P/No: AFN75676008

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
(LCD/PDP TV)
1. Thông tin về sản phẩm
-Tên sản phẩm:
Sách này sử dụng cho nhiều dòng sản phẩm, xem ký hiệu của tên model bên
ngoài hộp và đối chiếu thông tin về tên sản phẩm dưới đây:
* LCD TV
: Tivi màn hình tinh thể lỏng
* Plasma TV : Tivi màn hình mỏng công nghệ plasma (TV plasma)
* LED LCD TV : Tivi màn hình tinh thể lỏng sử dụng công nghệ LED
* 3D LED TV : Tivi màn hình tinh thể lỏng sử dụng công nghệ 3D LED
* 3D PDP TV : Tivi màn hình mỏng công nghệ 3D plasma (TV plasma 3D)
- Hãng sản xuất: LG Electronics Việt Nam
- Khối lượng kích thước: Xem thông tin ngoài hộp
2. Giải thích về các thông tin trên nhãn sản phẩm
MODEL NAME:
PRODUCT CODE:
POWER:
SERIAL NO:
MANUFACTURED:
MADE IN:
MODEL NAME

: Tên Model

PRODUCT CODE : Dành cho nhà sản xuất quản lý sản phẩm
POWER

SERIAL NO

: Điện áp sử dụng 100 (110) ~ 240 VAC 50/60Hz,
công suất tiêu thụ được ghi trên nhãn dán phía sau
Tivi. (sau giá trị điện áp sử dụng W (oát) hoặc
A (ampe)). Mối liên hệ P=0.95UI với P là công suất (W)
U là điện áp sử dụng (V) và I là dòng tiêu thụ.
: Số thứ tự của sản phẩm xuất xưởng

MANUFACTURED: Tháng - Năm sản xuất sản phẩm
MADE IN

: Địa chỉ sản xuất Km 17.5 Như Quỳnh – Văn Lâm –
Hưng Yên

“Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm”

Nội dung
5

TV

18
	
Kết nối Composite
Kết nối USB

22
23
26

ENG

Điều khiển từ xa
và pin AAA

Vải làm sạch
Tùy thuộc vào từng model
Sử dụng để lau mặt trước

Ốc để lắp ráp
2 Cái, P4 x 16
(Đối với 22CS41**,
19/22LS33**)

Ốc để lắp ráp
8 Cái, M4 x 20
(Đối với 26/32/42CS41**,
32/42LS31**)

Ốc để lắp ráp
2Cái, M4 x 14
(Đối với 26LS33**)

Ốc để lắp ráp
4 Cái, M4 x 14
4 Cái, P4 x 16
(Đôí với 32LS33**)

Ốc để lắp ráp
(Đối với 26/32/42CS41**,
32/42LS31**, 32LS33**)

Dây nguồn

or

Sách hướng dẫn sử dụng

Nạp điện
(Đối với 19/22/26LS33**)

Thiết bị cách điện
(Tùy thuộc vào từng model)

Lõi Ferrite
(Tùy thuộc vào từng model)

Đai kẹp
(Tùy thuộc vào từng model)

Nắp bảo vệ
(Đối với 26CS41**)

Nắp bảo vệ
(Đối với 32CS41**,
32LS31**)

Nắp bảo vệ
(Đối với 42CS41**,
42LS31**)

Thân đế / Chân đế
(Đối với 19/22/26LS33**)

Thân đế / Chân đế
(Đối với 32LS33**)

Thân đế / Chân đế
(Đối với 22CS41**)

Thân đế / Chân đế
(Đối với 26CS41**)

Thân đế / Chân đế
(Đối với 32/42LS31**, 32/42CS41**)

ASSEMBLING AND PREPARING
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Hướng dẫn cách ly nối mát (đất) của TV qua đường Ăngten

2. Cách sử dụng thiết bị cách ly (như hình vẽ): Bạn không được kết nối trực tiếp TV
với tín hiệu Cáp/Ăngten trên tường mà phải thông qua “Thiết bị cách ly”.

Kết nối với
TV của bạn

Hoặc

Thiết bị cách ly
Tín hiệu
Cáp/Ăngten
trên tường

Giắc cắm
Ăngten
Kết nối với
Set-Top Box

Kết nối với
TV của bạn



Chú ý
y
yNhững
linh kiện cung cấp kèm với sản phẩm của bạn có thể khác nhau tuy theo model
y
yNhững
thông số của sản phẩm hoặc nội dung của sách này có thể được thay đổi mà không cần báo
trước để nâng cấp các tính năng cao hơn
Cách sử dụng lõi ferrit
Lõi ferrit được sử dụng để làm giảm điện trường khi cắm dây nguồn vào ổ điện trên tường. Đặt lõi
ferrit vào dây nguồn như hình vẽ dưới đây:

[Ổ cắm điện]

[Cắm vào TV]
[Hình vẽ]

[Mặt cắt ngang của
lõi ferrit]

ENGLISH
ENG

1. Lý do áp dụng: Khi để TV nối với mát (đất) qua đường ăngten sẽ làm ảnh hưởng
đến chất lượng linh kiện bên trong TV thậm chí dẫn đến hiện tượng cháy, chập vỉ
chính của TV.

Các bộ phận và phím bấm
Màn hình

Cảm biến điều khiển từ xa
Đèn nguồn
Loa

OK

SETTINGS

INPUT

Các phím cảm ứng

Phím cảm ứng

Mô tả
Thay đổi các chương trình đã lưu

H

Điều chỉnh âm lượng

H

OK ꔉ

Lựa chọn phần được tô đậm và xác nhận cài đặt nhập vào

SETTINGS

Truy cập menu chính hoặc lưu các lựa chọn của bạn và thoát khỏi menu

INPUT

Thay đổi nguồn đầu vào

/I

Tắt hoặc bật TV

Nâng lên và di chuyển TV
Khi bạn di chuyển hoặc đưa TV lên hãy đọc thông
tin dưới đây để trách TV bị xước hoặc nguy hiểm.

Cài đặt TV
Đặt TV của bạn trên bệ và để trên bàn hoặc treo
tường.

Lắp chân đế
Chú ý:
y

y

y
y

y

Tránh chạm vào màn hình nhiều lần vì điều
có thể làm nguy hại đến màn hình.
Khuyến cáo khi di chuyển TV nên để TV trong
trong hộp hoặc trong xốp giống như nguyên gốc
lắp ráp của TV.
Trước khi tháo lắp hay di chuyển TV phải tháo
dây nguồn và tát cả các cáp kết nối.
Khi mang TV chú ý để màn hình quay ra so với
người bạn để tránh hỏng.

Cầm TV vào phần đỉnh hoặc đáy của TV theo
hình minh họa.

Khi di chuyển TV nên ít nhất có 2 người
trở lên.
y Khi vận chuyển TV bằng tay cầm TV theo
hình vẽ dưới đây.
y

Nếu bạn không treo tường, bạn sẽ sử dụng hướng
dẫn để lắp chân để.

Chú ý:
y Vít ốc thật chặt để tránh TV không bị nghiêng
về phía trước. Không vít quá chặt.

Lắp đặt TV
Hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa

Screw(Stand+Head)
M4 x 14
32LS33**

19/22/26LS33**

4 Cái

1

Thân đế

1

P4 x 16
Thân đế

w(Stand+Head)
Screw(Stand+Head)
x 14
M4 x 14
Chân đế

2

Chân đế

2

3

3

Model
Loại ốc
Số lượng

19/22LS33**

26LS33**

P4 x 16

M4 x 14

2 Cái

2 Cái

4 Cái
M4 x 14

26CS41**

32/42CS41**, 32/42LS31**

1

1
4EA
M4 x 20

4EA
M4 x 20

Thân đế

Thân đế

Chân đế

Chân đế

2

2

3

3

4 Cái

4 Cái

M4 x 20

M4 x 20

22CS41**

1

Thân đế

2

Để TV trên bàn
ENGLISH

1 Để TV theo hình vẽ.
2EA
P4 x 16
10 cm

m
10 c
10 cm

10 cm

3
2 Kết nối dây nguồn với ổ cắm trên tường.
Chú ý:
y

Chân đế

Không để TV gần hoặc bên trên nguồn nhiệt
vì điều này có thể gây cháy hoặc TV sẽ bị hỏng
hóc.

Điều chỉnh góc xem phù hợp của TV
(Đối với 32/42CS41**, 32/42LS31**)
Quay TV 20 độ về bên trái hoặc bên phải
để điều chỉnh góc của TV cho phù hợp
với người xem
20

20

CHÚ Ý
y điều chỉnh góc của TV hãy chú ý đến
yKhi
các ngón tay của bạn. Chúng có thể bị thương
khi bị kẹt

Cố định TV trên bàn
(Đối với 32/42LS31**, 26/32/42CS41**, 32LS33**)
Cố định TV trên bàn để tránh gây hỏng hóc, rơi vỡ,
gây nguy hiểm. Bạn phải cố định TV trên bàn bằng
cách vít ốc.

CẢNH BÁO
y

Cố định TV trên tường
(Đặc điểm này không phù hơp với nhiều TV)

Lắp đặt TV trên tường

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Thiết bị mua riêng (giá gắn tường)
Model
VESA (A x B)
Loại ốc
Số lượng

22CS41**
32LS31**
19/22/26LS33** 26/32CS41**
32LS33**
100 x 100
200 x 100
M4
M4
4
4

Giá gắn tường

LSW100B

Model
VESA (A x B)
Loại ốc
Số lượng

42LS31**
42CS41**
200 x 200
M4
4

Giá gắn tường

LSW200BX

LSW100B

A
B

Bó gọn dây
Sử dụng đai kẹp để bó gọn các dây phía sau.
(Đối với 19LS33**)

CẢNH BÁO
yTrước tiên phải rút nguồn điện khi di chuyển
hoặc lắp đặt TV để tránh sốc điện.
yyNếu bạn lắp đặt TV trên một bức tường nhỏ
hoặc bị nghiêng, TV có thể bị rơi gây ra thương
tích.
y yKhông được siết ốc quá chặt vì có thể làm
hỏng TV và bạn sẽ không được hành cho lỗi này.
y yHãy sử dụng loại ốc và giá gắn tường theo
tiêu chuẩn VESA. Bất ky thiệt hại hay thương tích
nào do sử dụng phụ kiện không phù hợp đều
không được bảo hành của nhà sản xuất.

Đai kẹp

(Đối với 22/26LS33**)

Đai kẹp

(Đối với 32LS33**)

Đai kẹp

CẢNH BÁO
y
yKhông
được di chuyển TV bằng cách cầm đai
kẹp. Đai có thể bị đứt dẫn đến hỏng TV và gây
ra chấn thương.

(Đối với 26/32/42CS41**, 32/42LS31**)
1 Bó gọn cáp vào đai kẹp

Khi không sử dụng kiểu để bàn
(Đối với 26/32/42CS41**, 32/42LS31**)

2 Cố định đai kẹp vào TV

•

Ấn nắp bảo vệ vào phần để hở ở phía dưới TV
cho đến khi chúng khớp với nhau.

Đai kẹp

CẢNH BÁO
yKhông được di chuyển TV bằng cách cầm đai
kẹp. Đai có thể bị đứt dẫn đến hỏng TV và gây
ra chấn thương.

Nắp bảo vệ

THIẾT LẬP KẾT NỐI

Kết nối với Ăngten
Kết nối TV với khe cắm ăngten trên tường với cáp
RF (75 Ω).

(Các hình vẽ chỉ mang tính minh họa, có thể hới khác
một chút so với sản phẩm của bạn).
Nếu bạn kết nối với các thiết bị ngoại vi bạn hãy tham
khảo hướng dẫn sử dụng đi theo sản phẩm đó.

IN

ANTENNA/CABLE

Các thiết bị ngoại vi như: Bộ thu HD, Đầu
DVD, VCRs, Hệ thống âm thanh, Thiết bị lưu trữ
USB, PC, Thiết bị chơi game, và một số thiết bị
khác.

Lưu ý:

Lưu ý:

y Sử dụng bộ chia để sử dụng cho hơn 2 TV.
Ở chế độ PC có rất nhiều loại nhiễu kết hợp
y Nếu tín hiệu hình ảnh kém, bạn có thể sử
với độ phân giải, mẫu đứng, tương phan hoặc
dụng bộ khuyếch đại tín hiệu để nâng cao
độ sáng. Nếu nhiễu xuất hiện bạn chuyển sang
chất lượng.
độ phân giải khác của máy tính sau đó chỉnh lại
độ sáng và tương phản trong menu HÌNH ẢNH
cho đến khi hình ảnh được rõ ràng và sắc
nét.
y Trong chế độ PC: Một vài độ phân giải có thể không
hoạt động đúng, điều này phụ thuộc nhiều vào từng
loại cạc màn hình (graphics card).
y

Adapter
(Đối với 19/22/26LS33**)

DC IN

DC Adapter

1
2
3

Kết nối Composite
Truyền tín hiệu hình ảnh và âm thanh tương tự
từ thiết bị ngoài tới TV. Kết nối được chỉ ra như
hình vẽ dưới đây.

AV IN

VIDEO
Y

PB

VIDEO

AUDIO R

L/MONO

PR

L

R

AUDIO

COMPONENT
IN

AV IN

VIDEO
Y

PB

VIDEO

AUDIO R

L/MONO

PR

L

AUDIO

RED

WHITE

YELLOW

RED

WHITE

RED

BLUE

GREEN

RED

WHITE

YELLOW

RED

WHITE

RED

BLUE

GREEN

R
VIDEO

VIDEO

COMPONENT
IN

(*Không có sẵn)

(*Không có sẵn)

L

R

L (MONO) AUDIO R

AUDIO

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

Kết nối hệ thống âm thanh

Kết nối với các thiết bị lưu trữ USB như thẻ nhớ
hay đầu đọc thẻ nhớ.

Sử dụng hệ thống loa bên ngoài thay cho loa TV.
Kết nối được chỉ ra như hình vẽ.

USB IN

Kết nối USB

USB
IN

L-AUDIO OUT-R
(*Không có sẵn)

L
R
AUDIO IN
Hệ thống âm thanh ngoài

ANTENNA IN

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Hãy trỏ điều khiển từ xa vào mắt nhận trên TV.

TV

Bật tắt TV.

(POWER)

1
1 Các nút màu

Các nút từ 0 đến 9

Q.VIEW

LIST

EXIT

SETTINGS

PSM

SSM

Các nút mũi tên
(Lên/xuống/trái/phải)

PSM
SSM

P
A
G
E

MUTE

RATIO

HOLD

ꕀ

TIME

ꔾ

TEXT

INDEX

REVEAL

UPDATE

ꔽ

ꔻ
ꔼ

2

Lựa chọn menu và xác nhận cài đặt của bạn.

MUTE

Gọi lại những cài đặt hình ảnh của bạn.
Gọi lại những cài đặt âm thanh của bạn.
Điều chỉnh âm lượng.
Truy cập danh sách các chương trình yêu thích.
Lựa chọn âm thanh đầu ra.
Tắt tiếng.

PAGE
Control buttons

Thay đổi chương trình.
Di chuyển tới màn hình trước hoặc sau.
Điều khiển các chức năng USB.

FAV

P

Quay trở lại chế độ TV.
Thay đổi nguồn tín hiệu đầu vào.
Truy cập một số tính năng đặc biệt trong menu.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
Lựa chọn một chương trình.
Lựa chọn một thư mục được đánh số.
Truy cập danh sách các chương trình đã lưu.
Quay trở lại chương trình đã hiển thị trước đó.
Truy cập menu chính.
Thoát khỏi màn hình hiện tại và quay trở về màn
hình TV.
Di chuyển lên xuống trong menu.

I/II

( , , ,

,

)

2 Các nút TELETEXT

Điều chỉnh kích thước hình ảnh.
Những phím này sử dụng cho chức năng
văn bản.

XEM TV

Xem TV
1

Bật TV cho lần đầu tiên sử
dụng
Khi bạn bật TV cho lần sử dụng đầu tiên, sẽ xuất
hiện màn hình cài đặt đầu tiên. Lựa chọn ngôn
ngữ và thực hiện các cài đặt cơ bản.
1
2

.
(POWER) để bật
TV.
Một màn hình cài đặt sẽ xuất hiện trong lần đầu
tiên bật TV.

Chú ý
y
yBạn
có thể truy cập phần Cài đặt nhà sx bằng
cách truy cập menu Tùy chọn
3

3

Lựa chọn ngôn ngữ

(POWER).
TV sẽ chuyển về chế độ chờ.

Sử dụng để tự động dò tìm và lưu trữ các chương
trình thích hợp.
1

SETTINGS và sử dụng các nút điều hướng
để thiếp lập cài đặt.

2

Cài đặt và ấn các nút điều hướng để

chuyển tới Hệ
hình của bạn.

4
đầu

Tự động dò tìm và lưu

5

các chương trình thích hợp

4 Khi hoàn thành các cài đặt cơ bản, ấn
OK.

NOTE

y
bạn không hoàn thành các cài đặt ban đầu
yNếu
thì nó sẽ xuất hiện trở lại trong lần tiếp theo.
y
yRút dây nguồn ra khỏi ổ điện nếu bạn không sử
dụng TV một thời gian dài.

5

INPUT và lựa chọn TV.

Tự động cài đặt các chương trình


Auto Tuning

(POWER).

(POWER)

Quản lý các chương trình

3

cài đặt đầu tiên.
Language

2

để bật TV.

6

Nhớ từ

thống . Lựa chọn hệ truyền

và lựa chọn số chương trình ban

Dò tìm và lựa chọn Bắt đầu để tự động dò kênh
TV có thể tìm và lưu trữ các chương trình một
cách tự động.
SETTINGS để trở về menu.

Sử dụng danh sách đầu vào
Lựa chọn các tín hiệu vào

1

INPUT để truy cập các nguồn tín hiệu vào.
cổng vào.

2

yHình
y vẽ có thể khác với TV của bạn.
Input
TV
AV
Component
HDMI
USB
mv OK

Input source
Description
TV
Xem TV thông qua tín hiệu vô
tuyến hoặc truyền hình cáp
AV
Xem Video từ đầu VCR hoặc
các thiết bị bên ngoài
Component Sử dụng cho đầu DVD hoặc
set-top box kỹ thuật số tùy thuộc
vào dang kết nối.
HDMI
Xem Video từ các thiết bị ngoài
có độ phân giải cao
USB
Lựa chọn đầu vào này khi dùng
kết nối USB

THIẾT LẬP CÀI ĐẶT
yHình
y vẽ có thể khác với TV của bạn.

Truy cập menu chính
1 Ấn nút SETTINGS để truy cập menu chính.
2 Ấn các nút điều hướng để di chuyển tới một menu nào đó và ấn OK.
3 Ấn nút điều hướng để di chuyển trong phần cài đặt và tùy chính theo ý bạn.
EXIT.

4

Mô tả

Menu
CÀI ĐẶT

Cài đặt và chỉnh sửa các chương trình.

HÌNH ẢNH

Điều chỉnh kích thước, chất lượng và hiệu ứng của hình ảnh.

ÂM THANH

Điều chỉnh chất lượng, hiệu ứng và âm lượng của âm thanh.

THỜI GIAN

Đặt ngày giờ và các tình năng thời gian.

TÙY CHỌN

Tùy chỉnh các cài đặt thông thường.

??
?
?
?

Thiết lập các CÀI ĐẶT
1 Ấn nút SETTINGS và các nút điều hướng để di chuyển trong
phần cài đặt.
2
và bấm OK.
3 Ấn nút SETTINGS để quay lại menu chính.

Các cài đặt thích hợp được mô tả dưới đây:

yHình
y vẽ có thể khác với TV của bạn.
Cài đặt
Tự động dò kênh
Dò bằng tay
Sửa chương trình
Các kênh yêu thích

mv◄s OK Settings

CÀI ĐẶT
Tự động dò kênh

Mô tả
Dò tìm và lưu trữ tất cả các chương trình thích hợp.

Dò bằng tay

Dò tìm và lưu trữ thủ công các chương trình mà bạn muốn.

Sửa chương trình

Chỉnh sửa các chương trình.

Các kênh yêu thích

Lựa chọn trực tiếp các chương trình mà bạn yêu thích.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Tham khảo trên tem dán ở sản phẩm để biết điên áp họat động và công suất tiêu thụ.
MODELS

19LS33**

22LS33**

26LS33**

19LS3300-TA
19LS330Y-TA

22LS3300-TA
22LS330Y-TA

26LS3300-TA
26LS330Y-TA

523.0 x 376.0 x 140.0

627.0 x 442.0 x 162.0

523.0 x 339.0 x 31.6

627.0 x 402.0 x 30.1

3.5

5.0

3.2

4.7

DC 19V, 1.1A

DC 24V, 1.4A

DC 24V, 1.8A

32LS33**

22CS41**

26CS41**

32LS3300-TA
32LS330Y-TA

22CS410-TB
22CS410Y-TB
22CS411-TA
22CS411Y-TA

26CS410-TB
26CS410Y-TB
26CS411-TA
26CS411Y-TA

539.0 x 400.0 x 165.0

663.0 x 483.0 x 197.0

539.0 x 345.0 x 56.8

663.0 x 424.0 x 72.8

4.2

7.4

3.9

6.6

451.0 x 334.0 x 140.0
Kích thước Có chân đế (mm)
(W x H x D) Không chân đế(mm) 451.0 x 296.0 x 31.5
Weight

Có chân đế (kg)
Không chân đế (kg)

Điện áp yêu cầu

MODELS

2.8
2.6

755.0 x 530.0 x 239.0
Dimensions Có chân đế (mm)
(W x H x D) Không chân đế(mm) 755.0 x 479.0 x 45.8
Weight

Có chân đế (kg)
Không chân đế (kg)

Điện áp yêu cầu

MODELS

9.1
8.3

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32CS41**

42CS41**

32LS31**

32CS410-TB
32CS410Y-TB
32CS411-TA
32CS411Y-TA

42CS410-TB
42CS410Y-TB
42CS411-TA
42CS411Y-TA

32LS3110-TB
32LS311Y-TB
32LS3100-TA
32LS310Y-TA

1017.0 x 695.0 x 261.0

795.0 x 566.0 x 207.0

1017.0 x 629.0 x 76.5

795.0 x 504.0 x 73.5

Dimensions Có chân đế (mm)
794.0 x 565.0 x 207.0
(W x H x D) Không chân đế(mm) 794.0 x 504.0 x 73.5
Weight

Có chân đế (kg)
Không chân đế (kg)

9.0
8.0

15.1

9.1

13.5

8.1

Điện áp yêu cầu

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODELS

42LS31**
42LS3110-TB
42LS311Y-TB
42LS3100-TA
42LS310Y-TA

Dimensions Có chân đế (mm)
(W x H x D) Without stand(mm)

1018.0 x 629.0 x 76.5

Weight

14.7

Có chân đế (kg)
Không chân đế (kg)

Điện áp yêu cầu

1018.0 x 696.0 x 261.0

13.1
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Hỗ trợ chế độ HDMI-DTV
Độ phân giải

Tần số quét
ngang
(kHz)

Tần số quét
thẳng đứng
(Hz)

720x480

31.469
31.5

59.94
60

720x576

31.25

50

1280x720

37.5
44.96
45

50
59.94
60

1920x1080

33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.716
33.75
56.25
67.43
67.5

59.94
60
50
23.97
24
29.976
30.00
50
59.94
60

Thông tin cổng kết nối Component
Các cổng kết nối trên TV

Y

PB

PR

Cổng hình ảnh ra trên đầu
DVD

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Tín hiệu
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
1080p

Component
O
O
O
O
(50 Hz / 60 Hz)

