BUKU PANDUAN

TELEVISI WARNA :
Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

MODEL : 29FU1/3RL, 29FS4RL
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PETUNJUK KEAMANAN
Baca petunjuk ini.
Perhatikan semua peringatan.
Ikuti petunjuknya.

1

Jangan mengoperasikan
TV dekat dengan sumber
cairan.

2

Gunakan lap kering
untuk membersihkan TV
dari kotoran/debu.

3

Jangan menutup lubang
ventilasi pada TV ikuti
petunjuk manufaktur
untuk mengoperasikan
TV.

4

Jangan tempatkan TV
dekat dengan sumber
panas.

5

Cabut kabel power saat
terjadi petir atau jika TV
tidak digunakan untuk
jangka waktu yang lama.

6

Hindari Kontak langsung dengan
piranti maupun antena saat terjadi
petir.

7

Selama TV terhubung pada stop
kontak dinding, arus listrik pada TV
tetap menyala walaupun TV sudah dimatikan melalui tombol SWITCH.

8

Hindari TV dari terkena
tumpahan atau cipratan
dan jangan menempatkan objek berisi
cairan, seperti vas,
cangkir, dll. diatas televisi.
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PERINGATAN - Untuk mengurangi
resiko terbakar atau sengatan listrik,
hindari produk dari terkena hujan,
suhu lembab atau cairan lain. Jangan
menyentuh produk saat tangan basah
Jangan memasang produk
dekat dengan objek yang
mudah terbakar seperti
bensin, lilin atau terkena
hembusan langsung
dari Pendingin Udara.
Direkomendasikan untuk menggunakan jenis soket tunggal yang tidak
memiliki cabang sebagai sumber tegangan bagi TV. Lebih jelasnya cek
pada halaman spesifikasi dalam buku
panduan. Jangan menghubungkan
banyak perangkatpada satu soket
sumber listrik yang sama, ini bisa menyebabkan terjadinya hubungan arus
pendek. Jangan Membebani soket
dinding secara berlebih. Soket yang
kelebihan beban, soket yang kendur
atau rusak, kabel sambungan, kabel
power yang terkelupas, atau balutan
kabel yangrusak adalah berbahaya.
Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya hubungan arus
pendek atau kebakaran. periksa keadaan kabel perangkat anda secara
berkala, jika ditemukan kerusakan,
cabut , hentikan penggunaan kabel
tersebut dan gantilah dengan kabel
pengganti dari dealer servis resmi.

PETUNJUK KEAMANAN
Pelihara kabel power dari kerusakan
fisik maupun mekanik seperti terpelintir, tertekuk, tergencet, terhimpit
pintu atau terinjak.Perhatikan dengan
teliti terhadap steker, soket dinding
dan titik-titik dimana kabel menghubungkan parangkat. Jangan mengkondisikan TV selalu pada posisi kabel
tertancap. Jangan menggunakan kabel
power yang kendur atau rusak.
Pastikan anda mencabut kabel
power dengan memegang stekernya.
Jangan mencabut
kabel power dengan
menarik pada

11

Ventilasi
Letakkan TV anda ditempat dengan
aliran udara yang lancar. Jangan menutup produk dengan kain atau
material lain seperti plastik saat TV
dalam kondisi menyala atau standby.
Jangan letakkan di tempat yang
berdebu.

12

Jika anda mencium bau asap atau
bau-bauan lain dari TV atau mendengar bunyi aneh, cabut kabel power
dan hubungi servis center resmi.

bagian kabelnya.
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Listrik

PEMASANGAN

TV ini menggunakan arus bolak-balik (AC).Tegangan yang digunakan tertera pada label di belakang TV. Jangan pernah menggunakan arus searah (DC) pada TV ini. Bila terjadi petir atau listrik padam, cabut jack antena dan kabel power

Tekan tombol POWER di panel depan atau samping
TV untuk mematikan TV saat TV tidak digunakan
dalam jangka waktu yang lama. Disarankan untuk
mencabut kabel dari soket daya listrik pada dinding.

Perangkat Pemutus Arus

Steker utama adalah perangkat pemutus arus
Steker harus selalu dalam keadaan yang baik.

Perhatian

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau se ngatan listrik, jangan biarkan TV terkena air atau.
uap air.Jangan meletakkan benda apa pun yang
berisi cairan di atas TV. Hal ini untuk mencegah
bahaya kebakaran atau sengatan listrik.
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Perbaikan

Jangan membuka penutup belakang TV untuk
menghindari sengatan listrik atau bahaya lainnya.
Jika TV tidak bekerja sebagaimana mestinya,
cabut steker dan segera hubungi dealer Anda.

Aerial

Hubungkan kabel antena ke terminal pada penutup
belakang TV. Gunakan antena luar untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik.

Penempatan

Posisikan TV Anda sehingga cahaya yang sa ngat terang atau sinar matahari tidak langsung
mengenai layar. Jangan meletakkan TV di dekat
sumber getaran, cairan, debu atau panas. Pasti
kan TV diletakkan di tempat dengan aliran udara
yang lancar. Jangan menutup lubang ventilasi
yang ada pada penutup belakang TV.

MENGHUBUNGKAN PERANGKAT EKSTERNAL
Terminal Antena
1. Hubungkan terminal RF out VCR ke terminal antena pada bagian belakang TV Anda.
2. Hubungkan kabel antena ke terminal RF in pada VCR.
3. Simpan saluran VCR pada nomor program
sesuai keinginan anda. lihat bagian 'pemrograman Auto'.
4. Pilih nomor program di mana saluran VCR disimpan.
5. Tekan tombol PLAY pada VCR.

Terminal scart Euro (tambahan)

1. Hubungkan terminal Euro scart VCR ke terminal Euro scart pada TV.
2. Tekan tombol PLAYpada VCR.
VCR output anda akan menyalurkan tegangan
ketika dihubungkan ke terminal Euro scart, TV
akan memilih ke mode AV 1 secara otomatis. Tetapi jika anda tetap ingin memakai mode TV,
tekan D / E atau tombol ANGKA.
Bisa juga dengan menekan tombol TV/AVpada
remote kontrol untuk memilih AV 1 Simbol
playback VCR ditampilkan pada layar.
Terminal masuk/keluar Audio/Video (tambahan)
Anda juga dapat merekam program-program TV
1. Hubungkan terminal audio/video out VCR ke terpada kaset video.
minal audio/video in TV, dan terminal masukan Catatan : Sinyal tipe RGB, seperti sinyal merah, hiVCR ke terminal keluaran TV Anda.
jau dan biru hanya dapat dipilih untuk terminal Euro
2. Jika VCR dihubungkan ke terminal AV pada TV, scart . Sinyal ini ditransmisikan, sebagai contoh, detekan tombol TV/AV untuk memilih AV 1, AV 2
ngan menggunakan decoder TV, alat permainan
(tambahan).
atau cd foto dan lain-lain.
3. Tekan tombol PLAY pada VCR Simbol
playback VCR akan muncul pada layar.
Anda juga dapat merekam program-program TV Terminal masukan Component (tambahan)
pada kaset video melalui terminal audio/video out. 1. Hubungkan terminal keluaran video COMPONENT (Y Cb Cr, Y Pb Pr atau Y B-Y R-Y) pada
Catatan
Catatan ::
COMPONENT (480i) ke terminal COMPONENT
Jika Anda memiliki mono VCR, sambungPastikan
kabel
Audio/Video
terkoneksi
INPUT (Y PB PR) pada TV.
kan kabelsemua
dari VCR
kedalam
soket AUDIO
L/MONO
dengan
benar. Jika Anda memiliki mono VCR,
2. Hubungkan kabel audio dari DVD player ke terM
hubungkan
kabelanda
audio
dari VCR pada AUDIO
minal AUDIO IN pada AV IN1 atau AV
an ke2( tamhan),
harus
L
.
IN2(tambahan).
memilih
mode L+ L dengan menekan I/II/*( tambahan) .
Jika
ke AV2(ketambahan),
anda harus
Jikadisambungkan
VCRs terhubung
AV2( tambahan)
dan 3. Tekan tombol TV/AV untuk memilih COMPOmemilih
L+ L pada
dengan
I/II/*(
tambahan)
.
NENT.
SideAV( mode
tambahan)
saatmenekan
yang sama,
hanya
program
Jika
ke AV2( tambahan) dan 4. Tekan tombol PLAY pada COMPONENT.
Side VCRs
AVyangterhubung
ditampilkan.
Side
pada saattidak
yangbisa
sama,
hanya
Simbol playback COMPONENTakan muncul
Side AV(
AV tambahan)
dan Component
digunakan
program
Side AVyang ditampilkan.
pada layar.
secara bersamaan.
Side AV dan Component tidak bisa digunakan
secara bersamaan.
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LOKASI DAN FUNGSI TOMBOL KONTROL
Semua fungsi TV dapat dikendalikan dengan menggunakan remote kontrol. Beberapa fungsi juga dapat
diatur dengan menggunakan tombol pada panel depan TV.
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LOKASI
DANDAN
FUNGSI
TOMBOL
KONTROL
LOKASI
FUNGSI
TOMBOL
KONTROL
Remote kontrol
Pasanglah baterai sebelum Anda menggunakan remote kontrol.

*

10. I/II/ (Tambahan)
1. POWER
Memilih bahasa selama menerima siaran dua
Menyalakan TV dari keadaan standby atau
bahasa (tambahan). Memilih keluaran suara.
sebaliknya.
11. LIST atau LIST/ (Tambahan)
2. TOMBOL-TOMBOL ANGKA
Menampilkan tabel program.
Menyalakan TV dari keadaan standby atau memilih
12. SLEEP
nomor program.
Mengatur pewaktu tidur.
3. MENU
Memilih menu.
: Tidak berfungsi
4. EYE/ (Tambahan)
Mengaktifkan atau mematikan fungsi eye.
TOMBOL-TOMBOL BERWARNA :
5.
/ (Program Naik/Turun)
Tombol-tombol ini digunakan pada tletext (hanya
Memilih suatu program atau pilihan menu.
model TELETEXT) atau penyuntingan program.
Menyalakan TV dari keadaan standby.
Mencari program secara otomatis.
F / G (Volume Naik/Turun )
Pemasangan baterai
Mengatur volume.
Mengatur menu.
Remote kontrol ini menggunakan dua buah jeOK
nis baterai AAA. Untuk memasang baterai, balikMenerima pilihan Anda atau menampilkan
kan remote kontrol dan buka tempat baterai.
mode saat ini.
Pasang kedua baterai sesuai dengan simbol
6. Q.VIEW
kutub ( + dan - ) yang terdapat didalam komMenampilkan kembali program sebelumnya.
partemen.
7. FAVOURITE atau FAVOURITE/ (Tambahan)
Memilih program favorit.
8. MUTE
Mengaktifkan atau mematikan suara.
9. TV/AV
Memilih mode TV atau AV.
Menyalakan TV dari keadaan standby.

*

*

*

*

Catatan : Untuk menghindari kerusakan akibat dari
kemungkinan kebocoran baterai, keluarkan baterai
jika Anda berencana untuk tidak menggunakan remote
kontrol dalam jangka waktu yang lama.

Catatan :
1. Fungsi tambahan hanya tersedia pada model tertentu.
2. Yang ditampilkan disini mungkin berbeda dengan TV anda.
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LOKASI
DAN
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1. POWER UTAMA (ON/OFF)
Menyalakan TV (dan sebaliknya).
2. INDIKATOR POWER/STANDBY
Menyala terang ketika dalam mod
. e standby
Meredup ketika TV dinyalakan.
3. SENSOR REMOTE KONTROL
Catatan : Gunakanlah remote kontrol yang telah disediakan.
(Apabila Anda menggunakan remote jenis lain,
kemungkinan tidak dapat berfungsi)
4. MENU Memilih menu.
5. OK
Menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
/ (Volume Naik/Turun)
Mengatur volume.
Mengatur menu.
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/ (Program Naik/Turun)
Memilih suatu program atau pilihan menu.
Menyalakan TV dari keadaan. standby
6. TERMINAL MASUKAN AUDIO/VIDEO (AV IN2)
(tambahan)
Menghubungkan terminal keluar audio/video komponen eksternal ke terminal keluar audio/video TV
Anda.
Catatan : AV2 pada panel samping sama dengan
AV2 pada panel belakang.
Catatan :
Gambar di atas merupakan ilustrasi sederhana
panel depan dan samping TV. Ilustrasi gambar
tersebut dapat berbeda dengan TV anda.
.

PENGOPERASIAN
DASAR
PENGOPERASIAN
DASARe
Mematikan dan menyalakan TV
1. Tekan tombol power utama untuk menghidup-kan TV.
2. Jika TV dalam mode standby, tekan tombol
POWER, D / E, TV/AV atau tombol ANGKA
pada remote kontrol untuk menyalakan TV
3. Tekan tombol POWER pada remote kontrol
TV akan kembali ke mode standby.
4. Tekan kembali tombol power utama untuk mematikan TV.

Catatan : Jika TV sedang dinyalakan dan tibatiba kabel listrik dicabut maka TV akan standby
atau hidup (power on) apabila steker utama
dihubungkan kembali ke stop kontak.

Fungsi mute

simbol W akan muncul di layar. Untuk mengaktifkan kembali tekan tombol MUTE, F / G,
I/II/ .

*

Pemilihan bahasa (tambahan)

Menu dapat ditampilkan pada layar TV dengan bahasa yang
Anda inginkan. Pertama-tama tentu-kan bahasa Anda.
1. Tekan tombol MENU dan gunakan tombol D
D /E
E
untuk memilih menu Khusus.
Guntuk memilih Bahasa.
2. Tekan tombol G
F/G
Guntuk memilih bahasa yang
3. Tekan tombol F
diinginkan.
Tampilan pada layar akan berubah sesuai
bahasa yang dipilih.Tekan tombol MENU untuk
kembali ke menu Khusus.
4. Tekan tombol MENU berulang-ulang untuk
kembali ke tampilan TV normal.

Tekan tombol MUTE maka suara akan mati dan

Mode TV dan AV

FUNGSI-FUNGSI
Fungsi-fungsi LAIN
lain
Degaussing (tambahan)

Mode AV digunakan pada Video Cassette
Recorder (VCR) atau perangkat lain.

Dengan adanya “The Super Large Braun Tube” pada TV anda,medan magnet bumi mungkin akan memCatatan : Gunakan mode TV jika VCR dihubungkan pengaruhi warna gambar,karena medan magnet di
melalui terminal antena. Lihat bagian 'Menghubung- sekitar TV yang besar. Anda dapat menikmati kuakan Perlengkapan Eksternal'.
litas gambar bagus dengan mengoperasikan De-gaussing.
AV1 : VCR dihubungkan terminal Euro scart
atau terminal AV IN 1 pada TV.
AV2 : VCR dihubungkan ke terminal AV IN 2
pada TV (option).
COMPONENT : DVD Player dihubungkan ke
terminal KOMPONEN pada TV (tambahan).
Anda juga dapat memilih mode TV atau AV dengan
menekan tombol TV/AV.
Dalam mode AV, tekan tombol D /
atau tombol ANGKA untuk kembali ke mode TV.

Penggantian AV otomatis (tambahan)
Terminal VCR akan menyalurkan tegangan saat
dihubungkan dengan pemutar VCR menggunakan terminal Euro scart. TV secara otomatis akan
berubah ke fungsi AV1 saat sinyal AV masuk. Tetapi
bila anda tetap ingin pada fungsi TV mode, tekan tombol D / E
atau tombol ANGKA. Tekan tombol TV/AV
untuk kembali ke mode AV.

Kunci Tombol
TV dapat diatur sehingga hanya dapat dioperasikan dengan remote kontrol. Fitur ini untuk mencegah orang lain menekan tombol panel TV.
Dengan mengaktifkan Kunci tombol, pesan Kunci
tombol aktif akan muncul setiap kali Anda
menekan tombol pada panel depan TV Anda.

Catatan : Jika Anda tidak dapat memperbaiki gambar melalui
pengoperasian degaussing, cobalah kembali setelah 4 menit.

Pewaktu tidur
Anda tidak harus mematikan TV sebelum Anda tidur/
tertidur. Fungsi sleep timer secara otomatis akan mengubah TV anda ke mode standby setelah waktu
yang ditentukan lewat.
Tekan tombol SLEEPuntuk memilih besaran dalam
menit. Tampilan
- - - akan muncul pada layar diikuti dengan 10, 20, 30, 60, 90, 120,
180 dan 240.Waktu akan mulai berjalan mundur saat
besaran menit dipilih.

Catatan :
a. Untuk melihat sisa waktu sleep timer, tekan tomSLEEP satu kali.
b. Untuk membatalkan fungsi sleep timer, tekan tombol
SLEEP secara berulang hingga
- - -muncul.
c. Ketika Anda mematikan TV maka pengaturan sleep
timer akan hilang.
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Pengaturan gambar
Catatan: Fungsi ini tidak tersedia untuk sumber
RGB input.

Eye (tambahan)

Gambar Dinamis, Standar, Halus dan Game

Pada saat itu tampilan
berwarna hijau tidak
nampak secara berkala, tapi untuk
tampilan berwarna kuning akan muncul setiap saat.
Note: a. Fungsi ini akan mati secara otomatis.
b. Fungsi eye tidak tersedia dalam sumber RGBinput.

Mode Gambar

telah diprogram untuk menghasilkan gambar yang

bagus sesuai standar pabrik dan tidak dapat dirubah.

XD

Saat fungsi EYE aktif, secara otomatis TV akan
mengatur gambar sesuai keadaan sekitar.

Anda dapat menikmati gambar dengan definisi tinggi
dengan teknologi prosesor LG’s excellent Digital Reality. Pengaturan Gambar
Anda dapat mengatur Kontras ,Kecerahan ,
Mode Warna
Anda dapat memilih status warna pada gambar. Warna ,Ketajaman dan Corak (hanya pada
Standar, Kemerahan, Kehijauan atau Kebiruan input NTSC) sesuai yang Anda inginkan.
sesuai keinginan anda.

Pengaturan waktu
Mengatur pewaktu (menyala/mati)

Dengan fungsi ini, secara otomatis TV akan hidup
atau mati menurut waktu yang ditentukan. Atur
jam dengan benar sebelum memakai fungsi ini.
Note :a. W aktu Aktif bekerja dalam mode standby.
b. Untuk melihat sisa waktu menyala/mati, pilih
menu Waktu.
c. Saat Anda mematikan power utama, fungsi
J am akan hilang .

Mode Suara

Volume saat aktif

Pada fungsi ini,anda bisa mengatur volume TV
menyala secara otomatis.

Pewaktu mati otomatis

Jika Anda menekan Aktif pada menu Mati otomatis
TV secara otomatis akan beralih ke mode standby
dalam waktu 10 menit setelah stasiun TV menghentikan siarannya.

Pengaturan suara

Tipe suara Flat, Music, Movie , Sport di program untuk menghasilkan suara bagus sesuai
standar pabrik dan tidak dapat diubah.

Pemilihan suara mono

Jika sinyal stereo dalam penerimaan stereo lemah,
Anda dapat memilih mono dengan menekan tombol I/II/
dua kali. Pada penerimaan mono kualitas
suara akan diperbaiki. Untuk kembali ke stereo,
Pengaturan suara turbo
Ketika fungsi ini diaktifkan, suara akan lebih
tekan I/II/ dua kali.
mantap dan kuat dibandingkan suara normal.
Pemilihan bahasa untuk siaran dua bahasa
Jika sebuah program memberikan dua bahasa
Pengaturan suara
Anda dapat mengatur Balance, Auto Volume, Equalizer Anda dapat memilih DUAL I, DUAL II atau
Setting. Auto Volume secara otomatis menjaga
DUAL I+II dengan menekan I/II/ beberapa kali.
level volume sama meskipun Anda mengubah
DUAL I mengirimkan bahasa utama siaran ke
program. Suara turbo menghasilkan suara yang
loudspeakers.
menggelegar seperti di dalam gedung konser.
DUAL II mengirimkan bahasa kedua siaran ke
loud-speakers.
Pemilihan keluaran suara
Pada mode AV, Anda dapat memilih keluaran su- DUAL I+II memisahkan bahasa kemudian dikirim
ke masing-masing loud-speaker.
ara untuk speaker kiri dan kanan.
Tekan berulang-ulang tombol I/II/ untuk memiPenerimaan NICAM (tambahan)
lih keluaran suara.
L+R :Sinyal audio dari masukan L ( kiri ) dikirim ke Jika TV Anda dilengkapi dengan perangkat pespeaker kiri dan sinyal audio dari masukan R
nerima NICAM, atau sistem digital NICAM (Near
( kanan ) dikirim ke speaker kanan.
L+L atau R+R (tambahan): Sinyal audio dari masukan Instantaneous Companding Audio Multiplex) suara
digital dapat diterima.
L atau R dikirim ke loud-speakers kiri dan kanan.
Keluaran suara dapat dipilih menurut tipe suara
Note:
yang diterima. Pemilihan dipilih dengan menekan I/II/
L+L atau R+R mungkin tidak tersedia di beberapa model.
beberapa kali.
1. Ketika NICAM mono diterima, Anda dapat mePenerimaan stereo/dual (tambahan)
milih NICAM MONO atau FM MONO.
Pada saat sebuah program dipilih, informasi suara
program akan muncul setelah nomor program dan 2. Ketika NICAM mono diterima, Anda dapat menama stasiun menghilang.
milih NICAM STEREO atau FM MONO. Jika
sinyal stereo lemah, maka pilih FM mono.
Jenis Siaran
Tampilan di layar TV
3. Ketika NICAM dual diterima, Anda dapat meMono
MONO
NICAM DUAL I, NICAM DUAL II atau
STEREO
Stereo
NICAM DUAL I+I atau MONO. ketika FM
DUAL I
Dual
mono dipilih maka tampilan MONO akan
muncul di layar.

*

*

*

*

*
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TELETEXT (tambahan)
Teletext (atau TOP text) adalah fungsi pilihan
sehingga hanya pesawat TV dengan fungsi teletext
saja yang dapat menerima siaran teletext.
Teletext adalah layanan cuma-cuma dari pemancar TV yang memberikan informasi berita, cuaca,
acara TV dan topik-topik lainnya.
prices and many other topics.
Pendekodean teletext dari pesawat TV ini dapat
mendukung sistem SIMPLE, TOP dan FASTEXT.
SIMPLE (teletext standar) berisi data halaman
yang dapat diakses sesuai dengan nomor halaman. TOP dan FASTEXT adalah metode baru
untuk mengakses teletext dengan lebih cepat
dan mudah.

Pemilihan halaman secara langsung
Dalam kaitannya dengan mode teletext SIMPLE,Anda
dapat memilih dengan masukkan tiga dijit angka
dengan menggunakan tombol ANGKAdalam mode TOP.

FASTEXT

Halaman teletext di beri kode warna sepanjang
bagian bawah yang dapat dipilih dengan menekan
tombol berwarna yang sesuai.
Pemilihan halaman
1. Tekan tombol i untuk memilih halaman indeks.
2. Anda dapat memilih halaman yang telah ditandai dengan warna-warna di sepanjang bawah
layar dengan tombol berwarna sama.
Mengaktifkan dan mematikan teletext
3. Seperti pada mode SIMPLE teletext, Anda daTekan tombol TEXTuntuk masuk ke mode teletext.
pat memasukkan nomor halaman dengan meInisial dan halaman sebelumnya akan muncul
masukkan tiga dijit angka halaman menggunakan
pada layar. Dua nomor halaman, nama pemancar TV,
tombol-tombol ANGKA pada mode FASTEXT.
tanggal dan jam akan tampil di layar. Halaman
pertama menampilkan daftar isi yang diseleksi, 4. Tombol D / E dapat digunakan untuk memilih halaman sebelumnya atau berikutnya.
dan halaman berikutnya berisi informasi detail
dari halaman yang anda seleksi. Tekan tombol
Fungsi-fungsi khusus teletext
TEXT atau TV/AV untuk mematikan teletext.
REVEAL
Mode SIMPLE text
Tekan tombol ini untuk menampilkan informasi terMemilih halaman
sembunyi, seperti jawaban teka-teki.
1. Masukkan nomor halaman yang diinginkan (3
Tekan tombol ini sekali lagi untuk menghilangkan
angka) dengan menggunakan tombol-tombol informasi di layar.
ANGKA. Bila selama pemilihan Anda salah mene- SIZE
kan angka, Anda harus melengkapi ke 3 angka
tersebut, masukkan kembali angka yang benar. Memilih huruf 2 kali lebih tinggi. Tekan tombol ini
2. Tombol D / E dapat digunakan untuk memilih untuk memperbesar bagian atas halaman
Tekan tombol ini sekali lagi untuk memperbesar bahalaman sebelum dan berikutnya.
gian bawah halaman. Tekan tombol ini sekali lagi
Pemrograman tombol berwarna di mode LIST (tambahan) untuk kembali ke tampilan normal.
UPDATE
Tekan tombol M untuk memilih mode LIST.
Menampilkan tampilan Televisi di layar ketika meEmpat nomor halaman teletext yang dipilih dapat
akan
di beri kode warna dan mudah dipilih dengan me- nunggu halaman teletext baru. Tampilan
nekan tombol berwarna yang ada pada remote
muncul di sebelah kiri atas layar. Bila halaman baru
kontrol.
ditampilkan maka tampilan
akan merubah men1. Tekan tombol berwarna.
jadi nomor halaman.Tekan tombol ini untuk melihat
2. Dengan menggunakan tombol ANGKA, pilih
halaman teletext.
halaman yang ingin Anda program.
HOLD
3. Tekan tombol OK Halaman yang dipilih akan
Menghentikan pengubahan halaman secara otomatis
disimpan dalam nomor halaman yang berkedip yang akan terjadi jika suatu halaman teletext terdiri
Dari sekarang, Anda dapat memilih halaman dari 2 atau lebih sub halaman. Nomor dari sub haini dengan tombol warna yang sama.
laman ditampilkan di bawah tampilan waktu (jam)
4. Tiga tombol warna lain dapat diprogram deSaat tombol ini ditekan, akan muncul simbol stop di
ngan cara yang sama.
sebelah kiri atas layar dan perubahan halaman secara otomatis akan dihentikan.
TOP text (tambahan)
Untuk melanjutkan, tekan tombol ini sekali lagi..
Petunjuk pemakaian menampilkan 4 daerah
MIX
merah, hijau, kuning dan biru di layar bagian baMenampilkan halaman teletext bersamaan dengan gambar
wah. Daerah kuning menunjukkan kelompok beTV. Untuk menonaktifkan gambar TV tekan tombol ini
rikutnya dan biru menunjukkan blok berikutnya.
sekali lagi.
Pemilihan grup / blok / halaman
1. Dengan tombol biru, Anda dapat melaju dari TIME
Pada saat menyaksikan TV, tekan tombol ini untuk menamblok ke blok lain.
2. Gunakan tombol kuning untuk memproses grup berikut pilkan jam di sudut kanan atas layar. Tekan tombol ini
dengan menampilkan blok beri-kutnya secara otomatis. sekali lagi untuk menghilangkan tampilan. Pada mode teletext,
3. Dengan tombol hijau, anda dapat memproses tekan tombol ini untuk memilih sub-nomor halaman. Sub nomor
halaman berikutnya, dengan menampilkan blok halaman ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk menahan
berikutnya secara otomatis. Anda juga dapat. atau mengubah sub-halaman, tekan tombol MERAH/HIJAU,
menggunakan tombol D untuk hal ini.
D / E atau tombol-tombol ANGKA.
4. Tombol merah akan mengembalikan pilihansebelumnya. Tekan tombol ini sekali lagi untuk keluar.
Anda dapat menggunakan tombol E untuk hal ini.
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Spesifikasi Produk
Model

29FU3RL-TK

Dimensi ( lebar x tinggi x dalam)

29FU1RL-TK

859 x 596 x 404.5 mm

792 x 596 x 391 mm

Berat

38,92 kg

38,28 kg

Model

29FS4RL-TK

29FL1RL-TK

796 x 600,5 x 390 mm

804 x 605 x 498.5 mm

37,76 kg

37,41 kg

Dimensi ( lebar x tinggi x dalam)
Berat
Kebutuhan Daya
Suhu Operasi
Kelembaban Operasi

Kondisi
Lingkungan Suhu Penyimpanan
Kelembaban Penyimpanan

AC 220-240V~ 50/60Hz 135W
o

0 ~ 45 C
kurang dari 85%
o

-20 ~ 60 C
kurang dari 85%

11

Catatan

12

Daftar pelacakan masalah
Gejala-gejala
Tidak ada gambar dan suara
Suara OK, gambar jelek
Gambar OK, suara jelek
Gambar buram
Gambar bergaris-garis
Sinyal lemah pada beberapa saluran
Tidak ada warna
Warna kurang bagus
Remote kontrol tidak berfungsi

Periksa dan atur item-item
berikut ini
Kabel listrik (hubungkan ke sumber
listrik dan nyalakan TV)
Apakah TV sudah dinyalakan?
Coba saluran lain (sinyal lemah)
Periksa antena (sudah dihubungkan?)
Periksa antena (kabel antena putus?)
Periksa antena
Periksa gangguan dari sinyal lainnya
Atur kontras
Atur kecerahan
Atur warna
Atur volume
Periksa baterai remote kontrol
Periksa terminal Audio/Video (VCR)
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PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri yang
tertera pada label di penutup belakang.
Informasikan kepada dealer anda apabila
memerlukan jasa pelayanan.

TANDA PENDAF TARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
Nomor :
P.32.LG11.02706.0810 : 29FU1RL-TK, 29FU3RL-TK, 29FS4RL-TK, 29FL1RL-TK

Model :
No Seri. :

