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30 SPECIFICATIONS
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ขั้นตอนการติดตั้ง

33 ลิขสิทธิ์
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่อง
เพื่อใช้งาน
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แกะกล่อง
อุปกรณ์เสริมแยกขาย
ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับ
โทรทัศน์
การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์
การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
- ประกอบขาตั้งเครื่อง
- ถอดประกอบขาตั้ง
การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง

33 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE
SOFTWARE
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33 การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก

20 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
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การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
การเชื่อมต่อด้วย HDMI
การเชื่อมต่อด้วยสายแปลง DVI เป็น HDMI
การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์
การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง
- การเชือ่ มต่อสัญญาณเสียงดิจติ อล ด้วยสายออปติคอล
เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต
การเชื่อมต่อด้วย USB

25 การใช้งานรีโมทคอนโทรล
27 การใช้คู่มือการใช้งาน
28 การบ�ำรุงรักษา
28
28
28

การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ
- หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง
- สายไฟหลัก

28 การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น

คำ�เตือน

yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน คุณอาจจะได้รบั บาดเจ็บ
สาหัส หรือมีความเป็นไปได้จะเกิดอุบตั เิ หตุหรือเสียชีวติ

ข้อควรระวัง

yy
ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน, คุณอาจจะได้รบั บาดเจ็บ
เล็กน้อย หรือสินค้าอาจเกิดความเสียหาย

บันทึก

yy
บันทึกช่วยให้คณ
ุ เข้าใจ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
โปรดอ่านบันทึกอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
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ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

คำ�เตือน

yy
อย่าวางเครื่องรับโทรทัศน์ และ
รีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อม
ดังต่อไปนี้:
-สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
-เป็นบริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูงเช่นห้องน�ำ้
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-สถานทีใ่ กล้เคียงเคาน์เตอร์ห้องครัว
หรือความชืน้ ซึง่ สัมผัสกับไอน�ำ้ หรือ
น�้ำมันได้ง่าย
-ในพื้นทีไ่ ด้รับน�้ำฝนหรือลม
-อยู่ใกล้ ภาชนะบรรจุน�้ำเช่นแจกัน
มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อ
ตการท�ำงานผิดพลาดหรือการเสียรูป
ของผลิตภัณฑ์
yy
อย่ า วางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นบริ เ วณ
ซึ่ ง มี ก ารสั ม ผั ส กั บ ฝุ ่ น ละออง
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
yy
ปลัก๊ ไฟหลักทีย่ งั ไม่ได้ถอดออกจาก
เต้าเสีย ปลัก๊ ไฟจะยังคงสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้
yy
อย่าสัมผัสปลัก๊ ไฟด้วยมือทีเ่ ปียก ถ้า
ขาทีส่ ายไฟมีความชืน้ หรือปกคลุม
ไปด้วยฝุน่ ละออง ควรเช็ดปลัก๊ สาย
ไฟให้แห้งโดยทั่ว หรือ ขจัดฝุ่น
ละอองออกก่อนใช้งาน คุณอาจได้
รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดเนือ่ งจาก
การความชื้นสูง
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจในการเชื่อมต่อ
สายไฟ และต่อสายดิน (ยกเว้น
ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีสายดิน)
เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้
รับบาดเจ็บ
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yy
ยึดสายไฟหลักให้แน่น หากสายไฟ
หลักยึดไว้อย่างหลวม ๆ  อาจเกิด
ประกายไฟขึ้นได้
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจสายไฟทีใ่ ช้ อยู่
ไกลจากวัตถุทรี่ อ้ นเช่นเครือ่ งท�ำความ
ร้อนซึ่งอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือ
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าวางวัตถุทหี่ นัก หรือตัวผลิตภัณฑ์
เอง บนสายไฟ อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yy
ควรโค้งสายอากาศระหว่างภายใน
และนอกอาคารเพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้
ฝนทีไ่ หลมาจากด้านนอก อาจท�ำให้
เกิดความเสียหายจากน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
ผลิตภัณฑ์ และจะท�ำให้ไฟฟ้าช็อต
yy
เมือ่ การติดตัง้ ทีวบี นผนังแล้ว ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าจะไม่ตดิ ตัง้ ทีวดี ว้ ย
การแขวนสายไฟฟ้าหลัก และสาย
สัญญาณทีด่ า้ นหลังของทีวอี าจจะ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไป
ลงในเต้าเสียบไฟฟ้าอาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้เนือ่ งจากความร้อนมากเกินไป
yy
อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือปล่อยให้
หลุดร่วง เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก อาจท�ำให้บาดเจ็บหรือ
ความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์
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yy
เก็บวัสดุปอ้ งกันความชืน้ ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์
หรือไวนิลบรรจุภัณฑ์ออกห่างจาก
มือเด็ก วัสดุป้องกันความชื้นเป็น
อันตรายหากกลืนกิน หากกลืนกิน
โดยไม่ได้ตั้งใจ พยายามให้ผู้ป่วย
อาเจียน และไปทีโ่ รงพยาบาลที่
ใกล้ทสี่ ดุ   บรรจุภณ
ั ฑ์ไวนิลสามารถ
ท�ำให้เกิดการหายใจไม่ออก เก็บไว้
ให้ห่างจากมือเด็ก
yy
อย่าปล่อยให้เด็กของท่านปีนขึน้ ไป
หรือเกาะไปยังเครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องรับโทรทัศน์อาจตกหรือล้ม
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
yy
ทิ้งแบตเตอรี่ทใี่ ช้อย่างระมัดระวัง
เพื่อป้องกันเด็กจากการเผลอรับ
ประทาน ในกรณีที่รับประทาน
ให้รีบน�ำไปพบแพทย์ทันที
yy
ห้ามใส่ตัวน�ำไฟฟ้า (เช่นตะเกียบ
ที่เป็นโลหะ) ลงในปลายด้านหนึ่ง
ของสายไฟในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่
เชือ่ มต่อกับขัว้ อินพุตบนผนัง ห้าม
สัมผัสสายไฟหลังจากเสียบเข้าขั้ว
อินพุตผนัง คุณอาจจะอันตราย
จากไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
yy
อย่าใส่ หรือจัดเก็บสารไวไฟอยูใ่ กล้
ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอันตรายจาก
ความประมาท หรือการระเบิดหรือ
ไฟไหม้เนื่องจากสารไวไฟ
yy
อย่าวางวัตถุทเี่ ป็นโลหะเช่นเหรียญ
หมุดผมตะเกียบหรือเส้นลวดลง
ในผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุไวไฟ เช่น
กระดาษและไม้ขีดไฟ ต้องเพิ่ม
ความสนใจโดยเฉพาะเด็ก ไฟฟ้า
ช็อต ไฟไหม้หรือได้รบั บาดเจ็บอาจ
เกิดขึน้ ได้ ถ้าวัตถุแปลกปลอมหล่น
ลงในผลิตภัณฑ์ ถอดสายไฟ และ
ติดต่อศูนย์บริการ

yy
อย่าฉีดน�้ำลงบนผลิตภัณฑ์หรือ
ขัดสีด้วยสารไวไฟ (ทินเนอร์หรือ
เบนซิน) ไฟไหม้หรืออุบัติเหตุไฟ
ฟ้าช็อต อาจเกิดขึ้นได้
yy
อย่าให้แรงกระแทกทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุใด ๆ ร่วง
อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ และห้ามวางสิง่ ใด
ลงบนหน้าจอคุณอาจจะได้รบั บาด
เจ็บหรือผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถได้รบั
ความเสียหาย
yy
อย่าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้หรือเสา
อากาศในช่วงพายุฟ้าคะนองหรือ
ฟ้าแลบ คุณอาจจะไฟฟ้าดูด
yy
อย่าเสียบกับเต้าเสียบไฟทีผ่ นังเมือ่
มีการรัว่ ไหลของก๊าซ เปิดหน้าต่าง
และระบายอากาศมันอาจจะท�ำให้
เกิดไฟไหม้ตามจุดประกายไฟ
yy
อย่าถอดแยกชิน้ ส่วน ซ่อมแซมหรือ
แก้ไขสินค้าด้วยตนเอง เพราะเหตุ
ไฟไหม้หรืออุบตั เิ หตุไฟฟ้าช็อตอาจ
เกิดขึ้นได้ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อ
ตรวจสอบการสอบเทียบหรือการ
ซ่อมแซม
yy
ถ้าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
ให้ถอดปลั๊กสินค้าทันทีและติดต่อ
ศูนย์บริการท้องถิ่นของคุณ
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับผลกระทบจากการ
กระแทก
-เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
-วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์
-ผลิตภัณฑ์เกิดควันไฟหรือกลิน่ แปลก ๆ
-เพราะสิ่งต่างเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
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ข้อควรระวัง

yy
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในบริเวณทีไ่ ม่เกิด
คลื่นวิทยุรบกวน

yy
ควรจะมีระยะห่างเพียงพอระหว่าง
เสาอากาศภายนอกและสายไฟฟ้า
เพือ่ ให้พน้ จากการสัมผัส แม้ในขณะ
ที่เสาอากาศร่วง หรือล้ม ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yy
อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนสถานทีเ่ ช่น
ชั้นวางทีไ่ ม่แข็งแรง หรือพื้นผิวที่
เอียง. และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มี
การสั่นสะเทือน หรือที่ผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถรองรับอย่างเต็มที่ มิ
ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจตกหรือพลิก
คว�่ำ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
yy
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนขาตั้ง,
คุ ณ จ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จากการพลิกคว�ำ 
่
มิฉะนัน้ ,ผลิตภัณฑ์อาจจะตก หรือ
หล่น ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
yy
ถ้าคุณต้องการทีจ่ ะยึดผลิตภัณฑ์ไว้ทผี่ นัง ยึดกับส่วนต่อ ตาม
มาตรฐานการติดตั้ง VESA (อะไหล่เสริม) ที่ด้านหลังของ
ผลิตภัณฑ์ เมือ่ คุณติดตัง้ ชุดทีจ่ ะใช้ยดึ ติดผนัง (อะไหล่เสริม)
ติดตั้งด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่หลุดร่วงลงกับพื้น
yy
ใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น

yy
เมื่อติดตั้งเสาอากาศ, ควรปรึกษา
ช่างผูช้ ำ� นาญซึง่ อาจเกิดอันตรายจาก
ไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต
yy
แนะน�ำให้รักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 2 ถึง 7 เท่า ของขนาดหน้า
จอในแนวทแยงเมื่อดูทีวี ถ้าคุณดู
โทรทัศน์เป็นเวลานาน อาจท�ำให้
เกิดมองเห็นเป็นภาพซ้อน
yy
ควรใช้ชนิดทีก่ ำ� หนดของแบตเตอรี่
เท่านัน้ เพราะซึง่ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อรีโมทคอนโทรล
yy
ห้ามใช้แบตเตอรีใ่ หม่รว่ มกับแบตเตอรี่
เก่า ซึง่ อาจท�ำให้แบตเตอรีร่ อ้ นมาก
เกินไปและรั่วไหล
yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ตั ถุทกี่ นั้
ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์
ของรีโมทคอนโทรล
yy
สัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจ
ถูกรบกวนจากแสงอาทิตย์ หรือ
แสงที่จ้าอื่น ๆ ในกรณีนี้อาจต้อง
ท�ำให้ห้องมืดลง ด้วยการปิดไฟ
หรือใส่ผ้าม่าน
yy
เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
เช่นวิดโี อเกมคอนโซล ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อมี
ความยาวพอ มิฉะนั้น สินค้าอาจ
ร่วงหล่น ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บหรือความเสียหายของสินค้า
yy
ห้ามเปิด / ปิดเครื่อง ด้วยการ
เสียบปลั๊ก หรือถอดปลั๊กเสียบไฟ
ที่ผนัง (ห้ามใช้สายไฟเพื่อเป็นส
วิทช์เปิด / ปิด เครื่อง) มันอาจ
จะท�ำให้สายเกิดการช�ำรุดหรือจะ
ท�ำให้ไฟฟ้าช็อต

ภาษาไทย
ENG

yy
หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา
นาน ควรถอดสายไฟออกจาก
ผลิตภัณฑ์เพราะฝุ่นที่ครอบคลุม
จะท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสื่อม
สภาพฉนวนกันความร้อนอาจท�ำให้
เกิดการรัว่ ไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อต
หรือไฟไหม้
yy
ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถกู สัมผัสกับหยด
น�ำ 
้ หรือราดด้วยน�ำ 
้ และวัตถุใด ๆ
ที่เต็มไปด้วยของเหลว เช่นแจกัน
วางไว้บนอุปกรณ์
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ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย

ENG
ภาษาไทย

yy
กรุณาท�ำตามค�ำแนะน�ำการติดตั้ง
ด้านล่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้า
เกิดความร้อนสูงเกินไป
-ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
-ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนัง
ควรเกิน 10 ซม
-อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ไม่มี
การระบายอากาศ (เช่น บนชั้นวาง
หนังสือหรือในตู้)
-อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะ
รองนั่ง
-ตรวจสอบให้แน่ใจช่องระบายอากาศ
ไม่ได้ถูกบล็อกโดยผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
yy
ไม่สมั ผัสกับช่องระบายอากาศเมือ่ ดู
โทรทัศน์เป็นเวลานาน ช่องระบาย
อากาศอาจจะปล่อยลมร้อน ซึง่ ไม่
ได้สง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
yy
เมื่อถึงระยะการตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ของคุณ
หากลักษณะบ่งชี้ว่าเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
ให้ถอดปลั๊กออก ยุติการใช้เครื่อง และมีสายแทนที่ด้วย
สายทีไ่ ด้รับจากศูนย์บริการทีไ่ ด้รับอนุญาต
yy
ป้องกันไม่ให้ ฝุ่นเก็บสะสมบนขา
ปลั๊กสายไฟหรือเต้าเสียบ ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
yy
ป้องกันสายไฟจากการถูกกระท�ำ
ทางกายภาพหรือเชิงกล เช่นการ
บิด งอ หยิก ใกล้ประตูหรือโดน
เหยียบด้านบน ให้ความสนใจกับ
ปลั๊กผนังและจุดที่ออกจากสายไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
yy
อย่าใช้ฝ่ามือกดลงที่หน้าจอ หรือ
วัตถุมคี มเช่นเล็บ ดินสอหรือปากกา
หรือท�ำให้รอยขีดข่วน

yy
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือ
ใช้นิ้วของคุณ กดไว้ในระยะเวลา
นาน การท�ำเช่นนั้นอาจมีผลกระ
ทบการบิดเบือนบางส่วนชั่วคราว
บนหน้าจอ
yy
เมือ่ ท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประกอบ ถอดปลั๊กไฟฟ้าก่อน
และเช็ดด้วยผ้านุม่ การใช้แรงมาก
เกินไปอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วน
หรือเปือ้ น อย่าฉีดด้วยน�้ำหรือเช็ด
ด้วยผ้าเปียก อย่าใช้นำ�้ ยาท�ำความ
สะอาดกระจก น�ำ้ ยาส�ำหรับล้างรถ
หรือใช้ในงานอุตสาหกรรม, สาร
กัดกร่อน หรือขี้ผึ้ง เบนซิน หรือ
แอลกอฮอล์ อื่น ๆ ซึ่งสามารถ
สร้างความเสียหายต่อสินค้า และ
จอแสดงภาพมิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิด
เพลิงไหม้ไฟฟ้าช็อตหรือความเสีย
หายของผลิตภัณฑ์ (การกัดกร่อน
การเปลี่ยนรูปหรือแตก)
yy
ขณะที่เครื่องนี้เชื่อมต่อกับ AC เต้าเสียบ, ผลิตภัณฑ์จะ
ยังไม่ได้ยกเลิกกับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC แม้ว่า
คุณจะปิดเครื่องนีโ้ ดยใช้ ปุ่มกดที่เครื่อง หรือที่ปุ่มกด
บนรีโมทคอนโทรล
yy
เมื่อถอดปลั๊กสายไฟหลัก จับที่ตัว
ปลัก๊ และถอดปลัก๊ ออกหากสายไฟ
ทีอ่ ยูภ่ ายในสายไฟถูกตัดการเชือ่ ม
ต่อ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
yy
เมื่อย้ายสินค้า ให้ตรวจสอบว่า
คุณปิดเครื่องก่อน จากนั้นให้ถอด
ปลั๊กสายไฟ สายเสาอากาศและ
สายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ เครื่อง
รับโทรทัศน์ หรือสายไฟอาจเกิด
ความเสียหาย ซึง่ อาจเกิดอันตราย
จากอัคคีภยั หรือท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yy
เมือ่ มีการย้ายหรือออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์ ให้ชว่ ยกันอย่างน้อย
2 คน เพราะผลิตภัณฑ์ทมี่ นี ำ�้ หนัก
มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย

yy
พาเนลเป็นเทคโนโลยีชนั้ สูง ผลิตภัณฑ์
แสดงผลแบบ TFT กับความละเอียด
ของ 2,000,000-6,000,000 พิกเซล
คุณอาจเห็นจุดสีด�ำเล็ก ๆ / หรือ
จุดสีที่สว่าง (สีแดง, สีฟ้า หรือสี
เขียว) ที่ขนาดของ 1 ppm บน
พาแนล นีไ้ ม่ได้บ่งชี้ถึงความผิด
ปกติและไม่ได้มผี ลต่อประสิทธิภาพ
และความน่าเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์  
ปรากฏการณ์นยี้ งั เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์
ของ บริษัท อื่น และไม่อยู่ภายใต้
การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
yy
คุณอาจพบความสว่างที่แตกต่าง
กัน และสีของพาเนลขึ้นอยู่กับ
ต�ำแหน่งชมของคุณ (ซ้าย / ขวา /
บน / ล่าง)ปรากฏการณ์ได้เกิดขึ้น
เนือ่ งจากลักษณะของพาเนล ซึง่ ไม่
ได้เป็นทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์และไม่ได้เป็นความ
ผิดปกติ

ภาษาไทย
ENG

yy
ติดต่อศูนย์บริการปีละครั้งในการ
ท�ำความสะอาดชิน้ ส่วนภายในของ
ผลิตภัณฑ์ ฝุ่นสะสม อาจท�ำให้
เกิดความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า
yy
เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ศูนย์บริการ
เป็นสิง่ จ�ำเป็นเมือ่ อุปกรณ์ได้รบั ความ
เสียหายในทางใดทางหนึง่ เช่นสาย
ไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวรั่ว
ไหลหรือวัตถุตกเข้าไปในอุปกรณ์
ได้เปียกฝนหรือความชืน้ ท�ำงานไม่
เป็นปกติ หรือร่วงจากที่สูง
yy
หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น
และ อาจจะมี “วูบวาบ” เมื่อเปิด
อยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรผิด
ปกติกับผลิตภัณฑ์
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yy
การแสดงภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของช่องสัญญาณการออก
อากาศ, เมนูบนหน้าจอฉากจากวิดโี อเกม) เวลาที่นาน
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายไปทีห่ น้าจอ, ส่งผลให้การเก็บ
ข้อมูลของภาพ, ซึ่งเป็นที่รู้จักกันรูปภาพค้างบนหน้าจอ
การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ส�ำหรับรูปภาพ
ค้างบนหน้าจอ หลีกเลี่ยงการแสดงรูปภาพคงที่บนหน้า
จอโทรทัศน์ของคุณเป็นเวลานาน (2 ชัว่ โมงหรือมากกว่า
ส�ำหรับจอแอลซีดี 1 ชั่วโมง หรือมากกว่าส�ำหรับพลา
สม่า)เช่นเดียวกัน ถ้าคุณดูโทรทัศน์ในอัตราส่วน 4:3
เป็นเวลานาน รูปภาพค้างบนหน้าจออาจเกิดขึ้นบนเส้น
ขอบของจอ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทอื่น และไม่อยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
เสียงถูกสร้างขึ้น
yy
เสียงของพลาสติกทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ รับชมหรือปิดโทรทัศน์ ถูก
สร้างขึ้นโดยการหดตัวทางความร้อนพลาสติกเนื่องจาก
อุณหภูมแิ ละความชืน้ เสียงนีเ้ ป็นเรือ่ งปกติสำ� หรับสินค้า
ที่จะต้องเปลี่ยนรูปความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า /
พาเนลสั่น : เสียงดังในระดับต�่ำจะถูกสร้างขึ้นจากการ
สลับวงจรความเร็วสูง, ซึง่ ให้กระแสเป็นจ�ำนวนมากในการ
ด�ำเนินการผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
เสียงทีส่ ร้างขึน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
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ขั้นตอนการติดตั้ง / การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

บันทึก
yy
ภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากโทรทัศน์ของคุณ.
yy
รายการเมนู OSD (On Screen Display) ที่แสดงเป็นตัวอย่างในคู่มือนี้อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน
yy
เมนูที่มีอยู่และตัวเลือกอาจแตกต่างจากแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณก�ำลังใช้
yy
คุณลักษณะใหม่อาจจะเพิ่มเข้ากับโทรทัศน์นใี้ นอนาคต
yy
โทรทัศน์สามารถอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน และโทรทัศน์ควรจะปิดใช้งานถ้าไม่ได้รับชมบางเวลา เพื่อ
ประหยัดพลังงาน
yy
พลังงานทีใ่ ช้ระหว่างการใช้งานจะลดลงมากหากระดับของความสว่างของภาพลดลง, และสิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

ขั้นตอนการติดตั้ง
1 เปิดแพคเกจและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกรวมไว้
2 ติดขาตั้งเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อตั้ง
3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
แกะกล่อง
ตรวจสอบอุปกรณ์ทแี่ ถมมาพร้อมกับเครือ่ งว่าถูกต้องหรือไม่หากพบว่าไม่ครบตามจ�ำนวนหรือไม่ถกู ต้องให้ตดิ ต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทันที, บริษทั
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, รูปที่น�ำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน

       ข้อควรระวัง
yy
อย่าใช้สินค้าใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์
yy
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใช้สินค้าได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
yy
ในบางรุ่นมีฟิล์มบาง ๆ ติดอยู่บนหน้าจอ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องลอกออก

รีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่ (AAA)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 25,26)

คู่มือการใช้งาน

Ferrite core
(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 10)

สลักเกลียวส�ำหรับยึดกับพื้น
(เฉพาะรุ่น 42PN45**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 17)

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ภาษาไทย
ENG

Power Cord Holder
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

สายไฟหลัก
(แตกต่างกันในแต่ละรุ่น)

สลักเกลียวส�ำหรับประกอบ
ขาตั้ง
7 ชิ้น, M4 x 14
(เฉพาะรุ่น 42PN45**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 15)

หรือ

Stand Body / Stand
Base (ชุดขาตั้ง)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 15)

Isolator
(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 11)

Protection Cover
(เฉพาะรุน่ 50PN45**,50PN65**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 16)

สลักเกลียวส�ำหรับประกอบ
ขาตั้ง
7 ชิ้น, M5 x 16
(เฉพาะรุ่น 50PN45**,
50/60PN65**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 15)
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ENG
ภาษาไทย

บันทึก
yy
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แถมไปพร้อมกับเครื่องอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
yy
ข้อมูลเฉพาะในแต่ละรุ่น หรือเนื้อหาต่าง ๆ ในคู่มือการใช้งานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับปรุงสินค้าได้ในอนาคต
การใช้งาน ferrite core
1 ใช้ ferrite core เพื่อลดการบกวนของสนามไฟฟ้าไปยังสายเชื่อมต่อสายไฟหลัก รวบสายไฟหลักและติดตั้ง ferrite core ใกล้
กับเครื่องรับโทรทัศน์และเต้าเสียบดังรูป
[เครื่องรับโทรทัศน์]

[เต้าเสียบ]
[ รูปที่ 1 ]

(สีด�ำ)
[ภาพตัดของ
ferrite core]

2 ใช้ ferrite core เพื่อลดการรบกวนของสนามไฟฟ้าไปยังสาย Component รวบสายและติดตั้ง ferrite core ใกล้กับเครื่องรับ
โทรทัศน์และอุปกรณ์ภายนอกดังรูป
[อุปกรณ์ภายนอก]

[เครื่องรับโทรทัศน์]

(สีด�ำ)
[ภาพตัดของ
ferrite core]

10 มม.(+ / - 5 มม.)

[รูปที่ 2-1]

รวบสายสัญญาณเสียงที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง ferrite core ใกล้กับเครื่องรับโทรทัศน์
[เครื่องรับโทรทัศน์]

[อุปกรณ์ภายนอก]
10 มม.(+ / - 5 มม.)

[รูปที่ 2-2]

- หากมี ferrite cores 2 ชิ้น ให้ท�ำตามรูปที่ 1
- หากมี ferrite cores 3 ชิน้ , ให้ท�ำตามรูปที่ 1 และ 2
yy
เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด, สาย HDMI และอุปกรณ์ USB ควรมีขอบ
น้อยกว่า 10 มม. หนาและความกว้าง 18 มม.. ใช้สายต่อที่รองรับ
USB 2.0 ถ้าหน่วยความจ�ำติด USB สายเคเบิลหรือ USB ให้พอดี
กับพอร์ต USB โทรทัศน์ของคุณ

*A
*B

10 มม.
18 มม.

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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yy
คู่มือการติดตั้ง Isolator กับสายอากาศ (RF)
-- ใช้ Isolator เพื่อติดตั้งกับโทรทัศน์ในสถานที่ที่มีความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์และกราวน์ของ
สัญญาณ จากสายอากาศ
»»มีความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์และกราวน์ของสัญญาณ จากสายอากาศ, หน้าสัมผัสของสาย
อากาศอาจจะมีความร้อน และความร้อนมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
-- ท่านสามารถเพิม่ ความปลอดภัยให้เมือ่ รับชมโทรทัศน์ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพโดยการลดแรงดันไฟฟ้าจากเสาอากาศทีวี ขอแนะน�ำ
ให้ติด isolator กับผนัง หากไม่สามารถติดตั้งกับผนัง, ติดบริเวณโทรทัศน์. หลีกเลี่ยงการถอด Isolator หลังจากการติดตั้ง
-- ต้องแน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อเสาอากาศโทรทัศน์ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน
1. เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์

ผนัง
ANTENNA/
CABLE IN

ช่องสัญญาณเคเบิล
/ ช่องสัญญาณจาก
เสาอากาศ

หรือ
Isolator

2. เชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณ
เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของ isolator กับสายเคเบิล / กับแจ็ค เสาอากาศและอีกด้านกับชุดโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณ
“อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายดินที่ใช้ป้องกันการติดตั้งอาคารผ่านการเชื่อมต่อสายไฟ หรือผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับ
สายดินที่ใช้ป้องกัน - และสายเคเบิลระบบการกระจายที่ใช้สาย coaxial, ในบางสถานการณ์อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ การ
เชื่อมต่อกับระบบการกระจายด้วยสายเคเบิล ก่อนที่จ่ายผ่านมายังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้แยกรายละเอียดช่วงความถี่บางอย่าง
(galvanic isolator,  EN 60728-11)”
เมื่อใช้ Isolator , การสูญเสียเล็กน้อยของสัญญาณอาจเกิดขึ้นได้

ภาษาไทย
ENG

ข้อควรระวัง
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ENG
ภาษาไทย

อุปกรณ์เสริมแยกขาย
สินค้าซื้อแยกสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ต้องแจ้งใด ๆ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้
อุปกรณ์เหล่านี้จะท�ำงานกับบางรุ่น

LG Audio Device

ความเข้ากันได้
LG Audio Device

PN45

PN65**

•

•

ชื่อรุ่น หรือการออกแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการปรับรุ่นของฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ และสถานการณ์ของผู้ผลิตหรือนโยบาย

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน
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ภาษาไทย
ENG

ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการท�ำงานของเครื่องรับโทรทัศน์
จอแสดงภาพ

LAN

ล�ำโพง

ปุ่มกด

ปุ่มกด

S

H
H

ไฟแสดงสถานะเครื่อง

ลักษณะการใช้งาน

เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์
เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบัน หรือยืนยันข้อมูลที่ป้อนเข้า
เข้าถึงเมนูหลักหรือจะบันทึกข้อมูลเข้าของคุณและออกจากเมนู
ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก เมื่อมีการต่อไว้กับอุปกรณ์ภายนอก
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว

COMPONENT
IN

AV IN 1

อุปกรณ์รับรีโมทคอนโทรล

AV IN 2
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ENG
ภาษาไทย

การยกและเคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์
โปรดทราบค�ำแนะน�ำต่อไปนีเ้ พือ่ ป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เป็นรอยขีด
ข่วนหรือเกิดความเสียหาย และเพือ่ ความปลอดภัยจากการขนส่ง
โดยค�ำนึงถึงชนิดและขนาด

yy
ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องรับ
โทรทัศน์ขนาดใหญ่
yy
เคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ตามรูปที่แสดง.

ข้อควรระวัง    

yy
หลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส ที่ จ อภาพของเครื่ อ งรั บโทรทั ศ น์
เพราะอาจท�ำความเสียหายกับหน่วยให้ก�ำเนิดภาพภายใน
yy
แนะน�ำให้เคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ดว้ ยกล่องและโฟม
ที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง
yy
ถอดปลั๊กไฟหลัก และสายเชื่อมต่อต่าง ๆ ก่อนเคลื่อนย้าย
yy
ขณะยกเครือ่ งให้หนั หน้าเครือ่ งออกจากตัวผูย้ กหรือเคลือ่ นย้าย

yy
จับด้านบนและล่างของกรอบโทรทัศน์อย่างมัน่ คง. ให้แน่ใจว่า
ไม่สำ� ผัสเป็นส่วนทีโ่ ปร่งใส, ล�ำโพง, หรือพืน้ ทีต่ ะแกรงล�ำโพง

yy
ขณะขนย้ายระมัดระวังไม่ให้เครื่องเกิดการสั่นไหว หรือ
กระทบกระเทือนมากจนเกินไป
yy
วางเครื่องรับโทรทัศน์ในต�ำแหน่งปกติของเครื่องที่ระบุไว้
ข้างกล่องขณะขนย้าย

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ภาษาไทย
ENG

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
รูปที่แสดงประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

ประกอบขาตั้งเครื่อง
1

เฉพาะรุ่น 50PN45**,
50/60PN65**
3 ชิ้น

3

M5 x 16
เฉพาะรุ่น 42PN45**
3 ชิ้น
M4 x 14
Stand Body
ด้านหน้า

Stand Base

เฉพาะรุ่น
50PN45**,
50/60PN65**
4 ชิ้น
M5 x 16
เฉพาะรุ่น 42PN45**
4 ชิ้น
M4 x 14

2

15

ข้อควรระวัง

yy
เมื่อติดตั้งขาตั้งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์, วางจอภาพหัน
หน้าลงบนโต๊ะหุ้มหรือพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันจอภาพจาก
รอยขีดข่วน
yy
ขันสกรูให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เอียงไปข้างหน้า
ไม่ควรไขแน่นจนเกินไป
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ENG
ภาษาไทย

ถอดประกอบขาตั้ง
(เฉพาะรุ่น 50PN45**, 50PN65**)
1

บันทึก
yy
เมื่อติดตั้งกับผนัง ประกอบ Protection Cover เข้ากับ
เครื่องจะช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่น  
yy
ถอดขาตัง้ ออกก่อนทีจ่ ะติดตัง้ โทรทัศน์บนผนัง โดยท�ำตรง
กันข้ามกับการประกอบขาตั้ง

4 ชิ้น
M5 x 16

2

Protection
cover

2

1 ชิ้น
M5 x 16
1

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

1 จัดวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางที่ต้องการ
-- เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

การปรับมุมของโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับมุมมองรับชม
(คุณลักษณะนีไ้ ม่สามารถใช้ในทุกรุ่น)
แท่นวางสามารถหมุนได้ 20 องศาไปทางซ้ายหรือขวา และปรับ
มุมของโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับมุมมองของคุณ

20˚

20˚

10 ซม

10 ซม

ม

10 ซ

10 ซม

ข้อควรระวัง

2 ต่อสายไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟ

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้กับแหล่งก�ำเนิดความ
ร้อนต่าง ๆ เพราะความร้อนจะท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับเครื่องรับโทรทัศน์
การยึดเครืื่องกับพื้นโต๊ะ
ยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับพื้นโต๊ะเพื่อป้องกันการล้มเอียง, เครื่อง
ตกเสียหาย, และอาการบาดเจ็บทีี่อาจเกิดขึ้นได้
ตัง้ เครือ่ งบนโต๊ะ, ยึดด้วยสลักเกลียวให้แน่นด้วยสลักเกลียวทีแ่ ถม
ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์
(เฉพาะรุ่น 42PN45**)

คำ�เตือน
yy
เพือ่ เป็นการป้องกันเครือ่ งรับโทรทัศน์หล่นลงกับพืน้ , เครือ่ ง
รับโทรทัศน์ควรมีการยึดกับพื้น หรือผนังในขณะที่ท�ำการ
ติดตั้ง  การโยก, สั่น, หรือเขย่าเครื่องรับโทรทัศน์ อาจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

yy
เมื่อปรับมุมของผลิตภัณฑ์, ระวังนิ้วมือของคุณ การบาด
เจ็บอาจเกิดขึน้ หากมือ หรือนิว้ มือถูกกดทับ หากผลิตภัณฑ์
เอียงมากเกินไป เครือ่ งรับโทรทัศน์อาจจะตกท�ำให้เกิดความ
เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ

ภาษาไทย
ENG

การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

17
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การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

ENG
ภาษาไทย

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
(คุณลักษณะนีไ้ ม่สามารถใช้ในทุกรุ่น)

1 ใส่สลักเกลียวและขันให้แน่น, หรือตัวยึดโทรทัศน์และสลักเกลียว
ที่ด้านหลังของโทรทัศน์
-- หากมีสลักเกลียวแทรกลงทีต่ ำ� แหน่ง สลักเกลียวอยู,่ เอา
สลักเกลียวนั้นออกก่อน
2 ติดตั้งตัวยึดผนังกับสลักเกลียวเข้ากับผนัง จับคู่ต�ำแหน่งของ
ตัวยึดผนัง และสลักเกลียวบนด้านหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์
3 เชื่อมต่อสลักเกลียวและตัวยึดผนังอย่างแน่นหนาด้วยเชือก
ที่มีความทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อให้เชือกอยู่ในแนว
นอนกับพื้นผิวเรียบ

ข้อควรระวัง

คำ�เตือน
yy
ถ้าเครือ่ งรับโทรทัศน์ไม่ได้ตดิ ตัง้ ในต�ำแหน่งทีม่ นั่ คงเพียง
พอ, อาจเกิดอันตรายจากการตกหล่น. การบาดเจ็บต่าง
ๆ สามารถป้องกันได้ หากปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
»»ใช้ตู้ หรือ ชั้นวาง ทีไ่ ด้รับการรับรองจากผู้ผลิต
»»ใช้ฟอร์นเิ จอทีส่ ามารถป้องกัน และให้ความปลอด
ภัยนในการติดตั้ง และใช้งาน เครื่องรับโทรทัศน์
»»ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งรับโทรทัศน์ ติดตัง้ ใน
ต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม ไม่ลน้ เกินขอบของฟอร์นเิ จอ
»»ไม่ควรติดตัง้ เครือ่ งรับโทรทัศน์กบั ฟอร์นเิ จอทีม่ คี วาม
สูงเกินไป (เช่น ตู้เก็บของ หรือชั้นวางหนังสือ)
โดยไม่มีการยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับฟอร์นิเจอร์
และวางเครือ่ งรับโทรทัศน์ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม
»»ไม่ควรวางเครือ่ งรับโทรทัศน์บนผ้ารองบนฟอร์นิ
เจอร์ หรือวัสดุใด ๆ ระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์
กับฟอร์นิเจอร์
»»ให้ความรูแ้ ก่เด็ก ๆ เกีย่ วกับอันตรายของการปีน
บนเฟอร์นิเจอร์ไปถึงโทรทัศน์ หรือ ระมัดระวัง
เด็ก ๆ เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทไี่ ม่คาดคิดได้

การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง
ติดตัวยึดเสริมส�ำหรับยึดติดกับผนังทีด่ า้ นหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์
อย่างระมัดระวัง และติดตัง้ ขาแขวนบนผนังในแนวตัง้ ฉากกับพืน้ ที่
มั่นคง. เมื่อคุณติดโทรทัศน์กับวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ, กรุณาติดต่อ
บุคลากรที่มีความช�ำนาญงาน
แอลจีแนะน�ำให้ติดตั้งบนผนังท�ำได้โดยช่างมืออาชีพ

yy
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้ปีนขึ้นไปบนหรือห้อยโหนที่
บริเวณของหน้าจอโทรทัศน์

บันทึก
yy
ใช้ชั้นวางหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่พอที่จะ
รองรับโทรทัศน์อย่างปลอดภัย
yy
ตัวยึด สลักเกลียว และเชือกเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องแยก
ซื้อ คุณสามารถหาซื้อเพิ่มเติมส�ำหรับอุปกรณ์เสริมจาก
ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้าน

10 ซม.
10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและตัวยึดติดผนังที่จะใช้ยึดกับผนังตรง
ตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดตัวยึดติดผนัง
จะอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

42/50PN45**
50/60PN65**
400 x 400
M6
4

รุ่น
VESA (A x B)
ขนาดสลักเกลียว
จ�ำนวนของสลักเกลียว
ตัวยึดติดกับผนัง

การจัดเก็บสาย

1 ติดตั้ง Power Cord Holder และสายไฟหลัก
จะช่วยป้องกันสายไฟจากการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ
(เฉพาะรุ่น 42PN45**)

PSW420BX

Power cord holder

(เฉพาะรุ่น 50PN45**, 50/60PN65**)
A
B

Power cord holder

ข้อควรระวัง

yy
ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน, แล้วเคลือ่ นทีห่ รือติดตัง้ โทรทัศน์
มิฉะนั้นอาจเกิดขึ้นไฟฟ้าช็อต
yy
หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังแบบเอียง, มัน
อาจตกและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ให้ใช้ ตัวยึดติด
ผนังทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก LG และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ท้องถิ่นหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
yy
ไม่ขันสกรูแน่นจนเกินไป การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดความ
เสียหายกับโทรทัศน์และการรับประกันเป็นโมฆะ
yy
ใช้สกรูและอุปกรณ์ยึดติดกับผนัง ตรงตามมาตรฐาน
VESA ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โดยใช้ผิดประเภท
หรือใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

บันทึก
yy
ใช้สกรูทมี่ กี ารระบุไว้ในข้อก�ำหนดของมาตรฐานสกรูของ VESA
yy
ชุดประกอบตัวยึดติดผนังประกอบด้วยคู่มือการติดตั้งและ
ชิ้นส่วนที่จ�ำเป็น
yy
อุปกรณ์ตวั ยึดกับผนังเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ ท่านสามารถ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย หรือร้านค้าผูเ้ ชีย่ วชาญในการติดตัง้
yy
ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวยึดติดผนัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ความยาวที่เหมาะสม
yy
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับ
ตัวยึดติดผนัง

2 รวบและเก็บสายเข้ากับ Cable Holder.

       ข้อควรระวัง

Cable holder

yy
ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ โดยดึง cable holder
เพราะอาจท�ำให้ cable holder ขาด เกิดการบาดเจ็บและ
ความเสียหายกับโทรทัศน์อาจเกิดขึ้นได้

ภาษาไทย
ENG

อุปกรณ์เสริมแยกซื้อ(ตัวยึดติดกับผนัง)
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ENG
ภาษาไทย

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
เชือ่ มต่อเครือ่ งรับโทรทัศน์กับสายอากาศขนาดมาตรฐาน (75 Ω)

ในหัวข้อ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ใช้รูปภาพประกอบ
จากรุ่น PN45**
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับโทรทัศน์ และเปลีย่ นโหมด
เพือ่ เลือกอุปกรณ์ภายนอก ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมของการเชือ่ มต่อ
ของอุปกรณ์ภายนอก, อ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น
อุปกรณ์ภายนอกคือ : กล่องรับสัญญาณ HD  เครื่องเล่น DVD  
เครื่องบันทึกสัญญาณ ระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ
USB, คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ

ANTENNA/
CABLE IN

      บันทึก

yy
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างไปแต่ละรุ่น
yy
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์โดยไม่ค�ำนึงถึง
ล�ำดับของช่องเชื่อมต่อโทรทัศน์
yy
หากคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครือ่ งบันทึก DVD หรือ
VCR ให้ตรวจสอบการเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์สญ
ั ญาณเคเบิล
เข้ากับโทรทัศน์ผา่ นเครือ่ งบันทึก DVD หรือ VCR ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมของการบันทึกอ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yy
โปรดดูที่คู่มือของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับการใช้งาน
yy
หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์ ใช้สาย
เคเบิลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเกม
yy
ในโหมดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อาจมีสัญญาณรบกวนที่
เกีย่ วข้องกับความละเอียด รูปแบบแนวตัง้ ความคมชัดหรือ
ความสว่าง ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนขึน้ เปลีย่ นเอาท์พทุ เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ไปความละเอียดอืน่ เปลีย่ นอัตราการรีเฟรชที่
อัตราอื่นหรือปรับความสว่างและความคมชัด ในรายการ
เมนู PICTURE (ระบบภาพ)จนกว่าภาพที่ปรากฏชัดเจน
yy
ในโหมดคอมพิวเตอร์ บางตัง้ ค่าความละเอียดอาจไม่ทำ� งาน
อย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด

ช่องเสียบสายอากาศ
แบบติดผนัง

บันทึก
yy
ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ ในกรณีที่
ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือมากกว่า
yy
ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควร
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรือบูตเตอร์
yy
เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทาง
สายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
yy
สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลง
สัญญาณไม่รวมอยู่ในชุด
yy
เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการ
เชื่อมต่อกับสายอากาศ
yy
รองรับสัญญาณเสียง DTV : MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC

IN
ANTENNA/CABLE

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ส่งวิดโี อดิจิตอลและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ
โทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

ส่งวิดโี อดิจิตอลจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย DVI-HDMI ดังที่แสดง
ในภาพด้านล่าง และต่อสายสัญญาณเสียงแยกต่างหากดังรูป
เลือกที่พอร์ตอินพุต HDMI เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเลือก
ล�ำดับของพอร์ตเชื่อมต่อ

(เฉพาะรุ่น
50/60PN65**)

IN 1(PC)

IN 1(PC)

เลือกที่พอร์ตอินพุต HDMI เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเลือก
ล�ำดับของพอร์ตเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อด้วยสายแปลง DVI เป็น
HDMI

AUDIO IN (PC)
IN 2

L/MONO

DVD / Blu-Ray / PC / HD
Cable Box /HD STB
สีแดง

สีขาว

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
(*ไม่แถม
พร้อมเครื่อง)

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
HDMI

(เฉพาะ HDMI IN 1(PC))
AUDIO OUT

บันทึก
yy
ขอแนะน�ำให้ใช้โทรทัศน์ ที่มีการเชื่อมต่อ HDMI เพื่อ
คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
yy
ให้ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงล่าสุดพร้อมด้วยการท�ำงาน
CEC (Customer Electronics Control)
yy
สาย HDMI ความเร็วสูง ได้รับการทดสอบเพื่อรับส่ง
สัญญาณ HD ได้ถึง 1080p หรือสูงกว่า
yy
สามารถรองรับ DTV Audio: MPEG Dolby Digital
Dolby Digital Plus HE-AAC
yy
สามารถรองรับรูปแบบสัญญาณเสียงผ่านสาย HDMI
: Dolby Digital PCM(จนถึง 192 KHz 32k/44.1k
/48k/88k/96k/176k/192k DTS ไม่รองรับ)

DVI OUT

    DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / PC

บันทึก
yy
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด, วิดโี อโหมด DOS อาจไม่
ท�ำงานถ้ามีการใช้ HDMI กับสาย DVI

ภาษาไทย
ENG

การเชื่อมต่อด้วย HDMI

21

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

22

การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง

ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับโทรทัศน์. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย
component ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง.

คุณอาจจะใช้ระบบเสียงภายนอกแทนล�ำโพงในตัวของเครื่องรับ
โทรทัศน์

การเชือ่ มต่อสัญญาณเสียงดิจติ อล ด้วยสาย
ออปติคอล
ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลจากเครื่องรับโทรทัศน์ไปอุปกรณ์
ภายนอก เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์กับสายสัญญาณ
เสียงตามที่ปรากฏในรูปด้านล่าง

AUDIO IN (PC)

AV IN 2

L/MONO

COMPONENT
IN

ENG
ภาษาไทย

การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์

สีแดง

สีขาว

สีแดง

สีน�้ำเงิน

สีเขียว

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
สีแดง

สีขาว

สีแดง

สีน�้ำเงิน

สีเขียว

VIDEO

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

AUDIO

OPTICAL AUDIO IN

เครื่องเสียงแบบดิจิตอล
DVD/ Blu-Ray / เครื่องเล่น HD

บันทึก
yy
หากมีการติดตั้งสายเคเบิ้ลไม่ถูกต้อง อาจให้เกิดภาพที่จะ
แสดงในสีด�ำและสีขาวหรือมีสีที่ผิดเพี้ยน

บันทึก
yy
อย่ามองเข้าไปในช่อง output port ของออปติคอล การ
มองไปทีล่ ำ� แสงเลเซอร์อาจสร้างความเสียหายสายตาของคุณ
yy
สัญญาณเสียงทีม่ รี ะบบ ACP (Audio Copy Protection)
อาจปิดกั้นสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
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ภาษาไทย
ENG

เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต
ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
เข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก และโทรทัศน์กับสาย
คอมโพสิตดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
2

1

AUDIO IN (PC)

AV IN 2

AUDIO IN (PC)

L/MONO

L/MONO

AV IN 1

AV IN 1

COMPONENT
IN

COMPONENT
IN

AV IN 2

L/MONO

สีแดง

สีขาว

สีเหลือง

DVD/ Blu-Ray / เครื่องเล่น HD / VCR

สีแดง

AUDIO

สีขาว

L(MONO) R

สีเหลือง

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

VIDEO

L/MONO

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)

VIDEO

L(MONO) R

AUDIO

                 DVD/ Blu-Ray / เครื่องเล่น HD / VCR
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MAKING CONNECTIONS

เชือ่ มต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่นหน่วยความจ�ำแฟลช USB,
ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก, หรือเครือ่ งอ่านการ์ดหน่วยความจ�ำ USB เข้า
กับโทรทัศน์ และใช้งานเมนู My Media  เพือ่ ใช้ไฟล์มลั ติมเี ดียต่างๆ

(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
USB IN

ENG
ภาษาไทย

การเชื่อมต่อด้วย USB

อุปกรณ์ USB

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
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คู่มือนี้อธิบายการใช้งานปุ่มกดบนเครื่องรับโทรทัศน์และปุ่มกดของรีโมทคอนโทรล
ศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเติมประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ ห้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่
ชนิด AAA ขนาด 1.5V จ�ำนวน 2 ก้อน ใส่ขั้วแบตเตอรีใ่ ห้ตรงกัน
กับช่องใส่แบตเตอรี่ และ และปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่
การใช้รโี มทคอนโทรลให้หันทิศทางของรีโมทคอนโทรลไปยังที่เครื่องรับโทรทัศน์

ภาษาไทย
ENG

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
หรือ

ข้อควรระวัง

yy
ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกัน
yy
ในโทรทัศน์อะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มกดของรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถท�ำงานได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชี้รโี มทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์
เฉพาะรุ่น PN45**
(FREEZE)

POWER

ปุ่มส�ำหรับค้างภาพชั่วขณะในโหมด TV, AV,
Component, หรือ HDMI

เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
SUBTITLE

INFO

แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจิตอล

SETTINGS .,;@

RATIO

เข้าเมนูหลัก

ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ

Q. MENU

INPUT

(Back)

MUTE

EXIT

ꕌPAGEꕍ

เลืื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
1
ปุ่ม TELETEXT
ปุ่มส�ำหรับใช้งานในโหมด Teletext (รองรับ
ในบางประเทศ)

MUTE

SETTINGS

MY APPS

ควบคุมอุปกรณ์ SIMPLIK ผ่าน HDMI-CEC
แสดงเมนู SIMPLINK
SLEEP

SLEEP

GUIDE

เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว

P
A
G
E

OK

FAV

ꕌPꕍ

mno

ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชม
รายการปกติ

-

ปิดเสียงทั้งหมด

6

กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า

1

ปรับระดับเสียง

MUTE

jkl

def

เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันP

GUIDE

สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า

แสดงให้เห็นแนะน�ำโปรแกรมช่อง หรือรายการ

5

3

FAV

OK

FAV

Q.VIEW

แสดงรายการโปรแกรมช่ อ งที่ ตั้ งไว้ เ ป็ น
รายการโปรด

ghi

abc

[

TV/RAD

เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิจิ ติ อล
ปุ่มตัวเลข
ส�ำหรับป้อนตัวเลข

+

4

2

แสดงรายการเมนู
7pqrs อ8ย่tuvางง่ายหรื
9 wxyzอเมนูลัดต่างๆ
ปุ่มทิศทาง(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
Q.VIEW
ส�ำหรับเลื่อLIST
นต�ำแหน่
หรือตัว
0 งในรายการเมนู
เลือกต่าง ๆ

ปุม่ เลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก

แสดงโปรแกรมช่องทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว

TV/
RAD

1

เลือกใช้งาน AV โหมด

LIST

INPUT

แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับ
ชมอยู่ปัจจุบัน

TV/
RAD

AV MODE

RATIO

2

EXIT

ตั้งเวลาส�ำหรับปิดเครื่อง
ปุ่มควบคุม (
)
ปุ่มควบคุมเมนู My Media หรือ SIMPLINK
(USB,SIMPLINK)
2 ปุ่มสีต่าง ๆ
REC
ฟังก์ชั่นพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู
( : แดง,INFO : เขียว, : เหลือง,
: น�้ำเงิน)
SUBTITLE

LIVE TV

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
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ENG
ภาษาไทย

เฉพาะรุ่น PN65**

ปุ่มทิศทาง(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
ส�ำหรับเลือ่ นต�ำแหน่งในรายการเมนูหรือตัวเลือกต่าง ๆ

POWER

เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
TV/RAD

เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิิจิตอล
RATIO

ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ
INPUT

ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก

RATIO

OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIST

0

Q.VIEW

เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบัน หรือยืนยันตัวเลือก
(BACK)

กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
ควบคุมอุปกรณ์ SIMPLIK ผ่าน HDMI-CEC แสดง
เมนู SIMPLINK

FAV

เลือกใช้งาน AV โหมด
ปุ่มตัวเลข
ส�ำหรับป้อนตัวเลข
แสดงโปรแกรมช่องทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว

AV MODE

TV/
RAD

AV MODE

LIST

INPUT

P
A
G
E

GUIDE

EXIT

MUTE
SETTINGS INFO

ออกจากรายการเมนูและกลับสูก่ ารรับชมรายการปกติ

Q.MENU

1

ปุ่มสีต่าง ๆ
ฟังก์ชั่นพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู
( : แดง, : เขียว, : เหลือง, : น�้ำเงิน)

Q.VIEW

OK

สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
+

-

ปรับระดับเสียง
FAV

EXIT

BACK

1

แสดงรายการโปรแกรมช่องทีต่ งั้ ไว้เป็นรายการโปรด
GUIDE

แสดงให้เห็นแนะน�ำโปรแกรมช่อง หรือรายการ
MUTE

ปิดเสียงทั้งหมด
ꕌPꕍ

เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
PAGE

เลืื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
SETTINGS

เข้าเมนูหลัก
INFO

แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่
ปัจจุบัน
Q. MENU

แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่าง ๆ

TEXT

T.OPT

SUBTITLE

2 ปุ่ม TELETEXT
ปุ่มส�ำหรับใช้งานในโหมด Teletext (รองรับใน
บางประเทศ)
(FREEZE)

2

ปุ่มส�ำหรับค้างภาพชั่วขณะในโหมด TV, AV,
Component, หรือ HDMI
SUBTITLE

แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจิตอล
ปุ่มควบคุม (
)
ปุ่มควบคุมเมนู My Media หรือ SIMPLINK
(USB,SIMPLINK)

การใช้คู่มือการใช้งาน

27

ภาษาไทย
ENG

การใช้คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานช่วยให้คุณได้ง่ายขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของโทรทัศน์จากหน้าจอโดยตรง
1 กดปุ่ม SETTINGS เพื่อเข้าสู่รายการเมนูหลัก
2 กดปุม่ สีแดง เข้าเมนู Customer Support
3 กดปุ่มทิศทางเพื่อเลือก User Guide และกดปุ่ม OK.

User Guide

1

OPTION > To set language
SETTINGS

OPTION

Language

You can select the language of the menu displayed on the screen and the digital
sound broadcasting.
 Menu Language : Selects a language for the display text.
 Audio Language [In Digital mode Only] : Select the desired language when
watching digital broadcasting containing several voice languages.
 Subtitle Language [In Digital mode Only] : Use the Subtitle function when two
or more subtitle languages are broadcast.
If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default
language subtitle will be displayed.

PROGRAMME Setting
PICTURE, SOUND Setting
OPTION
PICTURE

AUDIO

SETUP

TIME

LOCK

OPTION

INPUT

MY MEDIA

Advanced Function
Information

SETTINGS

2
OPTION

Zoom In

Close

Language

You can select the language of the menu displayed on the screen and the digital
sound broadcasting.

Press OK() to set picture settings.

Customer Support

 Menu Language : Selects a language for the display text.
 Audio Language [In Digital mode Only] : Select the desired language when
watching digital broadcasting containing several voice languages.
 Subtitle Language [In Digital mode Only] : Use the Subtitle function when two
or more subtitle languages are broadcast.
If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default
language subtitle will be displayed.

Exit

Software Update
Picture Test
Sound Test
Signal Test

2

Product/Service Info.

Zoom Out

Close

User Guide
Close

1
2

User Guide

3

2
To use input device
To set time options

PROGRAMME Setting

To set TV lock options

PICTURE, SOUND Setting
OPTION

To set language
To set country

Advanced Function

To set subtitle

Information

1

To set other options

1/1

1
2
3

ช่วยให้การเลือกประเภทของคู่มือที่คุณต้องการ
ช่วยให้การเลือกรายการที่ท่านต้องการ
H
สามารถใช้ปุ่ม
เพื่อเปลี่ยนหน้า
ช่วยให้การเรียกดูรายละเอียดของฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ
จากดัชนีค้นหา

เปิดเข้าสูร่ ายการเมนูทอี่ ธิบายการใช้งานไว้ในคูม่ อื การใช้งาน
H
สามารถใช้ปุ่ม
เพื่อเปลี่ยนหน้า
ขยายเข้าหรือออกจากหน้าจอที่เลือก
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การบ�ำรุงรักษา / การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น

ENG
ภาษาไทย

การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ
ท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและจะยึดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

yy
ให้แน่ใจปิดเครื่องและถอดสายไฟรวมทั้งสายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ ออกก่อน
yy
เมื่อโทรทัศน์ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน, ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันความเสียหายทีเกิดได้จากฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก

หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง
yy
เมื่อการเอาสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือฝุ่นบาง ๆ ควรเช็ดผิวด้วยผ้าแห้งสะอาดและอ่อนนุ่ม
yy
เมื่อต้องการเช็ดท�ำความสะอาดคราบสกปรกควรท�ำความสะอาด้วยผ้านุ่มชุบในน�้ำที่สะอาดหรือผงซักฟอกอ่อนเจือจาง จากนั้น
เช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง

ข้อควรระวัง

yy
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอทุกครั้ง, เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายไปที่หน้าจอ
yy
อย่าผลักถูหรือกระทบพืน้ ผิวหน้าจอด้วยเล็บมือของคุณหรือวัตถุทมี่ คี ม, เพราะอาจส่งผลให้เกิดรอยขีดข่วนและการบิดเบือนของภาพ
yy
อย่าใช้สารเคมีใด ๆเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
yy
อย่าฉีดของเหลวลงบนพื้นผิว. ถ้าน�้ำเข้าสู่โทรทัศน์, มันอาจจะท�ำให้เกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติ.

สายไฟหลัก
ก�ำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนสายไฟอย่างสม�่ำเสมอ

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น
ปัญหา
ไม่สามารถควบคุม
โทรทัศน์ควบคุมรีโมต
คอนโทรล
ไม่แสดงภาพและเสียง

โทรทัศน์ปิดกะทันหัน
เมื่อเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ (RGB/
HDMI DVI) ปรากฏ
‘No signal’ (ไม่มี
สัญญาณ) หรือ
‘Invalid Format’

แนวทางแก้ไข
yy
ตรวจสอบเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และลองอีกครั้ง
yy
ตรวจสอบหากมีอุปสรรคระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมตคอนโทรล
yy
ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงท�ำงานและติดตั้งอย่างถูกต้อง ( ต่อกับ , ต่อกับ )
yy
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เปิดอยู่
yy
ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบ
yy
ตรวจสอบหากมีปัญหาในปลั๊กผนังโดยการเชื่อมต่อสินค้าอื่น ๆ
yy
ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจจะหยุดชะงัก
yy
ตรวจสอบมีการตั้งค่าปิดอัตโนมัตไิ ว้หรือไม่ อยู่ในรายการเมนู Time settings (ระบบเวลา)
yy
หากไม่มีสัญญาณทีใ่ นขณะโทรทัศน์เปิดอยู่, โทรทัศน์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีหลังจากที่
ไม่มีการใช้งาน.
yy
เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์อีกครั้งโดยใช้รโี มตคอนโทรล
yy
เชื่อมต่อสาย RGB/HDMI อีกครั้ง
yy
รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไว้
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SPECIFICATIONS
ข้อมูลจ�ำเพาะผลิตภัณฑ์ทแี่ สดงข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนือ่ งจากการการปรับรุน่ การท�ำงานของผลิตภัณฑ์
42PN45**
50PN45**
รุ่น
42PN4500-TA
50PN4500-TA
ขนาด
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)
983.6 x 650.3 x 250.0
1168.0 x 755.4 x 292.7
(W x H
ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร)
983.6 x 595.6 x 57.0
1168.0 x 698.6 x 57.0
x D)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
19.6
25.4
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
18.4
24.0
ความต้องการทางไฟฟ้า
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
50PN65**
60PN65**
รุ่น
50PN6500-TB
60PN6500-TB
50PN6500-TC
60PN6500-TC
ขนาด
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)
1168.0 x 755.4 x 292.7
1386.8 x 874.0 x 340.0
(W x H
ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร)
1168.0 x 698.6 x 57.0
1386.8 x 821.7 x 57.0
x D)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
26.1
37.7
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
24.7
34.5
ความต้องการทางไฟฟ้า
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
สภาพสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิในการท�ำงาน
ความชื้นทีใ่ ช้งาน
อุณหภูมิในการเก็บ
ความชื้นทีใ่ ช้การเก็บรักษา

0 ํC ถึง 40 ํC
น้อยกว่า 80 %
-20 ํC ถึง 60 ํC
น้อยกว่า 85 %

SPECIFICATIONS

ออสเตรเลีย

ระบบโทรทัศน์
ครอบคลุมสัญญาณ

UHF 21 ถึง 69

ระบบโทรทัศน์

DVB-T
VHF 06 ถึง 12,
UHF 27 ถึง 69
DVB-T

ครอบคลุมสัญญาณ

โทรทัศน์ระบบอะนาล็อก
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I
BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
PAL B/B
B/B : VHF/UHF 0 ถึง 75, CATV : 2 ถึง 44

อินโดนีเซีย,
อิสราเอล, พม่า,
ศรีลังกา

ระบบโทรทัศน์
ครอบคลุมสัญญาณ

UHF 21 ถึง 69

BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71

เวียดนาม, มาเลเซีย

ระบบโทรทัศน์

DVB-T

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M

ครอบคลุมสัญญาณ

VHF 6 ถึง 12,
UHF 21 ถึง 69

BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71

ระบบโทรทัศน์

DVB-T

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M

ครอบคลุมสัญญาณ

VHF 5 ถึง 12,
UHF 21 ถึง 69

อิหร่าน, แอลจีเรีย,
ตูนิเซีย , รุ่นดิจิตอล

รุ่นอะนาล็อก, อินเดีย, ระบบโทรทัศน์
ไทย, แอฟริกาใต้
ครอบคลุมสัญญาณ
ความต้านทานเสาอากาศ
ภายนอก

75 Ω

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M

BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
I : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
DK : VHF/UHF 1 ถึง 69, CATV 01 ถึง 47
M : VHF/UHF 2 ถึง 78, CATV 01 ถึง 71
75 Ω

ภาษาไทย
ENG

นิวซีแลนด์,สิงคโปร์

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
DVB-T
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HDMI/DVI-DTV ที่รองรับ
Horizontal
Vertical
ความละเอียด Frequency (kHz) Frequency (Hz)
720x480
31.469
59.94
31.5
60
720x576
31.25
50
1280x720
37.5
50
44.96
59.94
45
60
1920x1080
33.72
59.94
33.75
60
28.125
50
26.97
23.97
27
24
33.716
29.976
33.75
30.00
56.25
50
67.43
59.94
67.5
60
HDMI/DVI-PC ที่รองรับ
ความละเอียด
640x350
720x400
640x480
800x600
1024x768
1360x768
1280x1024
1920x1080

Horizontal
Frequency
(kHz)
31.468
31.469
31.469
37.879
48.363
47.712
63.981
67.5

      (เฉพาะรุ่น 50PN65**, 60PN65**)

Vertical
Frequency (Hz)
70.09
70.08
59.94
60.31
60.00
60.01
60.02
60.02

ข้อมูลเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อพร์ตคอมโพเนนต์
พอร์ต component บนโทรทัศน์
พอร์ตเชื่อมต่อสัญญาณวิดโี อ
บนเครื่องเล่นดีวีดี

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

สัญญาณ

คอมโพเนนต์

480i/576i
480p/576p
720p/1080i

O
O
O
O
(เฉพาะ 50 Hz / 60 Hz เท่านั้น)

1080p

ลิขสิทธิ์ / ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE SOFTWARE / การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก
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ใบอนุญาตที่สนับสนุนอาจแตกต่างไปตามรุ่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตให้เยี่ยมชม www.lg.com
การผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories. “Dolby” และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครือ่ งหมายการค้า
ของ Dolby Laboratories
HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
เกี่ยวกับวิดโี อ DivX: DivX® เป็นรูปแบบวิดโี อดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC, บริษัทย่อยของ Rovi
Corporation. เป็นอย่างเป็นทางการ DivX Certified® อุปกรณ์ทใี่ ช้เล่นวิดโี อ DivX. ไปที่ divx.com ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ของคุณลงในวิดโี อ DivX
เกี่ยวกับวิดโี อ DivX-on-demand: อรุปกรณ์ที่รองรับ DivX Certified®  จะต้องลงทะเบียนเพื่อเล่นวิดโี อ
DivXสั่งซื้อ-on-Demand (VOD) ภาพยนตร์ เพื่อขอรับรหัสการลงทะเบียนของคุณค้นหาส่วน VOD DivX
ในเมนูการตัง้ ค่าของอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.com ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารด�ำเนินการลงทะเบียน
ของคุณ
“DivX Certified® สามารถเล่นวิดโิ อ DivX® ได้ถึง HD 1080p, รวมถึงเนื้อหาพรีเมี่ยม”
“DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือ
บริษัท ในเครือและมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต”
“ครอบคลุมโดยหนึ่งหรือมากกว่าของสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้ :  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE SOFTWARE
เพือ่ ให้ได้ซอร์สโค้ดภายใต้ GPL, LGPL, MPL และใบอนุญาตโอเพนซอร์ส อืน่ ๆ, ทีม่ อี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นโี้ ปรดเยีย่ มชม http://opensource.
lge.com .
source code นอกจากนี้ , เงื่อนไขการอนุญาตที่กล่าวทั้งหมด, การรับประกัน ข้อจ�ำกัดการรับประกัน และประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่
มีให้ดาวน์โหลด
LG Electronics จะให้คณ
ุ ใน CD-ROM จะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีค่ รอบคลุมในการด�ำเนินการจัดส่งดังกล่าว (เช่นต้นทุนของข้อมูล, การขนส่ง
และการจัดการ) เมือ่ แจ้งความประสงค์อเี มลไปที่ opensource@lge.com. ข้อเสนอนีใ้ ช้ได้สำ� หรับสามปี (3) นับ แต่วนั ทีค่ ณ
ุ ซือ้ ผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก
To obtain the external control device setup information, please visit www.lg.com

ภาษาไทย
ENG

ลิขสิทธิ์

ชื่อรุ่น :
หมายเลขประจ�ำเครื่อง :
(Only DTV)

โทรฟรี

1-800-545454
กรุงเทพและปริมณ±ล
0-2878-5757
รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถหาได้จาก
รายการเมนู User Guide (เปิดได้จากเครื่องรับ
โทรทัศน์) และข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากเว็บไซต์
http://www.lg.com/th

OWNER’S MANUAL

PLASMA TV
Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.
PN45**
PN65**

www.lg.com
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WARNING
yy If you ignore the warning message, you may
be seriously injured or there is a possibility of
accident or death.

CAUTION
yy If you ignore the caution message, you may be
slightly injured or the product may be damaged.

NOTE
yy The note helps you understand and use the
product safely. Please read the note carefully
before using the product.

SAFETY INSTRUCTIONS
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ENG

SAFETY INSTRUCTIONS
Please read these safety precautions carefully before using the product.

WARNING
yyDo not place the TV and
remote control in the following
environments:
--A location exposed to
direct sunlight
--An area with high humidity
such as a bathroom
--Near any heat source
such as stoves and other
devices that produce heat
--Near kitchen counters or
humidifiers where they can
easily be exposed to steam
or oil
--An area exposed to rain or
wind
--Near containers of water
such as vases
Otherwise, this may result in
fire, electric shock, malfunction
or product deformation.
yyDo not place the product
where it might be exposed to
dust.
This may cause a fire hazard.
yyMains plug is the
disconnecting device. The
plug must remain readily
operable.
yyDo not touch the power plug
with wet hands. Additionally, if
the cord pin is wet or covered
with dust, dry the power plug
completely or wipe dust off.
You may be electrocuted due
to excess moisture.
yyMake sure to connect the
power cable to the grounded
current. (Except for devices
which are not grounded.)
You may be electrocuted or
injured.

3

yyInsert the power cable
completely into wall socket.
If the power cable is not
inserted completely into wall
socket, a fire could break out.
yyEnsure the power cord does
not come into contact with
hot objects such as a heater.
This may cause a fire or an
electric shock hazard.
yyDo not place a heavy object,
or the product itself, on power
cables.
Otherwise, this may result in
fire or electric shock.
yyBend antenna cable between
inside and outside building to
prevent rain from flowing in.
This may cause water
damaged inside the Product
and could give an electric
shock.
yyWhen mounting a TV it on the
wall, make sure not to install
TV by hanging power and
signal cables on the back of
the TV.
It may cause fire, electric
shock.
yyDo not plug too many
electrical devices into a single
multiple electrical outlet.
Otherwise, this may result in
fire due to over-heating.
yyDo not drop the product or let
it fall over when connecting
external devices.
Otherwise, this may result
in injury or damage to the
product.

4

SAFETY INSTRUCTIONS
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yyKeep the packing antimoisture material or vinyl
packing out of the reach of
children.
Anti-moisture material is
harmful if swallowed. If
swallowed by mistake, force
the patient to vomit and
visit the nearest hospital.
Additionally, vinyl packing can
cause suffocation. Keep it out
of the reach of children.
yyDo not let your children climb
or cling onto the TV.
Otherwise, the TV may
fall over, which may cause
serious injury.
yyDispose of used batteries
carefully to protect a child
from eating them.
Please seek Doctor- Medical
Attention immediately if child
consumes batteries.
yyDo not insert any metal
objects/conductors (like
a metal chopstick/cutlery/
screwdriver) between power
cable plug and input Wall
Socket while it is connected
to the input terminal on the
wall. Additionally, do not
touch the power cable right
after plugging into the wall
input terminal.
You may be electrocuted.
(Depending on model)
yyDo not put or store
inflammable substances
near the product. There is
a danger of combustion/
explosion or fire due to
careless handling of the
inflammable substances.
yyDo not drop metallic objects
such as coins, hair pins,
chopsticks or wire into the
product, or inflammable
objects such as paper and
matches. Children must pay
particular attention.
Electrical shock, fire or injury
can occur. If a foreign object
is dropped into the product,
unplug the power cord and
contact the service centre.

yyDo not spray water on the
product or scrub with an
inflammable substance
(thinner or benzene). Fire or
electric shock accident can
occur.
yyDo not allow any impact,
shock or any objects to fall
into the unit, and do not drop
anything onto the screen.
You may be injured or the
product can be damaged.
yyNever touch this product or
antenna during a thunder or
lighting storm.
You may be electrocuted.

yyNever touch the wall outlet
when there is leakage of
gas, open the windows and
ventilate.
It may cause a fire or a burn
by a spark.
yyDo not disassemble, repair
or modify the product at your
own discretion.
Fire or electric shock accident
can occur.
Contact the service centre for
check, calibration or repair.
yyIf any of the following
occur, unplug the product
immediately and contact your
local service centre.
--The product has been
impacted by shock
--The product has been
damaged
--Foreign objects have
entered the product
--The product produced
smoke or a strange smell
This may result in fire or
electric shock.

SAFETY INSTRUCTIONS

yyApparatus shall not be
exposed to dripping or
splashing and no objects
filled with liquids, such as
vases, shall be placed on the
apparatus.

yyWhen installing the antenna,
consult with a qualified
service technician. If not
installed by a qualified
technician.
This may create a fire hazard
or an electric shock hazard.
yyWe recommend that you
maintain a distance of at least
2 to 7 times the diagonal
screen size when watching
TV.
If you watch TV for a long
period of time, this may
cause blurred vision.
yyOnly use the specified type of
battery.
This could cause damage to
the remote control.

CAUTION
yyInstall the product where no
radio wave occurs.

yyThere should be enough
distance between an outside
antenna and power lines
to keep the former from
touching the latter even when
the antenna falls.
This may cause an electric
shock.
yyDo not install the product
on places such as unstable
shelves or inclined surfaces.
Also avoid places where
there is vibration or where
the product cannot be fully
supported.
Otherwise, the product may
fall or flip over, which may
cause injury or damage to the
product.
yyIf you install the TV on a
stand, you need to take
actions to prevent the product
from overturning. Otherwise,
the product may fall over,
which may cause injury.
yyIf you intend to mount the product to a wall, attach
VESA standard mounting interface (optional parts)
to the back of the product. When you install the set
to use the wall mounting bracket (optional parts),
fix it carefully so as not to drop.
yyOnly use the attachments / accessories specified
by the manufacturer.

yyDo not mix new batteries with
old batteries.
This may cause the batteries
to overheat and leak.
yyMake sure there are no
objects between the remote
control and its sensor.
yySignal from the remote
control may be disturbed by
sun light or other strong light.
In this case, darken the room.
yyWhen connecting external
devices such as video game
consoles, make sure the
connecting cables are long
enough.
Otherwise, the product may
fall over, which may cause
injury or damage the product.
yyDo not turn the product
On/Off by plugging-in or
unplugging the power plug to
the wall outlet. (Do not use
the power plug for switch.)
It may cause mechanical
failure or could give an
electric shock.

ENGLISH
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yyIf you don’t intend to use
the product for a long time,
unplug the power cable from
the product.
Covering dust can cause a
fire, or insulation deterioration
can cause electric leakage,
electric shock or fire.
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SAFETY INSTRUCTIONS
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yyPlease follow the installation
instructions below to prevent
the product from overheating.
--The distance between the
product and the wall should
be more than 10 cm.
--Do not install the product in
a place with no ventilation
(e.g., on a bookshelf or in
a cupboard).
--Do not install the product
on a carpet or cushion.
--Make sure the air vent is
not blocked by a tablecloth
or curtain.
Otherwise, this may result in
fire.
yyTake care not to touch the
ventilation openings when
watching the TV for long
periods as the ventilation
openings may become hot.
This does not affect the
operation or performance of
the product.
yyPeriodically examine the cord of your appliance,
and if its appearance indicates damage or
deterioration, unplug it, discontinue use of the
appliance, and have the cord replaced with an
exact replacement part by an authorized servicer.
yyPrevent dust collecting on the
power plug pins or outlet.
This may cause a fire hazard.
yyProtect the power cord from
physical or mechanical
abuse, such as being twisted,
kinked, pinched, closed in a
door, or walked upon. Pay
particular attention to plugs,
wall outlets, and the point
where the cord exits the
appliance.
yyDo not press strongly upon
the panel with a hand or
sharp object such as nail,
pencil or pen, or make a
scratch on it.

yyAvoid touching the screen or
holding your finger(s) against
it for long periods of time.
Doing so may produce some
temporary distortion effects
on the screen.
yyWhen cleaning the product
and its components, unplug
the power first and wipe it
with a soft cloth. Applying
excessive force may cause
scratches or discolouration.
Do not spray with water or
wipe with a wet cloth. Never
use glass cleaner, car or
industrial shiner, abrasives
or wax, benzene, alcohol
etc., which can damage the
product and its panel.
Otherwise, this may result in
fire, electric shock or product
damage (deformation,
corrosion or breakage).
yyAs long as this unit is connected to the AC wall
outlet, it is not disconnected from the AC power
source even if you turn off this unit by SWITCH.
yyWhen unplugging the cable,
grab the plug and unplug it,
by pulling at the plug. Don’t
pull at the cord to unplug the
power cord from the power
board. As this could be
hazards.
yyWhen moving the product,
make sure you turn the power
off first. Then, unplug the
power cables, antenna cables
and all connecting cables.
The TV set or power cord
may be damaged, which may
create a fire hazard or cause
electric shock.
yyWhen moving or unpacking
the product, work in pairs
because the product is heavy.
Otherwise, this may result in
injury.

SAFETY INSTRUCTIONS

yyRefer all servicing to
qualified service personnel.
Servicing is required when
the apparatus has been
damaged in any way, such
as power supply cord or
plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have
fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed
to rain or moisture, does not
operate normally, or has been
dropped.
yyIf the product feels cold to the
touch, there may be a small
“flicker” when it is turned
on. This is normal, there is
nothing wrong with product.
yyThe panel is a high
technology display product
with resolution of two million
to six million pixels. You
may see tiny black dots and/
or brightly coloured dots
(red, blue or green) at a
size of 1 ppm on the panel.
This does not indicate a
malfunction and does not
affect the performance and
reliability of the product.
This phenomenon also occurs
in third-party products and is
not subject to exchange or
refund.
yyYou may find different
brightness and colour of the
panel depending on your
viewing position(left/right/top/
down).
This phenomenon occurs due
to the characteristic of the
panel. It is not related with
the product performance, and
it is not malfunction.

ENGLISH
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yyContact the service centre
once a year to clean the
internal parts of the product.
Accumulated dust can cause
mechanical failure.
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yyDisplaying a still image (e.g., broadcasting
channel logo, on-screen menu, scene from a
video game) for a prolonged time may cause
damage to the screen, resulting in retention of
the image, which is known as image sticking. The
warranty does not cover the product for image
sticking.
Avoid displaying a fixed image on your
television’s screen for a prolonged period (2
or more hours for LCD, 1 or more hours for
Plasma).
Also, if you watch the TV at a ratio of 4:3 for
a long time, image sticking may occur on the
borders of the panel.
This phenomenon also occurs in third-party
products and is not subject to exchange or
refund.
yyGenerated Sound
“Cracking” noise: A cracking noise that occurs
when watching or turning off the TV is generated
by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for
products where thermal deformation is required.
Electrical circuit humming/panel buzzing: A
low level noise is generated from a high-speed
switching circuit, which supplies a large amount
of current to operate a product. It varies depending on the product.
This generated sound does not affect the
performance and reliability of the product.
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NOTE
yy
yy
yy
yy
yy

Image shown may differ from your TV.
Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
New features may be added to this TV in the future.
The TV can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. And the TV should be turned
off if it will not be watched for some time, as this will reduce energy consumption.
yy The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced,
and this will reduce the overall running cost.

INSTALLATION PROCEDURE
1
2
3

Open the package and make sure all the accessories are included.
Attach the stand to the TV set.
Connect an external device to the TV set.

ASSEMBLING AND PREPARING
Unpacking
Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you
purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.

CAUTION
yy Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
yy Any damag or injuries caused by using unapproved items are not covered by the manufacturer’s warranty.
yy Some models have a thin film attached on to the screen and this must not be removed.

Remote control, batteries (AAA)
(See p. 24, 26)

Owner’s manual

Ferrite core
(Depending on model)
(See p. 10)

Desk-mount Screw
(Only 42PN45**)
(See p. 17)

ASSEMBLING AND PREPARING

9

ENGLISH
ENG

Power Cord Holder
(See p. 19)

Power Cord
(Depending on model)

Screw for assembly
7 EA, M4 x 14
(Only 42PN45**)
(See p. 15)

or

Stand Body / Stand
Base
(See p. 15)

Isolator
(Depending on model)
(See p. 11)

Protection Cover
(Only 50PN45**,50PN65**)
(See p. 16)

Screw for assembly
7 EA, M5 x 16
(Only 50PN45**,
50/60PN65**)
(See p. 15)
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NOTE
yyThe items supplied with your product may vary depending on the model.
yyProduct specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product
functions.

How to use the ferrite core
1 Use the ferrite core to reduce the electromagnetic interference in the power cable.
Wind the power cable on the ferrite core once. Place the ferrite core close to the TV and a wall plug.

[to the TV]

[to a wall plug]
[Figure 1]

(Black)
[Cross Section of
Ferrite Core]

2 Use the ferrite core to reduce the electromagnetic interference in the component Y, Pb, Pr, L,
R cable & AV cable. Wind the component Y, Pb, Pr, L, R cable & AV cable on the ferrite core once.
Place the ferrite core close to the TV.

[to an External device]

[to the TV]

(Black)
[Cross Section of
Ferrite Core]

10 mm(+ / - 5 mm)

[Figure 2-1]
Wind the PC audio cable on the ferrite core once.

[to the TV]

[to an External device]
10 mm(+ / - 5 mm)

[Figure 2-2]

- If there are two ferrite cores, follow as shown in Figure 1.
- If there are three ferrite cores, follow as shown in Figures 1 and 2.

yyFor an optimal connection, HDMI cables and USB devices
should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width.
Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB memory stick does not fit into your TV’s USB port.

*A
*B

10 mm
18 mm

ASSEMBLING AND PREPARING

11

NOTE
-- Use this to install TV in a place where there is a voltage difference between TV Set and GND of antenna signal.
»» If there is a voltage difference between TV Set and GND of antenna signal, the antenna contact might be
heated and excessive heat might cause an accident.
-- You can improve the safety when watching TV by efficiently removing power voltage from TV antenna. It is recommended to mount the isolator to the wall. If it cannot be mounted to the wall, mount it on the TV. Avoid disconnecting the antenna Isolator after installation.
-- Before starting, be sure that the TV antenna is connected.
1. Connect to TV.
Wall
ANTENNA/
CABLE IN

Cable / Antenna

or

Isolator
2. Connect to Set-Top box.

Connect one end of the isolator to cable/antenna jack and the other to TV set or set-top box.
“Equipment connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection or through
other equipment with a connection to protective earthing - and to a cable distribution system using coaxial cable, may
in some circumstances create a fire hazard. Connection to a cable distribution system has therefore to be provided
through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11)”
When applying the RF Isolator, a slight loss of signal sensitivity can occur.

ENGLISH
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yy Antenna Isolator Installation Guide
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Separate purchase
Separate purchase items can be changed or modified for quality improvement without any notification.
Contact your dealer to buy these items.
These devices only work with certain models.

LG Audio Device

Compatibility
LG Audio Device

PN45**

PN65**

•

•

The model name or design may be changed depending on the upgrade of product functions,
manufacturer’s circumstances or policies.

ASSEMBLING AND PREPARING
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Parts and buttons
Screen

LAN

Speakers

Buttons

Power indicator

Button

Description
Turns the power on or off.
Selects the highlighted menu option or confirms an input

S

Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus.
Changes the input source

H
H

Adjusts the volume level.
Scrolls through the saved programmes.

COMPONENT
IN

AV IN 1

Remote control sensor

AV IN 2

14
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Lifting and moving the TV
Please note the following advice to prevent the TV from
being scratched or damaged and for safe transportation
regardless of its type and size.

yy When transporting a large TV, there should be
at least 2 people.
yy When transporting the TV by hand, hold the
TV as shown in the following illustration.

CAUTION
yy Avoid touching the screen at all times, as this may
result in damage to the screen.

yy It is recommended to move the TV in the box
or packing material that the TV originally came
in.
yy Before moving or lifting the TV, disconnect the
power cord and all cables.
yy When holding the TV, the screen should face
away from you to avoid damage.
yy When transporting the TV, do not expose the
TV to jolts or excessive vibration.
yy When transporting the TV, keep the TV upright,
never turn the TV on its side or tilt towards the
left or right.

yy Hold the top and bottom of the TV frame firmly.
Make sure not to hold the transparent part,
speaker, or speaker grill area.

ASSEMBLING AND PREPARING
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Setting up the TV
Image shown may differ from your TV.

Attaching the stand
1

Only 50PN45**, 50/60PN65**

3

3 EA
M5 x 16
Only 42PN45**

3 EA
M4 x 14
Stand Body
Front

Only 50PN45**,
50/60PN65**

4 EA
M5 x 16
Only 42PN45**
Stand Base

4 EA
M4 x 14

2

15
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(Only 50PN45**, 50PN65**)

1

CAUTION
yy When attaching the stand to the TV set, place the
screen facing down on a cushioned table or flat
surface to protect the screen from scratches.
yy Make sure that the screws are inserted correctly
and fastened securely. If they are not fastened
securely enough, the TV may tilt forward after
being installed. Do not use too much force and
over tighten the screws; otherwise screw may be
damaged and not tighten correctly.

NOTE
yy Remove the stand before installing the TV on a
wall mount by performing the stand attachment in
reverse.
yy When installing the wall mounting bracket, use the
Protection cover.
yy This will protect the opening from accumulating dust
and dirt.

4 EA
M5 x 16

2

Protection
cover

2

1 EA
M5 x 16

1

ASSEMBLING AND PREPARING
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Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
-- Leave a 10 cm (minimum) space from the wall
for proper ventilation.

10 cm

10 cm

Adjusting the angle of the TV to suit view
(This feature is not available for all models.)
Adjusting the angle of the TV to suit view
Swivel 20 degrees to the left or right and adjust the angle
of the TV to suit your view.

20˚

20˚

m

10 c

10 cm

2

Connect the power cord to a wall outlet.

CAUTION
yy Do not place the TV near or on sources of heat,
as this may result in fire or other damage.

Securing the TV to a table
Fix the TV to a table to prevent from tilting forward,
damage, and potential injury.
Mount the TV on a table, and then insert and tighten the
supplied screw on the rear of the stand.
(Only 42PN45**)

WARNING
yy To prevent TV from falling over, the TV should be
securely attached to the floor/wall per installation
instructions. Tipping, shaking, or rocking the TV
may cause injury.

CAUTION
yy When adjusting the angle of the product, watch
out for your fingers.
-- Personal injury may occur if hands or fingers are
pinched. If the product is tilted too much, it may
fall, causing damage or injury.

ENGLISH
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Mounting on a table
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Securing the TV to a wall
(This feature is not available for all models.)

1

2
3

Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and
bolts on the back of the TV.
-- If there are bolts inserted at the eye-bolts
position, remove the bolts first.
Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eyebolts on the rear of the TV.
Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a
sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat
surface.

CAUTION
yy Make sure that children do not climb on or hang
on the TV.

WARNING
yyIf a television is not positioned in a sufficiently
stable location, it can be potentially hazardous due
to falling. Many injuries, particularly to children, can
be avoided by taking simple precautions such as:
»» Using cabinets or stands recommended by the
manufacturer of the television.
»» Only using furniture that can safely support the
television.
»» Ensuring the television is not overhanging the
edge of the supporting furniture.
»» Not placing the television on tall furniture (for
example, cupboards or bookcases) without
anchoring both the furniture and the television to
a suitable support.
»» Not standing the televisions on cloth or other
materials placed between the television and
supporting furniture.
»» Educating children about the dangers of climbing
on furniture to reach the television or its controls.

Mounting on a wall
Attach an optional wall mount bracket at the rear of the
TV carefully and install the wall mount bracket on a solid
wall perpendicular to the floor. When you attach the
TV to other building materials, please contact qualified
personnel.
LG recommends that wall mounting be performed by a
qualified professional installer.

NOTE
yy Use a platform or cabinet that is strong and large
enough to support the TV securely.
yy Brackets, bolts and ropes are not provided. You
can obtain additional accessories from your local
dealer.

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

Make sure to use screws and wall mount bracket that
meet the VESA standard. Standard dimensions for the
wall mount kits are described in the following table.

ASSEMBLING AND PREPARING

42/50PN45**
50/60PN65**

Model
VESA (A x B)

Tidying cables
1

400 x 400

Standard screw
Number of screws
Wall mount bracket

Install the Power Cord Holder and Power Cord. It
will help prevent the power cable from being removed
by accident.
(Only 42PN45**)

M6
4
PSW420BX

Power cord holder

(Only 50PN45**, 50/60PN65**)

A
B

Power cord holder

2

Gather and bind the cables with the Cable Holder.

CAUTION
yy Disconnect the power first, and then move or
install the TV. Otherwise electric shock may occur.
yy If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it
may fall and result in severe injury.
Use an authorised LG wall mount and contact the
local dealer or qualified personnel.
yy Do not over tighten the screws as this may cause
damage to the TV and void your warranty.
yy Use the screws and wall mounts that meet the
VESA standard. Any damages or injuries by
misuse or using an improper accessory are not
covered by the manufacturer’s warranty.

NOTE
yy Use the screws that are listed on the VESA
standard screw specifications.
yy The wall mount kit includes an installation manual
and necessary parts.
yy The wall mount bracket is not provided. You can
obtain additional accessories from your local
dealer.
yy The length of screws may differ depending on the
wall mount. Make sure to use the proper length.
yy For more information, refer to the manual supplied
with the wall mount.

Cable holder

CAUTION
yy Do not move the TV by holding the cable holder
and power cord holder, as the cable holders may
break, and injuries and damage to the TV may
occur.
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Separate purchase(Wall Mounting Bracket)
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MAKING CONNECTIONS

Antenna Connection

This section on MAKING CONNECTIONS mainly uses
diagrams for the PN45** models.
Connect various external devices to the TV and switch
input modes to select an external device. For more
information of external device’s connection, refer to the
manual provided with each device.
Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC,
gaming devices, and other external devices.

Connect the TV to a wall antenna socket with an RF
cable (75 Ω).

NOTE
yy The external device connection may differ from
the model.
yy Connect external devices to the TV regardless of
the order of the TV port.
yy If you record a TV program on a DVD recorder or
VCR, make sure to connect the TV signal input
cable to the TV through a DVD recorder or VCR.
For more information of recording, refer to the
manual provided with the connected device.
yy Refer to the external equipment’s manual for
operating instructions.
yy If you connect a gaming device to the TV, use the
cable supplied with the gaming device.
yy In PC mode, there may be noise associated
with the resolution, vertical pattern, contrast or
brightness. If noise is present, change the PC
output to another resolution, change the refresh
rate to another rate or adjust the brightness and
contrast on the PICTURE menu until the picture is
clear.
yy In PC mode, some resolution settings may not
work properly depending on the graphics card.

ANTENNA/
CABLE IN

Wall Antenna
Socket

NOTE
yy Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
yy If the image quality is poor, install a signal amplifier
properly to improve the image quality.
yy If the image quality is poor with an antenna
connected, try to realign the antenna in the correct
direction.
yy An antenna cable and converter are not supplied.
yy Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC

IN
ANTENNA/CABLE

MAKING CONNECTIONS
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Transmits the digital video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external device
and the TV with the HDMI cable as shown.

Transmits the digital video signal from an external device
to the TV. Connect the external device and the TV with
the DVI-HDMI cable as shown. To transmit an audio
signal, connect an audio cable.

IN 1(PC)

Choose any HDMI input port to connect. It does not matter which port you use.

IN 1(PC)

DVI to HDMI connection

AUDIO IN (PC)

(Only 50/60PN65**)

IN 2

L/MONO

RED

WHITE

DVD / Blu-Ray / PC / HD
Cable Box /HD STB

(*Not Provided)
(*Not
Provided)

(*Not Provided)

(Only HDMI IN 1(PC))

HDMI

AUDIO OUT

NOTE
yy It is recommended to use the TV with the HDMI
connection for the best image quality.
yy Use the latest High Speed HDMI™ Cable with
CEC (Customer Electronics Control) function.
yy High Speed HDMI™ Cables are tested to carry an
HD signal up to 1080p and higher.
yy Supported HDMI Audio format : Dolby Digital,
PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176
k/192k, DTS Not supported.)

DVI OUT

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / PC

NOTE
yy Depending on the graphics card, DOS mode may
not work if a HDMI to DVI Cable is in use.
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HDMI Connection
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Audio Connection

Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the
TV with a component cable as shown.

You may use an optional external audio system instead
of the built-in speaker.

Digital optical audio connection
Transmits a digital audio signal from the TV to an external device. Connect the external device and the TV with
the optical audio cable as shown.
AUDIO IN (PC)

AV IN 2

L/MONO

COMPONENT
IN

ENGLISH
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Component Connection

RED

WHITE

RED

BLUE

GREEN

(*Not Provided)
RED

WHITE

RED

BLUE

GREEN

VIDEO

(*Not Provided)

AUDIO

OPTICAL AUDIO IN

Digital Audio System

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

NOTE
yy If cables are not installed correctly, it could cause
this image to display in black and white or with
distorted colours.

NOTE
yy Do not look into the optical output port. Looking at
the laser beam may damage your vision.
yy Audio with ACP (Audio Copy Protection) function
may block digital audio output.

MAKING CONNECTIONS
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Composite Connection
Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the
TV with th e composite cable as shown.

2

1

AUDIO IN (PC)

AV IN 2

AUDIO IN (PC)

L/MONO

L/MONO

AV IN 1

AV IN 1

COMPONENT
IN

COMPONENT
IN

AV IN 2

L/MONO

RED

WHITE

YELLOW

VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

VIDEO

L(MONO) R

RED

AUDIO

WHITE

L(MONO) R

YELLOW

(*Not Provided)

VIDEO

L/MONO

(*Not Provided)

AUDIO

VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

REMOTE CONTROL
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MAKING CONNECTIONS

Connect a USB storage device such as a USB flash
memory, external hard drive, or a USB memory card
reader to the TV and access the My media menu to use
various multimedia files.

(*Not Provided)
USB IN

ENGLISH
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USB Connection

USB

REMOTE CONTROL
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The descriptions in this manual are based on the buttons on
the remote control.
Please read this manual carefully and use the TV correctly.
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries
(1.5 V AAA) matching the and ends to the label inside
the compartment, and close the battery cover.
To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.
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REMOTE CONTROL
or

CAUTION
yy Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.
yy In Analogue TV and some countries, some remote control buttons may not work.
Make sure to point the remote control toward the remote control sensor on the TV.

Only PN45**

RATIO

POWER
Turns the TV on or off.

TV/
RAD

SUBTITLE
Recalls your preferred subtitle in digital
mode.

INFO

4

def

5

jkl

6

mno

pqrs

8

tuv

9

wxyz

[

FAV
GUIDE

MUTE

1

Navigation buttons (up/down/left/right)
Scrolls through menus
FAV or options.
P
OK
A
G
P
E
Selects menus or options and confirms
your
input.
MUTE

(Back)
Returns to
the previous level.
SETTINGS

MY APPS

Q.VIEW
Returns to the previously viewed
programme.

1 TELETEXT BUTTONS
These buttons are used for teletext.

3

0

Number buttons
Enters numbers.

ꕌPꕍ
Scrolls through the saved programmes
or channels.
ꕌPAGEꕍ
Moves to the previous or next screen.

abc

ghi

7

TV/RAD
Selects Radio, TV and DTV programme.

MUTE
Mutes all sounds.

2

Q. MENU
Accesses the
Q.VIEW
LISTquick menus.

INPUT
Changes the input source.

GUIDE
Shows programme guide.

.,;@

SETTINGS
Accesses the main menus.

Selects an AV mode.
RATIO
Resizes an image.

+
Adjusts the volume level.
FAV
Accesses your favourite programme list.

1

Views the information of the current
programme and screen.

AV MODE

LIST
Accesses the saved programme list.

INPUT

(FREEZE)
TV/
RAD using the
Freezes the current frame while
TV, AV, Component, or HDMI input source.

EXIT
Clears on-screen displays and return to TV
viewing.
OK

SLEEP

Accesses the AV devices connected with the
HDMI cable through HDMI-CEC.
Opens the SIMPLINK menu.
EXIT
SLEEP
Sets the length of time until the TV to
turns off.

2 Control buttons (

SUBTITLE

)
Controls the MY MEDIA menus, or
the SIMPLINK compatible devices
(USB,SIMPLINK).
REC
LIVE TV

2 Colour buttons
INFO
These access special functions in some
menus.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
:
Blue)

26
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Only PN65**

POWER
Turns the TV on or off.
TV/RAD
Selects Radio, TV and DTV programme.
RATIO
Resizes an image.
INPUT
Changes the input source.
AV MODE
Selects an AV mode.
Number buttons
Enters numbers.

RATIO

+
Adjusts the volume level.
FAV
Accesses your favourite programme list.
GUIDE
Displays the program event according to
time scheduler.

AV MODE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIST

0

Q.VIEW

P
A
G
E

GUIDE

MUTE
SETTINGS INFO

Q.MENU

EXIT

MUTE
Mutes all sounds.
ꕌPꕍ
Scrolls through the saved programmes or
channels.
PAGE
Moves to the previous or next screen.
SETTINGS
Accesses the main menus.

INFO

Views the information of the current
programme and screen.
Q. MENU
Accesses the quick menu.

Accesses the AV devices connected with the HDMI
cable through HDMI-CEC.
Opens the SIMPLINK menu.
EXIT
Clears all on-screen displays and returns to
TV viewing.

1 Colour buttons
These access special functions in some
menus.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
2 TELETEXT BUTTONS
These buttons are used for teletext.

OK

BACK

OK
Selects menus or options and confirms your
input.
(BACK)
Returns to the previous level.

FAV

LIST
Accesses the saved programme list.
Q.VIEW
Returns to the previously viewed programme.

INPUT

TV/
RAD

Navigation buttons (up/down/left/right)
Scrolls through menus or options.

(FREEZE)
Freezes the current frame while using the
TV, AV, Component, or HDMI input source.
SUBTITLE

1 Recalls your preferred subtitle in digital mode.
TEXT

T.OPT

SUBTITLE

Control buttons (
)
Controls
the
MY
MEDIA
menus,
or
2
the SIMPLINK compatible devices
(USB,SIMPLINK).
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ENGLISH
ENG

USING THE USER GUIDE
User Guide allows you to more easily access the detailed TV information.

Press SETTINGS to access the main menus.
Press the RED button to access the Customer
Support menus.
Press the Navigation buttons to scroll to User Guide
and press OK.

1
2
3

User Guide

1

OPTION > To set language
SETTINGS

OPTION

Language

You can select the language of the menu displayed on the screen and the digital
sound broadcasting.
 Menu Language : Selects a language for the display text.
 Audio Language [In Digital mode Only] : Select the desired language when
watching digital broadcasting containing several voice languages.
 Subtitle Language [In Digital mode Only] : Use the Subtitle function when two
or more subtitle languages are broadcast.
If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default
language subtitle will be displayed.

PROGRAMME Setting
PICTURE, SOUND Setting
OPTION
Advanced Function

PICTURE

LOCK

AUDIO

OPTION

SETUP

INPUT

Information

TIME

MY MEDIA

SETTINGS

2
OPTION

Zoom In

Close

Language

You can select the language of the menu displayed on the screen and the digital
sound broadcasting.
Press OK() to set picture settings.

Customer Support

 Menu Language : Selects a language for the display text.
 Audio Language [In Digital mode Only] : Select the desired language when
watching digital broadcasting containing several voice languages.
 Subtitle Language [In Digital mode Only] : Use the Subtitle function when two
or more subtitle languages are broadcast.
If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default
language subtitle will be displayed.

Exit

Software Update
Picture Test
Sound Test

2

Signal Test
Product/Service Info.

Zoom Out

Close

User Guide
Close

User Guide

3

2
To use input device
To set time options

PROGRAMME Setting

To set TV lock options

PICTURE, SOUND Setting
OPTION

To set language
To set country

Advanced Function

To set subtitle

Information

1

To set other options
1/1

1

Allows to select the category you want.

2

Allows to select the item you want.
You can use
to move between pages.
H

3

Allows to browse the description of the function
you want from the index.
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1

Shows the description of the selected menu.
You can use
to move between pages.
H

2

Zooms in or out the screen.
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MAINTENANCE
Cleaning your TV
Clean your TV regularly to keep the best performance and to extend the product lifespan.

CAUTION
yy Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and all other cables first.
yy When the TV is left unattended and unused for a long time, disconnect the power cord from the wall outlet to
prevent possible damage from lightning or power surges.

Screen, frame, cabinet and stand

yy To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and soft cloth.
yy To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in clean water or a diluted mild
detergent. Then wipe immediately with a dry cloth.

CAUTION
yy Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
yy Do not push, rub, or hit the screen surface with your fingernail or a sharp object, as this may result in scratches
and image distortions.
yy Do not use any chemicals as this may damage the product.
yy Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may result in fire, electric shock, or malfunction.

Power cord
Remove the accumulated dust or dirt on the power cord regularly.

TROUBLESHOOTING
Problem

Solution

Cannot control the
TV with the remote
control.

yy Check the remote control sensor on the product and try again.
yy Check if there is any obstacle between the product and the remote control.
to ,
to
yy Check if the batteries are still working and properly installed (

No image display and
no sound is produced.

yy Check if the product is turned on.
yy Check if the power cord is connected to a wall outlet.
yy Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.

The TV turns off
suddenly.

yy Check the power control settings. The power supply may be interrupted.
yy Check if the Auto sleep feature is activated in the Time settings.
yy If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of
inactivity.

When connecting to
the PC (HDMI (PC)),
‘No signal’ or ‘Invalid
Format’ is displayed.

yy Turn the TV off/on using the remote control.
yy Reconnect the HDMI cable.
yy Restart the PC with the TV on.

).

ENVIRONMENTAL INFORMATION
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ENVIRONMENTAL INFORMATION
(India only)

WEEE
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product
is covered by the e-waste (Management and Handling) Rules, 2011.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government
or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office,
		
waste disposal service or the shop where you purchased the product.
5. This product does not contain any of the hazardous substances as specified in the rule 13 (1) and (2) of
the e-waste (Management and Handling) Rules, 2011.

i;kZoj.kh; tkudkjh
WEEE
vius iqjkus midj.k dk fuiVku
ƒ. tc ;g dkVs x;s ifg;s okys fcu dk fpg+u fdlh mRikn ds lkFk layXu gksrk gS rks bldk vFkZ gS mRikn
¼izca/ku vkSj gFkkyu½ fu;e „Œƒƒ ds varxZr lfEefyr fd;k x;k gSA
„. lHkh bysfDVªdy ,oa vkSj bysDVªkfud mRiknkas dks ljdkj ;k LFkkuh; vf/kdkfj;ksa }kjk fu;qDr uxjikfydk
ls vyx izkf/kd`r dh xbZ laxzg lqfo/kkvksa ds ek/;e ls fuiVk;k tkuk pkfg,A

/kkjk 		

…. lgh rjhds ls vius iqjkus midj.kksa dk fuiVku okrkoj.k vkSj ekuoh; LokLF; dss fy, laHkkfor udkjkRed ifj.kkeksa dks 		
jksdus esa enn djsxkA
†. vius iqjkus midj.kksa ds fuiVku ds lac/k esa vkSj vf/kd folr`r tkudkjh ds fy,] d`i;k vius uxj dk;kZy;]
tgka ls vkius mRikn [kjhnk Fkk] ogka laidZ djsaA
‡. bl mRikn esa

¼izca/ku vkSj gFkkyu½ fu;e] „Œƒƒ ds fu;e ƒ… ¼ƒ½ vkSj ¼„½ esa funsZ’kkuqlkj dksbZ Hkh gkfudkjd inkFkZ “kkfey ugha gSA

fuiVku lsok ;k
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SPECIFICATIONS
Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
MODELS
Dimensions
(W x H x D)
Weight

42PN4500-TA

50PN4500-TA

983.6 x 650.3 x 250.0

1168.0 x 755.4 x 292.7

Without stand (mm)

983.6 x 595.6 x 57.0

1168.0 x 698.6 x 57.0

With stand (kg)

19.6

25.4

Without stand (kg)

18.4

24.0

AC100-240V~ 50/60Hz

AC100-240V~ 50/60Hz

50PN65**

60PN65**

50PN6500-TB
50PN6500-TC

60PN6500-TB
60PN6500-TC

With stand (mm)

1168.0 x 755.4 x 292.7

1386.8 x 874.0 x 340.0

Without stand (mm)

MODELS

Weight

1168.0 x 698.6 x 57.0

1386.8 x 821.7 x 57.0

With stand (kg)

26.1

37.7

Without stand (kg)

24.7

34.5

AC100-240V~ 50/60Hz

AC100-240V~ 50/60Hz

Power requirement
Operating Temperature
Environment
condition

50PN45**

With stand (mm)

Power requirement

Dimensions
(W x H x D)

42PN45**

0 °C to 40 °C

Operating Humidity

Less than 80 %

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C

Storage Humidity

Less than 85 %

SPECIFICATIONS

Television System
Programme
Coverage

Australia

Television System
Programme
Coverage

Indonesia,
Israel, Myanmar,
Sri Lanka

Television System
Programme
Coverage

Vietnam,
Malaysia

Television System
Programme
Coverage

Iran, Algeria,
Tunisia, Digital
model

Television System
Programme
Coverage

Analogue model,
India, Thailand,
South Africa, --

Television System
Programme
Coverage
External Antenna
Impedance

Digital TV

Analogue TV

DVB-T

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I

UHF 21 to 69
DVB-T
VHF 06 to 12,
UHF 27 to 69
DVB-T

UHF 21 to 69

DVB-T
VHF 6 to 12,
UHF 21 to 69
DVB-T
VHF 5 to 12,
UHF 21 to 69

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
PAL B/B
B/B : VHF/UHF 0 to 75, CATV : 2 to
44
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71

-

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M

-

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

75 Ω

75 Ω

ENGLISH
ENG

New Zealand,
Singapore
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HDMI/DVI-DTV supported mode

Component port connecting information

Horizontal
Frequency (kHz)

Vertical
Frequency (Hz)

720x480

31.469
31.5

59.94
60

720x576

31.25

50

1280x720

37.5
44.96
45

50
59.94
60

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

Resolution

1920x1080

HDMI/DVI-PC supported mode
Resolution

Horizontal
Frequency
(kHz)

Vertical
Frequency
(Hz)

640x350

31.468

70.09

720x400

31.469

70.08

640x480

31.469

59.94

800x600

37.879

60.31

1024x768

48.363

60.00

1360x768

47.712

60.01

1280x1024

63.981

60.02

1920x1080

67.5

60.02

(Only 50PN65**, 60PN65**)

Component ports on the
TV

Video output ports
on DVD player

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Signal

Component

480i/576i

O

480p/576p

O

720p/1080i

O

1080p

O
(50 Hz / 60 Hz only)

LICENSES / OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE / EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
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Supported licenses may differ by model. For more information about licenses, visit www.lg.com.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for
more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to
play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate
the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on
how to complete your registration.
“DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.”
“DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.”
“Covered by one or more of the following U.S. patents :
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product,
please visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for
download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such
distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is
valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
To obtain the external control device setup information, please visit www.lg.com
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LICENSES

ชื่อรุ่น :
หมายเลขประจ�ำเครื่อง :
(Only DTV)

โทรฟรี

1-800-545454
กรุงเทพและปริมณ±ล
0-2878-5757
รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถหาได้จาก
รายการเมนู User Guide (เปิดได้จากเครื่องรับ
โทรทัศน์) และข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากเว็บไซต์
http://www.lg.com/th

