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

کرده و اطالعات را در اختيار فروشنده قرار دهيد.

مدل:

شماره سريال:

دفترچه راهنمای جامعی که حاوی اطالعاتی پيرامون 
عملكردهای پيشرفته ی اين سری از تلويزيون های ال جی 
است در CD-ROM به صورت نگارش الكترونيكی ارائه  

شده است.
برای خواندن اين فايل ها به يك رايانه ی شخصی مجهز به 

درايو CD-ROM نياز داريد.
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اطالعيه نرم افزار منبع آزاد
 http://opensource.lge.com  و ساير امتيازهای منبع آزاد که در اين محصول به کار رفته است، لطفًا از تارنمای MPLو LGPLو GPL برای دريافت کد

ديدن کنيد.
عالوه بر کد منبع، تمامی شروط امتياز اشاره شده، رد تعهد و اطالعيه های کپی رايت برای دانلود موجود هستند.
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مشخصات فنی محصول ممکن است حين بروزرسانی بدون اطالع قبلی تغيير کند.
جهت اطالع از منبع تغذيه و مصرف برق، به برچسب دستگاه مراجعه شود.

شرايط محيط

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد
بين 0 تا 40 درجه سانتی گراد
کمتر از80 درجه سانتی گراد

دمای نگهداری

رطوبت نگهداری
بين -20 تا 60 درجه سانتی گراد
کمتر از85 درجه سانتی گراد

تلويزيون آنالوگ تلويزيون ديجيتال

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

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

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

PAL B/B DVB-T سيستم تلويزيون استراليا

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

VHF 06 to 12, 
UHF 27 to 69

پوشش برنامه

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

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

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

UHF 21 to 69 پوشش برنامه

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

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

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

VHF 6 to 12, 
UHF 21 to 69

پوشش برنامه

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

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

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

VHF 5 to 12, 
UHF 21 to 69

پوشش برنامه

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

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

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

- پوشش برنامه

75  Ω 75  Ω امپدانس آنتن هوايی
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ببينيد آيا دستگاه کنترل از راه دور را در حالت قلم لمسی قرار داده ايد. 
آيا دانگل قلم لمسی به رايانه متصل و چراغ قرمز آن روشن است. 
برای بررسی اين که آيا قلم لمسی روشن است، دکمه Power/Home را فشار دهيد. 
 ببينيد آيا قلم لمسی جهت استفاده هماهنگ شده است (در صورتی که قلم لمسی به طور صحيح هماهنگ شده  

باشد با فشار دکمه Touch Home چراغ قرمز يك بار چشمك می زند.)
صفحه رايانه را در حالت نمايش برروی تلويزيون تنظيم کنيد. 
ببينيد آيا رايانه به طور صحيح به تلويزيون متصل شده است. 
ببينيد آيا وضوح را در حالت مطلوب قرار داده ايد. 
نسبت ابعاد صفحه تلويزيون را در حالت Just Scan قرار دهيد. 

صفحه رايانه را در حالت نمايش برروی تلويزيون تنظيم کنيد. 
اگر نقطه لمس شده بر روی صفحه توسط قلم لمسی و نقطه لمس شده بر روی صفحه رايانه در هنگام ارتباط  

 → [SCREEN] تطابق نداشته باشند، برای انتخاب (RGB) تلويزيون با رايانه توسط کابل سيگنال
Auto Config-] از کنترل تلويزيون استفاده کرده سپس برای تنظيم صفحه                                       

ure]              را انتخاب کنيد.
ببينيد آيا رايانه و تلويزيون نسبت به يكديگر فاصله زيادی دارند. ببينيد بين رايانه و تلويزيون موانع زيادی  

قرار دارد.
ببينيد آيا برنامه های ديگری برروی رايانه در حال اجرا است. (هنگام استفاده از برنامه قلم لمسی از اجرای  

ساير برنامه ها خودداری کنيد.
 

قلم لمسی

 
42PA45** 50PA45** 

42PA4500-TF / 42PA4520-TC 
42PA4500-TM / 42PA4520-TJ 
42PA4530-TH 

50PA4500-TF / 50PA4520-TC 
50PA4500-TM / 50PA4520-TJ 
50PA4530-TH 

42PA49** 50PA49** 

42PA4900-TE / 42PA4900-TL 50PA4900-TE / 50PA4900-TL 

50PA65** 60PA65** 

50PA6500-TF / 50PA6500-TM 60PA6500-TF / 60PA6500-TM 

1168.0mm x 704.0 mm x 53.0 mm

مشخصات فنی محصول ممکن است حين بروزرسانی بدون اطالع قبلی تغيير کند.
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عيب يابی

راه حلايراد
تلويزيون توسط دستگاه کنترل از راه دور

قابل کنترل نيست.
حس گر دستگاه کنترل از راه دور واقع برروی تلويزيون را بررسی کرده و دوباره امتحان کنيد. 
در صورتی که مانعی بين دستگاه و دستگاه کنترل وجود دارد آن را برداريد. 
 .( ،  با  ببينيد آيا باطری ها کار می کنند و درست نصب شده اند. ( با 

ببينيد آيا تلويزيون روشن است. هيچ صدا يا تصويری در کار نيست.
ببينيد آيا سيم برق به پريز متصل است. 
با وصل کردن ساير دستگاه ها از سالم بودن پريز اطمينان حاصل کنيد. 

وقتی تلويزيون روشن می شود تصوير
به آرامی نمايان می گردد.

 در هنگام شروع به کار تلويزيون تصاوير فاقد صدا هستند. اين طبيعی است. اگر پس از چند دقيقه تصوير  
ظاهر نشد، دو شاخه را از پريز درآورده و پس از 30 ثانيه دوباره امتحان کنيد. اگر تصويری نمايان نشد با 

مرکز خدمات مجاز تماس بگيريد.
به “بررسی اتصاالت” و اتصال دستگاه جانبی مراجعه کنيد. دستگاه های جانبی قابل اتصال نيستند.

تلويزيون به طور ناگهانی خاموش
می شود.

تنظيمات کنترل برق را بررسی کنيد. منبع تغذيه شايد قطع است. 
 ببينيد آيا عملكرد خاموش شدن خودکار در قسمت تنظيمات زمان فعال شده است.  

به تايمر خاموش مراجعه کنيد.
 چنانچه هنگام روشن شدن تلويزيون هيچ سيگنالی وجود نداشته باشد، پس از گذشت 15  دقيقه دستگاه به طور  

خودکار خاموش می گردد.

عمومی

راه حلايراد
دکمه +   يا -  را فشار دهيد. تصوير هست اما صدا نيست.

با فشار دکمه MUTE از وجود صدا اطمينان حاصل کنيد. 
به ساير کانال ها برويد. شايد اشكال از فرستنده است. 
ببينيد آيا کابل های صدا درست وصل شده اند. 

يكی از بلندگوها دارای نويز بوده يا
اصًال صدا ندارد.

تغيير در رطوبت يا دمای هوا می تواند منجر به صدای غيرعادی در هنگام روشن و خاموش کردن شود. 
هيچ ايرادی متوجه دستگاه تان نيست. 

صدا

راه حلايراد
تصوير سياه و سفيد بوده و يا کيفيت

رنگ کم است.
در منوی PICTURE تنظيمات رنگ را تنظيم کنيد. 
فاصله مناسبی بين تلويزيون و ساير دستگاه های الكترونيكی ايجاد کنيد. 
به ساير کانال ها برويد. شايد اشكال از فرستنده است. 

وجود نوارهای افقی يا عمودی يا محو
شدگی تصوير.

ببينيد آيا تداخلی از وسايل برقی يا ابزار برقی ايجاد شده است. 

آنتن يا موقعيت آنتن را بررسی کرده و تغيير دهيد. وجود خطوط برروی تصاوير
پس از خاموش شدن تلويزيون موارد

محو شدگی برروی صفحه نمايان است.
در صورتی که تصوير ساکنی برای مدت طوالنی نشان داده شود پيكسل ها آسيب می بينند. برای پيشگيری  

از ثابت ماندن تصوير برای مدت طوالنی از محافظ صفحه نمايش استفاده کنيد.
تلويزيون روشن است اما صفحه کامًال

سياه است.
در منوی PICTURE روشنايی و کنتراست را تنظيم کنيد. 

ببينيد آيا کابل سيگنال بين تلويزيون و دستگاه ها درست متصل شده است. عبارت No Signal برروی صفحه نمايان است.
با فشار دکمه INPUT منبع ورودی متصل شده را بررسی کنيد. 

تعدادی پيكسل های قرمز، سبز يا مشكی ممكن است برروی صفحه ديده شود که از مشخصات نقاط مشكی برروی صفحه نمايان است.
پانل است. اين پديده عادی است. 

در منوی PICTURE تنظيم موقعيت را انجام دهيد. موقعيت صفحه صحيح نيست
وضوح کارت تصوير و فرکانس پشتيبانی شده توسط دستگاه را بررسی کنيد. اگر فرکانس خارج از محدوده  

باشد با استفاده از تنظيمات نمايش در دستگاه جانبی وضوح را تنظيم کنيد.
اتصال کابل تصوير را بررسی کنيد. خطوط نازکی در زمينه صفحه نمايان می شود.

نويزهای افقی نمايان شده يا کاراکترها
محو هستند.

در منوی PICTURE، تنظيمات فاز را انجام دهيد.  
به SCREEN مراجعه شود.

به ساير کانال ها برويد. شايد فرستنده مشكل دارد. گيرندگی بعضی کانال ها ضعيف است.
سيگنال ايستگاه شايد ضعيف است. آنتن را تغيير جهت دهيد. 
ببينيد آيا از جانب يك وسيله برقی يا ابزار برقی تداخلی حاصل شده است. 

تصوير
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 جستجوی فايل ها

دستيابی به فهرست های عكس، موسيقی يا فيلم و جستجوی فايل ها.

دستگاه ذخيره  USB  را متصل کنيد.  ١

برای حرکت به منوهای اصلی دکمه SETTING را فشار دهيد.   ٢

برای حرکت به My Media از دکمه های چهارجهت استفاده و   ٣
دکمه OK را فشار دهيد. 

 Movie يا Photo, List, Music List برای حرکت به  ٤
List از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه OK را فشار 

دهيد.

   

 عملکردشماره
1 حرکت به پوشه باالتر 

2 صفحه فعلی / کل صفحات 

3 دکمه های مربوطه برروی دستگاه کنترل 

4  1 صفحه فعلی / کل صفحات پوشه متمرکز در 

5  1 محتوای داخل پوشه متمرکز در 

 عملکرددکمه

دکمه سبز

برای تبديل به فهرست عكس ->   فهرست موسيقی،
فهرست موسيقی ->  فهرست فيلم يا فهرست

فيلم ->  فهرست عكس دکمه سبز را چندين بار
فشار دهيد.

روش ديدن 5 تصوير بزرگ يا ليست سادهدکمه زرد

تبديل به حالت نشانه گذاریدکمه آبی

 ظرفيت پيشنهادی برای درايو ديسك سخت جانبی USB يك  
ترابايت يا کمتر و برای حافظه USB سی و دو گيگابايت يا 

کمتر است.
 چنانچه دستگاهی دارای ظرفيتی بيش از مقادير باال باشد به  

درستی کار نخواهد کرد.
 اگر درايو ديسك سخت جانبی USB مجهز به عملكرد بهينه  

سازی مصرف باشد و کار نكند، ديسك سخت را خاموش و آن 
را دوباره روشن کنيد.

  USB 2.0 با نگارش پايين تر از USB دستگاه های ذخيره 
پشتيبانی می شوند اما ممكن است در فهرست فيلم به درستی کار 

نكنند.
 در يك پوشه حداکثر تعداد ٩٩٩ فايل يا پوشه قابل ساماندهی  

است.
 ترتيب فايل دستگاه ذخيره USB همانند ويندوز XP است و تا  

١٠٠ کاراکتر الفبايی قابل پشتيبانی است. 
 چنانچه داخل يك پوشه، فايل ها يا پوشه های متعددی وجود  

داشته باشد، دستگاه به درستی عمل نخواهد کرد.

Movie List Music ListPhoto List

USB External

Page 1/1
Photo List

Drive1 Page 1/1USB External

001

010 011 012 013 014 015

002 003 004 005 006 007 008 009

To Music List Change Numbers Mark Mode Exit

MarkFAV View Page ChangeMove  

11 2

3

4

5
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نكاتی برای استفاده از دستگاه های ذخيره USB  سرگرمی
 فقط دستگاه ذخيره USB قابل شناسايی است. 
 اگر دستگاه ذخيره USB به USB hub متصل شده باشد،  

دستگاه قابل شناسايی نيست.
 دستگاه ذخيره USB که از برنامه شناسايی خودکار استفاده  

می کند قابل شناسايی نيست.
 دستگاه ذخيره USB که از درايور مختص خود استفاده می  

کند قابل شناسايی نيست.
 سرعت شناسايی دستگاه ذخيره USB به خود دستگاه بستگی  

داشته و متغير است.
 وقتی که دستگاه ذخيره USB در حال کار است از خاموش  

کردن تلويزيون يا درآوردن آن خودداری کنيد. چنانچه اين 
دستگاه ها به طور ناگهانی جدا و يا کشيده شوند فايل های 

ذخيره شده يا دستگاه ذخيره USB آسيب می بيند.
 دستگاه ذخيره USB را که به طور غيرواقعی در رايانه ايجاد  

شده است را متصل نكنيد. اين دستگاه ها به تلويزيون آسيب می 
رسانند. فراموش نكنيد فقط از دستگاه های ذخيره USB که 
حاوی فايل های موسيقی، عكس يا فيلم عادی هستند استفاده 

نماييد.
 فقط از دستگاه ذخيره USB استفاده کنيد که به عنوان يک  

فايل سيستم  FAT٣٢ يا يک  فايل سيستم NTFS فرمت شده 
باشد. چنانچه دستگاه ذخيره با برنامه فاقد سازگاری ويندوز 

فرمت شده باشد قابل شناسايی نيست.
 کابل برق را به دستگاه ذخيره USB که به منبع تغذيه جانبی  

نياز دارد وصل کنيد. در غير اين صورت دستگاه قابل 
شناسايی نيست.

 دستگاه ذخيره USB را با کابل پيشنهاد شده از سوی سازنده  
متصل کنيد.

 برخی از دستگاههای ذخيره USB ممکن است به راحتی قابل  
شناسايی يا استفاده نباشند.

  روش تنظيم فايل دستگاه ذخيره USB قابل پشتيبانی يا  
عملكرد عادی نيستند. نحوه تنظيم دستگاه USB شبيه ويندوز
XP بوده و نام فايل تا ١٠٠ کاراکتر انگليسی قابل شناسايی 

است.
 از آنجايی که احتمال خرابی دستگاه ذخيره USB وجود دارد  

همواره از فايل های مهم بك آپ تهيه کنيد. ما مسئول ازبين 
رفتن اطالعات نيستيم.

 چنانچه درايو ديسك سخت USB فاقد منبع تغذيه جانبی باشد،  
دستگاه USB قابل شناسايی نيست. لطفًا منبع تغذيه جانبی را 

متصل کنيد. 
- برای منبع تغذيه جانبی از آداپتور برق استفاده کنيد.

  ما مسئول تهيه کابل USB برای منبع تغذيه جانبی نيستيم.
 اگر دستگاه ذخيره USB دارای چندين پارتيشن باشد يا از  

کارت خوان چند منظوره USB استفاده کنيد، فقط تا ٤ 
پارتيشن يا دستگاه حافظه USB می توانيد استفاده کنيد.

 اگر دستگاه حافظه USB به يك دستگاه کارت خوان چند  
منظوره USB متصل شده باشد، حجم اطالعات قابل شناسايی 

نيست.
 اگر دستگاه حافظه USB به درستی کار نكند آن را جدا کرده  

دوباره متصل کنيد.
 سرعت شناسايی دستگاه حافظه USB در دستگاه ها متفاوت  

است.
 چنانچه USB در حالت انتظار متصل شده باشد، هنگام روشن  

شدن تلويزيون ديسك سخت به طور خودکار لود خواهد شد.

 USB اتصال دستگاه ذخيره 

دستگاه ذخيره USB نظير حافظه فلش USB، درايو سخت جانبی را 
به تلويزيون متصل کرده و از قابليت های مولتی مديا بهره مند شويد. 

(به “ جستجوی فايل ها”  در صفحه ی 20مراجعه شود)
مطابق شكل زير حافظه فلش USB يا کارت خوان حافظه USB را 

به تلويزيون متصل کنيد. صفحه My media نمايان می شود، که 
نمايش روی صفحه از قبيل وقتی ، EPG يا فهرست برنامه ريزی 

شده فعال است، منوی نمايان شونده ظاهر نخواهد شد.

برای جدا کردن دستگاه ذخيره USB، مطمئن شويد که ارتباط را به 
طور صحيح به پايان رسانيده ايد تا تلويزيون يا فايل ها آسيب نبينند. 

١. برای دستيابی به منوهای سريع دکمه Q.MENU را 
فشار دهيد.

٢. برای حرکت به USB Device از دکمه های چهارجهت 
استفاده کرده سپس دکمه OK را فشار دهيد.

وقتی صفحه ظاهر شونده نمايان شد دکمه OK را فشار دهيد.  ٣

فقط زمانی که پيغام مبنی بر جدا کردن را مشاهده کرديد اقدام به   ٤
درآوردن منبع ذخيره USB نماييد.

 وقتی که دستگاه ذخيره USB به تلويزيون متصل است اقدام به  
خاموش کردن يا درآوردن دستگاه ذخيره USB نكنيد چرا که 

فايل های تان از بين رفته يا دستگاه ذخيره USB آسيب خواهد 
ديد.
 هرچند وقت يك بار از فايل های ذخيره شده در دستگاه ذخيره  

USB بك آپ تهيه کنيد چرا که احتمال از بين رفتن و آسيب فايل 
ها وجود دارد و اين موضوع شامل ضمانت نمی گردد.

هشدار
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برقراری اتصاالت
دستگاه های جانبی گوناگون را به تلويزيون متصل کنيد و برای انتخاب دستگاه های جانبی مورد نظر حالت های ورودی را تغيير دهيد.

برای اطالعات بيشتر پيرامون اتصال دستگاه جانبی، لطفًا به راهنمای ارائه شده همراه آن دستگاه مراجعه نماييد.
دستگاه های جانبی موجود عبارتند از :  گيرنده های HD، دستگاههای پخش DVD، ويدئو کاست ها، سيستم های صوتی،  دستگاههای 

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

 تصوير نشان داده شده در اينجا ممكن است با تلويزيون شما تفاوت داشته باشد. 
 برای اتصال دستگاه اضافی، به قسمت تنظيم دستگاه جانبی در راهنمای لوح فشرده مراجعه شود. 

DVD/STB پشت

پشت ويدئو کاست

اتصال دستگاه

١اتصال آنتن

٢اتصال ويدئو کاست

DVD/STB٢

يا

برای ضبط برنامه تلويزيونی بر روی ويدئو کاست يا دستگاه ضبط DVD ، از اينكه کابل سيگنال ورودی تلويزيون را از طريق  
ويدئو کاست يا دستگاه ضبط DVD به تلويزيون متصل کرده ايد مطمئن شويد. برای اطالعات بيشتر پيرامون ضبط به دفترچه 

راهنمای دستگاه متصل شده مراجعه کنيد.
اتصال دستگاه های جانبی بسته به مدل آن ممكن است متفاوت باشد. 
صرف نظر از ترتيب پورت تلويزيون، دستگاه های جانبی را به تلويزيون متصل نماييد. 

توجه

USB٤ اتصال

٣سيم برق
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 تماشای تلويزيون

 برای استفاده بيش از دو تلويزيون از يك آنتن لطفًا از     
 اسپليتر (تقسيم کننده) سيگنال استفاده کنيد.

 در صورت بی کيفيت بودن تصوير، يك تقويت کننده  
 سيگنال جهت بهبود کيفيت نصب کنيد.

 در صورتی که کيفيت تصوير به دليل آنتن متصل شده  
 ضعيف باشد، جهت آنتن را تغيير دهيد.

 کابل آنتن و مبدل همراه با دستگاه ارائه نشده است. 

توجه

 اتصال آنتن
ضمن مراجعه به قسمت زير، جهت تماشای تلويزيون يك آنتن به

آن وصل نماييد.
جهت پيشگيری از آسيب تا پيش از اتصال تمامی لوازم به تلويزيون

از قرار دادن دو شاخه در پريز خودداری نماييد.
تلويزيون را به سوکت آنتن هوايی با کابل ( 75 اهم) RFمتصل کنيد.

روشن کردن تلويزيون برای نخستين بار
وقتی تلويزيون را برای نخستين بار روشن می کنيد صفحه تنظيمات 

اوليه نمايان می شود. يك زبان انتخاب کرده و تنظيمات اصلی را 
مطابق ميل وارد نماييد.

سيم برق را به پريز برق متصل نماييد.  ١

در حالت آماده به کار، جهت روشن شدن تلويزيون دکمه     ٢
R(POWER)را فشار دهيد.

در صورتی که تلويزيون را برای اولين بار روشن نموده باشيد
صفحه تنظيمات اوليه نمايان می شود.

 شما همچنين می توانيد با دستيابی به OPTION در  
منوهای اصلی به بازگشت به تنظيمات پيش فرض 

دسترسی داشته باشيد.

توجه

٣ جهت اختصاصی کردن تنظيمات تلويزيون براساس موارد دلخواه تان، 
راهنمای روی صفحه تلويزيونی زير را دنبال کنيد.

 Languageيك زبان برای نمايش روی صفحه
انتخاب کنيد.

 Mode Setting.انتخاب کنيد Home Use

 Country(به جز اسراييل) .يك کشور انتخاب نماييد

 Time Zone.يك محدوده زمانی انتخاب کنيد
(فقط استراليا)

 Auto Tuning کانال های موجود را به طور خودکار
اسكن و ذخيره می کند.

 بسته به شرايط برنامه های ارسالی در کشور، دکمه های      
(DTV فقط) .ممكن است عمل نكنند DTV کنترل حالت 

 در کشورهايی که مقررات پخش ديجيتال پايدار نيست، به   
 شرايط برنامه های پخش شده ديجيتال، ممكن است از 

(DTV فقط) .عمل نكند DTV عملكردهای 
 برای نمايش تصوير با بهترين کيفيت در منزل، گزينه  

Home Use را انتخاب کنيد.
 حالت Store Demo برای محيط فروشگاهی مناسب  

است.
 اگر گزينه Store Demo را انتخاب کنيد، تمامی  

تنظيمات اختصاصی شده ظرف مدت ٥ دقيقه به تنظيمات 
پيش فرض حالت فروشگاهی باز می گردد.

توجه

٤ پس از پايان يافتن تنظيمات اصلی دکمه OK را فشار دهيد.

 چنانچه تنظيمات اصلی را کامل نكنيد، هروقت که تلويزيون   
را روشن نماييد منوی مربوطه روشن خواهد شد.

 وقتی که برای مدت زمان طوالنی از تلويزيون استفاده نمی  
کنيد دو شاخه برق آن را از پريز خارج نماييد.

توجه

٥ برای خاموش کردن تلويزيون دکمه  ر (POWER) را فشار دهيد.
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دستگاه کنترل از راه دور

 هرگز باطری های نو و کهنه را با هم ادغام نكنيد چرا که دستگاه کنترل از راه  دور آسيب می بيند. 

اخطار

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

 (POWER).تلويزيون را روشن يا خاموش می کند

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

 INPUT.منبع ورودی را تغيير می دهد، تلويزيون را روشن می کند
TV/RAD.را انتخاب می کند DTV راديو، تلويزيون و برنامه

اعداد را وارد می کند.دکمه های اعداد
 LIST.دستيابی به فهرست برنامه ذخيره شده

Q.VIEW.بازگشت به برنامه ديده شده قبلی
ميزان صدا را تنظيم می کند.- + 

FAV.دستيابی به فهرست برنامه دلخواه شما
MUTE.تمامی صداها را قطع می کند

 P∨∧(P+ -).حرکت به سمت باال يا پايين برنامه های ذخيره شده

 PAGE.حرکت به صفحه قبلی يا بعدی
GUIDE.راهنمای برنامه را نشان می دهد

SETTINGS.دستيابی به منوهای اصلی يا ذخيره داده های شما و خروج از منوها
Q. MENU.دستيابی به منوهای سريع

دکمه های چهار جهت 
(باال/پايين/چپ/راست) 

حرکت در منوها يا گزينه ها.

OK.منوها يا گزينه ها را انتخاب می کند و داده شما را تاييد می نمايد
بازگشت به مرحله قبل.

INFO.رويت اطالعات برنامه فعلی
EXIT.حذف تمامی نمايش های روی صفحه و بازگشت به تماشای تلويزيون

دستيابی به عملكردهای خاص در برخی منوهادکمه های رنگی
اين دکمه ها برای پيام نما به کار می روند.TELETEXT 1 دکمه های پيام نما

برای جزئيات بيشتر به قسمت پيام نما مراجعه کنيد.
SUBTITLE.زيرنويس مورد نظر شما را در حالت ديجيتال فراخوان می کند

 (  ،  ،  ،  ، منوهای MY MEDIA يا دستگاه های سازگار SIMPLINK(USB,SIMPLINK )دکمه های کنترل (  
را کنترل می کند.

SIMPLINK به تلويزيون HDMI CEC واز طريق HDMI را که به وسيله کابل AV دسستگاههای 
وصل هستند مورد دستيابی قرار می دهد. 

RATIO.ابعاد تصوير را تغيير می دهد

AV MODE
(بستگی به مدل دارد)

حالت AV را انتخاب می کند.

يا

POWERENERGY

SAVING
INFO

LIST

SETTINGS

OK

Q.MENU

EXIT

P
A
G
E

MUTE

FAV

Q.VIEW

RATIO INPUTGUIDE

TV/RAD

P

ENERGY

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9

P
A
G
E

SAVING

RATIO INPUT

FAV

MUTE

LIST Q.VIEW

EXIT

OK

Q.MENUSETTINGS

INFO

GUIDE

TV/
RAD

AV MODE

P

1

1

يا

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

برای قرار دادن باطری ها، درپوش باطری را باز کنيد، باطری های 1,5 ولت (AAA) با رعايت قطب 
صحيح  و  در محل قرار داده و درپوش باطری را ببنديد. هنگام استفاده از کنترل آن را به طرف 

حس گر گيرنده تلويزيون بگيريد.
برای درآوردن باطری ها، مراحل نصب باطری را به صورت  معکوس انجام دهيد.
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 مطمئن شويد که پيچهای مورد استفاده و براکتهای ديواری  مطابق با 
استاندارد VESA است.ابعاد استاندارد مجموعه نصب ديواری مطابق 

جدول زير است.

جداگانه خريداری شود (براکت ديواری)

**42/50PA45مدل
42/50PA49**

50PA65**

60PA65**

(A × B)  VESA400 x 400600 x 400
M6M8پيچ استاندارد
44تعداد پيچ ها

PSW400BPSW600Bبراکت نصب ديواری

PSW420BX PSW620BX 

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

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

افراد مجرب مشورت کنيد.

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

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

مجموعه نصب ديواری شامل راهنمای نصب و قطعات اصلی  
است.
طول پيچ ها بسته به پايه ديواری متفاوت است. مطمئن شويد  

که از پيچ مناسب استفاده کرده ايد.
برای اطالعات بيشتر، به راهنمای براکت ديواری مراجعه  

کنيد.

توجه

ابتدا برق را قطع کنيد، سپس تلويزيون را حرکت داده يا نصب  
کنيد، در غير اين صورت احتمال شوك الكتريكی وجود دارد.

اگر تلويزيون را برروی سقف يا ديوار مايل نصب کنيد احتمال  
افتادن و آسيب شديد وجود دارد.

از براکت ديواری ويژه ال جی استفاده کرده و با مرکز خدمات  
مجاز تماس بگيريد.

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

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

از متعلقات نامناسب باعث ساقط شدن ضمانت می گردد.

اخطار

A

B

10 سانتيمتر

10 سانتيمتر

10 سانتيمتر
10 سانتيمتر
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قرار دادن بر روی ميز

تلويزيون را به طور عمود بر روی ميز قرار دهيد.  ١
-    برای تهويه مناسب، فاصله 10 سانتيمتری (حداقل) از 

     ديوار ايجاد کنيد.

سيم برق را به پريز متصل کنيد.  ٢

10 سانتيمتر

10 سانتيمتر
10 سانتيمتر
سانتيمتر

 10

از قرار دادن تلويزيون در نزديكی منابع حرارتی  
خودداری کنيد چرا که موجب خرابی تلويزيون می گردد.

اخطار

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

توجه

هنگام تنظيم زاويه دستگاه مراقب انگشتان باشيد. 
 احتمال گير کردن انگشتان و آسيب آنها وجود دارد. -

درصورتيكه تلويزيون بيش از حد مايل شود احتمال 
افتادن آن و بروز حادثه وجود  دارد.

اخطار

محكم کردن تلويزيون به ديوار (در برخی مدلها)

١  پيچهای حلقه ای را در پشت تلويزيون قرار داده و سفت کنيد. 
- چنانچه در محل پيچ های حلقه ای، پيچ هايی وجود دارد، ابتدا

آنها را درآوريد.

براکت های ديواری را با استفاده از پيچ برروی ديوار نصب   ٢
کنيد.

محل براکت ديواری و پيچ های حلقه ای پشت تلويزيون را  تنظيم
کنيد.

پيچ های حلقه ای و براکت های ديواری را با يك تسمه به هم   ٣
متصل کنيد.

از افقی بودن تسمه اطمينان حاصل کنيد.

برای اطمينان از استقرار محكم تلويزيون از يك کابينت يا  
صفحه بزرگ و قدرتمند استفاده کنيد.

توجه

 مراقب باشيد تا کودکان از تلويزيون باال نرفته يا از آن  
آويزان نشوند.

اخطار
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جمع کردن کابل ها

برای حرکت دادن تلويزيون گيره را نگيريد، چرا که  
امكان شكستن و آسيب شما و آسيب تلويزيون وجود دارد.

اخطار

بست کابل و گيره کابل را بر روی تلويزيون نصب کنيد.  ١

بست کابل مانع از در آمدن تصادفی کابل برق تلويزيون

می شود.

با استفاده از بست کابل، تمامی کابل ها را جمع آوری کرده و ببنديد.  ٢

گيره کابل

بست کابل
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١

٢

برای اتصال به پايه

٣

اين درپوش مانع از نفوذ گرد و خاك به داخل شكاف می  
شود.
هنگام نصب براکت ديواری، از درپوش محافظ استفاده کنيد. 

توجه

M4 x 30

4 EA

پيچ ها را کامًال محكم کنيد تا تلويزيون به جلو خم نشود.  
پيچ ها را بيش از حد سفت نكنيد.

اخطار

M4 x 30

2 EA

درپوش محافظ

برای سوار کردن پايه، تلويزيون را در حاليكه صفحه آن  
رو به پايين است بر روی بالش يا سطح نرم قرار دهيد تا 

صفحه آن مخدوش نشود.

اخطار
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راه اندازی تلويزيون

اتصال به پايه 

تلويزيون را به روی يك پايه قرار داده و سپس بر روی ميز نصب کنيد.

اگر تصميم به نصب تلويزيون برروی ديوار نداريد، برای اتصال آن به پايه روميزی به روش زير عمل کنيد.

١٢

٣

[جلو]

M5 x 16

برای سوار کردن پايه، تلويزيون را در حاليكه صفحه آن  
رو به پايين است بر روی بالش يا سطح نرم قرار دهيد تا 

صفحه ان مخدوش نشود.

اخطار

پيچ ها را کامًال محكم کنيد تا تلويزيون به جلو خم نشود.  
پيچ ها را بيش از حد سفت نكنيد.

اخطار

3 EA

M4 x 30

4 EA

پايه

بدنه پايه

 50/60PA65** 42/50 وPA49**  42/50 وPA45 ** فقط
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بلند کردن و حمل تلويزيون
هنگام بلند کردن يا حمل تلويزيون، موارد زير را مطالعه کنيد تا
تلويزيون آسيب نديده يا مخدوش نشود و همچنين صرف نظر از

نوع و اندازه عمل حمل با اطمينان صورت گيرد.

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

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

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

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

هنگام حمل تلويزيون های بزرگ حداقل بايد ٢ نفر اقدام به اين  
کار کنند.
هنگام حمل تلويزيون توسط دست، تلويزيون را مطابق شكل  

زير بگيريد.

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

پهلو يا متمايل به چپ يا راست نكنيد.

هيچگاه صفحه را لمس نكيد، چرا که ممكن است منجر به  
آسيب صفحه يا برخی از پيكسل های مورد استفاده برای 

ايجاد تصاوير بشود.

اخطار
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LPB PR R

1

2

Y

VIDEO AUDIO RL/MONOAV IN

RGB IN
 (PC)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

OPTICAL 
DIGITAL

AUDIO OUT 

ANTENNA/
CABLE IN

AUDIO IN
(RGB/DVI)

INPUT SETTINGS OK

/DVI

صفحه

بلندگوها

1 حس گر هوشمند - کيفيت تصوير را با توجه به نور محيط اطراف تنظيم می کند.

عملکردکليد

 /I.تلويزيون را روشن يا خاموش می کند

INPUT.منبع ورودی را تغيير می دهد

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

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

حجم صدا را تنظيم می کند.+  -  

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

حس گر های کنترل از راه دور و
هوشمند

 چراغ روشن/ خاموش

 42/50PA45**-TG~M, 42/50PA49**-TG~M, 50/60PA65**-TG~M  فقط

ورودی
USB

HDMI 
IN 2 

HDMI IN 3 

(42/50PA450*  فقط)
 

42/50PA453*
42/50PA49**  

50/60PA65**) 

پانل اتصاالت کناری

پانل اتصاالت

قرمز- حالت انتظار  •
خاموش- حالت روشن  •

دکمه ها

(42/50PA452*  فقط)

9
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IN

VIDEO AUDIO

LPB PR R

1

2

Y

VIDEO AUDIO RL/MONOAV IN

RGB IN
 (PC)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

OPTICAL 
DIGITAL

AUDIO OUT 

ANTENNA/
CABLE IN

AUDIO IN
(RGB/DVI)

INPUT SETTINGS OK

صفحه

بلندگوها

1 حس گر هوشمند - کيفيت تصوير را با توجه به نور محيط اطراف تنظيم می کند.

عملکردکليد

 /I.تلويزيون را روشن يا خاموش می کند

INPUT.منبع ورودی را تغيير می دهد

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

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

حجم صدا را تنظيم می کند.+  -  

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

حس گر های کنترل از راه دور و
هوشمند

 چراغ روشن/ خاموش

 42/50PA45**-TA~F, 42/50PA49**-TA~F, 50/60PA65**-TA~F فقط

ورودی
USB

HDMI IN 3

(42/50PA450*  فقط) 
42/50PA49**  ،
50/60PA65**) 

پانل اتصاالت کناری

پانل اتصاالت

قرمز- حالت انتظار  •
خاموش- حالت روشن  •

دکمه ها

(42/50PA452*  فقط)
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جداگانه خريداری شود
اقالمی که جداگانه بايد خريداری شوند به منظور ارتقاء کيفی بدون اطالع قبلی قابل تغيير يا اصالح هستند.

برای خريد اين موارد با فروشنده دستگاه تماس بگيريد.
اين قطعات فقط با تلويزيون های ال جی پالسمای سازگار کار می کنند.

AN-TP300
قلم لمسی، جا قلمی

تعداد قلم لمسی و جا قلمی بستگی به مدل دارد.

50/60PA65** 42/50PA49** 42/50PA45** سازگاری

• AN-TP300
قلم لمسی، جا قلمی

قطعات و دکمه ها

 به منظور کاهش مصرف برق تلويزيون را می توان در حالت آماده به کار قرار داد. اگر برای مدت زمانی از تلويزيون استفاده نمی  
کنيد آن را خاموش نماييد تا باعث کاهش مصرف انرژی شود.

 چنانچه ميزان روشنايی تصوير کاهش يابد، مصرف انرژی به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد يافت و بدين ترتيب هزينه های برق  
تان کاهش خواهد يافت.

توجه

 از ايستادن برروی پايه شيشه ای و يا قرار دادن اشياء سنگين برروی آن خودداری کنيد. احتمال شكستگی وجود دارد و  
اين منجر به آسيب ناشی از خرده شيشه گرديده و همچنين تلويزيون خواهد افتاد.

 از کشيدن تلويزيون خودداری کنيد. کف زمين يا تلويزيون مخدوش خواهد شد. 
 برخی مدلها دارای طلق نازکی هستند که به صفحه الحاق شده است، اين طلق را نبايد جدا کنيد. 

اخطار

توجه       
 راهنمای نصب عايق آنتن •

 در محلی که اختالف ولتاژ ميان تلويزيون و بدنه ارت سيگنال آنتن وجود دارد، برای نصب تلويزيون از اين عايق استفاده کنيد. -
 اگر اختالف ولتاژ ميان تلويزيون و بدنه ارت آنتن وجود دارد، محل اتصال آنتن دچار حرارت شده و اين حرارت بيش از حد منجر به بروز حادثه می شود. »

 به منظور افزايش ايمنی در هنگام تماشای تلويزيون، ولتاژ برق آنتن تلويزيون را قطع کنيد. توصيه می شود عايق را به پريز ديوار     -
ی نصب کنيد. اگر عايق قابل نصب بر روی پريز ديواری نبود آن را بر روی تلويزيون نصب کنيد. اگر نمی خواهيد به پريز     

 آنتن ديواری وصل کنيد پس لطفًا پس از نصب عايق آنتن ديگر آن را جدا نكنيد.
 پيش از نصب از وصل بودن آنتن تلويزيون مطمئن شويد. »
« 
« 
« 
« 

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

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

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

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

ANTENNA/
CABLE IN

کابل/ آنتن

ديوار

عايق

1.اتصال به تلويزيون

2. اتصال به ست تاپ باکس

يا
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{برش هسته{شكل ١}
فريت}

٢.به منظور کاهش تداخل امواج الکترومغناطيسی موجود در کابل برق از هسته فريت استفاده کنيد.
کابل برق را يک دور حول هسته فريت بپيچيد.هسته فريت را نزديک تلويزيون قرار دهيد. 

٢.به منظور کاهش تداخل امواج الکترومغناطيسی موجود در کابل کامپوننت R،L،Pr،Pb،Y ازهسته فريت استفاده کنيد.هسته فريت را 
نزديک تلويزيون قرار دهيد. 

(خاکستری)

{ به دستگاه جانبی}

{شكل ٣}

{به تلويزيون} 

{برش هسته
فريت}

(مشكی)

{به پريز برق} {به تلويزيون} 

{شكل ٢}
{برش هسته

فريت}

(مشكی)

توجه

 برای اتصال مطلوب، کابل های HDMI و دستگاه های USB بايد    
دارای ضخامت کمتر از 10 ميليمتر و عرض 18 ميليمتر باشند. در 
در صورتی که کابل USB يا مموری استيك USB مناسب با پورت 
USB نيستند از کابل رابطی که از USB 2.0 پشتيبانی کند استفاده 

نماييد.

  برای اطمينان از ايمنی و طول عمر دستگاه از به کار بردن موارد متفرقه خودداری کنيد. 
  وارد آمدن هرگونه آسيب در اثر استفاده از لوازم متفرقه باعث ساقط شدن محصول از ضمانت می شود. 

اخطار

 لوازم ارائه شده همراه با دستگاه بسته به مدل دستگاه و کشور مقصد ممكن است متفاوت باشند. 
 مشخصات فنی يا محتوای اين دفترچه به دليل ارتقاء عملكردهای دستگاه، بدون اطالع قبلی قابل تغيير است. 
 نحوه استفاده از هسته فريت (پارازيت گير) ( در برخی مدل ها) 

 
اين عملكرد فقط برای برخی از کشورها کاربرد دارد.

١. به منظور کاهش تداخل امواج الكترومغناطيسی موجود در کابل صدای رايانه از هسته فريت استفاده کنيد.
کابل صدای رايانه را سه دور حول هسته فريت بپيچيد. هسته فريت را نزديك به تلويزيون قرار دهيد.

{به دستگاه جانبی} {به تلويزيون} 

اگر سه هسته فريت وجود دارد، آن را همانند شكل ١ و ٢ به کار ببريد.  -
اگر چهار هسته فريت وجود دارد، آن را همانند شكل ١ و ٢ و ٣ به کار ببريد.  -

10 mm(+ / - 5 mm) 

*A  10
*B   18

mm
mm

10 mm(+ / - 5 mm) 
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راهنمای قلم لمسی دفترچه راهنما
لوح فشرده راهنما (از جمله نرم افزار

قلم لمسی)

دستگاه کنترل از راه دور و 
(AAA به حجم ) باطری ها
 (به صفحه 16 مراجعه شود)

سيم برق دستمال براق کننده
(فقط برای برخی مدل ها)

برای پاك کردن گرد و خاك بدنه از اين
دستمال استفاده کنيد.

پيچ

3EA, M5 x 16
 (به صفحه 11 
مراجعه شود)

4EA, M4 x 30
  (به صفحه 12~11 

مراجعه شود)

گيره کابل
(به صفحه 13مراجعه شود)

 بست کابل
 (به صفحه 13 مراجعه شود)

درپوش محافظ
 (به صفحه 12 مراجعه شود)

پيچ قالبی و براکت تلويزيون
2EA   (به صفحه 14 مراجعه شود)

D-sub کابل 15 پين هسته فريت (بسته به مدل)
(فقط برای برخی مدل ها)

کابل شارژ دانگل قلم لمسی 
(AN-TD200)

جا قلمی

پايه
 (به صفحه 11 مراجعه شود)

(AN-TP300) قلم لمسی
تعداد قلم لمسی بستگی به مدل دستگاه 

دارد.

نوك
تعداد نوك لمسی بستگی به مدل دستگاه دارد.

     عايق (در برخی مدلها)
       (به صفحه 7 مراجعه شود)

بدنه پايه
 (به صفحه 11 مراجعه شود)

FREEZE

RATIO

L/R SELECT

ENTER

BACK EXIT

Q.MENUINFOMENU

CHVOL
P
A
G
E

FAV

3D

MUTE

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9

MARK
LIST

FLASHBK

ENERGY

SAVING

TV
AV MODE INPUT

42/50PA49**فقط

يا
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سرهم بندی و آماده سازی

باز کردن کارتن
موارد زير را بررسی کرده و از وجود آنها در داخل کارتن اطمينان حاصل کنيد. در صورت نبود هريك از متعلقات، با فروشگاهی که دستگاه را

از آنجا خريداری کرده ايد تماس بگيريد.
تصاوير نشان داده شده در اين دفترچه ممكن است با محصول واقعی کمی تفاوت داشته باشد.

50/60PA65**42/50 وPA45**فقط

دستمال براق کننده
(فقط برای برخی مدل ها)

برای پاك کردن گرد و خاك بدنه از اين
دستمال استفاده کنيد.

دفترچه راهنما
لوح فشرده راهنما

دستگاه کنترل از راه دور و 
(AAA) باطری ها

 (به صفحه 16 مراجعه شود)

سيم برق گيره کابل
(به صفحه 13 مراجعه شود)

پيچ
3 EA, M5 x 16

 (به صفحه 11 
مراجعه شود)

4 EA, M4 x 30
 (به صفحه 12~11 

مراجعه شود)

بست کابل
 (به صفحه 13 مراجعه شود)

هسته فريت (بسته به مدل)
(فقط برای برخی مدل ها)

درپوش محافظ
 (به صفحه 12 مراجعه شود)

عايق (در برخی مدلها)
 (به صفحه 7 مراجعه شود)

پايه
 (به صفحه 11 مراجعه شود)

بدنه پايه
 (به صفحه 11 مراجعه شود)

توجه  
تصوير نشان داده شده در اينجا ممكن است با تلويزيون شما تفاوت داشته باشد. 
تصوير روی صفحه تلويزيون شما ممكن است با تصاوير اين دفترچه کمی تفاوت داشته باشد. 

مراحل نصب
١ کارتن دستگاه را باز کرده و از کامل بودن متعلقات مطمئن شويد.

٢ پايه را به تلويزيون وصل کنيد.

٣ دستگاه جانبی را به تلويزيون وصل کنيد.

يا
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فهرست

اطالعات مهم ايمنی  2

3    اطالعات تكميلی

مراحل نصب  4

سرهم بندی و آماده سازی  4
باز کردن کارتن  4

جداگانه خريداری شود  7
قطعات و دکمه ها  7

بلند کردن و حمل تلويزيون  10
راه اندازی تلويزيون  11

اتصال به پايه   -  11
جمع کردن کابل ها  -  13

قرار دادن بر روی ميز  -  14
نصب برروی ديوار  -  15

دستگاه کنترل از راه دور  16

تماشای تلويزيون  17
اتصال آنتن  17

روشن کردن تلويزيون برای نخستين بار  17

برقراری اتصاالت  18
اتصال دستگاه  18

سرگرمی  19
 USB اتصال دستگاه ذخيره  -  19

جستجوی فايل ها  -  20

عيب يابی  21

22 مشخصات فنی  

اطالعيه نرم افزار منبع آزاد  24

3

اطالعات تكميلی

مشاهده لوح فشرده مربوط به دفترچه راهنما
دفترچه راهنمايی در قالب فايل PDF برروی لوح فشرده ارائه شده است. برای مشاهده آن برروی رايانه برنامه ادوب آکروبات ريدر را نصب کنيد.
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اطالعات مهم ايمنی

   چنانچه پيام های اخطار را ناديده بگيريد در معرض آسيب، سانحه يا مرگ هستيد. 
  چنانچه اين پيام های هشدار را ناديده بگيريد در معرض آسيب يا ضايعه خواهيد بود. 

  قبل از استفاده از تلويزيون لطفًا احتياط های ايمنی را مطالعه کنيد. 
  شكل های نشان داده شده در اين دفترچه ممكن است با دستگاه شما کمی تفاوت داشته باشد. 

اخطار

هشدار

اخطار

اخطار

اخطار

اخطار

 اخطار

اخطار

هشدار

احتياط در نصب دستگاه

دستگاه را از منابع حرارتی نظير گرمكن های برقی
دور نگه داريد.

- امكان شوك الكتريكی، آتش سوزی، خرابی يا تغيير
شكل دستگاه وجود دارد.

اخطارهای مربوط به جريان برق

اخطارپيرامون جابجايی دستگاه

اخطارپيرامون استفاده از دستگاه

در صورت احساس دود يا بو يا شنيدن صدای عجيب
دو شاخه دستگاه را از برق بيرون کشيده و با مرکز خدمات

تماس بگيريد.
- چنانچه بدون رعايت موارد مناسب به استفاده از دستگاه

ادامه دهيد احتمال شوك الكتريكی يا آتش سوزی وجود دارد.

از استفاده دستگاه در محل های مرطوب نظير حمام
يا نظير آن خودداری نماييد.

- اين امر منجر به آتش سوزی يا شوك برقی می شود.

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

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

دستگاه را از نور مستقيم آفتاب دور نگه داريد.
- احتمال آسيب دستگاه وجود دارد.

دستگاه را در محل های بسته نظير کتابخانه يا
کابينت قرار ندهيد.

- دستگاه نياز به تهويه دارد.

دستگاه را به پريزی که دارای اتصال زمين است
وصل کنيد.

- با دستان خيس دو شاخه را لمس نكنيد.

بعالوه در صورت خيس يا کثيف بودن دو شاخه
ابتدا کامَال گرد و غبار يا آب را پاك کنيد.

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

هرگز اين محصول و يا آنتن را در زمان طوفان و يا رعدو برق 
لمس نکنيد.

-    ممکن است باعث برق گرفتگی شما شود.

يک هادی جريان الکتريکی ( مانند اشياء فلزی  ) را به کابل برق 
در حاليکه انتهای آن به پريز برق روی ديوار وصل است  را 

متصل نکنيد.
عالوه بر اين ، کابل برق را پس از اتصال به ترمينال ورودی 

ديوار لمس نکنيد.
-    ممکن است باعث برق گرفتگی شما شود.

مراقب باشيد تا سيم برق از ضايعات فيزيكی نظير
تا شدن، له شدن، ماندن در الی درب بسته يا قرار

گرفتن در زير پا محافظت شود.
توجه ويژه ای به دو شاخه ها، پريزهای برق و محل

وجود سيم دستگاه های برقی داشته باشيد.

در هنگام جابجايی از وارد آوردن تكان های شديد
خودداری نماييد.

- در غير اين صورت دچار شوك الكتريكی شده يا
دستگاه آسيب خواهد ديد.

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

در صورت افتادن دستگاه، دستگاه آسيب ديده و
استفاده از آن منجر به شوك الكتريكی و آتش سوزی

می شود. جهت تعمير با مرکز خدمات مجاز تماس بگيريد.

از خاموش بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد.
پيش از جابجايی دستگاه تمامی کابل ها را درآوريد.

- در غير اين صورت ممكن است دچار برق گرفتگی
شده يا دستگاه آسيب ببيند.

از باز کردن، تعمير يا اصالح دستگاه خودداری نماييد.
- احتمال آتش سوزی يا برق گرفتگی وجود دارد.

- برای بررسی يا تعمير با مرکز خدمات تماس بگيريد.

برای کاهش خطر آتش سوزی يا شوك الكتريكی
دستگاه را در معرض رطوبت باران قرار ندهيد.
دستگاه نبايد در معرض قطرات آب يا پاشيده شدن
آن قرار بگيرد. همچنين از قرار دادن اشياء حاوی

آب نظير گلدان برروی دستگاه خودداری نماييد.

در هنگام نياز به سرويس براثر خرابی دستگاه نظير
آسيب سيم برق يا دو شاخه، پاشيدن شدن آب داخل
آن يا افتادن اشياء داخل تلويزيون همچنين قرار

گرفتن دستگاه در معرض رطوبت يا باران، عملكرد
غيرعادی دستگاه و يا افتادن آن با مرکز خدمات

تماس بگيريد.

اطالعات مهم پيرامون پيشگيری از الصاق تصوير / سوختگی صفحه تلويزيون
- وقتی تصوير ثابتی ( نظير آرم ها، منوهای صفحه، بازی های ويدئويی، رايانه
و صفحات پيام نما) برای مدت زمان طوالنی پخش شوند، تصوير شبح گونه آنها

بر روی صفحه نقش می بندد. اين حالت تصوير سوختگی نام دارد. تصوير
سوختگی تحت پوشش ضمانت کارخانه نيست.

- برای پيشگيری از اين موضوع از پخش تصاوير ساکن برای مدت زمان طوالنی
خودداری  پالسما)  برای  بيشتر  يا  ساعت   ١ دی،  سی  ال  برای  بيشتر  يا  ساعت   ٢

نماييد. )
- همچنين اگر از ابعاد تصوير ٤:٣ استفاده می کنيد اين حالت در دوطرف تصوير

عارض می شود.

ماداميكه دوشاخه دستگاه به پريز متصل است، برق در دستگاه جريان دارد
حتی اگر تلويزيون را از طريق SWITCHخاموش کرده باشيد.
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