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Read Safety and Reference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.

Magyar

Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen!
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Français

Česky
.
riferiment
Consultare la sezione Sicur
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Consulte o manual de Segurança e Referência.

Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Przeczytaj
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku
připevněném k výrobku.

Slovenčina

Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.

Română

Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.

Български

Прочетете Безопасност и справки.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.

Lees Veiligheid en referentie
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.

Eesti

Ελληνικά

Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.

Lietuvių k.

Slovenščina

Preberite Varnostne informacije in napotki.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.

Latviešu

Hrvatski

Pročitajte Sigurnost i reference.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Srpski

Shqip

Lexo Sigur
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.

Norsk

Les Sikkerhet og referanse.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.

Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

Dansk

Læs Sikkerhed og Reference.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.

Про

Suomi

Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.

Македонски

За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
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Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.

: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
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77.8

4.0

3.9

Power requirement

AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz

NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumas ir nuorodos
LED TV*
* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su
foniniu šviesos diodų apšvietimu.

Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.

www.lg.com
Autorių teisės ⓒ 2018 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Įspėjimas! Saugos
instrukcijos
DĖMESIO
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARYTI

DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ,
NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DETALĖS). VIDUJE
NĖRA NAUDOTOJO APTARNAUJAMŲ DETALIŲ. VISUS DARBUS
PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.
Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą
„pavojingą įtampą“ gaminio korpuse, kuri gali būti
pakankamai aukšta, kad sukeltų žmonėms elektros smūgio
pavojų.
Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie svarbias
naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo)
instrukcijas, pridedamas prietaiso dokumentacijoje.
ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJŲ, SAUGOKITE GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.

LIETUVIŲ K.

• NORËDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA
KITUS DAIKTUS SU ATVIRA LIEPSNA VISADA LAIKYKITE ATOKIAU
NUO ŠIO GAMINIO.
• Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto
tokioje aplinkoje:
-- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.
-- Nelaikykite drėgnose vietose, pvz., vonios kambaryje.
-- Šalia bet kokių karščio šaltinių, tokių kaip viryklė, ir kitų karštį
skleidžiančių įrenginių.
-- Šalia virtuvės įrangos arba drėkintuvų, kur lengvai gali patekti
garai arba alyva.
-- Nuo lietaus ir vėjo neapsaugotose vietose.
-- Saugokite prietaisą nuo varvėjimo ir lašėjimo, nestatykite daiktų
su vandeniu, pvz., vazų, puodelių ir pan., ant arba virš prietaiso
(pvz., ant lentynos, esančios virš prietaiso).
-- Šalia degių daiktų, tokių kaip benzinas ar žvakės, saugokite
televizorių nuo tiesioginio oro kondicionieriaus poveikio.
-- Neįrenkite labai dulkėtose vietose.
Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį,
gaminys gali užsidegti / sprogti, sugesti ar deformuotis.
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• Vėdinimas
-- Įrenkite televizorių gerai vėdinamoje vietoje. Neįrenkite uždaroje
erdvėje, pavyzdžiui, knygų spintoje.
-- Nestatykite gaminio ant kilimo ar pagalvės.
-- Prijungę prie elektros tinklo, neblokuokite ir neuždenkite
gaminio audiniu ar kitomis medžiagomis.
• Nelieskite vėdinimo angų. Žiūrint televizorių ilgesnį laiką,
vėdinimo angos gali įkaisti.
• Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio
poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo,
privėrimo durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus,
sieninius lizdus ir vietas, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
• Neperkelkite televizoriaus, jei jo maitinimo kabelis yra prijungtas
prie elektros tinklo.
• Nenaudokite pažeisto arba netvirtai prijungto maitinimo laido.
• Ištraukdami maitinimo laidą, tvirtai laikykite už kištuko.
Atjungdami televizorių iš elektros tinklo, netraukite už maitinimo
laido.
• Nejunkite prie to paties elektros lizdo per daug prietaisų, nes gali
kilti gaisras, taip pat galima patirti elektros smūgį.
• Prietaiso atjungimas nuo elektros tinklo
-- Šis prietaisas atjungiamas ištraukiant maitinimo laido kištuką.
Pavojaus atveju maitinimo laido kištukas turi būti lengvai
pasiekiamas.
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis. Dėl to
televizorius gali apvirsti ir sunkiai sužeisti.
• Lauko antenos įžeminimas (gali skirtis pagal šalį):
-- Įrengus lauko anteną, būtina laikytis toliau pateikiamų
atsargumo priemonių. Neįrenkite lauko antenos sistemos šalia
oro elektros linijų ar kitų apšvietimo ar maitinimo grandinių ar
vietose, kuriose galimas kontaktas su tokiomis elektros linijomis
ar grandinėmis, nes tai gali sukelti rimtą kūno sužalojimą ar
mirtį.
Kad būtų užtikrinta tam tikra apsauga nuo viršįtampių ir statinių
krūvių, antenos sistema turi būti įžeminta. JAV nacionalinio
elektros kodekso (NEC) 810 str. pateikiama informacija apie
tinkamą stiebo ir pagrindo konstrukcijos įžeminimą, į antenos
iškrovos prietaisą vedančio kabelio įžeminimą, įžeminimo laidų
dydį, antenos iškrovos prietaiso įrengimo vietą, prijungimą prie
įžeminimo elektrodų ir reikalavimus įžeminimo elektrodams.
Antenos įžeminimas pagal nacionalinį elektros kodeksą, ANSI/
NFPA 70

• Baterijos
-- Priedus (baterijas ir pan.) laikykite saugioje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
-- Nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite baterijų ir saugokite
jas nuo perkaitimo. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijas
saugokite nuo per didelio karščio.
• Perkėlimas
-- Prieš perkeldami įsitikinkite, kad gaminys išjungtas, maitinimo
laido kištukas ištrauktas ir atjungti visi laidai. Didesnius
televizorius turi nešti 2 arba daugiau žmonių. Nespauskite ir
nesukelkite spaudimo ant priekinės televizoriaus plokštės.
Priešingu atveju galimas gaminio sugadinimas, gaisras ar kūno
sužalojimas.
• Nuo drėgmės saugančią pakavimo medžiagą ar vinilinę pakavimo
medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Saugokite gaminį nuo smūgių, nemeskite į jį jokių daiktų,
nemeskite nieko į ekraną.
• Nespauskite stipriai plokštės ranka ar aštriu daiktu, pvz., nagu,
pieštuku ar rašikliu, ir nesubraižykite jos. Taip galite sugadinti
ekraną.
• Valymas
-- Norėdami nuvalyti produktą, ištraukite maitinimo laidą ir
švelniai nuvalykite minkšta / sausa šluoste. Nepurkškite
tiesiai ant televizoriaus vandens ar kitokių skysčių. Niekada
nenaudokite langų valiklių, oro gaiviklių, insekticidų, tepalų,
vaško (automobilinio, pramoninio), abrazyvinių medžiagų,
skiediklių, benzolo, alkoholio ir kt., kurie gali pažeisti produktą ir
jo skydelį. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis ir gali būti
sugadintas gaminys.

LIETUVIŲ K.

• Įžeminimas (Išskyrus prietaisus, kurie nėra įžeminami.)
-- Televizorius su įžemintu trijų kontaktų kištuku turi būti
jungiamas prie įžeminto trijų kontaktų elektros lizdo. Būtinai
prijunkite įžeminimo kabelį, kad apsisaugotumėte nuo galimo
elektros smūgio.
• Niekada nelieskite šio prietaiso ir antenos perkūnijos metu. Jūs
galite patirti elektros smūgį.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai prijungtas prie
televizoriaus ir sieninio elektros lizdo. Priešingu atveju gali būti
sugadintas kištukas ir lizdas, o kraštutiniais atvejais gali kilti
gaisras.
• Nedėkite į gaminį metalinių ar degių daiktų. Pašaliniam daiktui
patekus į gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į klientų
aptarnavimo skyrių.
• Nelieskite prijungto maitinimo laido galo. Jūs galite patirti
elektros smūgį.
• Bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į vietos klientų
aptarnavimo skyrių.
-- Gaminys buvo pažeistas.
-- Jei į gaminį (elektros adapterį, maitinimo laidą ar televizorių)
pateko vandens ar kitokios medžiagos.
-- Jei užuodžiate iš televizoriaus dūmus ar kitus kvapus.
-- Jei prietaisas paveiktas žaibo ar nėra naudojamas ilgesnį laiką.
Išjungus televizorių nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku,
elektros maitinimas vis tiek yra prijungtas prie prietaiso, nes
neištrauktas jo kištukas.
• Nenaudokite šalia televizoriaus aukštos įtampos elektros prietaisų
(pvz., elektrinės vabzdžių gaudyklės). Dėl to gali sutrikti gaminio
veikimas.
• Nebandykite jokiu būdu modifikuoti šio gaminio be rašytinio „LG
Electronics“ leidimo. Gali netyčia kilti gaisras arba ištikti elektros
smūgis. Dėl techninės priežiūros ar remonto kreipkitės į vietos
klientų aptarnavimo skyrių. Dėl neleistino modifikavimo vartotojas
gali netekti teisės naudotis šiuo prietaisu.
• Naudokite tik „LG Electronics“ patvirtintus priedus. Priešingu
atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali
sugesti arba veikti netinkamai.
• Niekada neišmontuokite AC adapterio arba maitinimo laido. Dėl to
gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Su adapteriu elkitės atsargiai. Nenumeskite ir nedaužykite jo. Dėl
smūgio ar atsitrenkimo adapteris gali būti sugadintas.
• Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio riziką, nelieskite
televizoriaus šlapiomis rankomis. Jei maitinimo kištuko kontaktai
yra šlapi ar padengti dulkėmis, visiškai išdžiovinkite maitinimo
kištuką ir nuvalykite dulkes.
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Atskiras pirkinys

Paruošimas
• Jei po pristatymo iš gamyklos TV yra įjungiamas pirmą kartą, TV
inicijavimas gali trukti kelias minutes.
• Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
• Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek
tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
• Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties
šaltinį ar gaminio modelį.
• Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
• Prietaisas turi būti įrengtas ten, kur bus lengvai pasiekiamas
elektros lizdas. Kai kurie prietaisai neturi įjungimo / išjungimo
mygtuko. Jie yra išjungiami ištraukiant maitinimo laido kištuką.
• Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio
modelio.
• Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio
vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
• Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai
turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus.
Naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį
, jei USB kabelis ar
USB atminties kortelė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui.
B

B
A

A

* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm

• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas.
• Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI laido, ekranas gali nieko
nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida. (Rekomenduojami HDMI
laidų tipai)
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis (3 m arba mažesnis)
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu (3 m arba
mažesnis)
• Kaip naudoti ferito šerdį (Priklauso nuo modelio)
-- Norėdami sumažinti elektromagnetinius trukdžius maitinimo
kabelyje, naudokite ferito branduolį. Maitinimo kabeliu vieną
kartą apvyniokite ferito šerdį.
[Sienos pusė]

LIETUVIŲ K.

10 cm (+ / -2 cm)
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[TV pusė]

Atskirai įsigyjami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami
arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Norėdami įsigyti šiuos
gaminius, susisiekite su savo tiekėju. Šie įrenginiai veikia tik su tam
tikrais modeliais.
Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti atsižvelgiant
į gaminio funkcijų atnaujinimą, gamintojo aplinkybes ir politiką.
(Priklauso nuo modelio)

Prie sienos tvirtinamas laikiklis
Įsitikinkite, kad naudojate VESA standartą atitinkančius sraigtus ir
prie sienos tvirtinamus laikiklius. Standartiniai prie sienos tvirtinamų
laikiklių rinkinių matmenys pateikiami šioje lentelėje.
A
B

Modelis
VESA (A x B) (mm)
Standartinis
sraigtas
Sraigtų skaičius

32LK50*
100 x 100

43LK50*
200 x 200

M4

M6

4

4
LSW240B

Prie sienos
LSW140B
tvirtinamas laikiklis
Modelis
VESA (A x B) (mm)
Standartinis
sraigtas
Sraigtų skaičius
Prie sienos
tvirtinamas laikiklis

28TK43*
100 x 100
M4
4
RW120

MSW240

Televizoriaus kėlimas ir
judinimas
Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją,
kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį
saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.
• Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią
televizoriaus pakuotę arba dėžę.
• Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo
kabelį ir visus kitus kabelius.
• Kai laikote televizorių, ekranas turi būti nusuktas nuo jūsų, kad
nesugadintumėte.

•• Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
•• Neneškite TV laikydami už kabelių laikiklių, nes jie gali
sulūžti ir galite susižaloti arba sugadinti TV.
•• Tvirtindami stovą prie televizoriaus, padėkite televizorių
ekranu žemyn ant užkloto stalo arba ant lygaus paviršiaus
tam, kad ekranas būtų apsaugotas nuo įbrėžimų.

Montavimas ant stalo
1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį.
• Palikite (mažiausia) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte
tinkamą vėdinimą.

10 cm
• Tvirtai laikykite televizorių už jo šono ir apačios. Jokiu būdu
nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.

10 cm
10 cm

10 cm
10 cm

(Priklauso nuo modelio)
2 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo sienoje.
• Didelį televizorių gali pernešti mažiausia 2 žmonės.
• Pernešdami televizorių rankomis laikykite jį taip, kaip parodyta
šiame paveikslėlyje.

LIETUVIŲ K.

• Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
• Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite
ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
• Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti
ir sugadinti ekraną.
• Valdydami televizorių būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
išsikišusių mygtukų.

•• Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų,
tepalų ir t.t.) ant varžtų. (Tai darydami galite sugadinti
produktą.)
•• Jeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų,
kad apsaugotumėte gaminį ir jis nenuvirstų. To nepadarius,
gaminys virsdamas gali sužeisti.
•• Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio
eksploatavimo trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
•• Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl
nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.
•• Gerai įsukite ir priveržkite varžtus. (Jei juos priveršite
nepakankamai, sumontavus televizorius gali pakrypti į
priekį.) Nenaudokite per daug jėgos, nes gali būti sugadinti
varžtai arba televizoriaus stovas.
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Televizoriaus tvirtinimas prie sienos
10 cm

10 cm

m
10 c
10 cm

10 cm

(Priklauso nuo modelio)
1 Galinėje televizoriaus pusėje įkiškite ir priveržkite varžtus su ąselėmis
arba televizoriaus laikiklius ir varžtus.
• Jei vietoj varžtų su ąselėmis įsukti varžtai, pirmiausia išsukite
šiuos varžtus.
2 Pritvirtinkite sienos laikiklius varžtais prie sienos. Sutapatinkite
sienos laikiklį ir televizoriaus gale esančius varžtus su ąsomis.
3 Tvirtai sujunkite varžtus su ąsomis ir sienos laikiklius tvirta virvute.
Įsitikinkite, kad virvutė yra horizontali su plokščiu paviršiumi.
• Naudokite paaukštinimą ar spintelę, kurie būtų pakankamai stiprūs
ir dideli, kad saugiai išlaikytų televizorių.
• Laikikliai, varžtai ir virvutės nepateikiami. Papildomų priedų galite
įsigyti iš vietos pardavėjo.

Įrengimas ant sienos

LIETUVIŲ K.

Pritvirtinkite atskirai įsigyjamą tvirtinimo prie sienos laikiklį ant
televizoriaus galinės pusės ir pritvirtinkite jį prie tvirtos sienos
statmenai grindims. Jei norite televizorių kabinti ant kitų statybinių
medžiagų, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. LG rekomenduoja, kad
montavimą atliktų kvalifikuotas profesionalus montuotojas. Mes
rekomenduojame naudoti LG prie sienos montuojamus laikiklius.
LG prie sienos montuojamą laikiklį paprasta pakreipti, kai laidai jau
prijungti. Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais laikikliais,
prie sienos montuojamus laikiklius naudokite ten, kur įrenginys yra
atitinkamai pritvirtintas prie sienos ir palikta pakankamai vietos išorinių
įrenginių prijungimui. Rekomenduojama prijungti visus laidus prieš
montuojant fiksuojamą prie sienos montuojamą laikiklį.
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(Priklauso nuo modelio)
•• Nuimkite stovą prieš montuodami TV ant sieninio laikiklio,
atvirkščia tvarka atlikę stovo surinkimo veiksmus.
•• Daugiau informacijos apie varžtus ir sieninį laikiklį rasite
skyrelyje „Atskirai įsigyjami elementai“.
•• Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie
gaminio galinės sienelės pritvirtinkite standartinę VESA
montavimo sąsają (papildomas dalis). Kai tvirtinate
televizorių naudodami tvirtinimo prie sienos laikiklį
(atskirai įsigyjama dalis), gerai jį pritvirtinkite, kad
nenukristų.
•• Tvirtindami televizorių ant sienos, įsitikinkite, kad
televizorius neužkabinamas už jo galinėje dalyje esančių
maitinimo ir signalo kabelių.
•• Neinstaliuokite šio gaminio ant sienos, jei jis gali turėti
sąlytį su tepalu ar riebalų garais. Tai gali pažeisti gaminį ir
jis gali nukristi.
•• Varžtas išoriniame galinio dangčio paviršiuje turėtų būti
ne ilgesnis nei 8 mm. (Tik 28TK43*)
Tvirtinimo prie sienos pagrindas
Galinis
dangtis
Tvirtinimo prie sienos
pagrindas
Galinis dangtis
Standartinis sraigtas:
M4 x L10
Maks. 8 mm

Jungtys
Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite
įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau
informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu
įrenginiu pateiktame vadove.

Antena / kabelis
Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).
• Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2
televizorius.
• Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite
signalo stiprintuvą.
• Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite
reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
• Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.

Palydovinė antena
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo
palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω). (Priklauso nuo modelio)

CI modulis
Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos
režimu. (Priklauso nuo modelio)
• Patikrinkite, ar CI modulis teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA
kortelės lizdą. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti
žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
• Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta
CI+ kamera, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės
televizijos paslaugų operatorių.

Kitos jungtys
Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios vaizdo
ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu.
Atskiras kabelis nepridedamas.

USB
Kai kurie šakotuvai gali neveikti. Jei USB įrenginys, prijungtas naudojant
USB šakotuvą, neaptinkamas, prijunkite jį prie televizoriaus USB
prievado tiesiogiai.

Išoriniai įrenginiai
Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: „Blu-ray“ leistuvai, HD imtuvai,
DVD leistuvai, VCR, garso sistemos, USB atminties įrenginiai, asmeniniai
kompiuteriai, žaidimų ir kitokie išoriniai įrenginiai.
• Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo
modelio.
• Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami
televizoriaus jungties tvarkos.
• Jei „Blu-ray“ / DVD arba VCR įrenginiu įrašote televizijos laidą,
įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie
televizoriaus per DVD arba VCR. Daugiau informacijos rasite su
prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
• Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite vadove.
• Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja
pateiktą kabelį.
• Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus
vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite
kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo
dažnį arba VAIZDAS meniu reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol
vaizdas taps ryškus.
• Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai
neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
• Jungiantis per laidinį LAN tinklą, rekomenduojama naudoti CAT 7
kabelį. (Tik jei yra
prievadas.)
• Nenumeskite gaminio ir saugokite, kad jis neapvirstų
jungiant išorinius įrenginius. Taip galite susižeisti arba
sugadinti gaminį.
• Kai prijungiate išorinius įrenginius, pvz., vaizdo žaidimų
pultą, įsitikinkite, kad jungiamieji kabeliai yra pakankamai
ilgi. To nesilaikant gaminys gali apvirsti, dėl to gali būti
sužeisti žmonės arba sugadintas gaminys.

HDMI
LIETUVIŲ K.

• Palaikomas HDMI garso formatas (Priklauso nuo modelio):
AC-3 (Maks. pralaidumas: 640 Kbps),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz)
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Mygtuko naudojimas
Su šiuo mygtuku galite paprastai naudoti televizoriaus funkcijas.
(Priklauso nuo modelio)

Nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto
mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite
televizorių.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite
baterijas (1,5 V AAA), kad jų ir galai atitiktų ženklinimą skyrelio
viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Norėdami išimti baterijas atlikite
įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus nuotolinio valdymo
jutiklį.

Pagrindinės funkcijos
Įjungti / Išjungti (paspausti)

LIETUVIŲ K.

(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių
arba regionų.)
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(Maitinimas) Įjungia arba išjungia televizorių.
Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės
televizijos programa.
Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas
skaitmeninis režimas.
Bus įjungta garsinių apibūdinimų funkcija.
Pakeičia vaizdo dydį.
(ĮVESTIS) Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Skaičių mygtukai Įvedami skaičiai.
Atveria įrašytą programų sąrašą.
Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.
Pritaiko garsumo lygį.
Atveria mėgstamiausių programų sąrašą.
Rodo programų vadovą.
(NUTILDYMAS) Nutildo visus garsus.
Slenkama per įrašytas programas.
Pereinama prie ankstesnio arba kito ekrano.
Teleteksto mygtukai (
) Šie mygtukai naudojami
teletekstui įvesti.
(PAGRINDINIS) Įjungiamas pagrindinis meniu.
(Nuostatos) Atveria pagrindinį meniu.
Prieiga prie greitų meniu.
Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn)
Slenkama per meniu langus ir parinktis.
Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.
Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
Rodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną.
Funkcija nepalaikoma.
Valdymo mygtukai (
) Valdomas medijos
turinys.
Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu
langų funkcijos.

Automatinis programos nustatymas
(Nuostatos)

NUSTATYMAS

Automat. nustatymas

Automatiškai suderina programas.
• Jei įvesties šaltinis nėra tinkamai prijungtas, programos registracija
gali neveikti.
• Automat. nustatymas randa tik tuo metu transliuojamas
programas.
• Jei nustatymas Užrakinti sistemą yra įjungtas, iššokančiame
lange bus reikalaujama slaptažodžio.

Energijos taupymas naudojimas
(Nuostatos)

VAIZDAS

Energijos taupymas

Sureguliavus didžiausią ekrano šviesumą sumažinamos energijos
sąnaudos.
• Išjungti: Išjungia energijos taupymą.
• Minimalus / Vidutinis / Maksimalus: Pritaiko iš anksto
nustatytą energijos taupymą.
• Ekrano išjungimas: Ekranas išjungiamas ir leidžiamas tik garsas.
Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio
valdymo pulto mygtuką (tik ne maitinimo mygtuką).

Vaizdo režimo pasirinkimas
(Nuostatos)

VAIZDAS

Vaizdo režimas

Parenkamas vaizdo režimas, kuris yra optimizuojamas pagal žiūrėjimo
aplinką arba programą.
• Ryškus: Padidina kontrastą, ryškumą ir aiškumą, kad būtų
rodomas vaizdintas vaizdas.
• Standartinis: Rodomas įprasto lygio kontrasto, ryškumo ir
aiškumo vaizdas.
•
: Energijos taupymo funkcija pakeičia TV nustatymus taip, kad
būtų sumažintos energijos sąnaudos.
• Kinas: Rodomas optimalus vaizdas filmams.
• Sportas: [Priklauso nuo modelio]
Pritaiko vaizdą intensyviems ir dinamiškiems veiksmams,
sustiprinant pagrindines spalvas, pvz., baltą, žolės spalvą ar
dangaus mėlį.
• Žaidimai: Rodomas optimalus vaizdas žaidimams.
• Priklausomai nuo įvesties signalo galimų vaizdo režimų skaičius
gali skirtis.

LIETUVIŲ K.

• Senų ir naujų baterijų nedėkite kartu. Baterijos gali
perkaisti ir ištekėti.
• Įdėjus akumuliatorių neteisinga polių kryptimi, jis gali
sprogti arba tapti nesandarus, dėl to gali kilti gaisras,
galima susižeisti arba užteršti aplinką.
• Šiame prietaise naudojamos baterijos. Jūsų
bendruomenėje gali būti aplinkosauginių nuostatų, pagal
kurias jums reikia atitinkamai pašalinti šias baterijas. Dėl
informacijos apie šalinimą ar perdirbimą kreipkitės į savo
vietos valdžios institucijas.
• Gaminio viduje esančios ar nesančios baterijos turi būti
saugomos nuo didelio karščio, pvz., saulėkaitos, ugnies
ir pan.

Nuostatos
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Vaizdo režimo reguliavimas
(Nuostatos)

VAIZDAS

Papildomų vaizdo parinkčių nustatymas

Vaizdo režimas

Ši funkcija leidžia atlikti pasirinkto vaizdo režimo išsamius pakeitimus.
• Foninis apšvietimas: Valdomas ekrano šviesumas reguliuojant
foninį apšvietimą. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.
• Kontrastas: Reguliuoja šviesių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą.
Kuo vertė arčiau 100, tuo didesnis kontrastas.
• Šviesumas: Nustatomas bendras ekrano šviesumas. Kuo vertė
arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.
• Aštrumas: Reguliuoja vaizdo aštrumą. Kuo vertė arčiau 50, tuo
aštresnis ir aiškesnis vaizdas.
• Spalva: Padidina arba sumažina ekrane rodomų spalvų toną. Kuo
vertė arčiau 100, tuo gilesnė spalva.
• Atspalvis: Reguliuoja ekrane rodomų raudonos ir žalios spalvų
balansą. Kuo vertė arčiau „Raudona 50“, tuo bus raudonesnė spalva.
Kuo vertė arčiau „Žalia 50“, tuo bus žalesnė spalva.
• Spalvų t.: Reguliuoja spalvų temperatūrą iš šaltos į šiltą.
• Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.

(Nuostatos)
parinktis

VAIZDAS

Vaizdo režimas

Paveikslo

Reguliuojami detalūs vaizdo nustatymai.
• Triukšmo mažinimas: Panaikina vaizdo triukšmą.
• MPEG triukšmo mažinimas: Panaikina triukšmą, atsiradusį dėl
skaitmeninio vaizdo signalų.
• Tamsumo lygis: Reguliuojamas ekrano ryškumas ir kontrastas,
kad įvesties vaizdo juodos spalvos lygis atitiktų ekrano juodumą
(tamsumo lygį).
• Tikras kinas: Ekrano vaizdas optimizuojamas filmams.
• Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.

Vaizdo parametrų nustatymas iš naujo
(Nuostatos)
atstatymas

VAIZDAS

Vaizdo režimas

Vaizdo

Atstato vartotojo pasirinktus vaizdo parametrus. Atstatomi visi vaizdo
režimai. Pasirinkite vaizdo režimą, kurį norite atstatyti.

Išplėstinio valdymo nustatymas
(Nuostatos)
valdymas

VAIZDAS

Vaizdo režimas

Išplėstinis

Kalibruojamas kiekvieno vaizdo režimo ekranas arba reguliuojami
vaizdo nustatymai konkrečiam ekranui.
• Dinamiškas kontrastas: Pagal vaizdo ryškumą sureguliuoja
kontrastą iki optimalaus lygio.
• Dinamiškos spalvos: Reguliuoja spalvas, kad vaizdas būtų kuo
natūralesnis.
• Gama: Pagal vaizdo signalo išvesties ir įvesties santykį nustatoma
gradacijos kreivė.
• Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.

LIETUVIŲ K.
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Ekrano dydžio nustatymas
(Nuostatos)

VAIZDAS

Vaizdo formatas

Parenkamas ekrano vaizdo formatas.
•
: Rodomas 16:9 vaizdo formatas.
• Tik skenuoti: Rodo vaizdus originaliu dydžiu, neapkarpius vaizdo
pakraščių.
• Funkcija Tik skenuoti galima DTV, komponento, HDMI ir DVI
(daugiau nei 720p) režimu.
• Originalus: Pakeičia vaizdo formatą į 4:3 ar 16:9, priklausomai
nuo įvesties vaizdo signalo.
• Plačiaformatis: Kai televizorius gauna plataus ekrano signalą,
jūs galite linijine proporcija pakeisti vaizdą horizontaliai arba
vertikaliai ir visiškai užpildyti ekraną. 4:3 ir 14:9 formato vaizdas
per DTV įvestį yra palaikomas visu ekranu be jokio vaizdo
iškraipymo.
• Analoginės televizijos / DTV režimu galima parinktis
Plačiaformatis.
•
: Rodomas 4:3 vaizdo formatas.
•
: Naudodami 14:9 režimą, galite žiūrėti 14:9 vaizdo formatu
arba bendrąja televizijos programa. 14:9 ekranas rodomas taip pat,
kaip 4:3 formatu, tik praplečiamas aukštyn arba žemyn.
• Mastelis: Vaizdo dydis pritaikomas prie ekrano pločio. Viršutinė ir
apatinė vaizdo dalys gali būti nukirptos.

Garso režimo pasirinkimas
(Nuostatos)

GARSAS

TV garsiakalbių naudojimas

Garso režimas

Nustato optimalų TV garso lygį pagal pasirinktą garso režimą.
• Standartinis: Optimizuoja garsą visų tipų turiniui.
• Naujienos: Padidinamas balso, sklindančio iš televizoriaus,
aiškumas.
• Muzika: [Priklauso nuo modelio] Optimizuoja garsą muzikai.
• Kinas: Optimizuoja garsą filmams.
• Sportas: [Priklauso nuo modelio] Optimizuoja garsą sportui.
• Žaidimai: Optimizuoja garsą žaidimams.

Garso efektų funkcijos naudojimas
(Nuostatos)

GARSAS

Garso efektas

Vartotojas gali pasirinkti įvairius garso efektus.
• Aukšti dažniai: Valdomi dominuojantys išvesties garsai.
• Žemi dažniai: Valdomi švelnesni išvesties garsai.
• Balansas: Reguliuokite kairiosios / dešiniosios pusės garso
balansą.
• Atstatymas: Inicijuojamas Garso efekto meniu parinktas efektas.

Norint nustatyti automat. Garsą
(Nuostatos)

GARSAS

Automat. garsas

Automat. garsas Įjungti. Skirtingų kanalų garso išvestis
reguliuojama automatiškai, kad būtų malonu žiūrėti televizorių
perjungiant skirtingus kanalus.

Skaitmeninio garso išvestis naudojimas
(Nuostatos)

GARSAS

Skaitmeninio garso išvestis

Nustatoma Skaitmeninio garso išvestis.
Elementas

Garso įvestis

Skaitmeninė garso
išvestis

(Nuostatos)

GARSAS

TV garsiakalbiai

[Šią funkciją palaiko tik modeliai su įmontuotais TV garsiakalbiais.]
• Įjungti: Garsas yra leidžiamas per televizoriaus vidinius
garsiakalbius.
• Išjungti: Garsas yra leidžiamas tik per optinės skaitmeninio garso
išvesties prievadą.
• Režimu Išjungti funkcijos Garso režimas, Garso efektas ir
Automat. garsas neveikia.

Rankinio nustatymo naudojimas
(Nuostatos)

NUSTATYMAS

Rankin. nustatymas

Programos derinamos rankiniu būdu ir išsaugomos.
Galima patikrinti skaitmeninių programų signalo stiprumą ir signalo
kokybę.
Galima nustatyti analoginių programų pavadinimus ir atlikti
tikslųjį nustatymą (išskyrus Palydovas modelius). Paprastai tikslusis
nustatymas yra reikalingas tuomet, kai yra prastas priėmimo signalas.

Programų tvarkymas
(Nuostatos)

NUSTATYMAS

Programų tvarkymas

Redaguojamos išsaugotos programos.
Pasirenkant programą, nustatyti kaip mėgstamiausią programą,
blokuoti / atblokuoti programą, praleisti programą ir t.

Norint pasirinkti programos režimą
(Nuostatos)

NUSTATYMAS

Programos režimas

Ši funkcija leidžia žiūrėti programas, transliuojamas Antena, Kabelis,
Palydovas režimu.
• Programas galite žiūrėti tik pasirinktu režimu.

PCM

LIETUVIŲ K.

Visi
PCM
MPEG
PCM
Automatinis
Dolby Digital
Dolby Digital
• Palaikomas DTV garsas:
MPEG,
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
HE-AAC
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Apie CI informaciją
(Nuostatos)

NUSTATYMAS

Norėdami nustatyti dabartinį laiką
CI informacija

[Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.]
• Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas
(mokamas paslaugas).
• Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų.
• CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo
šalies transliacijų aplinkybių.
• Kai modulis įterpiamas į CI lizdą, galite pasiekti modulio meniu.
• Norėdami nusipirkti modulį ir išmaniąją kortelę, susisiekite su savo
platintoju.
• Kai TV yra įjungtas ir įstatytas CI modulis, galite nematyti šifruotų
programų vaizdo ir negirdėti garso. Išmanioji kortelė gali būti
nesuderinama su CI moduliu.
• Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitikinkite, kad jis
visiškai atitinka DVB-CI ar „CI plus“ reikalavimus.
• Neįprastas CAM (Sąlyginės prieigos modulio) apdorojimas gali
lemti blogą vaizdą.
• [Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.] Jei televizoriuje
nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI+ kamera,
kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės televizijos
paslaugų operatorių.

Kabelinės DTV nustatymas
(Nuostatos)
nustat.

NUSTATYMAS

Kabelin. skaitm. TV (DTV)

[Jeigu pasirinktas Programos režimas „Kabelis“]
• Paslaugos operatorius: Pasirinkite paslaugų operatorių.
• Automatinis kanalų atnaujinimas: Ši funkcija leidžia
automatiškai atnaujinti kanalą.

Palydovo sąranka
(Nuostatos)

NUSTATYMAS

Palydovo sąranka

[Jeigu pasirinktas Programos režimas „Palydovas“]
Galite pridėti/pašalinti/nustatyti norimą palydovą.

NUSTATYMAS

Redaguoti atsakiklį

LIETUVIŲ K.

[Jeigu pasirinktas Programos režimas „Palydovas“]
Gali įtraukti/keisti/pašalinti atsakiklį.
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LAIKAS

Laikrodis

Patikrina arba pakeičia laiką, žiūrint televizorių.
• Automatinis: Sinchronizuoja televizoriaus laikrodį pagal TV
stoties siunčiamą skaitmeninio laiko informaciją.
• Rankinis: Nustato laiką ir datą rankiniu būdu, jei automatinė
sąranka neatitinka dabartinio laiko.

Automatinio televizoriaus įjungimo arba
išjungimo nustatymas
(Nuostatos)

LAIKAS

Išjungimo laikas / Įjungimo laikas

Alite nustatyti televizoriaus įjungimo / išjungimo laiką.
Pasirinkite Išjungti, jei neketinate nustatyti Išjungimo laikas /
Įjungimo laikas.
• Norėdami naudoti Išjungimo laikas / Įjungimo laikas, teisingai
nustatykite dabartinį laiką.
• Net jei įjungta Įjungimo laikas funkcija, televizorius automatiškai
išsijungs po 120 minučių, jei per tą laiką nebus paspaustas joks
mygtukas.

Naudoti išsijungimo laikmatį
(Nuostatos)

LAIKAS

Išsijungimo laikmatis

Išjungia televizorių po nustatyto minučių skaičiaus.
Norėdami atšaukti funkciją Išsijungimo laikmatis, pasirinkite
Išjungti.

Norint nustatyti Autom. Budėjimas
(Nuostatos)

LAIKAS

Autom. budėjimas

[Šia funkcija galima naudotis tik kai kuriuose modeliuose arba tam
tikrose šalyse.]
Jeigu tam tikrą laiką nepaspausite jokio televizoriaus ar nuotolinio
valdymo pulto mygtuko, televizorius automatiškai persijungs į
budėjimo režimą.
• Ši funkcija neveikia Parduotuvės veiksena režimu arba kai
vyksta progr. įrangos atnaujinimas.

Atsakiklio redagavimas
(Nuostatos)

(Nuostatos)

Norint nustatyti slaptažodį
(Nuostatos)

UŽRAKTAS

Nustatyti slaptažodį

Nustatomas ar keičiamas televizoriaus slaptažodis.
• Pradinis slaptažodis nustatytas kaip ‘0000’.
• Jei pasirinkta šalis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne ‘0000’, bet
‘1234’.
• Kai pasirinkta šalis Prancūzija, negalima nustatyti slaptažodžio
‘0000’.

Sistemos užrakinimas
(Nuostatos)

UŽRAKTAS

Užrakinti sistemą

Blokuoja kanalus ar išorinę įvestį ir leidžia žiūrėti tik tam tikras
programas.
Iš pradžių funkciją Užrakinti sistemą nustatykite kaip Įjungti.
• Tėvų priežiūra (Tik DTV): Ši funkcija veikia atsižvelgiant
į informaciją, gaunamą iš transliuotojo. Taigi, jei signalas
neteisingas, funkcija neveikia. Neleidžiama vaikams žiūrėti tam
tikrų suaugusiesiems skirtų televizijos programų atsižvelgiant į
nustatytas įvertinimo ribas. Įveskite slaptažodį, kad būtų galima
žiūrėti užrakintą programą. Įvertinimai priklauso nuo šalies.
• Įvesties blokavimas: Blokuojami įvesties šaltiniai.

Kalbos nustatymas
(Nuostatos)

PARINKTYS

Kalba(Language)

Alite pasirinkti ekrane rodomo meniu ir skaitmeninio garso transliavimo
kalbą.

(Nuostatos)

PARINKTYS

Šalis

[Ši funkcija galima tik tam tikrose šalyse.]
Pasirinkite televizoriaus naudojamą šalies nustatymą.
Atsižvelgiant į pasirinktos šalies transliacijos aplinką pakeičiami
televizoriaus nustatymai.
• Pakeitus šalies nustatymą, gali būti rodomas Automat.
nustatymas informacinis ekranas.
• Šalyje, kurioje nėra fiksuoto skaitmeninės transliacijos reguliavimo,
atsižvelgiant į skaitmeninės transliacijos aplinkybes, gali neveikti
kai kurios DTV funkcijos.
• Jei šalies nustatymas yra „--“, Europos antžeminės skaitmeninės
standartinės transliacijos programos yra prieinamos, bet kai kurios
DTV funkcijos gali veikti netinkamai.

Norint pasirinkti garsinius komentarus arba
subtitrus
(Nuostatos)

PARINKTYS

Išjungta pagalba

Prastai girdintiems ar regos sutrikimų turintiems žmonėms pateikiami
garsiniai komentarai arba subtitrai.
• Sunku girdėti (ꔞ): Ši funkcija skirta asmenims, kurių klausa
sutrikusi. Nustačius kaip įjungtą, pagal numatytąjį nustatymą
rodomi subtitrai.
• Garso tipas: Ši funkcija skirta akliesiems, nes pateikiamas
garsinis paaiškinimas apie televizijos programoje vykstančią
situaciją, bei sklinda pagrindinis garsas. Kai funkcija Garso tipas
Įjungti, pagrindinis garsas ir garso tipas pateikiami tiktai toms
programoms, kurios yra su garso tipu.

Subtitrai nustatymas
(Nuostatos)

PARINKTYS

Subtitrai

Jei transliuojamose TV programose rodomi subtitrai, galite juos
peržiūrėti.
Subtitrai nustatomi kaip Išjungti, Įjungti arba Automatinis.
• Išjungti: Įjungiamas subtitrų rodymas.
• Įjungti: Įjungiamas subtitrų rodymas.
• Automatinis: Automatinis subtitrų rodymas.
LIETUVIŲ K.

• Meniu kalba (Language): Pasirinkite ekrano kalbą.
• Audio kalba: [Tik skaitmeniniu režimu][Konfigūruojami
elementai priklauso nuo šalies.] Pasirinkite pageidaujamą kalbą,
kai žiūrimos skaitmeninės transliacijos su galimu įgarsinimu
keliomis kalbomis.
• Subtitrų kalba: [Tik skaitmeniniu režimu] naudokite subtitrų
funkciją, kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų.
• Jeigu pasirinkta kalba subtitrų nėra, subtitrai bus rodomi
numatytąja kalba.
• Teksto kalba: [Tik skaitmeniniu režimu][Konfigūruojami
elementai priklauso nuo šalies.] Naudokite teksto kalbos funkciją,
kai tekstas transliuojamas dviem ar daugiau kalbų.
• Jei teletekstas pasirinkta kalba netransliuojamas, tekstas bus
rodomas numatytąja kalba.
• Pasirinkus neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas
klaidingai, taip pat gali kilti keblumų naudojant teletekstą.

Vietos nustatymas
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Gamyklinių parametrų atstatymas

Mano medijos naudojimas

(Nuostatos)
atstatymas

(PAGRINDINIS) MANO MEDIJA Visų rūšių laikmenos /
Filmų sąrašas / Nuotraukų sąrašas / Muzikos sąrašas

PARINKTYS

Gamyklinių parametrų

Ištrinama visa saugoma informacija ir atstatomi TV nustatymai.
Televizorius išsijungia ir vėl įsijungia, visi nustatymai atstatomi.
• Kai naudojamas nustatymas Užrakinti sistemą, rodomas
iškylantysis langas, kuriame prašoma slaptažodžio.
• Neišjunkite maitinimo paleidžiant.

PARINKTYS

Režimo nustatymas

Pasirenkama Namų veiksena arba Parduotuvės veiksena.
Naudodami namuose pasirinkite nustatymą Namų veiksena.
Parduotuvės veiksena nustatymas skirtas parduotuvėms.

Norint gauti pradinę programą
(Nuostatos) PARINKTYS
Įrangos pranešimas

LGE Atvirojo Kodo Programinės

Norint, kad rodytų atvirosios programos licencijas, esančias šiame
produkte.

Norint atnaujinti programinę įrangą
(Nuostatos)

PARINKTYS

Sistemos inform.

Pasirenka USB naujinimas, OAD naujinimas arba Programinės
aparatinės įrangos versija. Bus parsisiųsta ir įdiegta programinė
aparatinė įranga. Pasibaigus atnaujinimui, LG TV pasileis iš naujo.
• USB naujinimas: Atnaujina programinę įrangą per USB prietaisą.
• OAD naujinimas: Pasirenka Įjungti / Išjungti, kad atnaujintų
operacinę programinę įrangą, naudojant „OAD (Over Air Download)
Update“.
Automatinio atnaujinimo režimas reiškia, kad televizorius
automatiškai atnaujins programinę įrangą, kai programinė įranga
bus parsiųsta.
• Programinės aparatinės įrangos versija: Patikrina
programinės įrangos versiją ir produkto / paslaugos informaciją.
LIETUVIŲ K.
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Nustatomi su atkūrimu susiję nustatymai, tikrinant parinktis disko
atkūrimo metu.

USB įrenginio atjungimas

TV režimo keitimas
(Nuostatos)

Iš sąrašo pasirinkite failą. Jūsų pasirinktas failas leidžiamas per
televizorių.

USB įrenginys
Pasirinkite USB talpyklos įrenginį, kurį norite atjungti.
Pasirodžius pranešimui, kad USB įrenginys atjungtas, ištraukite įrenginį
iš televizoriaus.
• Pasirinkus atjungti USB įrenginį, jo nuskaityti nebegalima.
Ištraukite USB atmintinę ir vėl ją prijunkite.

USB atmintinės naudojimas – įspėjimas
• Jei USB talpyklos įrenginyje įtaisyta automatinio atpažinimo
programa arba naudojama sava tvarkyklė, jis gali neveikti.
• Kai kurie USB talpyklos įrenginiai gali neveikti ar veikti netinkamai.
• Naudokite tik USB talpyklos įrenginius, suformatuotus naudojant
„Windows“ failų sistemą FAT32 ar NTFS.
• Naudojant išorinius USB HDD įrenginius, rekomenduojama rinktis
įrenginius su mažesne nei 5 V nominalia įtampa ir mažesne nei 500
mA nominalia srove.
• Rekomenduojama naudoti 32 GB ar mažesnės talpos USB
atmintines ir 2 TB ar mažesnės talpos USB HDD įrenginius.
• Jei USB HDD įrenginys su energijos taupymo funkcija veikia
netinkamai, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Daugiau
informacijos rasite USB HDD įrenginio vartotojo vadove.
• USB talpyklos įrenginyje esantys duomenys gali būti pažeisti, tad
nepamirškite kituose įrenginiuose sukurti atsarginių svarbių failų
kopijų. Duomenų priežiūra – vartotojo atsakomybė, gamintojas už
duomenų praradimus neatsako.

Mano medijos palaikomi failai
• Maksimalus duomenų perdavimo greitis: 20 Mbps (megabitų per
sekundę)
• Palaikomi išorinių subtitrų formatai: .srt (SubRip), .smi (SAMI),
.sub (SubViewer1, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx (Vobsub)),
.ass/.ssa (SubStation Alpha), .txt (Templayer)
1 SubViewer: Palaiko tik

Palaikomi vaizdo formatai
• Maksimalus: 1 920 x 1 080, 30p (Tik Motion JPEG 640 x 480, 30p)
Pailginimas
.asf, .wmv
.avi, .xvid
.ts, .trp, .tp
.vob
.mp4, .mov
.mkv
.mpg, .mpeg
.dat
.flv

Kodekas
Vaizdas VC-1 (WMV3, WVC1)
Garsas WMA7,8,9 Standartinis
Vaizdas MPEG2, MPEG4 2 dalis, XviD, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, Dolby Digital
Garsas
(AC3), MP3
Vaizdas H.264/AVC, MPEG2, HEVC

Palaikomi garso formatai
Pailginimas Elementas
Info
Sparta bitais 32 Kbps – 320 Kbps
Pavyzdžio
8 kHz – 48 kHz
.mp3
dažnis
MPEG1 2 sluoksnis, MPEG1 3 sluoksnis,
Palaiko
MPEG2, MPEG2.5
Sparta bitais 4 Kbps – 320 Kbps
Pavyzdžio
.wma
8 kHz – 48 kHz
dažnis
Palaiko
WMA

Palaikomi nuotraukų formatai
Pailginimas

Garsas MP3, Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC
Vaizdas MPEG1, MPEG2
Garsas Dolby Digital (AC3), DVD LPCM
Vaizdas MPEG4 2 dalis, XVID, H.264/AVC, HEVC
Garsas AAC, MP3
Vaizdas MPEG2, MPEG4 2 dalis, H.264/AVC, HEVC
Garsas HE-AAC, Dolby Digital (AC3), MP3, LPCM
Vaizdas MPEG1, MPEG2

2D (jpeg)

Elementas

Raiška
SOF0: Baseline,
Galimas failo
SOF1: Išplėstinis nuoseklusis,
tipas
SOF2: Progresinis
Minimalus: 64 x 64,
Maksimali (Baseline tipo):
8 192 (P) x 8 192 (A),
Nuotraukos Maksimali (Išplėstinio nuosekliojo
dydis
tipo):
15 360 (P) x 8 640 (A),
Maksimalus (Progresinis tipas):
1 024 (P) x 768 (A)

Garsas Dolby Digital (AC3), LPCM
Vaizdas MPEG1
Garsas MP2
Vaizdas Sorenson H.263, H.264/AVC
Garsas MP3, AAC

LIETUVIŲ K.
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Gedimų šalinimas
Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
• Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar
kartą.
• Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra
kliūčių.
• Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos ( prie
, prie ).
Nėra nei vaizdo, nei garso.
• Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.
• Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.
• Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo,
prijungdami prie jo kitus gaminius.
Televizorius netikėtai išsijungia.
• Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas
elektros tiekimas.
• Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta
automatinio išsijungimo funkcija.
• Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių
televizorius išsijungs automatiškai.
Jungiantis prie kompiuterio (HDMI), neaptinkama signalo.
• Išjunkite/įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą.
• Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
• Perkraukite kompiuterį, kai TV yra įjungtas.

LIETUVIŲ K.
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Nenormalus ekranas
• Jeigu televizorius šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublyksėti. Tai
yra normalu ir nėra gaminio gedimas.
• Šis skydelis yra pažangus produktas, kuriame yra milijonai pikselių.
Ekrane galite matyti mažyčius juodus ir (arba) ryškių spalvų
taškelius (raudonus, mėlynus ar žalius), kurių dydis 1 ppm. Tai nėra
gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.
Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra
priežastis, dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.
• Galite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į
jūsų žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios).
Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų. Tai nėra susiję su
gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas.
• Jei ilgą laiką bus rodomas nejudantis vaizdas, galimas vaizdo
išdegimas. Venkite ilgą laiką televizoriaus ekrane rodyti nejudantį
vaizdą.

Skleidžiamas garsas
• Traškėjimas: Traškantis garsas žiūrint arba išjungiant televizorių
kyla termiškai susitraukiant plastikui dėl temperatūros ir drėgmės.
Šis triukšmas yra būdingas gaminiams, kuriuose reikalinga terminė
deformacija.
• Elektros grandinės gaudesys/ekrano dūzgimas: Žemo lygio
triukšmą sukuria aukštų dažnių grandinė, kuri tiekia srovę
gaminio elektroniniams komponentams. Kiekviename gaminyje
tai gali skirtis. Šis skleidžiamas garsas neturi įtakos gaminio
charakteristikoms ir patikimumui.

Specifikacijos
(Priklauso nuo šalies)
Transliavimo specifikacijos

Televizijos sistema

Kanalo aprėptis
(Diapazonas)

Maksimalus saugomų
programų skaičius

Skaitmeninė televizija

Analoginė televizija

DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2

PAL B/G/I/D/K
SECAM L

DVB-S/S2

DVB-C

DVB-T/T2

950 – 2150 MHz

46 – 890 MHz

VHF III: 174 – 230 MHz
UHF IV: 470 – 606 MHz
UHF V: 606 – 862 MHz

4000

46 – 862 MHz

1100

Išorinės antenos impedansas

75 Ω

CI modulis (A x P x G)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Aplinkos sąlygos
Veikimo temperatūra

Nuo 0 °C iki 40 °C

Drėgnumas naudojimo vietoje

Mažiau nei 80 %

Laikymo temperatūra

Nuo -20 °C iki 60 °C

Drėgnumas laikymo vietoje

Mažiau nei 85 %

LIETUVIŲ K.
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HDMI-DTV palaikomas režimas
Horizontalusis
dažnis
(kHz)
31,47
31,50

Vertikalusis
dažnis
(Hz)
59,94
60,00

720 (1 440) x 480i

15,73
15,75

59,94
60,00

720 x 480p

31,47
31,50

59,94
60,00

720 (1 440) x 576i

15,63

50,00

Signalas

Komponentas

720 x 576p

31,25

50,00

480i / 576i

O

44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
26,97
27,00
33,72
33,75

59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
23,976
24,00
29,97
30,00

480p / 576p

O

720p / 1 080i

O

1 080p

O
(Tik 50 Hz / 60 Hz)

Raiška
640 x 480p

1 280 x 720p

1 920 x 1 080i

1 920 x 1 080p

HDMI-PC palaikomas režimas
Raiška

LIETUVIŲ K.

720 x 400
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
1 280 x 720
1 360 x 768
1 366 x 7681
1 280 x 1 0242
(Tik FHD)
1 920 x 1 0802
(Tik FHD)
1 Tik 28TK43*, 32LK50*
2 Tik 43LK50*
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Komponento jungties jungimo
informacija

Horizontalusis
dažnis
(kHz)
31,469
31,469
37,879
48,363
45,00
47,712
47,712

Vertikalusis
dažnis
(Hz)
70,08
59,94
60,31
60,00
60,00
60,015
59,79

63,981

60,020

67,50

60,00

Komponentų prievadai televizoriuje

Y

Vaizdo išvesties prievadai DVD grotuve

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Horizontalusis
dažnis
(kHz)
15,73
15,75

Vertikalusis
dažnis
(Hz)
59,94
60,00

720 x 480p

31,47
31,50

59,94
60,00

720 (1 440) x 576i

15,63

50,00

720 x 576p

31,25

50,00

44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25

59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00

Raiška
720 (1 440) x 480i

1 280 x 720p

1 920 x 1 080i

1 920 x 1 080p

Informacija apie atvirojo
kodo programinės įrangos
naudojimą
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL,
MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.
lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų
sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus
atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt.
išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto
siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Licencijos
Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby
Vision“, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
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