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CHÚ Ý
Hãy đảm bảo khoảng trống khe hở
không bị bít chặt. Lắp đặt TV ở nơi
đủ rộng (trên 10cm so với tường).

Nên có đủ khoảng trống giữa ăng-ten
ngoài trời và cột điện để tránh đụng
chạm chập điện rất nguy hiểm.

* Nếu lắp TV quá sát tường, TV có thể bị
biến dạng hoặc chập cháy xảy ra do nóng
nhiệt bên trong.

* Nếu không đủ khoảng trống, có thể gây
shock điện.

Đừng che đậy bất kỳ khe hở không
khí nào của TV. Lắp đặt theo hướng
dẫn của nhà sản xuất.

Không để TV gần nguồn hơi hoặc
dầu hoặc máy giữ độ ẩm không khí.

* Sản phẩm có thể bị biến dạng cơ khí nếu
nhiệt độ quá nóng ở trong TV.

Cẩn thận không được chạm tay vào
khe hở ở TV thời gian quá dài bởi
khe hở không khí có thể rất nóng.
Điều này không ảnh hưởng đến hoạt
động cũng như hiệu năng của TV.

* Nếu đặt ở gần nguồn hơi, có thể gây
shock điện hoặc chập cháy.

Tránh xa sản phẩm TV khỏi ánh sáng
mặt trời chiếu trực tiếp.
* Nếu không, sản phẩm có thể bị hỏng.

Không đặt TV ở những nơi chật hẹp
như giá sách hoặc quá kín.
* Khoảng trống xung quanh là rất cần thiết.

Đặt TV ở bề mặt phẳng và vững chắc
để không rơi TV.

* Nếu TV bị rơi, bạn có thể bị thương, TV
có thể bị vỡ và hỏng.

Khi lắp đặt ăng-ten, liên hệ tư vấn
của kỹ thuật viên được chứng nhận.
* Việc tự ý lắp đặt có thể dẫn đến shock
điện hoặc chập cháy.

Khi lắp đặt TV lên bàn, hãy cẩn thận
không để TV ở gần cạnh bàn.

* Nếu không, TV có thể bị rơi, gây chấn
thương cho con người, và hỏng hóc nặng
tới sản phẩm. Hãy sử dụng giá đỡ phù hợp

Nếu bạn muốn gắn TV lên tường, hãy dùng giao tiếp gắn tiêu chuẩn VESA (tùy chọn) lên mặt sau TV.
Khi bạn lắp TV sử dụng giá đỡ treo tường (phụ kiện tùy chọn), hãy cố định nó thật cẩn thận đề phòng TV bị rơi.

2 - Chú ý về nguồn điện

CẢNH BÁO
Hãy chắc chắn đã nối dây nguồn điện
tới một ổ cắm đã được tiếp mát đúng.
* Bạn có thể bị giật điện hoặc chấn thương.

Nên buộc và cố định dây cáp nguồn
điện thật chắc chắn.

* Nếu dây cáp không được buộc chắc, hiện
tượng đánh lửa có thể xảy ra.

Không được chạm vào dây điện
nguồn bằng tay ướt. Thêm đó, nếu
dây nguồn bị ướt hoặc bị bao phủ bởi
bụi, hãy làm khô dây nguồn hoặc tẩy
bụi đi hoàn toàn.
* Bạn có thể bị giật điện nếu quá ẩm ướt.
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CẢNH BÁO
Nếu bạn không có ý định sử dụng
sản phẩm một thời gian dài, hãy rút
dây điện nguồn khỏi sản phẩm.
* Bụi bao phủ TV một thời gian dài có thể
gây lửa, hoặc hư hỏng lớp cách điện, gây
rò điện, shock điện.

Đừng đút hay cho vật dẫn điện (ví dụ
như đũa kim loại) vào một trong các
đầu dây cáp điện trong khi đầu còn
lại đang nối vào nguồn. Thêm nữa,
không được chạm tay vào dây cáp
nguồn điện ngay sau khi cắm điện.
* Bạn có thể bị giật điện.

Đừng chạm tay vào sản phẩm hoặc
ăng-ten khi có sấm chớp mưa bão.
* Nếu không, bạn có thể bị giật điện.

NGẮT THIẾT BỊ KHỎI NGUỒN ĐIỆN CHÍNH

* Nguồn điện chính là bộ phận chính để TV hoạt động. Ổ cắm
phải luôn trong trạnh thái sẵn sàng có thể hoạt động.

CHÚ Ý
Không được rút dây điện nguồn khi
TV đang hoạt động.
* Shock điện có thể làm hỏng sản phẩm.

Hãy đảm bảo dây nguồn điện không
tiếp xúc hay chạm vào các vật nóng
như lò nhiệt.

* Nếu dây điện tiếp xúc hay chạm vào vật
nóng, có thể gây ra chập cháy, shock điện.

Hầu hết các đồ gia dụng đều nên sử
dụng riêng ổ cắm nguồn. Do đó một ổ
cắm nguồn mà chỉ dùng cho đồ gia
dụng thì không nên có rẽ nhánh điện
hay ổ cắm phụ ra cho thiết bị khác.

Chừng nào TV còn được cắm vào nguồn điện xoay
chiều, nó sẽ không được ngắt khỏi nguồn điện ngay cả
khi bạn tắt thiết bị bằng công tắc.

Không chuyển TV bật / tắt bằng cách
rút ra / cắm vào dây điện nguồn với ổ
cắm trên tường. (Nghĩa là : không sử
dụng dây nguồn để chuyển mạch).

* Nếu sử dụng dây nguồn để chuyển mạch,
có thể gây ra lỗi cơ khí và shock điện.

Bảo vệ dây nguồn khỏi tác động cơ
học, vật lý như bị xoắn, kéo căng, bị
chèn vào cửa, hoặc tránh bước chân
qua. Hãy chú ý cẩn thận từng ổ cắm
điện và dây điện, và các ổ cắm của
từng thiết bị gia dụng điện trong nhà.

Chống bụi bám trên chân của giắc
cắm điện hoặc ổ cắm điện.
Không nên cắm quá nhiều giắc cắm
vào ổ điện, có thể gây ra quá tải.
Hiện tượng quá tải, lỏng hoặc hỏng ổ
cắm, dây bị đứt ngầm là rất nguy
hiểm. Bất kỳ hiện tượng nào như thế
xảy ra đều có thể gây ra shock điện
hoặc chập cháy lửa.

* Nếu có bụi, có thể có chập cháy điện.

Định kỳ kiểm tra dây nguồn điện của sản phẩm của bạn
và nếu như bằng mắt thường, bạn nhìn thấy hỏng hóc
hay có dấu hiệu gỉ sét cũ, hãy gỡ dây nguồn khỏi ổ
cắm, dừng sử dụng TV và thay thế bằng dây nguồn
được cung cấp bởi trung tâm bảo hành ủy quyền LG.

3 - Chú ý khi di chuyển sản phẩm.

CẢNH BÁO
Hãy chắc chắn đã tắt TV trước khi di chuyển TV
Hãy chắc chắn đã gỡ bỏ tất cả dây cáp điện cũng như cáp tín hiệu nối
với TV trước khi di chuyển TV.
* Bạn có thể bị giật điện hoặc sản phẩm có thể bị hỏng rơi do vướng dây.
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CHÚ Ý
Không tác động quá mạnh khi di chuyển TV.

* Nếu không, bạn có thể bị giật điện, hoặc sản phẩm có thể bị hỏng.
Luôn để mặt panel (hướng màn hình) về phía trước và giữ bằng 2 tay khi di chuyển.

* Nếu bạn làm rơi TV, sản phẩm đã bị rơi có thể gây ra shock điện hoặc chập cháy. Hãy nhờ trung tâm sửa chữa bảo hành gần
nhất khi cần sửa và tư vấn.

Đừng nên hủy hộp đóng gói sản phẩm. Hãy sử dụng nó mỗi khi bạn di chuyển TV sang nơi khác.

4 - Chú ý trước khi sử dụng sản phẩm.

CẢNH BÁO
Không được tháo TV, sửa chữa hoặc
tự ý chỉnh sửa linh kiện hay các bộ
phận của sản phẩm theo ý bạn.

* Shock điện hoặc chập cháy có thể xảy ra.
* Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm
tra, chỉnh định hoặc sửa chữa.

Không được xịt nước vào TV hay lau
TV bằng vật liệu dễ cháy (chất pha
loãng hoặc benzen). Cháy hoặc các
tai nạn về điện có thể xảy ra.

Để giảm nguy cơ về cháy hay shock
điện, không được để sản phẩm dính
nước mưa hay ẩm ướt. Không được

Trong trường hợp hình ảnh không
xuất hiện trên màn hình, hãy tắt TV
và rút nguồn điện ra, liên lạc với trung
tâm bảo hành nơi gần nhất.
* Tự ý sửa chữa có thể gây shock điện
hoặc chập cháy.

Không được chạm vào ổ cắm điện
khi đang có khí gas bị rò rỉ. Hãy Pӣ
WRjQ Eӝ FӱD Yj WK{QJ JLy.
* Nếu cắm điện lúc này, cháy nhà và nổ có
thể xảy ra, rất nguy hiểm.

Đừng để bất kỳ vật thể gì có chứa chất
lỏng lên trên sản phẩm như lọ hoa, cốc
nước, nước hoa mỹ phẩm, nến.

té nước vào TV – và không nên có
bất kỳ vật gì có chất lỏng, như bình
nước đặt bên cạnh TV.

Hủy các pin đã sử dụng thật cẩn thận
và hủy hoàn toàn để tránh trẻ em
khỏi ăn – nuốt, rất nguy hiểm.
* Trong trường hợp nuốt phải, hãy đưa
đi bác sĩ ngay lập tức.

Nếu chất lỏng bị đổ vào TV, hãy rút
nguồn điện ngay lập tức và nhờ tư
vấn của trung tâm bảo hành.
* Tự ý sửa chữa có thể gây shock điện
hoặc chập cháy.

Không được tác động lực quá mạnh hay ném bất kỳ vật gì vào TV, và không đánh rơi
bất kỳ cái gì lên bề mặt màn hình.
* Nếu tác động lực quá mạnh, bạn có thể bị chấn thương hoặc sản phẩm có thể bị hỏng.
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CHÚ Ý
Đọc kỹ những hướng dẫn này.
Giữ những hướng dẫn này.
Lưu ý tất cả cảnh báo.

Thiết lập độ phân giải và tốc độ xung
phù hợp thông qua quyển hướng dẫn
sử dụng. (áp dụng cho chế độ PC)
* Nếu không đúng, thị lực có thể bị giảm.

Làm theo tất cả hướng dẫn này.
Khi lau chùi bề mặt sản phẩm, rút day
Không đặt vật liệu dễ cháy gần TV.
* Có khả năng nguy hiểm cháy nổ do bất
cẩn tác động vào các vật liệu dễ cháy.

điện nguồn và lau bằng khăn mềm để
tránh xước. Không lau với khăn ướt.
* Nếu không, nước có thể chui vào TV gây
ra shock điện, hoặc các lỗi nghiêm trọng
khác.

Chỉ sử dụng thuốc tẩy đúng của sản
phẩm khi lau chùi sản phẩm. (Không
sử dụng benzen, cồn, rượu…)
* Nếu không sản phẩm có thể bị biến dạng

Hãy nghỉ ngơi để bảo vệ mắt bạn và
cơ thể bạn. Tránh xem TV một thời
gian quá lâu.

Liên hệ với trung tâm bảo hành khi
đến định kì 1 năm dọn sạch các
thành phần bên trong sản phẩm.
* Bụi bẩm bám lâu ngày có thể gây ra các
lỗi về cơ học và điện.

Không dùng lẫn pin cũ và pin mới.
Hãy để cho TV luôn sạch sẽ, tránh
mọi bụi bẩn, vết bẩn …

Không được ấn quá mạnh lên panel
bằng tay hoặc vật sắc nhọn như
móng tay, bút chì hoặc bút mực,
tránh làm xước lên màn hình.

.KRҧQJFiFK[HP79WӕLWKLӇXEҵQJ
ÿѭӡQJFKpRPjQKuQK TV.

* Thị lực của bạn có thể bị giảm nếu bạn
xem TV quá gần.

Hãy chắc chắn không có vật cản nào

* Nếu dùng pin không đúng, có thể làm cho
pin bị quá nhiệt độ và bị rò điện.

Chỉ sử dụng loại pin được chỉ định.

* Nếu dùng pin không đúng, có thể gây
hỏng điều khiển từ xa.

Không đặt điều khiển từ xa gần
nguồn nhiệt hay những nơi ẩm thấp.
Một tác động mạnh vào điều khiển từ
xa có thể phá hủy nó.
Tất cả pin (bất kể đã lắp vào hay
chưa), bạn đều không được vứt vào
các nguồn nhiệt hay đưa ra dưới ánh
sáng mặt trời trực tiếp.

giữa điều khiển từ xa và cảm biến
nhận điều khiển từ xa.

Tín hiệu từ điều khiển từ xa có thể bị
nhiễu bởi ánh sáng mặt trời hoặc các
ánh sáng mạnh khác. Trong trường
hợp này, hãy làm căn phòng tối hơn
một chút.

Chỉ sử dụng các phụ kiện / đính kèm được chứng nhận
và chỉ định bởi nhà sản xuất
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Hãy tham khảo tất cả dịch vụ
bảo hành để nhờ tư vấn của
những kỹ thuật viên được chứng
nhận chất lượng. Bảo hành là
cần thiết khi máy đã bị hỏng hóc
theo bất kỳ cách nào, ví dụ như
dây nguồn hoặc ổ cắm bị hỏng,
có chất lỏng bị đổ vào TV hoặc
có vật thể lạ rơi vào trong máy,
máy bị hỏng do mưa hoặc quá
ẩm, không hoạt động bình
thường hoặc đã bị rơi.

Một vài lỗi chấm có thể xuất hiện trên
màn hình, như các chấm đỏ, xanh
nhỏ. Tuy nhiên, chúng không có ảnh
hưởng phụ nào xấu tới hiệu năng của
màn hình TV.

Bạn có thể nhận ra mầu
sắc và độ sáng khác nhau
của bảng panel LCD tùy
thuộc vào vị trí nhìn của
bạn (trái / phải / trên / dưới)
* Hiện tượng này xảy ra do đặc tính của màn hình LCD. Điều
này không liên quan tới hiệu năng của sản phẩm và nó không
phải là lỗi.

Tránh chạm tay vào màn hình LCD
hoặc giữ ngón tay trên bề mặt màn
hình quá lâu. Làm như vậy có thể
gây ra các lỗi méo hình tạm thời
trên màn hình TV.

Nếu bạn chạm vào TV mà thấy rất
lạnh, thì khi TV bật lên có thể có hiện
tượng “rung” nhỏ. Điều này là bình
thường, không có gì lỗi với TV của
bạn.

Thông tin quan trọng để tránh hiện tượng “cháy ảnhcháy trong” trên màn hình TV của bạn.
- Khi một bức hình cố định (như logo, menu, hiển thị máy
tính hay các trang teletext) được hiển thị trên TV trong
thời gian dài, sẽ có thể có hiện tượng lưu ảnh trên màn
hình. Hiện tượng này được gọi là “cháy hình” hay “cháy
trong”. Cháy hình không được tính vào trong bảo hành

Lỗi điểm chấm.
Màn hình LCD và Plasma là các sản phẩm công nghệ cao
với độ phân giải từ 2 triệu đến 6 triệu điểm ảnh. Trông rất
ít trường hợp, bạn có thể nhìn thấy vài điểm chấm trên
màn hình khi xem TV. Những điểm chấm này là các điểm
ảnh đã bị vô hiệu hóa tác dụng và không ảnh hưởng đến
hiệu năng và độ tin cậy, độ bền của sản phẩm.

của nhà sản xuất.
- Để phòng chống cháy ảnh, hãy tránh việc hiển thị một
bức hình cố định trên màn hình TV trong thời gian quá dài
(trên 2 giờ với LCD, và trên 1 giờ với Plasma)
- Cháy ảnh cũng có thể xảy ra trên các vùng có có hộp
chữ cái nếu bạn sử dụng cài đặt tỉ lệ hình 4:3 trong thời
gian dài.

Có tiếng động nhỏ phát ra.
Nhiễu tiếng “crack” : nhiễu tiếng crack mà xảy ra khi đang
xem hoặc đang tắt TV là do sự co lại vì nhiệt và độ ẩm
của các tấm plastic. Tiếng động này có ở tất cả sản phẩm
mà có yêu cầu về biến dạng cơ khí do nhiệt. Tiếng vo ve
của mạch điện, panel : là tiếng động nhiễu ở cấp thấp,
sinh ra bởi mạch điện đóng cắt tốc độ cao, là mạch điện
cung cấp một lượng lớn dòng điện để cho TV hoạt động.
Tiếng động này sẽ khác tùy vào từng dòng sản phẩm.
Tiếng động nhỏ này không ảnh hưởng đến hiệu năng và
độ bền của sản phẩm.

Qui ước tiêu hủy sản phẩm.

Chỉ có TV LCD mới có đèn thủy ngân
+ Đèn huỳnh quang được sử dụng trong sản phẩm này có chứa lượng nhỏ thủy ngân.
+ Không hủy sản phẩm với chung qui trình hủy các sản phẩm gia dụng khác.
+ Hủy sản phẩm phải được tiến hành theo luật và các điều khoản tiêu hủy ở nước bạn.
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Khi không sử dụng, hãy đẩy camera xuống
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