ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Телевізор зі світлодіодною
підсвіткою*
(Телевізор CINEMA 3D Smart)
* Телевізор зі світлодіодною підсвіткою LG – це рідкокристалічний екран зі
світлодіодною підсвіткою.

Перед тим як вмикати телевізор, уважно прочитайте цей
посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.
27MT93V
27MT93S

www.lg.com
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Набір ліцензій може бути різним залежно від моделі. Детальнішу інформацію про ліцензії дивіться на
веб-сайті www.lg.com.
Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby" і символ подвійної
літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.

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

ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX,
LLC, дочірньою компанією Rovi Corporation. Цей пристрій офіційно
сертифіковано компанією DivX (DivX Certified®) і він може відтворювати
відеофайли стандарту DivX. Щоб отримати детальнішу інформацію
і програмне забезпечення для конвертації файлів у формат DivX,
відвідайте веб-сайт divx.com.
ПРО ВІДЕО ЗА ЗАПИТОМ DIVX: цей пристрій, що отримав сертифікацію
DivX Certified®, необхідно зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати
придбані файли DivX-відео за запитом (Video-on-Demand, VOD). Щоб
отримати реєстраційний код, зайдіть до розділу DivX VOD в меню
налаштування пристрою. На веб-сайті vod.divx.com ви знайдете
детальнішу інформацію про проведення реєстрації.
Сертифікація DivX Certified® необхідна для відтворення відео DivX® у
форматі високої чіткості 1080p, зокрема вмісту преміум.
DivX®, DivX Certified® і відповідні логотипи є товарними знаками
корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній та використовуються
на правах ліцензії.
Захищено одним або кількома з перелічених патентів США: 7 295 673;
7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
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ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКА

ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ
1 Відкрийте упаковку та перевірте, чи всі аксесуари в комплекті.
2 Під'єднайте підставку до телевізора.
3 Під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора.
ПРИМІТКА
Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
yy
Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
yy
Доступні меню та параметри можуть відрізнятись залежно від використовуваного джерела
yy
вхідного сигналу та моделі пристрою.
У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
yy

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Розпакування
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось елемента бракує, зверніться
до місцевого постачальника, у якого ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть
відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.

ПРИМІТКА
Комплектація виробу може різнитися залежно від моделі.
yy
Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження
yy
у зв'язку з удосконаленням виробу.

УВАГА
Заради власної безпеки та продовження терміну експлуатації виробу не використовуйте
yy
неліцензійні елементи.
Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок
yy
використання неліцензійних елементів.

УКРАЇНСЬКА

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

УКРАЇНСЬКА
ⱞⳮ

➎Ẳ㞢

EDFN

VPDUW

/Q.MENU

/Q.MENU

ⰶᲳ

YRO

Пульт дистанційного
керування / батареї
(AAA)

ㄮᗺ

S

Пульт дистанційного
керування Magic,
батареї (AA)

Компакт-диск (посібник
користувача) / карти

або

Адаптер змінногопостійного струму

Кабель живлення

Компонентний
відеокабель

Композитний аудіо-/
відеокабель

Кришка отвору для гвинтів

гвинти 2EA

Пасивний кабель MHL

Основа підставки

Фіксатор для
кабелів.

або
3D-окуляри (звичайні 2 EA)
- Кількість 3D-окулярів може різнитися залежно від
моделі або країни.
- Зображення може дещо відрізнятися від реального
вигляду вашого телевізора.

Ізолятор
(В залежності від країни)

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
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Приладдя, яке не входить у комплект

VPDUW

/Q.MENU

YRO

S

Окуляри для двох гравців

Пульт дистанційного
керування Magic

AG-F2**DP, AG-F3**DP

AN-MR400

ПРИМІТКА
Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та приладь.
yy
Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без
yy
повідомлення.
Щоб придбати ці товари, зверніться в магазин, де було придбано виріб.
yy
Назва моделі або дизайн може змінитися у разі оновлення функцій виробу, умов
yy
виробництва або правил.

УКРАЇНСЬКА

EDFN
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

ПРИМІТКА
УКРАЇНСЬКА

Посібник зі встановлення ізолятора для антени
yy
-- Його слід використовувати для встановлення телевізора у місцях, де є різниця напруг між
телевізором і заземленням антени.
»» Якщо є різниця напруг між телевізором і заземленням антени, то контакти антени можуть
нагріватися і спричинити нещасний випадок.
-- Можна підвищити безпеку телеперегляду, ефективно усунувши надлишок напруги з антени.
Рекомендовано кріпити ізолятор до стіни. Якщо його неможливо прикріпити до стіни, тоді
примонтуйте його до телевізора. Намагайтеся не від'єднувати ізолятор для антени після
встановлення.
-- Перед запуском перевірте, чи підключена антена.
1. Під'єднайте до телевізора.

Стіна
ANTENNA/
CABLE IN

Кабель або антена

або

Ізолятор
2. Під'єднайте до тюнера.

Під'єднайте один кінець ізолятора до кабелю або гнізда антени, а інший до телевізора або тюнера.
“Обладнання, підключене до захисного заземлення будівлі через мережу або через інше
обладнання, що під'єднане до захисного заземлення, – і до системи кабельного мовлення за
допомогою коаксіального кабелю, в деяких випадках може бути пожежонебезпечним. Тому
підключення до системи кабельного мовлення слід виконувати через пристрій, обладнаний
електричною ізоляцією, нижчою певного діапазону частот (гальванічний ізолятор, дивіться
правила EN 60728-11)”.

Під час використання радіочастотного ізолятора можуть спостерігатися незначні втрати чутливості
сигналу.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
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Частини та кнопки
УКРАЇНСЬКА

Сенсор пульта
дистанційного керування
Індикатор очікування
Світиться: вимкнено
yy
Не світиться: увімкнено
yy

Сенсорні кнопки
внизу телевізора

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

Панель з'єднань (див. стор.17)
Сенсорна кнопка

Опис
Почергове перемикання збережених каналів.
Регулювання рівня гучності.

OK

Вибір виділеного параметра меню або підтвердження введених даних.

SETTINGS

Доступ до головних меню, збереження введених даних і вихід із меню.

INPUT

Зміна джерела вхідного сигналу.
Увімкнення або вимкнення живлення.

/I

ПРИМІТКА
Усі кнопки є сенсорними і спрацьовують, якщо до них просто торкнутись пальцем.
yy

10

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

УКРАЇНСЬКА

Піднімання та перенесення
телевізора

Тримайте телевізор екраном від себе, щоб
yy
не подряпати екран.

Перед тим як піднімати чи переносити
телевізор, незалежно від його типу чи розміру,
прочитайте подані нижче вказівки для
попередження пошкодження телевізора чи
виникнення подряпин, а також для безпечного
транспортування.

УВАГА
Не торкайтеся екрана, адже це може
yy
пошкодити його або окремі піксели,
що використовуються для створення
зображення.
Транспортувати телевізор найкраще в
yy
коробці або пакувальних матеріалах, у
яких телевізор доставлено.
Перш ніж переносити чи піднімати
yy
телевізор, від'єднайте кабель живлення та
всі інші кабелі.
Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі
yy
та знизу. У жодному разі не тримайте
пристрій за прозору частину, динамік чи
сітку динаміка.

Переносьте телевізор обережно, без різких
yy
струсів і сильних вібрацій.
Коли переносите телевізор, тримайте його
yy
вертикально, ніколи не перевертайте на
бік і не нахиляйте вліво чи вправо.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
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Встановлення телевізора

1 Покладіть телевізор екраном донизу на рівну

2 Перевіривши положення підставки (перед/

зад), закріпіть її на шарнірі, як показано на
малюнку.

УКРАЇНСЬКА

Під'єднання підставки

та м'яку поверхню.

3 Вкрутіть два гвинти ззаду підставки і
УВАГА

закрийте отвір для гвинтів кришкою.

Кришка отвору для
гвинтів

Щоб захистити екран від
yy
пошкодження, на поверхню постеліть
пінопропіленовий килимок або м'яку
захисну тканину.
Під'єднуючи підставку до телевізора,
yy
покладіть телевізор екраном донизу на
м'який стіл або рівну поверхню, щоб
захистити екран від подряпин.

УВАГА
Гвинти закручуйте міцно, щоб телевізор
yy
не нахилявся вперед. Але не затягуйте
гвинти надто сильно.

12

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Встановлення на столі
УКРАЇНСЬКА

1 Підніміть телевізор і поставте його
вертикально на столі.

Для належної вентиляції відстань від
телевізора до стіни має становити не менше
10 см.

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

2 Під'єднайте адаптер змінного-постійного
струму та кабель живлення до розетки.

УВАГА
Не ставте телевізор поблизу джерел
yy
тепла, оскільки це може призвести до
пожежі або інших пошкоджень.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
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Попередження

-5 -5 20 20 -5

УКРАЇНСЬКА

Регулюючи кут нахилу, не тримайте за нижній край корпуса телевізора, як зображено на
yy
малюнку нижче, оскільки таким чином можна травмувати пальці.

:

УВАГА
Перш ніж встановлювати або переносити
yy
телевізор, обов'язково від'єднайте кабель
живлення. Недотримання цієї вимоги
може призвести до ураження електричним
струмом.

ПРИМІТКА
Кут нахилу телевізора можна регулювати в
yy
межах від +20 до -5 градусів для зручності
перегляду.
-5

Упорядкування кабелів
1 Міцно прикріпіть тримач кабелів до краю
кронштейну підставки.

2 Зберіть кабелі докупи та зафіксуйте їх за

допомогою фіксатора для кабелів, який додається.

20

УВАГА

Фіксатор для
кабелів.

Якщо після закріплення сильно потягнути
yy
за тримач, він може відпасти.

Задня
панель

Передня
панель
:

20

:

:
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

УКРАЇНСЬКА

Використання системи безпеки
Kensington

Від'єднання підставки

Роз'єм для під'єднання системи безпеки
Kensington знаходиться на задній панелі
телевізора. Детальніше про встановлення
і використання читайте в посібнику, який
додається до системи безпеки Kensington, або
на веб-сайті http://www.kensington.com .

1 Покладіть телевізор екраном донизу на рівну
та м'яку поверхню.

За допомогою кабелю системи безпеки
Kensington прикріпіть телевізор до столу.

УВАГА
Щоб захистити екран від
yy
пошкодження, на поверхню постеліть
пінопропіленовий килимок або м'яку
захисну тканину.
Від'єднуючи підставку від телевізора,
yy
покладіть телевізор екраном донизу на
м'який стіл або рівну поверхню, щоб
захистити екран від подряпин.

ПРИМІТКА
Систему безпеки Kensington можна
yy
придбати окремо. Додаткове приладдя
продається в більшості магазинів
електроніки.

2 Зніміть кришку отвору для гвинтів ззаду

підставки і викрутіть гвинти за допомогою
викрутки. Зніміть підставку з шарніра, як
показано на малюнку нижче.
Кришка отвору
для гвинтів

ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕПРОГРАМ
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Увімкнення телевізора вперше
Коли ви вперше вмикаєте телевізор, з'являється екран початкового налаштування. На цьому етапі
можна вибрати мову та встановити деякі основні налаштування.

1 Вставте кабель живлення у розетку.
2 Щоб увімкнути телевізор, натисніть кнопку
дистанційного керування.
Індикатор очікування вимкнеться.

на телевізорі або кнопку живлення на пульті

3 Якщо ви вмикаєте телевізор уперше, з'явиться екран початкового налаштування.
ПРИМІТКА
Якщо протягом 40 секунд після появи екрана з меню налаштувань не буде виконано
yy
жодної дії, меню налаштувань зникнуть.

4 Виконуйте вказівки, що з'являтимуться на екрані, щоб налаштувати телевізор відповідно до своїх
уподобань.

ПРИМІТКА
У країнах, де відсутні єдині стандарти цифрового телебачення, деякі функції цифрового
yy
мовлення можуть бути недоступними, – це залежить від характеристик цифрового мовлення.
Якщо в меню "Країна" вибрано Францію, попередньо встановленим паролем є "1", "2", "3",
yy
"4", а не "0", "0", "0", "0".
Щоб забезпечити найкращу якість зображення для перегляду вдома, виберіть пункт
yy
Режим для дому.
Режим Магазин демо підходить для магазинів.
yy
Якщо вибрати режим Магазин демо, через 5 хвилини попередньо встановлені власні
yy
налаштування буде змінено на стандартні налаштування для режиму Магазин демо.

УКРАЇНСЬКА

ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕПРОГРАМ
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ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕПРОГРАМ

5 Налаштувавши основні параметри, натисніть кнопку OK .
УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА
Якщо не завершити початкового налаштування, екран для налаштування з'являтиметься
yy
щоразу після увімкнення телевізора.

6 Щоб вимкнути телевізор, натисніть на ньому кнопку

.

Увімкнеться індикатор очікування.

УВАГА
Якщо телевізор тривалий час не використовується, від'єднуйте кабель живлення від
yy
розетки.

ПРИМІТКА
Можна також відкрити меню Заводські налаштування, вибравши в основних меню пункт
yy
ПАРАМЕТРИ.

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити
режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрою читайте в посібнику, який
додається до пристрою.
Доступні такі зовнішні пристрої: приймачі високої чіткості, DVD-програвачі, відеомагнітофони,
аудіосистеми, USB-накопичувачі, ПК, відео- та фотокамери, ігрові пристрої та інші зовнішні пристрої.

ПРИМІТКА

yyЩоб записувати телевізійні програми на DVD-програвач або відеомагнітофон, під'єднайте кабель
вхідного сигналу до пристрою запису, а пристрій – до телевізора. Детальніше про запис читайте в
посібнику, який додається до під'єднаного пристрою.
yyСпосіб під'єднання зовнішнього пристрою може бути дещо іншим залежно від моделі.
yyПід'єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.

Під'єднання антени
Для перегляду телепрограм під'єднайте антену, телевізійний кабель або приймач кабельного
телебачення, беручи до уваги подані нижче вказівки. Зображення можуть відрізнятися від дійсного
вигляду приладдя; кабель для передачі радіочастотного сигналу продається окремо.
За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного
гнізда антени (75 Ом).

(не входить у комплект)

Зовнішня антена
Антена VHF
yy
Антена UHF
yy

Гніздо для
телевізійної
антени

ПРИМІТКА
Для під'єднання двох і більше телевізорів
yy
використовуйте розгалужувач сигналу.
Якщо зображення низької якості, для
yy
його покращення встановіть підсилювач
сигналу.
Якщо антену під'єднано, а якість
yy
зображення низька, спрямуйте антену в
належну сторону.
Для отримання детальнішої інформації
yy
про під'єднання антени та кабелю
відвідайте веб-сайт http://AntennaWeb.org .

УВАГА
Не згинайте мідний дріт кабелю для
yy
передачі радіочастотного сигналу.
Мідний дріт
Щоб не пошкодити телевізор, виконайте
yy
всі вказівки щодо під'єднання пристроїв,
після чого вставте кабель живлення у
розетку.

УКРАЇНСЬКА

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

Супутникове з'єднання
УКРАЇНСЬКА

Під’єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу (75 Ом).

13/18 V
700 mA Max
LND IN

(не входить у комплект)

ПІДКЛЮЧЕННЯ

19

Під'єднайте приймач високої чіткості, DVD-програвач, відеомагнітофон або ігрову приставку до
телевізора та виберіть відповідний режим вхідного сигналу.

З'єднання HDMI
З'єднання HDMI найкраще підходить для під'єднання пристроїв.
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали із зовнішнього пристрою на телевізор. За
допомогою кабелю HDMI під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора, як це зображено на малюнку
нижче.

ПРИМІТКА
Використовуйте кабель High Speed HDMI™.
yy
Кабелі High Speed HDMI™ розраховані для передавання сигналу високої чіткості до 1080p і
yy
вище.
Підтримувані формати звуку цифрового ТБ: MPEG, Dolby Digital.
yy
Підтримувані формати звуку HDMI: DTS, Dolby Digital, PCM (до 192 кГц, 32 кГц / 44,1 кГц /
yy
48 кГц / 88 кГц / 96 кГц / 176 кГц / 192 кГц).
Для під'єднання скористайтеся будь-яким вхідним
yy
роз'ємом HDMI.
Не важливо, який роз'єм використовувати.
yy

DVD-програвач / програвач дисків Blu-Ray /
приймач кабельного телебачення високої
чіткості / приставка високої чіткості / ігрова
приставка
(не входить у комплект)
COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

УКРАЇНСЬКА

Під'єднання приймача високої чіткості, DVD-програвача,
відеомагнітофона або ігрової приставки
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

З'єднання HDMI до DVI
УКРАЇНСЬКА

Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали із зовнішнього пристрою на телевізор.
Під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора за допомогою кабелю HDMI до DVI, як це зображено на
малюнку. Для передачі звукового сигналу під'єднайте додатковий аудіокабель.

ПРИМІТКА
Якщо не використовується додатковий зовнішній динамік, під'єднайте зовнішній пристрій до
yy
телевізора за допомогою аудіокабелю, який додається.

DVD-програвач / програвач дисків Blu-Ray
/ приймач кабельного телебачення високої
чіткості / приставка високої чіткості /
ігрова приставка
(не входить у
комплект)
COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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Компонентне з'єднання

ПРИМІТКА
Якщо кабель не під'єднано належним чином, може відображатись чорно-біле зображення або
yy
зображення зі спотвореними кольорами.
Перевірте, чи кольорове позначення на кабелі збігається із відповідним кольоровим
yy
позначенням на телевізорі.

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

(Використовуйте компонентний
відеокабель з комплект.)

(не входить у комплект)

0.5 A

5V

1.0 A

(Використовуйте композитний
відеокабель з комплекту.)

(не входить у комплект)

DVD-програвач / програвач дисків Blu-Ray
/ приймач кабельного телебачення високої
чіткості / приставка високої чіткості /
ігрова приставка

УКРАЇНСЬКА

Дозволяє передавати аналогові відео- та аудіосигнали із зовнішнього пристрою на телевізор. За
допомогою компонентного кабелю під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора, як це зображено
на малюнку нижче. Для відтворення зображень за допомогою функції послідовної розгортки
використовуйте компонентний кабель.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

Композитне з'єднання
УКРАЇНСЬКА

Дозволяє передавати аналогові відео- та аудіосигнали із зовнішнього пристрою на телевізор. За
допомогою композитного кабелю під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора, як це зображено на
малюнку нижче.

ПРИМІТКА
Перевірте, чи кольорове позначення на кабелі збігається із відповідним кольоровим
yy
позначенням на телевізорі.

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

(Використовуйте композитний
відеокабель з комплекту.)

(не входить у комплект)

DVD-програвач / програвач дисків
Blu-Ray / приймач кабельного
телебачення високої чіткості / приставка
високої чіткості / ігрова приставка

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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З'єднання Euro Scart

Тип вихідного сигналу AV1 (TV Out1)
Поточний
режим вхідного сигналу

AV1 (коли здійснюється запланований запис
цифрового мовлення із використанням
обладнання для запису).

Цифрове телебачення

Цифрове
телебачення

O

Аналогове телебачення, AV

Аналогове
телебачення

O (режим вхідного сигналу перемикається на
режим цифрового ТБ)

Компонентний
HDMI

1 TV Out: подає сигнали аналогового або цифрового мовлення.

ПРИМІТКА
Кабель Euro Scart має бути екранований для захисту сигналу.
yy
Під час перегляду цифрового мовлення у тривимірному режимі вихідні сигнали кабелем SCART
yy
не надсилатимуться.
Якщо тривимірний режим увімкнено під час виконання запланованого запису на цифровому
yy
телевізорі, вихідні сигнали не надсилатимуться кабелем SCART і запис не буде виконано.

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

1
13/18
V
700 mA Max
7
LND IN
L

5V

0.5 A

5V

1.0 A

(не входить у комплект)

DVD-програвач / програвач дисків
Blu-Ray / приймач кабельного
телебачення високої чіткості

УКРАЇНСЬКА

Дозволяє передавати відео- та аудіосигнали із зовнішнього пристрою на телевізор. За допомогою
кабелю Euro Scart під'єднайте зовнішній пристрій до телевізора, як це зображено на малюнку нижче.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

Під'єднання навушників
УКРАЇНСЬКА

Дозволяє передавати сигнали навушників із телевізора на зовнішній пристрій. Під'єднайте навушники
до телевізора, як це зображено на малюнку нижче.

ПРИМІТКА
У режимі навушників пункти меню "ЗВУК" вимкнено.
yy
Якщо в режимі навушників змінити налаштування AV MODE, ці зміни буде застосовано лише до
yy
відео, але не до звуку.
Опір навушників: 16
yy
Максимальна потужність звуку на виході в навушниках: від 10 мВт до 15 мВт
yy
Розмір роз'єму навушників: 0,35 см
yy

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

(не входить у комплект)

Навушники

0.5 A

5V

1.0 A

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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Під'єднання до USB-інтерфейсу

ПРИМІТКА
Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USB-пристрою, підключеного за допомоyy
гою USB-концентратора, не виявлено, підключіть його безпосередньо до роз'єму USB на телевізорі.

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

USB

(не входить у комплект)

УКРАЇНСЬКА

Під'єднавши до телевізора USB-накопичувач, як наприклад, флеш-пам'ять USB, зовнішній
жорсткий диск, MP3-програвач або USB-пристрій для читання карт пам'яті, відкрийте меню "МОЇ
МУЛЬТИМЕДІА", щоб використовувати різні мультимедійні файли.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

Під'єднання модуля СІ
УКРАЇНСЬКА

Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі цифрового мовлення.
Ця функція доступна не в усіх країнах.

ПРИМІТКА
Модуль CI має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку.
yy
Якщо модуль не встановлено належним чином, це може призвести до пошкодження телевізора
чи гнізда для карт PCMCIA.
Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до
yy
оператора послуг наземного/кабельного/супутникового мовлення.

(не входить у
комплект)
Карта PCMCIA

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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З'єднання MHL

ПРИМІТКА
Щоб переглянути вміст екрана мобільного телефону на екрані телевізора, з'єднайте мобільний
yy
телефон із роз'ємом HDMI IN 1 (MHL).
Для з'єднання телевізора з мобільним телефоном потрібен пасивний кабель MHL.
yy
Ця можливість забезпечується лише телефонами з підтримкою MHL.
yy
Управління окремими програмами можна здійснювати за допомогою пульта дистанційного керуyy
вання.
Деякими мобільними телефонами, які підтримують технологію MHL, можна управляти за допоyy
могою пульта дистанційного керування Magic.
Від'єднуйте пасивний кабель MHL від телевізора, коли:
yy
- функцію MHL вимкнено;
- ваш мобільний пристрій повністю заряджений у режимі очікування.

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

Пасивний кабель MHL

Мобільний телефон

УКРАЇНСЬКА

Mobile High-definition Link (MHL) – це інтерфейс для передачі аудіовідеосигналів із мобільного
телефону на телевізор.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення до кабельної мережі
УКРАЇНСЬКА

Підключіть телевізор до локальної мережі через роз'єм для локальної мережі, як показано на
малюнку нижче, і налаштуйте параметри мережі. Деякі домашні мережі можуть потребувати
налаштування мережі на телевізорі після завершення фізичного підключення. До більшості домашніх
мереж телевізор під'єднається автоматично, без необхідності виконання будь-яких налаштувань.
Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг Інтернету або дивіться
посібник користувача для маршрутизатора.

УВАГА
Не вставляйте модульний телефонний кабель у роз'єм локальної мережі.
yy
Існують різні методи підключення, тому просимо дотримуватися технічних вимог
yy
телекомунікаційної компанії чи постачальника послуг Інтернет.

COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

(не входить у комплект)

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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Під'єднання до комп'ютера

* Plug & Play – це функція автоматичного розпізнання пристрою комп'ютером, яка дає змогу
користуватися пристроєм одразу після його підключення без додаткового налаштування або іншого
втручання з боку користувача.

ПРИМІТКА
yyДля отримання найкращої якості зображення рекомендовано підключати телевізор через інтерфейс
HDMI.
yyЯкщо не використовується додатковий зовнішній гучномовець, під'єднайте комп'ютер до телевізора
за допомогою додаткового аудіокабелю.
yyЯкщо телевізор холодний, після його ввімкнення зображення на екрані може мерехтіти. Це
нормальне явище.
yyНа екрані можуть з'явитися червоні, зелені або блакитні точки. Це нормальне явище.
yyНе тисніть довго на екран пальцем, оскільки це може призвести до тимчасового спотворення
зображення.
yyДля запобігання "вигорянню" зображення не відтворюйте нерухоме зображення протягом тривалого
періоду часу. Якщо можливо, використовуйте екранну заставку.

ПРИМІТКА
Якщо потрібно скористатися режимом HDMI-ПК, для пункту “Назва входу” необхідно вибрати
yy
режим “Комп’ютер”.
Щоб використовувати інший пристрій, відповідно вкажіть його (наприклад, Blu-ray, DVD, тюнер
yy
тощо).
INPUT на пульті
дистанційного керування.

1 Натисніть кнопку

(червону) кнопку на пульті
дистанційного керування.

2 Натисніть
СПИСОК ВВОДУ

СПИСОК ВВОДУ

Виберіть вхідний пристрій для перегляду.

Виберіть вхідний пристрій для перегляду.

Назва входу

AV1

AV2

Компонент

HDMI1

HDMI2

Динаміки телевізору
Виберіть пристрій для змінення назви.

Антена

USB DISK

HDMI1

Змінити назву пристрою

AV1

AV2

Настройка SIMPLINK

Компонент

Настроювання універсального пульта

Режим програми

3 Виберіть вхід HDMI, а тоді “Комп’ютер”.
СПИСОК ВВОДУ

Виберіть вхідний пристрій для перегляду.

Назва входу

AV1

AV2

Компонент

Комп’ютер
HDMI1

HDMI2

Blu-ray

DVD

Антена

Дом.
кінотеатр

Аудіо-/
відеоприймач

Цифрова
приставка

Кабел.
телебачен.

Супутник. ТБ

IPTV

TV

Smart Box

Гра

Комп’ютер

Ноутбук

Смартфон

Фотоапарат

Переналаштування

Антена

Відеокамера

Закрити
Змінити назву пристрою

Настройка SIMPLINK

Настроювання універсального пульта

Режим програми

Антена

Закрити

Змінити назву пристрою

Настройка SIMPLINK

Настроювання універсального пульта

Режим програми

УКРАЇНСЬКА

Цей телевізор підтримує функцію Plug & Play* і має вбудовані динаміки з підтримкою технології Infinite
Surround, що дозволяє відтворювати чистий звук із насиченими низькими частотами.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

З'єднання HDMI
УКРАЇНСЬКА

Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали із ПК на телевізор. Під'єднайте комп'ютер
до телевізора за допомогою кабелю HDMI, як це зображено на малюнку. Під'єднуючи телевізор до
комп'ютера за допомогою з'єднання HDMI, потрібно вибрати комп'ютер як джерело вхідного сигналу.

ПРИМІТКА
Використовуйте кабель High Speed HDMI™.
yy
Кабелі High Speed HDMI™ розраховані для передавання сигналу високої чіткості до 1080p і
yy
вище.
Якщо потрібно скористатися режимом HDMI-ПК, для назви джерела вхідного сигналу необхідно
yy
вибрати режим комп’ютера.
Підтримувані формати звуку цифрового ТБ: MPEG, Dolby Digital.
yy
Підтримувані формати звуку HDMI: DTS, Dolby Digital, PCM (до 192 кГц, 32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц
yy
/ 88 кГц / 96 кГц / 176 кГц / 192 кГц).
Для під'єднання скористайтеся будь-яким вхідним
yy
роз'ємом HDMI.
Не важливо, який роз'єм використовувати.
yy

ПК

(не входить у комплект)
COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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З'єднання HDMI до DVI

ПРИМІТКА
Якщо ви хочете використовувати HDMI-ПК режимі, необхідно встановити вхідний мітки режимі
yy
ПК.
Якщо не використовується додатковий зовнішній гучномовець, під'єднайте комп'ютер до
yy
телевізора за допомогою додаткового аудіокабелю.

ПК

(не входить у
комплект)
COMPONENT IN
AUDIO IN(PC)
HP

(19 V

)

AV2 IN / AUDIO L R

HDMI IN

13/18 V
700 mA Max
LND IN

5V

0.5 A

5V

1.0 A

УКРАЇНСЬКА

Дозволяє передавати цифрові відеосигнали з ПК на телевізор. За допомогою кабелю HDMI до DVI
під'єднайте комп'ютер до телевізора, як це зображено на малюнках нижче. Для передачі звукового
сигналу під'єднайте додатковий аудіокабель.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

УКРАЇНСЬКА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування.
Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, вставте батареї (1,5 В, AAA), враховуючи
відповідні значення полярності (позначки та всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку.
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

УВАГА
Не використовуйте одночасно старі та нові батареї,
yy
інакше можна пошкодити пульт дистанційного
керування.
Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор пульта дистанційного
керування на телевізорі.
Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.

(ЖИВЛЕННЯ)
Увімкнення та вимкнення
живлення телевізора.

Q.MENU

Вибір меню швидкого доступу.

TV/RAD
Вибір каналу радіо-,
телемовлення або цифрового
мовлення.

INPUT

Вибір режиму вхідного сигналу.

SUBTITLE

2.&/6

*/'0

Кнопки з цифрами
Введення цифр.

GUIDE
Показує довідник програм.
INFO
Відображення інформації про
поточний канал та екран.

LIST
Доступ до списку збережених
програм.

Q.VIEW
Повернення до попереднього
каналу.

+

-

Регулювання рівня гучності.

PAGE

P
Вибір каналу.
PAGE
Перехід до попереднього чи
наступного екрана.
FAV
Доступ до списку вибраних
програм.
3D
Перегляд 3D-відео.

MUTE
Вимкнення звуку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
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УКРАЇНСЬКА

SMART

КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ
Ці кнопки використовуються для
управління телетекстом.
Детальніше про це читайте в
розділі “Телетекст”.

Доступ до головних меню.

Навігаційні кнопки
Переміщення пунктами меню
та параметрами.
OK
Вибір пункту чи параметра
меню та підтвердження
вибору.
BACK (Назад)
Повернення до попереднього
рівня.
SETTINGS
Доступ до головних меню.
*
Початок запису і
відображення меню запису.
(залежно від моделі)

APP/*
Виклик меню служби MHP
(лише в Італії) (залежно від
моделі).

"11

4."35

MY APPS

MY APPS

Відображення списку програм.

-*7&57

EXIT
Вихід із екранного меню та
повернення до перегляду
телепередач.

Кнопки керування
Для керування меню
"МОЇ МУЛЬТИМЕДІА" або
сумісними пристроями
SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

Кольорові кнопки
Доступ до певних функцій у
деяких меню.

ПРИМІТКА
Налаштувати підсвітку на каналі MHEG за допомогою жовтої або синьої кнопок неможливо.
yy
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ФУНКЦІЇ КНОПОК НА ПУЛЬТІ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ Magic

УКРАЇНСЬКА

ФУНКЦІЇ КНОПОК НА ПУЛЬТІ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ Magic
Якщо з’являється повідомлення “Батарея пульта ДК Magic розрядилася. Замініть батарею.” , замініть батарею.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, замініть батареї (1,5 В, AA), вставляючи їх із
та
всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку. Натискаючи кнопки,
урахуванням полярності (позначки
спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

УВАГА
Не використовуйте одночасно старі та нові батареї,
yy
інакше можна пошкодити пульт дистанційного
керування.
Вказівник (радіочастотний
передавач)

(ЖИВЛЕННЯ)
￼
Увімкнення та вимкнення
живлення телевізора.
BACK (Назад)
Повернення до попереднього
рівня.
Коліщатко (OK)
Вибір пункту чи параметра меню
та підтвердження вибору.
Почергове перемикання
збережених каналів.
Якщо натиснути одну з
навігаційних кнопок під час
керування вказівником на екрані,
вказівник зникне і “чарівним”
пультом дистанційного
керування можна буде
користуватися як звичайним
пультом.
Щоб знову викликати вказівник,
потрусіть “чарівним” пультом
вправо-вліво.

BACK

SMART

Навігаційні кнопки (вгору/
донизу/ліворуч/праворуч)
Переміщення пунктами меню та
параметрами.
SMART
Доступ до меню Smart Home.

/Q.MENU

P

розпізнавання голосу

/Q.MENU
Вибір меню швидкого доступу.
Доступ до функції “Універсальний
пульт”.
+
Регулювання рівня гучності.
ꕌPꕍ
Перегляд збережених програм
або каналів.
(Вимк. звук)
Вимкнення звуку.

3D
Перегляд 3D-відео.

1

2

Якщо на пульті дистанційного керування
Magic натиснути коліщатко(OK), з’явиться
поданий далі екран.
Він відображає інформацію про поточну
програму та екран.
Якщо натиснути цю кнопку, відобразиться
цифрова клавіатура, на якій можна буде
вибрати номер програми.

3 Можна вибрати меню швидкого доступу.
3

ФУНКЦІЇ КНОПОК НА ПУЛЬТІ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ Magic

Необхідно спарувати (зареєструвати) пульт ДК
Magic з телевізором, інакше він не працюватиме.

Використання пульта
дистанційного керування
Magic
1

Якщо вказівник зникне,
легенько перемістіть пульт вліво
або вправо. Після цього він
автоматично з’явиться на екрані.
» Вказівник зникне через
деякий час, якщо його не
використовувати.

2

Вказівник можна переміщати,
якщо спрямувати приймач
пульта ДК на телевізор, а тоді
перемістити пульт вліво, вправо,
вгору або вниз.
» Якщо вказівник не працює
належним чином, залиште
пульт дистанційного керування
на 10 секунд, перш ніж
використовувати його знову.

Реєстрація пульта дистанційного керування
Magic
BACK

HOME

P

MY APPS

1 Для автоматичної реєстрації
увімкніть телевізор і натисніть
Коліщатко (OK). Після
завершення реєстрації на
екрані з’явиться відповідне
повідомлення.
2 Якщо реєстрація пройшла
невдало, вимкніть телевізор і
увімкніть знову, тоді натисніть
Коліщатко (OK), щоб завершити
реєстрацію.

Повторна реєстрація пульта дистанційного
керування Magic
1

Одночасно натисніть
та утримуйте кнопки
BACK і SMART впродовж
5 секунд для скидання
налаштування, після чого
зареєструйте пульт, виконавши
дії у розділі “Реєстрація пульта
дистанційного керування Magic”
вище.

2

Щоб повторно зареєструвати
“чарівний” пульт дистанційного
керування, натисніть та
утримуйте кнопку BACK
5 секунд, спрямувавши пульт на
телевізор.
Після завершення реєстрації
на екрані з’явиться відповідне
повідомлення.

BACK
SMART

Застереження під час
використання пульта
дистанційного керування
Magic
y yВикористовуйте пульт дистанційного керування
в межах максимально допустимої відстані (10
м). Якщо пульт ДК використовується на більшій
відстані або якщо на шляху сигналу є перешкоди,
це може призвести до втрати зв’язку.
y yВтрата зв’язку може статися й через пристрої,
розташовані поруч. Електричні пристрої, наприклад
мікрохвильова піч або пристрій, підключений до
бездротової локальної мережі, можуть створювати
перешкоди, оскільки вони використовують такий
самий діапазон частот (2,4 ГГц), що й пульт
дистанційного керування Magic.
y yПісля падіння чи сильного удару пульт
дистанційного керування Magic може зазнати
пошкодження або не буде працювати належним
чином.
y yПід час використання пульта дистанційного
керування Magic слідкуйте, щоб не вдарити ним об
меблі чи не травмувати людей поблизу.
y yВиробник і спеціаліст зі встановлення не
забезпечують засобів гарантії безпеки користувачів,
оскільки цей бездротовий пристрій має здатність
генерувати електромагнітне випромінювання.
y yТочку доступу найкраще розташовувати на
відстані більше 1 метра від телевізора. Якщо точку
доступу розташовано на відстані менше 1 метра
від телевізора, вона може створювати частотні
перешкоди для роботи пульта дистанційного
керування Magic.

УКРАЇНСЬКА

Реєстрація пульта
дистанційного керування
Magic
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ВИКОРИСТАННЯ ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА

УКРАЇНСЬКА

ВИКОРИСТАННЯ ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА
Посібник користувача спрощує доступ до детальної інформації про телевізор.

1 Натисніть кнопку SMART

для доступу до

меню Smart Home.

Зображення може дещо відрізнятися від
yy
реального вигляду вашого телевізора.

2 Виберіть пункт Довідник користувача і натисніть коліщатко (OK).￼

ПАРАМЕТРИ > Вибір мови

1

SMART  Параметри  ПАРАМЕТРИ  Мова
Вибір мови меню і звукового супроводу.
Мова меню (Language)

Вибір мови, якою відображатиметься текст на екрані.

[Лише в цифровому режимі]
Мова звукового супроводу Вибір мови для перегляду цифрового мовлення, що
містить кілька мов.
[Лише в цифровому режимі]
Мова субтитрів Якщо передбачено субтитри двома або більше мовами,
скористайтеся функцією “Субтитри”.
✎ Я кщо субтитри вибраною мовою не транслюються, вони
будуть відображатися мовою, заданою за замовчуванням.

Рух

2

Закрити
Довідник користувача



Показник

1

Опис вибраного меню.
Переходити від одної сторінки до іншої
можна за допомогою кнопки ꕌ/ꕍ.

2

Переміщення до вибраного меню
безпосередньо з посібника користувача.

Довідник користувача

Довідник користувача

3

1

Використання пристрою вводу
Установлення параметрів часу

Налаштування КАНАЛУ

Установлення параметрів блокування телевізора

Налаштування ЗОБРАЖЕННЯ, ЗВУКУ

Вибір мови

ПАРАМЕТРИ

Вибір країни

Функція LG SMART

Підтримка для людей з обмеженими можливостями

озширена функція
Інформація

2

Установлення пульта ДК Magic
Показник

4

Онлайновий довідник користувача

5

1

Відображення поточної програми, що
переглядається, або екрана джерела
вхідного сигналу.

2

Вибір потрібної категорії.

3

Вибір потрібного пункту.
Переходити від одної сторінки до іншої
можна за допомогою кнопки ꕌ/ꕍ.

4

Пошук опису потрібної функції з покажчика.

5

Надання детальної інформації про функції
телевізора LG Smart TV у разі підключення
Інтернету.
(Ця функція може бути недоступною
залежно від країни/мови).

Онлайновий
довідник користувача

ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Чищення телевізора
Для забезпечення найкращої роботи пристрою та для продовження терміну його використання
рекомендовано регулярно чистити телевізор.

УВАГА
Обов'язково спершу вимкніть пристрій, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки та
yy
від'єднайте всі інші кабелі.
Якщо ви не використовуєте телевізор тривалий час, вийміть штепсель кабелю живлення з
yy
розетки, щоб попередити виникнення можливих пошкоджень під час грози або стрибків напруги
в електромережі.

Екран і рамка
Витирайте пил із поверхні сухою і м'якою ганчіркою.
Щоб усунути значніші забруднення, витирайте поверхню м'якою ганчіркою, змоченою у чистій воді
або розчині м'якого миючого засобу. Потім відразу витирайте чистою і сухою ганчіркою.

УВАГА
Не колупайте, не проводьте та не вдаряйте по поверхні виробу нігтями або гострими
yy
предметами, оскільки таким чином можна подряпати екран, і це призведе до спотворення
зображення.
Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензол, спирт, розчинники, засоби від
yy
комах, освіжувачі повітря, мастило, оскільки вони можуть пошкодити покриття екрана та
спричинити його знебарвлення.

Корпус і підставка
Витирайте пил із поверхні сухою і м'якою ганчіркою.
Щоб усунути значніші забруднення, витирайте поверхню корпусу м'якою ганчіркою, змоченою у чистій
воді або слабкому розчині м'якого миючого засобу.

УВАГА
Не розпилюйте рідини на поверхню виробу. Якщо всередину телевізора потрапить вода, це
yy
може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження телевізора.
Не використовуйте хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.
yy

Кабель живлення
Регулярно витирайте пил і бруд, що збирається на кабелі живлення.

УКРАЇНСЬКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ
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ОБСЛУГОВУВАННЯ

Попередження "вигоряння" екрана
УКРАЇНСЬКА

Якщо на екрані тривалий час відображається нерухоме зображення, воно зафіксується і
yy
спричинюватиме постійне спотворення зображень. Це явище називається "вигорянням" екрана
і на нього не поширюється гарантія.
Якщо на тривалий час вибрано формат телевізора 4:3, "вигоряння" екрана відбудеться на
yy
правому та лівому боці екрана, де були чорні смуги.
Для запобігання "вигорянню" не відтворюйте нерухоме зображення впродовж тривалого періоду
yy
часу (2 години або довше для РК-екрана).

ЯКЩО ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ У ФОРМАТІ 3D НЕПРИЙНЯТНА, СЛІД ПЕРЕВІРИТИ ТАКЕ:
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1) Відстань перегляду
Відомості про оптимальну відстань для перегляду вмісту у форматі 3D наведено в таблиці нижче.
Для найкращого перегляду 3D-вмісту дотримуйтеся оптимальної відстані для перегляду.
2) Кут перегляду
Оптимальні кути для перегляду матеріалів у форматі 3D наведено в таблиці нижче.
3) Перевірте послідовність відтворення файлу у форматі 3D (L-R, R-L)
Спосіб відтворення залежить від типу вмісту у форматі 3D. Щоб покращити якість зображення,
спробуйте змінити спосіб відтворення L-R або R-L.

Залишайтеся на оптимальній
відстані від телевізора Cinema
3D.

Виберіть кут нахилу
телевізора Cinema 3D
та сядьте таким чином,
щоб забезпечити
оптимальний кут
перегляду.

Відрегулюйте положення
екрана, щоб зменшити
відблиски до мінімуму.

Тримайте передпліччя
горизонтально,
злегка торкаючись до
клавіатури.

МОДЕЛЬ

Режим

Розміри

Припустима відстань
для перегляду
3D-зображення

27MT93V
27MT93S

Під час
перегляду
відео в
режимі 3D

69 см

55 - 500 см

Оптимальна
відстань для
перегляду
3D-зображення

Оптимальний
кут перегляду

100 см

12 SDgr

УКРАЇНСЬКА

ЯКЩО ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ У ФОРМАТІ 3D
НЕПРИЙНЯТНА, СЛІД ПЕРЕВІРИТИ ТАКЕ:
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Перегляд 3D-зображення

УКРАЇНСЬКА

Перегляд 3D-зображення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Умови перегляду
Час перегляду
yy
-- Переглядаючи 3D-вміст, слід щогодини робити перерву на 5-15 хвилин. Перегляд 3D-вмісту
протягом тривалого часу може викликати головний біль, запаморочення, втому чи біль очей.
Кут перегляду
Немовлята/діти
yy
-- Дітям віком до 6 років заборонено використовувати/переглядати 3D-вміст.
-- Діти віком до 10 років можуть демонструвати надмірно бурхливу реакцію на побачене, оскільки їх зір перебуває на стадії розвитку (наприклад, можуть намагатися торкнутися екрана чи
застрибнути в нього. Під час перегляду дітьми 3D-вмісту слід виявляти особливу увагу та
обережність.
-- У дітей порівняно з дорослими більша бінокулярна різниця зображень у форматі 3D, оскільки
відстань між очима у них менша, аніж у дорослих. Тому одне й те саме 3D-зображення діти
можуть сприймати із більшою стереоскопічною глибиною, аніж дорослі.
Підлітки
yy
-- У підлітків віком до 19 років може виникати подразнення через вплив світла у 3D-вмісті. Порадьте їм утримуватися від тривалого перегляду 3D-вмісту, якщо вони втомлені.
Літні люди
yy
-- Літні люди можуть сприймати менший 3D-ефект порівняно з молодими. Відстань до телевізора має бути не меншою, аніж рекомендована.
Особи, які мають напади внаслідок світлочутливості чи хронічні хвороби
Спалахи світла або певні візерунки в 3D-зображеннях можуть викликати в деяких людей напади
yy
чи інші аномальні симптоми.
Не переглядайте 3D-відео, якщо ви відчуваєте нудоту, ви вагітні та/або хворієте на такі хронічні
yy
захворювання, як епілепсія, серцева недостатність, високий тиск тощо.
3D-вміст не рекомендовано дивитися особам, які страждають від стереосліпоти або стереоаноyy
малій. Це може призводити до появи подвійних зображень або дискомфорту.
Якщо у вас страбізм (косоокість), амбліопія (слабкий зір) або астигматизм, ви можете погано
yy
сприймати глибину зображення та швидко втомлюватися від подвійних зображень. Радимо робити перерви частіше, ніж інші дорослі люди.
Якщо коефіцієнт зору правого та лівого ока різний, слід перевірити зір, перш ніж дивитися
yy
3D-вміст.
Симптоми, що вимагають припинити або утриматися від перегляду 3D-вмісту
Не дивіться 3D-вміст, якщо ви втомлені від недосипання, надміру роботи або перебуваєте у стаyy
ні алкогольного сп’яніння.
Якщо виникають такі симптоми, потрібно припинити використання/перегляд 3D-вмісту та відпоyy
чити, щоб ці симптоми зникли.
-- Якщо симптоми не зникають, слід звернутися до лікаря. Симптоми можуть включати головний
біль, біль очей, нудоту, сильне серцебиття, розпливання зображення, дискомфорт, подвійні
зображення, зоровий дискомфорт чи втому очей.

Перегляд 3D-зображення
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Умови перегляду
Відстань перегляду
yy
- Під час перегляду 3D-вмісту потрібно знаходитися на відстані, яка щонайменше удвічі перевищує довжину діагоналі екрана Якщо під час перегляду 3D-вмісту ви відчуваєте дискомфорт,
слід відсунутися від телевізора.
Застереження щодо користування 3D-окулярами
Слід користуватися лише 3D-окулярами LG. В іншому випадку 3D-відео може не відтворюватися
yy
належним чином.
Не використовуйте 3D-окуляри як звичайні окуляри, окуляри від сонця чи захисні окуляри.
yy
Користування зміненими 3D-окулярами може викликати надмірне напруження очей або
yy
викривлення зображення.
Не зберігайте 3D-окуляри за надзвичайно низької чи високої температури. Нехтування цією
yy
вимогою призведе до їх деформації.
3D-окуляри крихкі, їх легко подряпати. Для чищення лінз завжди використовуйте чисту м'яку
yy
ганчірку. Будьте обережні, щоб не подряпати лінзи 3D-окулярів гострими предметами; не чистьте
і не протирайте лінзи хімічними речовинами.

УКРАЇНСЬКА

УВАГА
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

УКРАЇНСЬКА

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Загальні
Проблема

Вирішення

Не вдається керувати
телевізором за допомогою
пульта дистанційного
керування.

yyПеревірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще
раз.
yyУсуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та
телевізором.
до ).
yyПеревірте ресурс батарей та їх належне розташування ( до ,

Немає зображення та
звуку.

yyПеревірте, чи виріб увімкнено.
yyПеревірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
yyПеревірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрої.

Телевізор раптово
вимикається.

yyПеревірте налаштування режиму управління живленням. Може мати місце
збій подачі живлення.
yyПеревірте, чи увімкнено функції Автом. очікування (Залежно від моделі) /
Таймер сну / Час вимкнення у налаштуваннях ЧАС.
yyЯкщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться
через 15 хвилин бездіяльності.

Використання режиму 3D
Проблема

Вирішення

Якщо на екрані телевізора помітні Цей ефект спричинено потраплянням зовнішнього світла у повітряний шар
рухомі плями, коли його вимкнено. між поверхнею рідкокристалічного дисплея і фільтром 3D. Коли ви увімкнете
монітор, ці плями стануть практично непомітними.
Якщо ви не користуєтеся
окулярами, які додаються до
телевізора.

Під час перегляду на телевізорі 3D-зображень дуже важливим є
використання окулярів, які додаються до нього. Ці окуляри створені
для оптичної компенсації ефекту 3D-фільтра, закріпленого на поверхні
телевізора. У разі використання з цим телевізором окулярів інших виробників
3D-зображення може сприйматися невідповідним чином.

Якщо ви переглядаєте
У разі перегляду 3D-зображення без дотримання оптимального кута і
3D-зображення під невідповідним відстані в режимі 3D може виникати ефект накладання зображення чи будькутом або на неналежній відстані. яке інше спотворення.

Примітки щодо перегляду 3D-зображення через цифрову 3D-трансляцію
*У режимі аналогового мовлення 3D-зображення відобразити неможливо.
Проблема

Вирішення

У разі перемикання зображення
Режим 3D-зображення вимикається кнопкою 3D.
з 2D- у 3D-формат за допомогою
кнопки 3D на пульті дистанційного
керування може відображатись
накладене зображення.
Якщо екран поділено на правий/
лівий або верхній/нижній під час
перемикання каналів

Цей канал підтримує режим 3D-зображення. Виберіть тип 3D-зображення на
екрані, натиснувши кнопку 3D на пульті ДК.

Якщо ваші очі втомились або
екран виглядає розмитим під час
перегляду 3D-зображень.

Виберіть для перегляду 3D-зображень оптимальне налаштування: "Вліво/
Вправо" або "Вправо/Вліво".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження у зв’язку з його
вдосконаленням.
Технічні характеристики модуля бездротової локальної мережі (TWFM-B006D)
Стандарт

IEEE802.11a/b/g/n
2400-2483,5 МГц

Частотний діапазон

5150-5250 МГц

Модуляція

CCK / OFDM / MIMO
802.11a: 11 дБм
802.11b: 15 дБм

Вихідна потужність

802.11g: 13 дБм

(типово)

802.11n - 2.4ГГц: 13 дБм
802.11n - 5ГГц: 13 дБм
802.11a/g: 54 Мбіт/с

Швидкість передачі даних

802.11b: 11 Мбіт/с
802.11n: 300 Мбіт/с

Підсилення антени

2400-2483,5 МГц: 2,5дБі

(типово)

5150-5250 МГц: 2,2дБі

Занятий діапазон частот

802.11a/b/g: HT20
802.11n: HT20/40

yy У різних країнах використовуються різні діапазони каналів. Користувач не може змінювати чи регулювати
робочу частоту. Цей пристрій налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.

Технічні характеристики модуля Bluetooth (BM-LDS401)
Стандарт
Частотний діапазон
Вихідна потужність (макс.)
Швидкість передачі даних (макс.)
Відстань зв'язку

Bluetooth 3.0
2400-2483,5 МГц
10 дБм або менше
3 Мбіт/с
Лінія прямої видимості приблизно на 10 м

УКРАЇНСЬКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УКРАЇНСЬКА

Цифрове телебачення
Телевізійна система DVB-T(*DVB-T/T2)
DVB-C
DVB-S/S2
Діапазон каналів
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band

Аналогове телебачення
PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L/L’
VHF: E2 - E12,
UHF : E21 - E69,
CATV: S1 - S20,
HYPER: S21 - S47

Максимальна
DVB-S/S2 : 6 000
кількість каналів, які DVB-T/T2/C і аналогове мовлення : 1 500
можна зберегти

*: лише моделі, які підтримують стандарт DVB-T2

Панель

Відеосигнал

Тип екрана
Крок пікселів
Максимальна
роздільність
Рекомендована
роздільність
Горизонтальна частота
Вертикальна частота
Тип синхронізації

30 - 83 кГц
58 - 62 Гц
Роздільна та цифрова синхронізація

Номінальна напруга

TV, компонентний, вхідний аудіороз'єм для комп'ютера,
AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI*2, USB*3, PCMCIA,
LAN JACK
19 В
3,2 A

Споживання
електроенергії

У ввімкненому стані: 38 Вт (звичайне функціонування)
У вимкненому стані: 0,5 Вт

Вхідні роз'єми

Живлення

Адаптер змінного/постійного струму
Нахил
Межі нахилу
Розміри (ширина x глибина x висота)
Вага

Умови
зовнішнього
середовища

Діагональ 690 мм, широкий екран
Розмір по діагоналі : 690 мм
0,3114 мм (горизонтально) x 0,3114 мм (вертикально)
1920 x 1080 із частотою 60 Гц

Робоча температура
Робоча вологість
Температура зберігання
Вологість під час
зберігання

1920 x 1080 із частотою 60 Гц

Виробник: LG Innotek, модель PSAB-L206A
від -5 до 20°
Разом із підставкою
622,1 мм x 208,4 мм x 437,8 мм
5,2 кг
Без підставки
622,1 мм x 66,8 мм x 373,7 мм
4,7 кг
від 10 °C до 35 °C
від 20% до 80%
від -10 °C до 60 °C
від 5 % до 90 %

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.
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Підтримуваний режим HDMI (ПК)
Горизонтальна Вертикальна
частота (кГц)
частота (Гц)

640 x 350

31,468

70,090

720 x 400

31,469

70,080

640 x 480

31,469

59,940

800 x 600

37,879

60,317

1024 x 768

48,363

60,004

1152 x 864

54,348

60,053

1360 x 768

47,712

60,015

1280 x 1024

63,981

60,020

1920 x 1080

67,500

60,000

Підтримуваний режим HDMI (цифрового ТБ)
Роздільність

Горизонтальна Вертикальна
частота (кГц)
частота (Гц)

720 X 480

31,469
31,500

59,940
60,000

720 X 576

31,250

50,000

1280 X 720

37,500
44,960
45,000

50,000
59,940
60,000

1920 X 1080

33,720
33,750
28,125
26,970
27,000
33,716
33,750
56,250
67,430
67,500

59,940
60,000
50,000
23,970
24,000
29,976
30,000
50,000
59,940
60,000

компонентного інтерфейсу
Роз'єми для
компонентного кабелю
на телевізорі

Вихідні відеороз'єми
на DVD-програвачі

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Сигнал

Component

480i/576i

O

480p/576p

O

720p/1080i

O

1080p

O
(тільки 50 Гц / 60 Гц)

УКРАЇНСЬКА

Роздільність

Інформація про під'єднання до роз'ємів
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ПРИМІТКА
УКРАЇНСЬКА

Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом довгого часу. Нерухоме
yy
зображення може залишити постійний слід на екрані. Якщо можливо, використовуйте екранну
заставку.
Якщо в режимі ПК вибрати певну роздільність, вертикальну частоту, контрастність чи яскравість,
yy
зображення може спотворюватися. У такому разі виберіть для режиму ПК іншу роздільність,
змініть частоту оновлення, відрегулюйте яскравість або контрастність, щоб зробити зображення
чітким. Якщо відеокарта комп'ютера не дозволяє змінити частоту оновлення, замініть відеокарту
або зверніться за порадою до виробника відеокарти комп'ютера.
yyВхідний сигнал синхронізації для горизонтальної та вертикальної частоти подається окремо.
Підключіть комп'ютер до аудіовходу телевізора за допомогою аудіокабелю (аудіокабелі не
yy
входять у комплект телевізора).
Якщо ви користуєтесь звуковою картою, налаштуйте звук комп'ютера відповідним чином.
yy
У разі використання кабелю HDMI до DVI режим DOS може не працювати залежно від
yy
відеокарти.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Підтримка режиму 3D

ся як 3D-зображення.
Спосіб передачі цифрового вмісту 3D може різнитися залежно від умов передачі сигналу. Якщо
yy
відео не перемикається автоматично у режим 3D, змініть налаштування вручну.
Підтримувані режими 3D (автоматично)
Вхід

Сигнал
640 x 480

Горизонтальна
частота (кГц)

576p

720p
HDMI
1080i

1080p

59.94 / 60

31.469 / 31.5

Єдиний кадр, через рядок
Вертикальна стереопара, горизонтальна
анаморфна стереопара, горизонтальна
стереопара

62.938 / 63

Єдиний кадр, через рядок

31.25

Вертикальна стереопара, горизонтальна
анаморфна стереопара, горизонтальна
стереопара

50

62.5

Єдиний кадр, через рядок

37.50

50

44.96 / 45

59.94 / 60

Вертикальна стереопара, горизонтальна
анаморфна стереопара, горизонтальна
стереопара

75

50

89.91 / 90

59.94 / 60

28.125

50

33.72 / 33.75

59.94 / 60

56.25

50

67.5

59.94 / 60

26.97 / 27

23.97 / 24

28.125

25

33.72 / 33.75

29.976 / 30

43.94 / 54

23.97 / 24

56.25

25

67.432 / 67.5

29.976 / 30

56.25

50

67.432 / 67.5

59.94 / 60

USB

1080p

33.75

30

DLNA

1080p

33.75

30

Цифрове
мовлення

Формат відтворюваного
3D-відеозображення
Вертикальна стереопара, горизонтальна
анаморфна стереопара, горизонтальна
стереопара

31.469 / 31.5
62.938 / 63

480p

Вертикальна
частота (Гц)

Єдиний кадр, через рядок
Вертикальна стереопара, горизонтальна
анаморфна стереопара, горизонтальна
стереопара

Єдиний кадр, через поле
Вертикальна стереопара, горизонтальна
анаморфна стереопара, горизонтальна
стереопара

Єдиний кадр, через рядок
Вертикальна стереопара, горизонтальна
анаморфна стереопара
Горизонтальна анаморфна стереопара,
вертикальна стереопара, шахова дошка,
MPO (фото), JPS (фото)

Сигнал

Формат відтворюваного
3D-відеозображення

Сумісність кадрів

Горизонтальна анаморфна стереопара,
вертикальна стереопара

УКРАЇНСЬКА

Вхідний відеосигнал, що передається як мультимедійний вміст нижче, автоматично відтворюєтьyy
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Підтримувані режими 3D (вручну)
Сигнал
УКРАЇНСЬКА

Вхід

Роздільна здатність

Горизонтальна
частота (кГц)

Вертикальна
частота (Гц)

Цифрове мовлення

Висока чіткість /
стандартна чіткість

-

-

ATV(CVBS/
SCART)

Стандартна чіткість

-

-

Component

Висока чіткість /
стандартна чіткість

-

-

1024 x 768

48.36

1360 x 768

47.71
60

HDMI-ПК

1920 X 1080

67.5

Інші

-

480P

31.5

60

576P

31.25

50

37.5

50

720p
1080i
HDMI-Цифрове
мовлення

USB, DLNA
(фото)

Miracast/Widi

45

60

28.12

50

33.75

60

2D у 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара

2D до 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара,
шахова дошка, серія кадрів, послідовно, чергування рядків, чергування
стовпчиків
2D у 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара
2D до 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара,
шахова дошка, серія кадрів, послідовно, чергування рядків, чергування
стовпчиків
2D у 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара

27

24

28.12

25

33.75

30

56.25

50

67.5

60

Менше
704 x 480

-

-

2D у 3D

Понад
704 x 480,
черезрядкова
розгортка

-

-

2D у 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара

Понад
704 x 480,
послідовна розгортка

-

50 / 60

2D до 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара,
шахова дошка, чергування рядків, чергування стовпчиків, серія кадрів

Понад
704 x 480,
послідовна розгортка

-

інше

2D до 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара,
шахова дошка, чергування рядків, чергування стовпчиків

Менше
320 x 240

-

-

2D у 3D

Понад
320 x 240

-

-

2D у 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара

1024 x 768p

-

30 / 60

1280 x 720p

-

30 / 60

1920 x 1080p

-

30 / 60

Інші

-

-

1080p

USB, DLNA
(відео)

-

Формат відтворюваного
3D-відеозображення

2D до 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара,
шахова дошка, чергування рядків, чергування стовпчиків
2D до 3D, горизонтальна анаморфна стереопара, вертикальна стереопара, шахова
дошка, серія кадрів, послідовно, чергування рядків, чергування стовпчиків

2D у 3D, горизонтальна анаморфна
стереопара, вертикальна стереопара
2D у 3D

Обов'язково прочитайте застереження
щодо безпеки, перш ніж використовувати
пристрій.
Тримайте цей посібник користувача
(компакт-диск) у доступному місці для
подальшої довідки.
Модель і серійний номер телевізора
зазначено на тильній і бічній панелях.
Запишіть ці дані нижче на випадок
потреби в технічному обслуговуванні.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ №

Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
Компанія LG Electronics надасть також
відкритий вихідний код на компакт-диску
за оплату вартості виконання такого
розповсюдження (наприклад, вартості
носія, пересилання і транспортування)
після надсилання відповідного запиту на
електронну адресу opensource@lge.com. Ця
пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років
із моменту придбання виробу.

