

چنانچه برای مدت زمانی هیچ استفاده ای از دستگاه نشود فلش محو

خواهد شد.

2. با گرفتن راس دستگاه کنترل به طرف تلویزیون و سپس حرکت 

به سمت چپ، راست، باال یا پایین فلش را می توانید حرکت دهید.

10چنانچه پس از فشار دکمه  فلش به درستی کار نكرد، مدت  OK

ثانیه کنترل را رها کرده و دوباره از آن استفاده کنید.

موارد احتیاطی هنگام استفاده از دستگاه کنترل

 مجیك موشن

10حداکثر فاصله دستگاه کنترل  متر است. استفاده از دستگاه

کنترل در بیش از این مقدار فاصله یا قرار گرفتن مانعی بر سر راه

آن موجب اختالل در برقراری ارتباط می شود.

دستگاه هایی که در نزدیكی تلویزیون باشند ممكن است باعث خطا

در ارتباط شوند. دستگاه های برقی نظیر مایكروویو یا محصوالت

بی سیم باعث تداخل می گردند چرا که این دستگاه ها همانند دستگاه

کنترل مجیك موشن از پهنای باند (2/4 گیگا هرتز) استفاده می کند.

در صورت افتادن دستگاه مجیك موشن یا اثابت چیز سنگین برآن،

معیوب خواهد شد.

هنگام استفاده از دستگاه کنترل مجیك موشن در انجام بازی، آن

را محكم گرفته و بند آن را دور مچ پیچیده و آن را سفت کنید.

هنگام استفاده از دستگاه کنترل مجیك موشن مراقب باشید آن را 

به وسایل نزدیك آن یا سایر افراد نكوبید.

از آنجایی که دستگاه های بی سیم دارای امواج الكترومغناطیس

هستند، کارخانه سازنده و نصاب خدماتی را در خصوص سالمتی

انسان نمی توانند ارائه نمایند.

توصیه می شود که اکسس پوینت را در فاصله بیش از 1 متری از

تلویزیون قرار دهید. اگر اکسس پوینت در فاصله نزدیكتر از 1 متر

نصب شود، دستگاه کنترل مجیك موشن به دلیل تداخل فرکانسی

ممكن است به طور دقیق کار نكند.
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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

برای نمایش تصاویر با بهترین کیفیت در محیط منزل، گزینه

را انتخاب کنید.

                          برای محیط فروشگاهی مناسب است.

اگر حالت                      را انتخاب کردید، تمامی تنظیمات

انجام شده ظرف مدت 5 دقیقه به تنظیمات پیش فرض

باز می گردد.

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.

توجه

توجه

توجه

توجه

اتصال آنتن

Store Demo

Home Use

Store Demo

Store Demo
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تماشای تلویزیون

1

دستیابی به منوی اصلی

1. برای دستیابی به منوی اصلی دکمه             را فشار دهید.

2OK. برای حرکت به یكی از منوهای زیر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و دکمه  را فشار دهید.

3OK. برای حرکت به تنظیمات یا گزینه مورد نظر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و دکمه  را فشار دهید.

4. پس از اتمام دکمه           را فشار دهید.

تشریح

تاریخ، زمان فعلی

اطالعات برنامه کانال

کارت عملكرد : شما می توانید با انتخاب هر کارت از فایل های گوناگون بهره مند شوید.

موقعیت کارت عملكرد

ورود

خروج

صفحه کانال فعلی که در حال تماشا هستید

ورود به منوی                                     یا                    . منوی            براساس شرایط برنامه ارسالی
می تواند به                    تغییر کند.

خط نشانگر

گزینه

9

8

7

6

5

1

2

3

4

2 3 4 65

7

8

9
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سرگرمی

اتصال شبكه

اتصال به یك شبكه سیمی

از طریق پورت لن و مطابق شكل زیر تلویزیون را به شبكه محلی 

منطقه متصل کرده و تنظیمات شبكه را انجام دهید.

در صورتی که شبكه های سیمی و بی سیم هر دو موجود هستند، 

شبكه سیمی ارجحیت دارد.

پس از برقراری ارتباط فیزیكی، تعداد کمی از شبكه های منزل باید

برای تنظیمات شبكه تلویزیون انجام شوند. در بیشتر شبكه های 

خانگی، تلویزیون به طور خودکار و بدون هیچ گونه تنظیمی متصل 

می گردد. برای اطالعات بیشتر، با ارائه کنندگان اینترنت یا روتر

دستی تماس بگیرید.

اخطار

کابل مارپیچ تلفن را به پورت لن متصل نكنید.

از آنجایی که روش های ارتباط گوناگون است، لطفاً از مشخصات

کاریر ارتباطاتی یا ارائه کنندگان سرویس اینترنت تبعیت کنید.

LG Appsپس از اتصال پورت لن، از منوی  یا   Premium

استفاده کنید.

برای انجام تنظیمات شبكه : (حتی اگر تلویزیون شما به طور خودکار

متصل شده باشد، انجام دوباره تنظیمات مشكلی ایجاد نمی کند.)

1Home. برای دستیابی به منوی اصلی دکمه  را فشار دهید.

2SETUP. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده

OK و دکمه  را فشار دهید.

3NETWORK. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

4Network Setting. برای انتخاب  از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

5. چنانچه ارتباط سیمی و بی سیم به طور همزمان برقرار شده است،

Waredبرای انتخاب  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه

OK.را فشار دهید 

6Resetting. چنانچه قبالً تنظیمات شبكه را انجام داده اید، گزینه 

را انتخاب کنید. تنظیمات ارتباط جدید باعث ری ست شدن تنظیمات

فعلی می شود.

7IP Manual Setting. گزینه  یا  را انتخاب IP Auto Setting

کنید.

IP Manual Setting- در صورت انتخاب  دکمه های چهارجهت

IPو دکمه های اعداد را فشار دهید. آدرس  باید به طور دستی وارد

شود.

DHCP-  : چنانچه سرور  (روتر) در شبكه  IP Auto Setting

محلی از طریق ارتباط سیمی وجود دارد، تلویزیون به طور خودکار

IPآدرس  را پیدا خواهد کرد.

DHCPچنانچه از روتر باند عریض یا مودم باند عریض که دارای 

IPاست استفاده می کنید، آدرس  به طور خودکار تعیین خواهد شد.

DHCP-   : در صورتی که سرور  در شبكه IP Manual Setting

IPوجود ندارد یا می خواهید آدرس  را به طور دستی انتخاب کنید،

این گزینه را انتخاب کنید.

8EXIT. پس از اتمام دکمه  را فشار دهید.

توجه

اگر می خواهید به طور مستقیم به اینترنت برروی تلویریون

دسترسی داشته باشید، اتصال اینترنت باند عریض باید برقرار

باشد.

اگر به اینترنت نمی توانید دسترسی داشته باشید، از طریق

رایانه در شبكه تان، شرایط شبكه را بررسی کنید. 

Network Settingوقتی که از  استفاده می کنید، کابل لن را

DHCPبررسی کنید یا اگر  در روتر روشن است آن را بررسی

نمایید.

اگر تنظیمات شبكه را تكمیل نكنید، شبكه به درستی کار نخواهد

کرد.

اینترنت



E
N

G

19

ی
س

فار

سرگرمی

اتصال به شبكه بی سیم

لن بی سیم ال جی برای آداپتور باند عریض /             ، امكان 

برقراری شبكه لن بی سیم را به شبكه می دهد. 

تنظیم شبكه و روش اتصال بسته به دستگاه مورد استفاده و شرایط

 شبكه متفاوت است. به راهنمای تنظیم ارائه شده همراه با دستگاه 

روتر بی سیم مراجعه کنید تا از مراحل اتصال دقیقهاکسس پوینت یا

 و تنظیمات شبكه مطلع گردید.

پیش از اتصال تلویزیون به شبكه الزم است که اکسس پوینت یا روتر

WPSبی سیم را متصل کنید. راحت ترین روش عبارتند از دکمه 

(سومین روش در این قسمت).

DLNA

**50/60PZ57( بجز  )

برای بهره مندی از تصاویر، موسیقی یا ویدئوهای ذخیره شده

 در رایانه به توسط روتر، توصیه می شود از پورت سیم دار

 روتر استفاده شود.

وقتی پورت سیم دار روتر استفاده شود، ممكن است برخی از

 عملكردها محدود شوند.

توصیه می شود که اکسس پوینت حداقل 1 متر دورتر از 

تلویزیون قرار گیرد. اگر اکسس پوینت در فاصله ای کمتر از

1 متر قرار گیرد، دستگاه کنترل مجیك موشن ممكن است کار 

نكرده و این به خاطر تداخل فرکانسی است.

توجه

انجام تنظیمات شبكه

1HOME. برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه  را فشار دهید.

2SETUP. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده

OK و دکمه  را فشار دهید.

3NETWORK. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

4Network Setting. برای انتخاب  از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

5. چنانچه ارتباط سیمی و بی سیم به طور همزمان برقرار شده است،

Waredبرای انتخاب  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه

OK.را فشار دهید 

6Resetting. چنانچه قبالً تنظیمات شبكه را انجام داده اید، گزینه 

OKرا انتخاب کنید و دکمه  را فشار دهید.

. تنظیمات ارتباط جدید باعث ری ست شدن تنظیمات فعلی می شود.

7Setting from the AP list. برای انتخاب  از دکمه های چهارجهت

OKاستفاده کرده و دکمه  را فشار دهید.

- تمامی اکسس پوینت یا روترهای بی سیم داخل محدوده را جستجو

کرده و در قالب یك لیست آنها را نشان می دهد.

8. برای انتخاب اکسس پوینت یا روتر بی سیم از فهرست از دکمه های

چهارجهت استفاده کنید. (چنانچه اکسس پوینت شما دارای قفل است،

OKعدد را وارد نمایید.) و دکمه  را فشار دهید.

9. برای وارد کردن کد امنیتی اکسس پوینت از دکمه های اعداد استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

اینترنت

Iptime

Network1

ExitPrevious

Access Point
Search

Input the new SSID

Select AP you want to connect

Selecting AP

Connect

Page 1/1

Selecting the wireless network setting type

Select the wireless network setting type.

Setting from the AP list

Simple setting (WPS-button mode)

Setting Ad-hoc network

Previous  Exit

Next



ی
س

فار
سرگرمی20

وقتی کد ایمنی قبالً تنظیم شده باشد.

PIN(شماره شناسایی شخصی) 

چنانچه روتر شما طوری تنظیم شده است که از پین استفاده نماید، 

به روش زیر عمل کنید.

1. مراحل 1 تا 7 در قسمت اتصال شبكه بی سیم را تكرار کنید.

2. برای اتصال اکسس پوینت به حالت پین دکمه قرمز را فشار دهید.

3ID. شما می توانید  شبكه و کلید ایمنی را برروی صفحه مشاهده

کنید.

شماره پین را به دستگاه وارد نمایید.

شماره پین عبارت است از یك عدد 8 رقمی دانگل.

4OK. برای انتخاب  دکمه  را فشار دهید. Connect

5. مراحل 6 تا 7 ”اتصال به شبكه سیمی“ را تكرار کنید.

WPS(تنظیم وای - فای محافظت شده) 

WPSچنانچه روتر یا اکسس پوینت تان دارای  است، این راحت ترین

روش اتصال می باشد. کافی است دکمه روی روتر را فشار داده و

WPSسپس ظرف مدت 2 دقیقه گزینه  برروی تلویزیون را انتخاب

کنید.

1. مراحل 1 تا 7 در ”اتصال به شبكه بی سیم“ را تكرار کنید.

2. برای انتخاب 

دکمه های چهارجهت را فشار دهید.

3WPS. دکمه  برروی روتر را فشار دهید.

4Connect. به تلویزیون بازگشته و گزینه  را انتخاب کنید.

5. مراحل 6 تا 7 در ”اتصال به شبكه سیمی“ را تكرار کنید.

Simple setting (WPS-button mode)
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حالت 

Ad-hocحالت  به تلویزیون امكان می دهد که بدون استفاده از روتر

یا اکسس پوینت به طور بی سیم به رایانه متصل شود.

1. مراحل 1 تا 5 ”اتصال به شبكه بی سیم“ را تكرار کنید.

2Setting Ad-hoc network. برای انتخاب  از دکمه های چهارجهت

OKاستفاده کرده و دکمه  را فشار دهید.

3OK. برای انتخاب  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه 

OK.را فشار دهید 

4Ad-hoc. برای انتخاب  جهت ارتباط با شبكه  دکمه Connect

OK.را فشار دهید 

ID- شما می توانید  شبكه و کد ایمنی را برروی صفحه تلویزیون

مشاهده کنید.

ID-  شبكه و کد ایمنی را به دستگاه تان وارد نمایید.

- در هنگام لزوم می توانید با استفاده از دکمه قرمز اطالعات تنظیم

را تغییر دهید.

توجه

هنگام جستجوی شبكه های بی سیم برروی رایانه با استفاده

، تلویزیون به نام  شناخته می شود. LG Tv10از  Ad-hoc

ID LG TV 10 در لیست نمایان می شود. (نام را همانند 

شبكه که برروی صفحه تلویزیون نمایان است انتخاب کنید.)

5IP. برای تایپ نمودن آدرس  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده

OK و دکمه  را فشار دهید.

گزینه

تنظیم رایانه

تنظیم

 تلویزیون

باید به طور دستی تنظیم شود. آدرس

Gateway Subnet Mask, IP و 

پیش فرض قابل تنظیم با صالح دید خودتان

هستند.

IPآدرس  و درگاه رایانه را تایید کنید.

Gatewayآدرس  رایانه را به آدرس

IP IPوارد کنید و آدرس  رایانه را به 

OK Gateway وارد کرده و دکمه 

را فشار دهید.

6Close. پس از اتمام تنظیمات شبكه برای انتخاب  از دکمه های

چهارجهت استفاده کنید. 

7OK. دکمه  را فشار دهید.

تشریح
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برای این تلویزیون از کابل لن استاندارد استفاده نمایید. از

یا بهتر مجهز به کانكتور          .

بسیاری از مشكالت اتصال به شبكه در هنگام تنظیم از طریق

ری ست کردن روتر یا مودم قابل رفع است.

پس از اتصال دستگاه پخش به شبكه خانگی، آن را به سرعت 

خاموش و / یا کابل برق روتر شبكه خانگی یا کابل مودم را قطع

کنید. دوباره آن را روشن / یا کابل برق را دوباره متصل کنید.

بسته به ارائه دهندگان سرویس اینترنت (        )، تعداد دستگاه

هایی که می توانند سرویس انترنت را دریافت کنند می تواند محدود

به دوره های کاربردی سرویس باشد. برای جزئیات بیشتر با 

محل تان تماس بگیرید.

ال جی مسئول هیچ گونه عملكرد نادرست تلویزیون و / قابلیت

اتصال اینترنت ناشی از خطاهای ارتباطی / ایرادهای مربوط به

اتصال اینترنت باند عریض کاربران یا سایر دستگاه های مرتبط

نیست.

ال جی مسئول مشكالت مربوط به اتصال اینترنت شما نیست.

برخی از موارد موجود از طریق اتصال شبكه ممكن است سازگار

با تلویزیون نباشد. چنانچه سواالتی پیرامون این موارد دارید، 

لطفاً با تامین کنندگان آن موارد تماس بگیرید.

چنانچه سرعت اتصال شبكه با شرایط مورد نیاز آن موارد جهت 

دسترسی منطبق نباشد، ممكن است با نتایج نامطلوبی مواجه شوید.

به دلیل برخی محدودیت ها در ارائه دهندگان سرویس اینترنت

(        ) در تامین اتصال اینترنت باند عریض، ممكن است برخی

عملكردهای اتصال اینترنت امكان پذیر نباشد.

Rj45

ISP

Cat5

ISP

نكاتی برای تنظیم شبكه

تمامی هزینه های مربوط به شارژ         ، بدون محدودیت، هزینه های

اتصال برعهده شما است.

برای اتصال به این تلویزیون باید از پورت                        یا

                      استفاده کنید. چنانچه سرویس اینترنت تان

چنین اجازه ای را برای اتصال نمی دهد، شما قادر به ارتباط شبكه

 با تلویزیون نیستید.

برای استفاده از سرویس            نیاز به یك مودم             دارید و 

برای استفاده از سرویس مودم کابلی به یك کابل مودم نیاز دارید. 

بسته به روش دستیابی و توافق مشترك با        منطقه، ممكن استه

قادر به استفاده از قابلیت اتصال اینترنت شامل این تلویزیون نباشید

و یا ممكن است محدود به دستگاه های معدودی در برقراری ارتباط 

به طور همزمان باشید. (چنانچه         تان محدود به اشتراك تكل

دستگاهی باشد، در هنگام متصل بودن رایانه، تلویزیون قادر به

 برقراری ارتباط نخواهد بود.)

ISP

A 10 Base-T

100 Base TX LAN

ADSL DSL

ISP

ISP

ممكن است استفاده از روتر مقدور نباشد و یا استفاده از آن محدود به

قوانین و سیاست های        تان داشته باشد. برای جزئیات بیشتر

مستقیماً با        تان تماس بگیرید.

شبكه بی سیم با فرکانس های رادیویی 2/4 گیگاهرتز کار می کند که این

فرکانس ها مورد استفاده سایر دستگاه های خانگی نظیر تلفن بی سیم،

دستگاه های بلوتوث، فر مایكروویو است و می تواند موجب تداخل با 

آنها شود. دستگاه هایی از فرکانس های 5 گیگاهرتز استفاده می کنند

موجب قطع ارتباط می شوند. برخی از دستگاه های ال جی نظیر مدیا

باکس بی سیم، تلفن بی سیم و سایر دستگاه های وای فای از این قبیل

هستند.

 هنگام استفاده از شبكه بی سیم بسته به شرایط بی سیم محیط

اطراف سرعت سرویس ممكن است کاهش یابد.

ISP

ISP

تمامی دستگاه های شبكه ای که مورد استفاده نیستند را خاموش کنید. 

برخی دستگاه های شبكه باعث شلوغ شدن شبكه می شوند.

در برخی مواقع قرار دادن اکسس پوینت یا روتر بی سیم در باالتر

از سطح زمین باعث گیرندگی می شود.

کیفیت دریافت شبكه بی سیم بستگی به عوامل متعددی چون نوع

اکسس پوینت، فاصله بین تلویزیون و اکسس پوینت و محل تلویزیون

دارد.

برای اتصال       بی سیم، نیاز به یك        که اتصال بی سیم را

پشتیبانی می کند دارید و عملكرد اتصال بی سیم مورد نیاز برای

باید فعال گردد. لطفاً در مورد تامین کنندگان       جهت امكان اتصال 

بی سیم       تحقیق کنید.

APAP

AP

AP

لطفاً تنظیمات امنیتی                 برای اتصال      بی سیم را تایید

کنید و در خصوص تنظیمات امنیتی                با ارائه کننده         

مشورت نمایید.

در صورت انجام تنظیمات نادرست دستگاه های شبكه (روتر باسیم/

بی سیم،        ، غیره) ممكن است عملكرد تلویزیون آهسته شده و یا

مختل گردد. لطفاً با مراجعه به دفترچه دستگاه آن را درست نصب کرده

و شبكه را تنظیم نمایید.

AP SSIDAP

AP SSID

hub

وقتی       در حالت                تنظیم شده باشد و 

به عنوان                            یا                              معین شده

باشد، ممكن است ارتباط برقرار نشود.

بسته به تولید کنندگان      ، روش های گوناگونی برای برقراری

ارتباط وجود دارد.

 WEP(64/128bit) WPA(TKIP/AES)

AP 802.11nEncryption

AP 
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1 2 3 4

عملكرد 

Premiumفن آوری  ال جی به شما امكان می دهد که انواع خدمات

آنالین را به طور مستقیم برروی تلویزیون تان داشته باشید. 

تلویزیون شما به کمك اکانت پرمیوم و یك اتصال اینترنت فیلم ها،

اخبار هواشناسی، ویدئوها و خدمات آلبوم عكس را ارائه می کند.

این سرگرمی نه تنها شامل موارد تفریحی بلكه شامل آخرین اخبار،

آخرین اوضاع هواشناسی، مدیریت عكس و سایر چیزها می شود

که بدون استفاده از رایانه و تنها با کمك دستگاه کنترل تلویزیون

برای تان فراهم می شود.

1Premium. برای دستیابی به گزینه پرمیوم دکمه  را فشار دهید.

2. برای حرکت به محتوای مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

تشریح

به صفحه تنظیمات هواشناسی حرکت می کند.

وارد خدمات پرمیوم می شود.

به صفحه منوی قبلی حرکت می کند.

به وضعیت مشاهده تلویزیون باز می گردد.

خدمات آنالین مورد نظرتان را انتخاب می کند.

اگر سرویسی نیاز به ثبت نام داشته باشد شما

باید ابتدا در رایانه تان ثبت نام کرده باشید و سپس

از طریق تلویزیون نام کارایی تان را وارد نمایید.

خط نشانگر

توجه
این خدمات توسط تهیه کنندگان مستقلی ارائه می شوند.

جهت دستیابی به اطالعات خاص پیرامون خدمات، از وب سایت آن

تهیه کنندگان دیدن نمایید.

منوی پرمیوم در کشورها مختلف است.

توجه داشته باشید که بسته به تامین کنندگان خدمات به طور 

خودکار به روز رسانی می شوند، پس نحوه عملكرد یا محتوا بدون

اطالع قبلی تغییر می کند. لطفاً به منوی کمك در صفحه مراجعه 

کنید.

تمامی اطالعات، دیتا، اسناد، ارتباطات، دانلود ها، فایل ها، متن،

تصاویر، عكس ها، رسم ها، ویدئو ها، وب کست ها، نسخه ها، 

ابزارها، منابع، نرم افزار، کد، برنامه ها، ویگت ها، اپلیكیشن ها، 

محصوالت و سایر محتوا و تمامی خدمات تامین شده توسط گروه

ثالث (ارائه کنندگان خدمات) مسئولیت شان به عهده تامین کنندگان

خدمات است.

امكان دستیابی به محتوا و خدمات توسط ارائه کنندگان خدمات و

از طریق دستگاه های ال جی انجام می شود که در هر زمانی و

بدون اطالع قبلی قابل تغییر است و حتی امكان تعلیق، حذف یا

دستیابی مشروط به همگی یا بخشی از این خدمات یا محتوا وجود 

دارد.

در صورت داشتن هرگونه سوال و مشكل پیرامون خدمات یا محتوا

شما باید به وب سایت ارائه کنندگان خدمات مراجعه کنید تا از آخرین

اطالعات بهره مند شوید. شرکت ال جی الكترونیكس هیچگونه 

مسئولیتی در قبال خدمات مشتریان پیرامون محتوا و سرویس ها 

ندارد. هرگونه درخواست یا سوال پیرامون خدمات محتوا باید به 

طور مستقیم به ارائه کنندگان آن خدمات و محتوا ارسال شود.

لطفاً توجه داشته باشید که شرکت ال جی الكترونیكس هیچگونه

مسئولیت در قبال محتوا یا خدمات ارائه شده توسط تهیه کنندگان

همچنین تغییرات آنها، حذف یا دسترسی مشروط به محتوا و خدمات

ندارند و هیچگونه ضمانتی را در قبال دستیابی به آن محتوا و خدمات

بر عهده نمی گیرد.

برخی از محتواهای اینترنتی برای افراد کم سن و سال نامناسب 

است. بنابراین نظارت والدین الزامی است.

چنانچه ارتباط اینترنت ناپایدار باشد، ارتباط قطع خواهد شد. در

صورت برخورد با چنین مشكلی لطفاً چگونگی اتصال را بررسی

نمایید.

Premium Account
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لیست ویدئوهای جستجو شده در تلویزیون ممكن است با لیست 

جستجو شده در جستجوگر شبكه رایانه تفاوت داشته باشد.

پخش ویدئوها با توجه به سرعت پهنای باند ممكن است دچار

توقف یا مكث شود.

برای خدماتی که نیاز به ثبت نام دارد، شما باید با استفاده از رایانه

به وب سایت متصل شده و ثبت نام کنید سپس برای بهره مندی

از عملكردهای گوناگون از طریق تلویزیون وارد آن وب سایت

 شوید.

فقط تلویزیون پالسما: چنانچه مدت 2 دقیقه کاربر هیچ عملی انجام

ندهد و تصویر ساکنی بر روی صفحه باشد، محافظ صفحه نمایش

به منظور پیشگیری از درج تصویر ساکن بر روی صفحه  فعال

می شود.

اطالعیه

اطالعات مهم پیرامون شبكه

تمامی محتواها و خدمات که قابل دستیابی از طریق این دستگاه هستند

به گروهای ثالث تعلق داشته و تحت حفاظت قوانین کپی رایت، عالئم 

تجاری و سایر قوانین مالكیت می باشند. چنین خدمات و موارد تماماً

برای مصارف غیرتجاری شما تهیه شده اند. شما نمی توانید بدون

اجازه صاحبان آن موارد و ارائه کنندگان خدمات از این موارد و یا

خدمات استفاده کنید. شما همچنین اجازه کپی، آپلود، ارسال، انتقال، 

ترجمه، فروش، اصالح، اختصاصی نمودن یا توزیع آنها را بدون اجازه

صاحبانشان، از طریق این دستگاه ندارید.

بدین وسیله شما مطلع و موافق هستید که دستگاه و تمامی موارد و

خدمات گروه ثالث بدون هیچگونه ضمانتی ارائه شده اند.  شرکت ال

جی الكترونیكس اعالم می دارد که تمامی ضمانت ها و شرایط مربوط

به این موارد و خدمات همچنین محدودیت ها، کیفیت، مناسبت برای

یك منظور خاص به عهده این شرکت نمی باشد. همچنین شرکت ال جی

صحت، اعتبار، مناسب بودن، قانونی بودن یا تكمیل محتوا یا خدمات

را که از طریق این دستگاه قابل دسترس هستند را ضمانت نمی کند.

همچنین هیچگونه تعهدی در قبال سازگار بودن دستگاه یا خدمات با

شرایط شما عهده دار نمی شود.

همچنین عملكرد پایدار و فارغ از خطای دستگاه یا خدمات و همچنین

عملكرد آنها را تضمین نمی کند.

تحت هیچ شرایطی شرکت ال جی مسئول خسارات سهوی یا عمدی یا

هرگونه خسارت ناشی از استفاده از آن خدمات که توسط گروه ثالث

تهیه شده است را نمی پذیرد ولو اینكه احتمال خسارت قبالً ذکر شده

باشد.

خدمات و محتوای گروه ثالث بدون اطالع قبلی قابل تغییر، تعلیق، حذف

است و در هر زمانی می تواند غیرقابل دسترسی باشد و شرکت ال جی

در قبال این خدمات و موارد برای هیچ دوره زمانی خاصی ضمانت یا

مسئولیت نمی پذیرد. موارد و خدمات ارسالی از جانب گروه ثالث از

طریق شبكه ها قابل کنترل توسط ال جی نیست. همچنین ال جی مسئول 

استفاده یا دستیابی به موارد یا خدمات خاص نبوده و هیچگونه مسئولیتی

را عهده دار نمی شود. بدین وسیله ال جی موکداً اعالم می دارد که هیچ

گونه مسئولیت یا تعهدی در قبال تغییرات، حذف یا تعلیق محتوا و خدمات

از طریق این دستگاه ندارد.

ال جی مسئول خدمات مشتریان مربوط به محتوا و خدمات نیست. در

صورت داشتن هرگونه سوال یا درخواست پیرامون این خدمات مستقیماً

به ارائه کنندگان آن مراجعه نمایید.
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LG Appsعملكرد 

این عملكرد فقط برای برخی از کشورها کاربرد دارد.

LG App Storeاپلیكیشن های تكمیلی از  قابل دانلود است.

این عملكردها بسته به کشور یا تنظیمات در برخی مواقع در دسترس

نیستند. در چنین مواقعی یكسری از دکمه ها غیرفعال می گردند.

وقتی خدمات موجود باشد این دکمه ها فعال هستند.

تشریح

خروج یا ورود به سرویس پرمیوم

TVبازگشت به وضعیت مشاهده

LG Appsحرکت به 

LG Appsحرکت مستقیم به  مورد

نظرتان
بسته به کشور یا تنظیمات این

عملكردها گاهی اوقات امكان پذیر

نیستند. در چنین مواقعی دکمه ها 

غیرفعال می گردند. هروقت که

سرویس ها موجود باشند فعال

می گردند.
در میان دانلودها اپلیكیشن هایی

که به طور مكرر مورد استفاده قرار

گرفته باشند را ذخیره می کند. برای

Quick Appsتغییر فهرست  به

Using My Apps.مراجعه کنید 

. شما My Appsحرکت به 

می توانید تمامی اپلیكیشن های

نصب شده را جستجو کنید، لیست

Quick Apps را تغییر دهید و 

اپلیكیشن مورد نظرتان را انتخاب

و پخش کنید.

LG Appsثبت 
1Home. برای دستیابی به منوی اصلی دکمه  را فشار دهید.

2. برای ثبت نام دکمه قرمز را فشار دهید.

- شما می توانید به عنوان یك عضو مجانی از طریق تلویزیون ثبت

نام کنید.

3. نام کاربری و گذرواژه تان را ایجاد کنید.

برای انتخاب حروف الفبا و اعداد از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

ثبت نام انجام شد.

توجه

اگر می خواهید یك عضو غیرمجانی باشید یا اطالعات تان را

.http://wwwتغییر دهید لطفاً از رایانه استفاده کرده و از 

lgtvapp.com.دیدن کنید 

گزینه
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LG Appsورود با اکانت 

LG Appsبرای بهره مندی از  از طریق اکانت خودتان، شما باید با

LG Appsاکانت  وارد شوید.

1Home. برای دستیابی به منوی اصلی دکمه  را فشار دهید.

2. برای ورود دکمه قرمز را فشار دهید.

منوی صفحه کلید برای وارد کردن نام کاربری و گذرواژه نمایان

می شود.

- اگر عضو نیستید، دکمه قرمز را دوباره فشار دهید. شما فقط 

می توانید به عنوان یك عضو مجانی از طریق تلویزیون ثبت نام 

کنید.

3. برای حرکت به حروف الفبا یا اعداد از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

Auto Sign In- اگر  را بررسی کنید، هروقت که تلویزیون را روشن

کنید به طور خودکار روشن خواهد شد.

4LG Apps. بهره مندی از  

My Apps, LG Appsشما می توانید از خدمات پرمیوم،  و سایر

موارد بهره مند شوید. 

توجه

شما می توانید اپلیكیشن های غیرمجانی را تا 5 تلویزیون دانلود
کنید. 

IDمدیریت 

1. پس از ثبت نام دکمه قرمز را دوباره فشار دهید.

پنجره ای نمایان خواهد شد.

2. برای حرکت به گزینه منوی دلخواه از دکمه های چهار جهت 

OKاستفاده کرده و دکمه  را فشار دهید.

3ID. با استفاده از منوی زیر  را مدیریت کنید.

تشریح

اطالعات اصلی را بررسی کنید، اپریكیشن هایی

را که خریداری کرده اید و اپریكیشن هایی

که برروی تلویزیون نصب شده است.

اکانت شما را تغییر می دهد.

خروج از سرویس پرمیوم Sign Out

Change User

Account
Setting

گزینه
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LG Appsاستفاده از 

1HOME. برای دستیابی به منوی اصلی دکمه  را فشار دهید.

2. در تلویزیون تان ثبت نام کنید.

3LG Apps. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده کنید و 

OKدکمه  را فشار دهید.

4. با استفاده از منوی زیر اپریكیشن ها را ویرایش کنید.

تشریح

LG Apps.را جستجو می کند 

LG Appsخروج از 

HOT بیشترین اپریكیشن های : 
دانلود شده در 7 روز گذشته.

NEW.آخرین اپریكیشن ها : 

TOP PAIDبیشترین اپریكیشن های : 
دانلود شده پولی.

TOP FREEبیشترین اپریكیشن های : 

دانلود شده مجانی.

ALL.به ترتیب الفبایی : 
حرکت به صفحه قبلی یا بعدی با

استفاده از دکمه           .

LG Appsدسته بندی  را نشان
می دهد. (همه، بازی، سرگرمی،

زندگی، آموزش، اخبار/ اطالعات)

مشاهده برنامه فعلی.

گزینه
ورود یا خروج برای استفاده از

LG Apps

My Appsحرکت به 

بازگشت به صفحه قبلی
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خرید و نصب اپلیكیشن ها

برای خرید اپریكیشن ها ابتدا باید ثبت نام کنید.

1. برای انتخاب اپریكیشن مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده 

OKکنید و سپس دکمه  را فشار دهید.

اطالعات اپریكیشن را می توانید مشاهده کنید.

2Purchase. برای خرید اپریكیشن دکمه  را فشار دهید.

تشریح

برای استفاده از اپلیكیشن ال جی
وارد یا خارج شوید.

My Appsحرکت به  

حرکت به صفحه قبلی

توضیح اپلیكیشن فعلی را نشان می دهد.

هزینه اپلیكیشن فعلی را نشان می دهد.

نصب یا خرید اپلیكیشن

TVشما می توانید در رایانه یا 

اپلیكیشن را خریداری کنید، اما

فقط از طریق تلویزیون می توانید

نصب یا بازی کنید. 

اگر می خواهید یك اپلیكیشن

پولی را خریداری کنید باید به

عنوان یك عضو غیرمجانی در

www.lgtvapp.comنام کنید. ثبت

اگر در تلویزیون تان فضای

کافی ندارید می توانید اپلیكیشن ها

دانلود کنید.USBرا روی دستگاه ذخیره  

My Appsشما می توانید در صفحه 

اپلیكیشن های ذخیره شده در
جابجا کنید.USBدستگاه  پخش، حذف یا

اپلیكیشن خریداری شده را با ستاره
رده بندی می کند.

اطالعات اپلیكیشن فعلی را نشان
می دهد.

توجه

USBبرای ذخیره اپریكیشن ها در دستگاه  از این که به

USB Appsپورت  متصل است اطمینان حاصل کنید.

USBتا  اپیكیشن را می توان به عنوان اپلیكیشن  ذخیره نمود.1000

USBدستگاه  که حاوی اپلیكیشن است نمی تواند به 

عنوان ذخیره سایر انواع دیتا مورد استفاده قرار گیرد.

گزینه
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My Appsاستفاده از 

1LG Apps. پس از ثبت نام وارد  شوید.

2My Apps. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده 

OKسپس دکمه  را فشار دهید.

تشریح
میزان حافظه های موجود و مورد استفاده

قرار گرفته را نشان می دهد.

My Appsشماره صفحه فعلی / تعداد کل صفحات 

اپلیكیشن های دانلود شده را نشان می دهد.
دکمه               حرکت به صفحه قبلی یا بعدی با استفاده از

LG Appsحرکت به 

Quick Apps

LG Appsثبت نام در 
پس از ثبت نام، گزینه کاربری (تنظیم اکانت،

تغییر کاربر، خروج) را کنترل کنید.

My Appsاصالح 

My Appsخروج از 

حرکت به منوی اصلی

حذف اپریكیشن ها

گزینه
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Smart Shareعملكرد 

USBاتصال دستگاه های ذخیره 

USBدستگاه های ذخیره  نظیر درایو فلش  یا درایو سخت USB

جانبی را به تلویزیون متصل کرده و از عملكردهای مولتی مدیا

استفاده کنید. (به ”جستجوی فایل ها“ مراجعه کنید.)

USBهمانند شكل زیر درایو فلش  را به کارتخوان حافظه  USB

تلویزیون متصل کنید. 

، مطمئن شوید که اتصال را به USBبرای جدا کردن دستگاه ذخیره 

درستی پایان داده اید تا بدین ترتیب فایل ها یا تلویزیون آسیب نبینند.

1Q.MENU. برای دستیابی به منوهای سریع دکمه  را فشار دهید.

2USB Device. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و سپس دکمه  را فشار دهید.

3. وقتی که پیغام جدا کردن بی خطر را مشاهده نمودید دستگاه 

USBذخیره  را جدا کنید.

هشدار

USBهنگامی که دستگاه ذخیره  به تلویزیون متصل است، 

USBتلویزیون را خاموش نكرده یا دستگاه  را در نیاورید چرا

USBکه منجر به از دست رفتن فایل ها یا خرابی دستگاه  خواهد

شد.

USBهر چند وقت یك بار از فایل های ذخیره شده در دستگاه 

بك آپ تهیه کنید چرا که احتمال از بین رفتن یا آسیب فایل ها 

وجود دارد و این موضوع تحت پوشش ضمانت نیست.

USBنكاتی برای استفاده از دستگاه ذخیره 

USBتلویزیون فقط دستگاه ذخیره  را شناسایی می کند.

USB hubچنانچه دستگاه ذخیره  را از طریق  به تلویزیون USB

متصل کرده باشید، تلویزیون آن را شناسایی نمی کند.

USBتلویزیون دستگاه  ای را که نیاز به درایور خاص دارد شناسایی

نمی کند.

USBسرعت شناخت دستگاه  با توجه به دستگاه متفاوت است.

USBفقط از دستگاه ذخیره  که دارای موزیك یا فایل تصویر است

استفاده کنید.

FAT 32فقط از دستگاه های ذخیره  که با سیستم فایل  USB

فرمت شده اند استفاده کنید.

USBشاید الزم باشد که برای اتصال دستگاه ذخیره  از منبع تغذیه

جانبی همراه با آداپتور برق استفاده کنید.

USBاگر تلویزیون دستگاه ذخیره  متصل شده را شناسایی نكرد،

کابل را عوض کرده و دوباره امتحان کنید. از کابل بلند استفاده

نكنید.

USBتلویزیون برخی از دستگاه های ذخیره  را به درستی پشتیبانی

نمی کند.

USBشما می توانید از دستگاه ذخیره  چند قسمتی (تا چهار پارتیشن)

استفاده کنید.

USBشما می توانید با استفاده از کارتخوان  مولتی از چهار دستگاه 

USBذخیره  استفاده کنید.

XPنحوه تنظیم فایل دستگاه  همانند نحوه تنظیم فایل ویندوز USB

است.

USBشما نمی توانید در دستگاه  که مستقیماً به تلویزیون وصل

شده است پوشه ایجاد کرده یا پوشه ای را حذف کنید.

100تعداد کاراکترهای نام فایل حداکثر تا  کاراکتر انگلیسی است.

1000حداکثر تا  پوشه و فایل قابل شناسایی است.

چنانچه تعداد فایل و پوشه ها در یك پوشه خیلی زیاد باشد ممكن

است به درستی کار نكند.

USBظرفیت توصیه شده برای دیسك سخت جانبی  یك ترابایت

USBیا کمتر و برای دستگاه ذخیره       گیگا بایت یا کمتر است.

USBچنانچه دیسك سخت جانبی  مجهز به قابلیت مصرف کم

USBانرژی کار نكند، دیسك سخت جانبی  را خاموش و دوباره

روشن کنید. برای اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای دیسك سخت

USBجانبی  مراجعه شود.

USBدستگاه های ذخیره  با نگارش 2/0 و کمتر به خوبی پشتیبانی

می شوند اما در لیست فیلم به خوبی کار نمی کنند.

USBالكترواستاتیك می تواند موجب خرابی دستگاه  شوند. در این

USBمواقع دستگاه  باید دوباره متصل گردد.

NTFS
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DLNA DMPاتصال  (دستگاه شبكه زنده

دیجیتال) دیجیتال، دستگاه پخش

این تلویزیون قادر به نمایش و پخش انواع فیلم، عكس و فایل های

DLNAموسیقی سرور  و فیلم ها، عكس ها و موسیقی مجاز  DLNA

است. 

) عبارت است از سازمان صنعتی لوازم DLNAشبكه زنده دیجیتال (

الكترونیكی، صنایع رایانه ای و شرکت های دستگاه موبایل مصرف

کننده.  فن آوری زنده دیجیتال باعث می شود تا مصرف کنندگان

بتوانند از طریق شبكه سیمی یا بی سیم خانگی به راحتی رسانه 

دیجیتال را به اشتراك بگذارند.

DLNAآرم مجاز  باعث شده یافتن محصوالتی که سازگار با راهبرد

DLNA DLNAهستند آسان شود. این دستگاه با راهبردهای  نگارش 

DLNA  تطابق دارد. وقتی یك رایانه نرم افزار سرور  یا سایر1/5

DLNAدستگاه های سازگار  متصل به این تلویزیون، در حال اجرا

باشد، یك سری تغییر در تنظیمات نرم افزار یا سایر دستگاه ها الزم

است. لطفاً به راهنمای کارکرد نرم افزار یا دستگاه مراجعه کنید. برای

کسب اطالعات بیشتر پیرامون انواع فایل پشتیبانی شده و سایر

Smart Share Functionدستورالعمل ها به  مراجعه شود.

توجه

لوح فشرده نرم افزار نسخه خانگی نرو که ارائه شده است

عبارت است از یك نرم افزار به اشتراك گذاری فایل ها و

پوشه ها با این تلویزیون.

نرم افزار نسخه خانگی نرو ارائه شده از عملكردهای زیر

پشتیبانی نمی کند : 

این دفترچه راهنما عملكردهای نسخه انگلیسی نرم افزار نرو

را شرح می دهد. توضیحات مربوط به عملكردهای واقعی

نگارش انگلیسی را دنبال کنید.

چنانچه تعداد فایل ها و پوشه های داخل یك پوشه خیلی زیاد

باشد ممكن است به درستی کار نكند.

، از برنامه نرویی که همراه تلویزیون ارائه DLNAبرای گزینه 

شده است استفاده کنید. ما کارکرد دقیق برنامه گروه ثالث

را ضمانت نمی کنیم.

شما می توانید هنگام تماشای برنامه به صورت نمای کوچك

در صفحه تلویزیون، یك برنامه انتخاب کنید.

DLNAوقتی که گزینه  به درستی کار نكند، تنظیمات شبكه تان

را بررسی نمایید.

چنانچه عملكرد غیرعادی یا خطایی در نرم افزار نسخه خانگی

نرو حاصل شود، از برنامه نرو خارج شده و برنامه را دوباره

اجرا کنید. شما می توانید با کلیك کردن برروی عالمت سوال

واقع در گوشه سمت چپ برنامه، آخرین نگارش نسخه خانگی

نرو را دانلود کنید.

وقتی شبكه ناپایدار باشد، دستگاه کند عمل کرده یا نیاز به

بارگیری در هنگام پخش داشته باشد.

، قابلیت های چند  DLNAهنگام پخش یك ویدئو در حالت 

Closed Captionصدایی و  پشتیبانی نمی شوند.

، نسبت DLNAهنگام انتخاب به صورت تمام صفحه در حالت

ابعاد صفحه خروجی با نسبت ابعاد اصلی ممكن است متفاوت

باشد.

DLNAوقتی که بیش از یك تلویزیون به یك سرور در حالت 

متصل باشد، ممكن است فایل به درستی پخش نشود و این به

عملكرد سرور بستگی دارد.

اگر سرور هیچ اطالعاتی در مورد فایل خاص ارائه نكند عالمت

”--“         نشان داده می شود.

Transcoding, Remote UI, TV control

Internet services and Apple I Tunes
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نصب نرم افزار نرو نسخه خانگی 

نرم افزار نسخه خانگی نرو عبارت است از یك نرم افزار آسان جهت

DLNAاستفاده از سرور  برای ویندوز.

شرایط الزم برای نرم افزار نرو

XPویندوز  (سرویس پك 2 یا باالتر)

XPویندوز ویستا (بدون نیاز به سرویس پك)، ویندوز  نسخه

2003مدیا سنتر  (سرویس پك 2 یا باالتر)، ویندوز سرور  2005

(سرویس پك 1 یا باالتر)

32ویندوز سون پرمیوم خانگی، حرفه ای، نسخه اولیه یا نهایی (

64و  بیت) 

32ویندوز ویستا نسخه  بیت (اپلیكیشن در حالت  بیت اجرا  64

می شود.)

32ویندوز سون نسخه  بیت (اپلیكیشن در حالت  بیت اجرا 64

می شود.)

200فضای درایو سخت :  مگابایت فضای درایو سخت برای 

نصب نرم افزار نرو به تنهایی.

پردازنده پنتیوم 3، اینتل 1/2 مگاهرتز یا 

256حافظه :  مگابایت رم

800کارت تصویر با حداقل حافظه  مگابایت، حداقل وضوح  32

16×  و تنظیمات رنگ  بیت 600

اینترنت اکسپلورر نسخه 6 یا باالتر 

) یا باالتر 2006برنامه                     تاریخ انتشار  (آگوست  30

100محیط شبكه :  مگابایت اترنت، 

یا سریع تر

1. رایانه را روشن کنید.

2. تمامی برنامه های مایكروسافت ویندوز را بسته و نرم افزار

ضدویروسی را که در حال اجرا هستند ببندید.

لوح فشرده مربوط به نرم افزار نرو را داخل درایو 

رایانه قرار دهید.

4. برروی گزینه 

کلیك کنید. منوی نصب نمایان خواهد شد.

5. برای نمایان شدن صفحه مربوط به وارد کردن شماره سریال

NEXTدکمه  را کلیك کنید. برای حرکت به مرحله بعد دکمه

NEXT.را کلیك کنید 

6. اگر با تمامی شرایط موافق هستید، برروی کادر محاوره ای

                                                      کلیك کرده و سپس

NEXTرا کلیك کنید. نصب بدون این توافق نامه امكان پذیر 

نیست.

7NEXT. برروی گزینه               و سپس  کلیك کنید. روند نصب

آغاز می شود. 

8. اگر می خواهید در جمع آوری داده ها شرکت کنید، کادر محاوره

ای را انتخاب کرده و سپس دکمه           را کلیك کنید.

9EXIT. برای پایان نصب دکمه  را کلیك کنید.

پس از نصب نرم افزار نرو، باید پوشه هایی را که می خواهید به 

اشتراك بگذارید، بیفزایید.

1. برروی آیكون نرو برروی دسكتاپ دوبار کلیك کنید.

2Network. برروی آیكون  در سمت چپ کلیك کنید و نام شبكه تان

را در حوزه نام شبكه تعریف کنید.

نام شبكه ای که وارد کرده اید توسط تلویزیون شناسایی خواهد شد.

3. برروی آیكون               در سمت چپ کلیك کنید.

4. برروی زبانه                        در صفحه               کلیك کنید.

5. برای باز شدن پنجره جستجوی پوشه برروی آیكون

کلیك کنید.

6. پوشه ای را که حاوی فایل های مورد نظرتان جهت اشتراك گذاردن

است انتخاب نمایید. پوشه انتخاب شده به فهرست پوشه های به

اشتراك گذارده اضافه می شود.

7. برای آغاز به کار سرور برروی آیكون                       کلیك کنید.

اگر فایل ها و پوشه های به اشتراك گذارده شده برروی تلویزیون

نشان داده نشوند، برروی پوشه در زبانه                               

کلیك کنید و سپس در دکمه            گزینه

را کلیك کنید.

برای اطالعات بیشتر و ابزارهای نرم افزار از تارنمای زیر دیدن

کنید.

AMD Sempron 2200

DirectX 9.0c

WLAN (IEEE 802.11g)

CD-ROM

Nero MediaHome 4 Essentials

I accept the License Conditions

به اشتراك گذاری فایل ها و پوشه ها

توجه

Local Folders

Local Folders
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پخش رسانه به اشتراك گذارده شده

شما می توانید فایل های فیلم، عكس و موسیقی ذخیره شده در رایانه

DLNAو سایر سرورهای رسانه  را نشان داده و پخش کنید.

1Home. برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه  را فشار دهید.

2Smart Share. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و سپس دکمه  را فشار دهید.

3. برای حرکت به دستگاه مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و سپس دکمه  را فشار دهید.

4DLNA. برای انتخاب  دکمه های چهارجهت را فشار دهید.

بسته به سرور رسانه، ممكن است تلویزیون نیاز به اجازه از جانب

سرور داشته باشد.

DLNA DMPنكاتی برای استفاده از  

برای پخش فایل در سرور رسانه، تلویزیون و سرور رسانه باید

به یك اکسس پوینت وصل شده باشند.

Smart Shareشرایط فایل و عملكردهای پخش در  با توجه به

سرور مورد استفاده قرار گرفته ممكن است متفاوت باشد.

ممكن است یك سری محدودیت هایی توسط قابلیت های فایل

وجود داشته باشد و سرور رسانه مانع از پخش شود.

نماد تصویری مربوط به فیلم فقط زمانی پشتیبانی می شود که

DLNAسرور  از آن نمادها پشتیبانی نماید.

Smart Shareاگر فایل موسیقی غیرقابل پخشی در منوی 

وجود داشته باشد، تلویزیون آن فایل را رد کرده و فایل بعدی

را پخش می کند.

فایل های داخل یك پوشه فقط زمانی پخش می شوند که از یك

نوع باشند.

اطالعات فایل مشخص شده در صفحه، همیشه برای فایل های

Smart Shareموسیقی و فیلم در منوی  درست نیست.

این تلویزیون فقط فایل های زیرنویس فیلمی را پشتیبانی می کند

که توسط نرم افزار نرو تهیه شده باشند.

نام فایل زیرنویس و نام فایل فیلم باید یكسان بوده و در یك

پوشه قرار داشته باشند. 

اگر فایل های زیرنویس پس از ایجاد دایرکتوری افزوده شوند ،

کاربر باید پوشه را حذف و آن را دوباره به فهرست اشتراك

بیفزاید.

وقتی فهرست فیلم در حال عملكرد باشد فایل 

DLNAدر سرور  پخش نمی شود.

MPOوقتی فهرست عكس در حال عملكرد باشد فایل های 

نشان داده نمی شود.

Smart Shareپخش و کیفیت عملكرد قابلیت  تحت تاثیر شرایط

شبكه خانگی تان است.

، درایو  USBفایل های مربوط به درایوهای قابل تفكیك نظیر درایو 

DVD در سرور رسانه به طور صحیح به اشتراك گذارده 

نمی شوند.

DLNAوقتی رسانه از طریق اتصال  در حال پخش است، فایل های 

DRMمحافظت شده توسط  پشتیبانی نمی شوند.

100حداکثر تا  فایل و پوشه قابل شناسایی است.

چنانچه فایل ها و پوشه های بسیاری در یك پوشه باشد، به درستی

عمل نخواهد کرد.

DRM/* .tp/* .trp
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DLNA DMRاتصال  (شبكه زنده دیجیتال، 

این قابلیت پخش فایل های رسانه را از راه دور پشتیبانی می کند. 

رسانه از یك دستگاه سازگار (ویندوز سون، گوشی همراه مجهز به

DLNA DMCپخش یا سایر دستگاه های سازگار  ) قابل ارسال به

تلویزیون است.

DMRعملكرد  فقط زمانی درست کار می کند که تلویزیون و رایانه

در یك شبكه محلی باشند.

1Remote Play. برای پخش فایل، با استفاده از عملكرد  در ویندوز

سون فایل را انتخاب کنید.

برای انجام این کار فایل مورد نظر را راست کلیك کنید.

2. شما فایل را فقط در یك تلویزیون یا دستگاه می توانید پخش

کنید حتی اگر دستگاه های متعددی متصل شده باشند. سرعت پخش

بستگی به شرایط شبكه دارد. 

توجه

DMCزیرنویس فقط در برخی دستگاه های  پشتیبانی 

می شود.

DMRعملكرد  ممكن است در شبكه بی سیم به درستی کار 

نكند.

DMCعملكرد جستجوی  فقط برای فایل های ویدئویی کار

می کند.

Smartوقتی عملكردی در حال اجرا باشد، (ضبط، پخش یا 

DMR(Share.امكان پذیر نیست 

برای یافتن نحوه استفاده پخش فایل به دفترچه راهنمای

گوشی همراه یا سایر دستگاه ها مراجعه کنید.

شما می توانید نام تلویزیون متصل شده را با دوبار کلیك 

کردن برروی آیتم مورد نظر تغییر دهید. برای این کار مسیر

زیر را دنبال کنید:

DMRوقتی که رسانه  در حال پخش است نمی توانید نام

تلویزیون را تغییر دهید. تغییر فقط زمانی میسر است که

پخش متوقف گردد.

Digital Media Render(

(فقط ویندوز سون)
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سرگرمی

2 بعدی

جستجوی فایل ها

دستیابی به فهرست های عكس، موسیقی یا فیلم و جستجوی فایل ها.

1USB. دستگاه ذخیره  را متصل کنید.

2Home. برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه  را فشار دهید.

3Smart Share. برای حرکت به  از دکمه های چهرجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

4. برای حرکت به دستگاه مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده

OKکرده و دکمه  را فشار دهید.

5All Media, Movie List, Photo List. برای حرکت به  یا

OK Music Listاز دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه  را 

فشار دهید.

                 : تمامی فایل های داخل فهرست فایل را نشان می دهد.

فقط یك نوع از فایل داخل فهرست فایل را نشان می دهد.

6. برای انتخاب پوشه یا فایل مورد نظر از دکمه های چهارجهت 

استفاده کنید.

تشریح

تمامی پوشه های رسانه را نشان می دهد.

شماره صفحه فعلی / تعداد کل صفحات

حرکت به صفحه قبلی یا بعدی.

اطالعات فایل یا تصویر کوچك.

دکمه های موجود برروی دستگاه کنترل از راه دور.

شماره صفحه فعلی / تعداد کل صفحات

1

2

3

4

5

6

All Media

Movie List. Photo List or Music List

-

-:

شماره

اطالعات مربوط به نمادها

فایل های پشتیبانی نشدهفایل های غیر عادینوع

فرمت فایل  پشتیبانی شدهنوع

تصویر

 عكس

موسیقی

پسوند

 فایل
پروفایلمورد

فرمت فایل

  پشتیبانی

 شده
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تصویر 3 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. 

 فرد بیننده برای دیدن تصاویر سه بعدی باید از عینك

سه بعدی استفاده نماید.

تصویر سه بعدی ( فقط مدل های 3 
بعدی)

اخطار

فن آوری 3 بعدی

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.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

هنگام رویت تصاویر سه بعدی، باید فاصله مناسبی از 

تلویزیون داشته باشید، این فاصله حداقل 2 برابر عرض صفحه 

تلویزیون است، همچنین صفحه باید در امتداد دیدتان باشد.

در صورتی که دراز کشیده باشید تصویر 3 بعدی نمایان

نخواهد شد.

چنانچه چشم از تلویزیون 3 بعدی بردارید و پس از مدتی 

دوباره به تلویزیون نگاه کنید، چند لحظه ای طول خواهد کشید 

تا  تصویر بعد پیدا کند.

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.

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.

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

ابتال به سردرد یا احساس            دست از تماشا بكشید

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

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.

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

 خستگی 
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پس از روشن کردن تلویزیون چند لحظه ای صبر کنید تا

تلویزیون کالیبره شود.

اگر مانعی بین تلویزیون و عینك 3 بعدی قرار گیرد، تصویر

3 بعدی به درستی نمایان نخواهد شد.

تلویزیون را در نزدیكی سایر دستگاه های الكترونیكی و

RFدستگاه های  قرار ندهید.

هنگام استفاده از عینك 3 بعدی

از عینك 3 بعدی به جای عینك محافظ، عینك آفتابی یا عینك

طبی استفاده نكنید.

عینك 3 بعدی را مكان سرد یا گرم قرار ندهید. 

از برخورد اشیاء با عینك 3 بعدی خودداری کنید.

از انداختن آن یا خم کردن آن اجتناب کنید.

از آنجایی که شیشه های عینك 3 بعدی به راحتی مخدوش

می شوند، آن را با پارچه نرم تمیز کنید.

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

شوند.

چنانچه عینك 3 بعدی در نزدیكی دستگاه های الكترونیكی که 

از همان پهنای باند (2/4 گیگاهرتز) نظیر مایكروویو یا دستگاه

شبكه بی سیم قرار گیرد، ممكن است خطای ارتباطی حاصل

شود.

دامنه دید عینك 3 بعدی

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

زاویه دید می شوند.

تماشای تصویر 3 بعدی

1. فیلم 3 بعدی را پخش کنید.

2. دکمه         را برای تماشای تصویر 3 بعدی فشار دهید.

3. عینك 3 بعدی را به چشم بزنید.

4. برای حرکت به          از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و 

دکمه         را فشار دهید.

5Shape. برای حرکت به  از دکمه های چهارجهت استفاده کرده 

و دکمه         را فشار دهید. (به ”حالت 3 بعدی پشتیبانی شده“

مراجعه شود.)

تشریح

تغییر از حالت 2 بعدی به 3 بعدی

پهلو به پهلو

باال و پایین

شطرنجی

توالی فریم

6. برای قطع شدن تصویر 2 بعدی یا 3 بعدی دکمه         را

فشار دهید.

تشریح
تصویر را به صورت 2 بعدی و بدون 

استفاده از جلوه 3 بعدی نشان می دهد.

تصاویر را با فرمت اصلی نشان می دهد.

تصاویر را به صورت 3 بعدی نشان می دهد.

پنجره را می بندد.

توجه

اخطار

فاصله دید حداکثر فاصله دید

2 تا 7 متر متر10

حالت

گزینه

تصویر 3 بعدی
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تصویر 3 بعدی

تنظیم تصویر 3 بعدی

1. هنگام تماشای تصویر 3 بعدی دکمه 

را فشار دهید. یك پنجره نمایان خواهد شد.

2. برای حرکت به یكی از گزینه های زیر از دکمه های چهارجهت

OKاستفاده کرده دکمه  را فشار دهید.

تنظیم حالت 3 بعدی

تشریح

لبه های بیرونی تصویر را قطع کرده و تصویر

نشان می دهد.را به حالت 3 بعدی و تمام صفحه

صفحه را با تصویر 3 بعدی و دید بهتر
انتخاب کنید.

جلوه برجسته کردن تصویر تبدیل شده 

از 2 بعدی را تنظیم می کند.

برای تنظیم بعد تصویر 3 بعدی، آن را به

جلو و عقب حرکت می دهد.

صفحه تصویر 3 بعدی را برای محیط
بهینه می کند.

را                     انتخاب کنید.

به شما امكان تغییر تنظیمات تصویر را می دهد. (به ” تنظیم تصویر“

مراجعه کنید.)

به شما امكان تغییر تنظیمات صدا را می دهد. (به ” تنظیم صدا “

مراجعه شود.)

هشدار

هنگام تماشای تصویر 3 بعدی برخی از منوها کار نمی کند.

، منبع ورودی، حالت تصویر DTVهنگام تعویض کانال های 

3 بعدی به طور خودکار غیرفعال می شود.

اگر تصاویر 2 بعدی را در حالت 3 بعدی تماشا کنید ممكن 

است تصویر به درستی نمایان نشود.

جلوه 3 بعدی زمانی دیده می شود که حالت 3 بعدی به طور

صحیح برای سیگنال ورودی 3 بعدی به تلویزیون انتخاب

شده باشد.

برای فایل های             (فایل های دوربین 3 بعدی)، حالت

تصویر 3 بعدی به طور خودکار فعال می شود.

توجه

اگر حالت 3 بعدی را انتخاب کرده باشید، ”چراغ مربوط به

روشن / خاموش“ به طور خودکار خاموش می شود.

شما می توانید حالت          یا                   را فقط با دکمه

                    برروی دستگاه کنترل از راه دور را انتخاب

کنید.

هنگام پخش 3 بعدی عملكرد صرفه جویی در انرژی غیرفعال

می گردد.

هنگام تماشای فایل های 3 بعدی نمی توانید وارد منوی اصلی

شوید.

*mpo

Set Video

Set Audio

3D OPTION

گزینه

(با توجه به مدل)

یا                 را انتخاب می کند.

تفاوت رنگ و روشنایی میان سمت راست

و چپ تصویر تصویر 3 بعدی را تنظیم می کند.
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تصویر 3 بعدی

فرمت تصویر 3 بعدی قابل پخش
فرکانس عمودی

(هرتز)

فرکانس افقی
(هرتز)

ورودیسیگنالوضوح

باال و پایین، پهلو به پهلو
3 بعدی باال و پایین 

HDMI 3قالب فریم  بعدی

HDMI 3قالب فریم  بعدی

باال و پایین، پهلو به پهلو
3 بعدی باال و پایین 

باال و پایین، پهلو به پهلو

HDMI 3پهلو به پهلوی  بعدی (نیمه)

با   و پایین، پهلو به پهلو

مدار شبكه،

ترتیب تك فریم
با   و پایین، پهلو به پهلو

مدار شبكه،
ترتیب تك فریم

باال و پایین، پهلو به پهلو
3 بعدی باال و پایین 

HDMI 3قالب فریم  بعدی

HDMI 3قالب فریم  بعدی

باال و پایین، پهلو به پهلو

فرمت تصویر 3 بعدی قابل پخش

باال و پایین، پهلو به پهلو
مدار شبكه،

باال و پایین، پهلو به پهلو
مدار شبكه،

باال و پایین، پهلو به پهلو

MPO مدار شبكه، (عكس)

باال و پایین، پهلو به پهلو

3 بعدی پهلو به پهلو،           3 بعدی باال و پایین را برای پخش 3HDMI بعدی ،   HDMIمحتوای رسانه و دستگاه پخش باید قالب فریم 

3 بعدی پشتیبانی کنند.

تصویری که به عنوان قالب فریم              3 بعدی وارد می شود، به طور

حالت 2 بعدی به 3 بعدی برای تماشای تمامی سیگنال ها امكان پذیر است.

خودکار به صفحه 3 بعدی تغییر می کند.

   HDMI

باال و پایین، پهلو به پهلو

   HDMI



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.

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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سرگرمی

توجه
DVDاگر می خواهید برنامه تلویزیونی را برروی دستگاه ضبط  یا ویدئو کاست ضبط کنید، مطمئن شوید که کابل ورودی سیگنال

DVDتلویزیون از طریق دستگاه ضبط  یا ویدئو کاست به تلویزیون متصل شده است. برای اطالعات بیشتر درباره ضبط، به

دفترچه راهنمای دستگاه متصل شده مراجعه کنید.

USB4اتصال 

2اتصال ویدئو کاست

2
پشت

1اتصال آنتن
3 سیم برق



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.

ببینید آیا بلندگوی تلویزیون در گزینه منو فعال شده است.

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.

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.

صدای غیر عادی از داخل تلویزیون شنیده

می شود.
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عمومی

ایراد

صدا

+- +-

وضوح ایراد

+ -

باالنس را در گزینه منو تنظیم کنید.یكی از بلندگوها فاقد صدا است.
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اطالعیه نرم افزار منبع آزاد

GPL, LGPL, MPLhttp://opensource.lge.comبرای دریافت کد منبع در قالب  و سایر امتیازات منبع آزاد از تارنمای 

 تمامی شرایط امتیاز اشاره شده، سلب مسئولیت ها و قوانین کپی رایت برای دانلود موجود است. دیدن کنید.

. 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.

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.

موقعیت صفحه صحیح نیست

تصویر

وضوح ایراد

عیب یابی
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مشخصات فنی

مشخصات فنی محصول که در باال آورده شده است، به منظور ارتقاء عملكردهای دستگاه بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.

جهت اطالع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برچسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

شرایط محیط

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

مدل ها

مدل ها

ابعاد 

(عرض× ارتفاع× طول)

وزن

شرایط برق

با پایه

بدون پایه

با پایه

بدون پایه

ابعاد 

(عرض× ارتفاع× طول)

وزن

شرایط برق

با پایه

بدون پایه

با پایه

بدون پایه
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مشخصات فنی

مشخصات فنی محصول که در باال آورده شده است، به منظور ارتقاء عملكردهای دستگاه بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.

جهت اطالع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برچسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

تلویزیون دیجیتالتلویزیون آنالوگ

مدل آنالوگ

ایران

زالند نو، سنگاپور

استرالیا

اندونزی، اسراییل

آفریقای جنوبی

ویتنام، مالزی سیستم تلویزیون

پوشش برنامه

سیستم تلویزیون

پوشش برنامه

سیستم تلویزیون

پوشش برنامه

سیستم تلویزیون

پوشش برنامه

سیستم تلویزیون

پوشش برنامه

سیستم تلویزیون

پوشش برنامه

سیستم تلویزیون

پوشش برنامه

امپدانس آنتن بیرونی







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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