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Instruções de Segurança

[ara sua maior segurana preste ateno a todos os avisos, leia e siga todas essas instru°es e mantenha-as para futuras consultas/

Sqfspss grŃgss:
CUIDADO: [A]A ]POUeT] Z ]T^CZ OP CSZ\UP PWÔ_]TCZ, YÊZ ]PXZaA A _AX[A _]A^PT]A. YÊZ TY^T]A ZBUP_Z^ OPY_]Z OZ A[A]PWSZ. YÊZ PcT^_PX [PÑA^ [A]A
AUU^_P [PWZ U^UÆ]TZ. PYCAXTYSP-Z AZ ^P]aTÑZ _ÔCYTCZ AU_Z]TeAOZ.
Yo use o aparelho pr}imo Ć água/ Wimpe somente com
pano seco.
1

2

5 Tndica a presena de alta voltagem no interior do
aparelho e que qualquer contato com partes internas
deste produto  perigoso.
5 Alerta o usuário quanto a e}istĀncia de instru°es
importantes no manual que acompanha o produto referente a operao e manuteno.
Para transportar seu aparelho use somente carrinhos, suportes, trips, graadeiras ou mesas que suportem o peso
do produto especiŅcado no manual. \uando for efetuar
qualquer movimentao faa-a com todo cuidado para evitar ferimentos e possíveis quedas do aparelho.

Yo ogstrua as agerturas de ventilao. Tnstale de acordo
com as instru°es descritas neste manual de instru°es.

Yo instale pr}imo a fontes de calor tais como aquecedores, medidores de calor, fog°es ou outros aparelhos "incluindo ampliŅcadores- que produam calor.

[roteoa o cago de alimentao de ser pisado ou pu}ado,
principalmente nos plugues, nas entradas e nos pontos de
saída do aparelho.

CUIDADOS rejerentes as gafs de apmqentaçs: recomenda-se que o aparelho seoa conectado a uma tomada
prpria, ou seoa, uma tomada ºnica por aparelho, sem ;genoamins< ou ;rguas<.
Yo conecte muitos aparelhos a uma mesma tomada, pois
isso pode causar curto-circuito ou fogo.
Yo sogrecarregue tomadas. _omadas sogrecarregadas,
daniŅcadas, frou}as, com e}tens°es de Ņos, Ņos descascados ou com isolamento comprometido podem ser perigosos. \ualquer uma dessas condi°es pode causar choque ou fogo. aeriŅque, periodicamente, os cagos do seu
equipamento; se a sua aparência indicar desgaste ou dano,
desligue o equipamento e sugstitua o cago por um original
atravs do servio autoriado. Proteoa o Ņo de alimentao
de qualquer aguso físico ou mecnico, tais como ser pisado, esmagado, torcido, preso em uma porta fechada, ou no
meio do caminho. Oê ateno especial aos plugues, tomadas e de onde o Ņo sai do aparelho.
Yo mova a _a com o Ņo na tomada. Yo use cago de fora
daniŅcado ou desgastado. Yo desligue da tomada pelo Ņo
e sim pelo plugue.

^ use acessrios originais especiŅcados neste manual.

Desligue o aparelho da tomada durante tempestades de
raios ou quando no for usado por um longo período de
tempo.
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Disjuntor

Qaa consertos somente com pessoal qualiŅcado. Z conserto  necessário quando o aparelho for daniŅcado de alguma
forma, como Ņo de alimentao ou plugue quegrado, líquidos ou ogoetos tenham caído dentro do aparelho, o aparelho tenha sido e}posto Ć chuva ou umidade, no funcione
normalmente ou tenha sido derrugado.

Nunca toque no aparelho ou na antena durante tempestades.
No dei}e nada gater ou cair dentro do aparelho, e no gata
na tela com nenhum ogoeto.
ATENÇÃO: para diminuir o risco de choque ou fogo, no
e}ponha este produto a chuva, umidade ou outros líquidos.
No toque na _a com as mos molhadas. No instale este
produto pr}imo a itens inņamáveis como gasolina, velas e
no e}ponha a _a diretamente ao ar-condicionado.

No e}ponha o produto a goteoamentos ou espirros d>água,
ogoetos cheios de água como vasos ou taas por cima do
aparelho "e}5 em prateleiras acima do aparelho-.

Assegure-se de conectar o pino terra do plugue Ć tomadas
com sistema de aterramento.
Z cago de fora fornecido com o aparelho está de acordo
com a norma da ABN_ NB] C4.CE6 e para sua maior segurana, instale tomadas aterradas que esteoam de acordo
com a norma da ABN_ NB] 54C0.
^e os mtodos de aterramento no forem possíveis, contrate um eletricista para instalar um disountor separado.
NÊZ tente aterrar o produto conectando-o a Ņos de telefone, para-raios ou canos de gás.

Fonte de Alimentação

Uá que a _a  ligada diretamente na tomada, o acionamento
do goto (POWER) no a desligará, ele apenas inicia o
modo de espera "standg~-. Para desligar deŅnitivamente o
aparelho, remova o plugue da tomada.
DESCONECTANDO O PLUGUE: Pm caso de proglema
eltrico, este plugue  essencial para o desligamento do
aparelho. Wigue a _a Ć tomadas em que o plugue possa ser
manuseado facilmente.
LIMPEZA: \uando limpar, desligue da tomada e esfregue
suavemente com um pano macio para evitar arranh°es.
No gorrife água ou outros líquidos diretamente na _a
oá que pode ocorrer choques. No use produtos químicos
como álcool ou outros agrasivos.
MOVENDO: antes de mover, desligue o aparelho e desconecte todos os cagos de cone}o. No tente efetuar a movimentao do aparelho soinho. Pvite acidentes e preouíos
desnecessários.
Antes de mover o aparelho sem a gase, instale imediatamente a TAMPA DE PROTEÇÃO fornecida "alguns modelos-.
VENTILAÇÃO: instale a _a em um local com goa ventilao. No a instale em um local apertado, como uma estante
de livros. No cugra o produto com panos ou outros produtos, por e}emplo, plásticos, enquanto ligado. No instale em
lugares e}cessivamente empoeirados.
_ome cuidado para no tocar as agerturas de ventilao.
\uando estiver usando a _a por um longo período, as agerturas podem estar quentes.
DEFEITO DE PIXEL: As _as de Plasma ou WCD so produtos de alta tecnologia, com resoluo de D a 6 milh°es
de pi}els. Xuito raramente e}istiro pontos Ņnos na tela
enquanto estiver vendo _a, estes pontos so pi}els desativados e no afetam o desempenho do produto.
RUÍDOS GERADOS NA TV
Estaps su estapmds: este tipo de ruído ocorre quando estiver vendo ou ligar a _a. Ple acontece por causa da contrao
trmica do plástico devido a temperatura e umidade. Pste
ruído  comum em aparelhos onde a deformao trmica 
necessária.
Zuqfmds su ~unmds ns tamnep: ruído de gai}o nível gerado
em circuitos eltricos que fornece grande quantidade de
corrente para alimentar o aparelho.
INSTALAÇÃO NA PAREDE: a instalao deve ser realiada
por tcnicos especialiados. No instale a _a soinho, isso
pode provocar srias les°es.
LG TV | Manual de Instruções
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Tndependente do tamanho e peso do aparelho, efetue o
transporte sempre com a aouda de outra pessoa e siga as
instru°es descritas nas imagens agai}o.
 ܮAo movimentar evite:

Antes de mover ou sugstituir o aparelho de posio contate
o servio tcnico especialiado.

Usar as ex- Aplicar tensão excessiva
tremidades nas bordas laterais do
da TV.
aparelho.

Tocar na
tela.

 ܮAo movimentar aplique:

Tensão necessária para efetuar o transporte do
aparelho, não é necessário apertar as bordas ou
tocar na tela.

No instale o produto sem luvas. Dê preferência para luvas
antiestática.

Manutençs

Aumente a vida ºtil do aparelho, limpe-o regularmente!
Nota:
Antes de iniciar a limpea do equipamento desligue-o da
tomada.

Lmqtando a tepa/ gafmnete/ fase e gafo de
força
No aperte com fora o painel com as mos ou com um
ogoeto aŅado como prego, lápis, caneta e no arranhe a superfície.

Para remover suoeira ou poeira limpe a superfície com um
pano seco, limpo e macio.
Para remover suoeira maiores, limpe a superfície com um
pano macio umedecido em água limpa ou detergente suave,
em seguida use imediatamente um pano seco para Ņnaliar
a limpea.
]egularmente remova a poeira ou suoeira acumulada no
cago de fora.

Ezmtando Iqagens Esttmgas

^e você sentir cheiro de fumaa ou outros odores vindos
da _a, ou escutar sons estranhos, desligue-a da tomada e
entre em contato com servio tcnico autoriado.
Afaste o produto da lu direta do sol. Z produto pode ser
daniŅcado.
No use equipamentos eltricos de alta tenso perto da _a,
por e}emplo, mata-mosquitos. Tsso pode resultar em mau
funcionamento do produto.

Cumdads as qszer s atarepls
Antes de efetuar a movimentao do seu aparelho lemgre-se
que danos causados por queda, transporte no autoriado e
ou acidentes no so cogertos pela garantia.
No tente movimentar a _a soinho, pois o aparelho pode
cair causando ferimentos e preouíos desnecessários.
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\uando uma imagem Ņ}a "por e}emplo, logotipos, menus
de oogos, Ņlmes e monitor de computador- for e}igido na _a
por um período prolongado, esta imagem pode Ņcar permanentemente impressa na tela. Psse fen®meno  conhecido
como ;imagens estáticas.< Pste fen®meno no  cogerto
pela garantia do fagricante.
Pste fen®meno pode ocorrer tamgm em áreas ;lettergo}<
de sua _a ao usar o formato 45E. Pvite usar este formato
em períodos prolongados.
Para evitar este fen®meno, evite e}igir imagens estáticas
na tela da _a por um período prolongado "D horas ou mais
em WCD _a, C hora ou mais em Plasma _a-.
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Nota  Soft{are Lmzre
Para ogter o cdigo-fonte das licenas GPW, WGPW, XPW e outras licenas de cdigo agerto contidas neste produto, visite
http://opensource.lge.com.
Alm do cdigo-fonte, todos os termos de licena que se refere a isen°es de garantia e avisos de direitos autorais esto
disponíveis para download.
A WG Plectronics fornece o cdigo-fonte agerto em CD-]ZX ,
os pedidos devero ser efetuados via e-mail - opensource
lge.com. Psta oferta  válida por E "três- anos a partir da data
de compra do produto.
_a}as com custos de envio so de responsagilidade do solicitante.

Azmso mqtortante
Para estagelecer um nível de áudio seguro, recomendamos
aoustar o volume a um nível gai}o e em seguida aumentar lentamente o som at poder ouvi-lo confortavelmente e sem distor°es.
_amgm recomendamos evitar a e}posio prolongada a ruídos muito altos.
Para referência, listamos agai}o alguns e}emplos, com as respectivas intensidades sonoras em decigis.

Índmge
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INICIANDO ......................................................................... 7
CONECTANDO ................................................................. 13
Cone}o de Antena ............................................................................ C4
Cone}o SDXT ...................................................................................... C4
Cone}o DaT via SDXT ...................................................................... C5
Cone}o XSW ........................................................................................ C5
Cone}o Qones de Zuvido ............................................................... C5
Cone}o Component TN ................................................................... C6
Cone}o Aa TN....................................................................................... C6
Conectando a um PC ......................................................................... C6

E|eqtpos

Cone}o ÆUDTZ DTGT_AW ................................................................. C7

Nzep de Degmfms

Ezmte o uso tropongado do atareplo goq zopuqe sutermor a J5
degmfms toms msto toder trenudmgar a sua audmço.
E0

Biglioteca silenciosa, sussurros leves.

40

^ala de estar, refrigerador, quarto longe do trnsito.

Cone}o U^B ......................................................................................... C7

50

_rnsito leve, conversao normal, escritrio silencioso.

Cone}o de ]PDP "WAN- ................................................................. C7

60

Ar condicionado a uma distncia de 6 m, máquina de costura.

70

Aspirador de p, secador de cagelo, restaurante ruidoso.

80

_ráfego mdio de cidade, coletor de li}o, alarme de despertador a uma distncia de 60 cm.

Controle ^mart Xagic "Qun°es- ........................................ C8

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO
DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

]egistrando o ^mart Xagic ................................................... C9

90

Xetr®, motocicleta, tráfego de caminho, cortador de
grama.

VER TV & GUIA DO USUÁRIO .......................................... 19

C00

Caminho de li}o, serra eltrica, furadeira pneumática.

Wigar a _a "primeira ve- .......................................................... C9

CD0

^how de ganda de rocp em frente Ćs cai}as acºsticas,
trovo.

Guia do Usuário ............................................................................ C9

C40

_iro de arma de fogo, avio a oato.

C80

Wanamento de foguete.

Tnformao cedida pela Deafness ]esearch Qoundation, por cortesia.

Lmgenças

CONTROLE SMART MAGIC ............................................. 1J

SUPORTE .......................................................................... 20
Tnforma°es Adicionais ............................................................ D0
PspepciŅca°es do Xdulo de ]ede bireless ............. D0

^eu aparelho  licenciado com os logotipos agai}o5
^olu°es de Proglemas ............................................................ D0
PspeciŅca°es _cnicas ............................................................ DC
CertiŅca°es Anatel................................................................... DD
Para mais informa°es sogre licenas, visite {{{.pge.goq%fr.

CERTIFICADO DE GARANTIA .......................................... 23
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TV 3D (somente modelos 3D)
Azmso
Temto de Vmsualm~aço
Pfetue intervalos regulares de 5 a C5 minutos para cada
hora de conteºdo ED assistido.
Fotossensmfmlmdade e doenças grnmgas
Algumas pessoas podem ter convuls°es ou outros sintomas anormais quando e}postos a lues intermitentes prprias do conteºdo ED.
Zs seguintes grupos de pessoas devem evitar assistir conteºdo ED5 mulheres grávidas, idosos, pessoas com proglema cardíaco, que tenham proglemas de sonolência ou que
faam uso de gegida alcolica antes e durante a reproduo
de um conteºdo ED.
Conteºdos ED no so recomendados para pessoas com alguma deŅciência visual, os mesmos podem causar imagens
fantasmas ou desconforto durante sua visualiao.
Pessoas com estragismo "vesgo-, amgliopia "viso fracaou astigmatismo, podem e}perimentar falha na deteco
de profundidade e consequente fadiga visual mais rapidamente se comparada Ć pessoas que no possuem estas
deŅciências.
Para pessoas com proglemas de viso, consulte um especialista e somente depois das corre°es efetuadas volte a
assistir os conteºdos ED.
Interrutço de zmsualm~aço de gonte¹dos 3D
Smntomas uue negessmtam a mnterrutço da zmsualm~aço de
gonte¹dos 3D
No assistir conteºdos ED quando você sentir fadiga por
falta de sono, e}cesso de tragalho ou into}icao.
Caso sinta estes sintomas, parar de usar / assistir o conteºdo ED e descanse o suŅciente at o sintoma desaparecer.
 ܮConsulte o seu mdico quando os sintomas persistirem.
Zs sintomas podem incluir dor de cagea, dor no glogo
ocular, tonturas, náuseas, palpita°es, manchas, desconforto, imagem dupla, inconveniência visual ou fadiga.

Idade regomendada
Befăs % Crmanças
Pvite que crianas com idade inferior a 6 anos assistam
conteºdos em ED.
Para crianas menores de C0 anos, devido seu desenvolvimento visual, elas percegem o conteºdo ED com mais profundidade se comparada a um adulto. Por este motivo recomendamos acompanhamento especial, pois elas podem
tentar pular ou tocar na tela.
Adolesgentes
]ecomendamos aos adolescentes e oovens menores de C9
anos, que no assistam conteºdo ED por longos períodos.
3° Idade (Idosos)
Nesta fai}a etária a percepo pode ser reduida. Pvite
sentar muito pr}imo da _a, mantenha a distncia mínima
recomendada.

Cumdados gom os ¬gulos 3D
Use somente culos ED WG. Caso contrário, os vídeos ED
no podero ser e}igidos corretamente.
Zs culos ED no so corretivos, escuros ou de proteo.
Uamais utilie-os para esta Ņnalidade. Pvite danos a sua viso!
No utilie culos ED modiŅcados. Zs mesmos podem causar cansao visual ou distoro da imagem.
No guarde seus culos ED em temperaturas e}tremamente altas ou gai}as para no ocasionar deformao.
Note que, por serem muito sensíveis, as lentes do culos ED
podem ser facilmente riscadas. Para efetuar corretamente
a limpea use um pano macio e livre de qualquer impurea.

Cumdados
Amfmente de Vmsualm~aço
Dmstngma regomendada
 ܮPsteoa distante da tela a pelo menos duas vees o com-

primento do diagonal visual da _a "P}. Diagonal5 C07 ļ
Distncia5 DC4-.

Posmço de Vmsualm~aço
Z centro da tela da _a deve estar apontada na altura dos
olhos.
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Pre~ado Consummdor/

Paragns e gem-vindo Ć Qamília WG, você está levando para
sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operao.
Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orienta°es aqui descritas. ^e ainda surgirem
dºvidas fale conosco. Z nosso nºmero de atendimento está na
ºltima capa deste manual.

Memo Amfmente

^omos uma empresa preocupada com o meio amgiente. Z
nosso compromisso  promover o aprimoramento contínuo,
procurando desenvolver produtos com o má}imo de materiais
recicláveis. A sua consciência amgiental tamgm  importante,
destine esses materiais de forma adequada. ^iga as dicas agai}o e colagore com o meio amgiente5

1. Manuams e Emfalagens:

Zs materiais utiliados nas emgalagens "manuais, cai}as de
papelo, plásticos, sacos e calos de PP^ - isopor- dos produtos WG so C00 recicláveis. Procure faer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especialiados.

2. Pmllas e Batermas:

No incinere, no tente agrir e no oogue no li}o
comum. Preserve o meio amgiente e sua saºde.
Aps uso, as pilhas e/ou gaterias devero ser entregues ao estagelecimento comercial ou rede de
assistência tcnica autoriada "Conama n 40C
de CC/D008-.

3. Produto:

No Ņm de sua vida ºtil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos "painis, cinescpios, compressores,
etc.-, encaminhando-os Ćs companhias especialiadas em reciclagem. No queime e nem oogue em li}o domstico.

Agess¬rmos

Ao desemgalar certiŅque-se de que os acessrios descritos
nesta seo acompanham o produto. Caso haoa ausência de
qualquer item, por favor contate o seu revendedor.
Notas:
Zs acessrios fornecidos so partes integrantes do produto e no podem ser vendidos separadamente.
Use somente os acessrios fornecidos com o produto, evite
acidentes ou danos ao aparelho. Para adquirir outros acessrios consulte o revendedor autoriado WG.
Use somente os itens fornecidos com o aparelho.
\uaisquer danos ou les°es causados por itens no autoriados no so cogertos pela garantia.
Alguns modelos parecem ter uma Ņna película na tela. Na
verdade,  uma parte da tela, no remova-a.

Itens gomuns
Item
[uantmdade
Manual de Instruções
0C
Cafo de Força (Padro ABNT)  alguns modelos
0C
Controle Remoto Smart Magmg
0C
Pmllas (AA)  Controle Smart Magmg
0D
Presmlla de Cafos  alguns modelos
0C
Estaçadores de Parede  55%65UC9700/ 79UGJJ00
04

ägulos 3D (a uuantmdade tode zarmar de agordo
gom o modelo)
ägulos Dual Pla}  alguns modelos
0D
Cabo RCA P2 (AV)
0C
Cabo RCA P2 (Comtonente)
0C
Organm~ador de Cabos  alguns modelos
0D
Cmera tara Vdeo Clamada  alguns modelos
0C
Connunto Base
0C
Parafusos de Fm|aço (Connunto Base) 55%65UC9700
_ipo5 X4 / _amanho5 C0 mm
04
_ipo5 X4 / _amanho5 D0 mm
04
Parafusos de Fm|aço (Connunto Base) 79UG9J00
_ipo5 X4 / _amanho5 C0 mm
0D
_ipo5 X4 / _amanho5 C4 mm
C0
Parafusos de Fm|aço (Connunto Base) 65UB9J00
_ipo5 X6 / _amanho5 47 mm
04
Parafusos de Fm|aço (Connunto Base) 79%J4UB9J00
_ipo5 X6 / _amanho5 5D mm
04
Bugla de Fm|aço (Connunto Base) J4UB9J00
04
Parafusos de Fm|aço (Connunto Base) 49%55%60UBJ500/
49%55UBJ550/ 65UB9500
_ipo5 X4 / _amanho5 D0 mm
08
Para montar, consulte a seo Desembalando
Claze (tara Ń|aço de tarafuso)
0C
65%79%J4UB9J00

Desembalando
Montar a BASE na TV

As instru°es a seguir lhe au}iliaro na montagem do aparelho
seoa em uma mesa ou parede.

Fm|ar Connunto Base  49%55%60UBJ500/
49%55UBJ550/ 65UB9500
1. _enha em mos o Conjunto Base e os ParaIusos Ge À[aomo.
Pfetue a montagem conforme Ņguras a seguir.
2. Posicione o Conjunto Base no corpo da Base conforme Ņgura 1 e efetue a Ņ}ao dos Parafusos.
Base (L)

1

Base (R)

Corpo da Base

4 EA
M4 x L20

LG TV | Manual de Instruções
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Fm|ar Connunto Base  65%79%J4UB9J00

1

1

Base

2
2



Qi}e o suporte Ć _a usando o furo de montagem superior
na parte traseira do aparelho.



Qi}e o suporte Ć _a usando a cone}o inferior na parte
traseira do aparelho.

3

Fm|ar Connunto Base  65%79UB9J00
4 EA
M4 x L20

3
1

2

Chave para Ņ}ao

"65UB9800X6 } W47
4 EA
"79UB9800X6 } W5D
4 EA

MFL67987173_LED_UHD_Series_REV04.indd 8
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Fm|ar Connunto Base  J4UB9J00
2
1

(Calço de isopor côncavo)

Imtortante:
2

Ao Ņ}ar a gase no aparelho de
_a, certiŅque-se de colocar os
calos de isopor c®ncavo que
acompanha o produto sogre
uma superfície plana. Posicione a tela da _a sogre o calo
de isopor c®ncavo "somente
55/65UC9700 e 79UG8800-.
Xais informa°es, ver o guia
:Instruções tara Montagem
da Base” que acompanha este
produto.

3
1

2

Chave

X6 } W5D
4 EA

4 EA
"Bucha de
Qi}ao-

CUIDADO



Qi}e o suporte Ć _a usando o furo de montagem superior
na parte traseira do aparelho.



Qi}e o suporte Ć _a usando a cone}o inferior na parte
traseira do aparelho.

3

CertiŅque-se de que os parafusos esteoam inseridos
corretamente e Ņ}ados Ņrmemente. "Caso eles no esteoam, a _a poderá inclinar-se aps a instalao.-.

M4 x L20
4 EA

Fm|ar Connunto Base  55%65UC9700
Fm|ar Connunto Base  79UGJJ00
1

Base (L)

Base (R)

1
Base (R)

Corpo da Base

M4 x L10
4 EA

Corpo da Base
Base (L)

M4 x L14
6 EA

M4 x L10
2 EA

LG TV | Manual de Instruções
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1
10 cm

2

2

10 cm
10 cm

10 cm

Instalação do aparelho na parede.



Qi}e o suporte Ć _a usando o furo de montagem superior
na parte traseira do aparelho.



Qi}e o suporte Ć _a usando a cone}o inferior na parte
traseira do aparelho.

Sutorte de Parede  VESA

Tnstale o Sutorte em uma parede slida perpendicular ao piso. Ao
instalar em outros materiais ou posio, podero ocorrer acidentes
ou danos, para evitar, fale com seu revendedor e contrate somente
pessoal qualiŅcado para efetuar a instalao do aparelho na parede.

Atenço:
Para Ņ}ar a _a ao suporte no utilie parafusos fora do padro
especiŅcado na tagela. Evite danos ao aparelho!
49%55%60UBJ500/ 55%65UC9700/ 65UB9500/ 65UB9J00/
49%55UBJ550
Medmda R%V (mm)
400 } 400
Parafuso%[td.
X6 - 4}
Modelo
79UGJJ00/ 79%J4UB9J00
Medmda R%V (mm)
600 } 400
Parafuso%[td.
X8 - 4}
Evite ferimentos ou choques eltricos! Ao instalar o suporte efetue o procedimento com a _a desligada e com o cago de fora
desconectado.
No use fora e}cessiva para apertar os parafusos, isso pode daniŅcar a _a ou causar queda, levando a danos pessoais. Caso utilie
parafusadeira eltrica, veriŅque antes de instalar se a mesma se
encontra caligrada e sem e}cesso de fora.
Z comprimento do parafuso de Ņ}ao Ć parede depende do suporte usado. Para mais informa°es consulte o manual fornecido
com o suporte.
As dimens°es padr°es para montagem esto descritos na tagela.
Ao adquirir um suporte veriŅque se o manual e todos os equipamentos necessários foram fornecidos.
Para suportes que no esteoam dentro das especiŅca°es aE^A,
o comprimento do parafuso pode variar de acordo com o tipo de
suporte.
A WG no se responsagilia por danos ou les°es corporais, quando
um suporte no especiŅcado "fora dos padr°es aE^A- for instalado ou se o consumidor no seguir as instru°es de instalao.
Ao instalar a _a na
Espaadores de Xontagem
parede usando um
de Parede "somente 55/65UC9700,
suporte de parede
79UG8800-.
de terceiros, no
será cogerto pela
garantia.
No utilie parafusos em desacordo
com as especiŅca°es de rosca padro aE^A.
\uando o suporte
de parede for o
recomendado pela
WG, no utilie os
espaadores fornecidos.
Modelo

3

M4 x L14
4 EA

Imtortante:
Ao Ņ}ar a gase no aparelho de _a, certiŅque-se de colocar os calos
de isopor c®ncavo que acompanha o produto sogre uma superfície
plana. Posicione a tela sogre os calos "somente 55/65UC9700
e 79UG8800-.
Efetue a montagem sempre com duas pessoas. Evite preouíos
desnecessários.
Xais informa°es, ver o guia :Instruções tara Montagem da
Base” que acompanha este produto.

Ventmlaço adeuuada

Ao instalar o produto em uma mesa ou parede, garanta a distncia mínima para facilitar sua correta ventilao "imagens
ilustrativas-.

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

Instalação do aparelho em uma mesa.

MFL67987173_LED_UHD_Series_REV04.indd 10

2015-01-30 14:32:16

Inmgmando | 11

Organm~adores de Cabos

Zrganie os cagos utiliando os organiadores fornecidos. Para
correta organiao, proceda conforme imagem a seguir.

(49%55%60UBJ500/ 65UB9500/ 49%55UBJ550)

Estas leis incluem, direito de Proteo de Tnforma°es Pessoais,
que regula o processamento e transferência de informa°es pessoais e da lei que regulamenta o monitoramento por cmera em
um local de tragalho e outros lugares.
Ao usar a cmera emgutida, o usuário deve ogter o consentimento
das pessoas a serem ogservadas. Por favor, evite utiliar a cmara
da seguinte maneira. ^ugerimos evitar as seguintes situa°es5
 ܮUsar a cmera em áreas onde o uso de cmera  proigida, tais
como ganheiros, vestiários, sala de montagem e da área de segurana.
 ܮUsar a cmera para causar a violao de privacidade.
 ܮUsar a cmera para causar a violao dos regulamentos ou leis
relevantes.

Comtonentes da gmera
Filme de Proteção

Lente
da câmera
Presilha de
Cabos

Organizador
de Cabos

65%79%J4%9JUB9J00

Microfone

Pretarando a gmera
Presilha de cabos

(55%65UC9700/ 79UGJJ00)

1. Deslie a trava para cima "painel traseiro- conforme indicado na Ņgura.
Guia de Ajuste de Ângulo

Deslize

Presilha de cabos

Organizador de Cabos

Nota:

Nota:
Antes de usar a cmera, remova o Ņlme de proteo.
2. Usando o Guia de Ajuste de Ângulo "painel traseiro-  possível aoustar o ngulo vertical da cmera.
<Visão Lateral>

Antes de mudar o aparelho de local, para evitar acidentes ou defeitos
ao produto, desfaa toda a organiao dos cagos.

Cmera embutmda

7˚

5˚

5˚

7˚

Alavanca Lente

(Somente 65%79%J4UB9J00)
Com a cmera  possível faer chamadas com vídeo pelo sp~pe e usar
a funo de reconhecimento de movimento. Neste modelo no  possível conectar uma cmera e}terna.

Notas:
Antes do uso da cmera emgutida remova o Ņlme protetivo que
a envolve.
Antes de usar a cmera, esteoa ciente de que você  legalmente responsável "dentro do disposto das leis nacionais relevantes,
incluindo o direito penal- pelo uso ou mau uso do equipamento.

3. \uando a cmera no estiver em uso, empurre-a para gai}o
"no use fora e}cessiva-. ^e preferir, use a trava para emgutir novamente a cmera.

LG TV | Manual de Instruções
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ConŃguraço de dmstngma

(65UB9500)

Para um gom reconhecimento, posicione-se de frente para a
cmera a uma distncia entre C,5  4,5 metros. Para e}igir esta
opo e}ecute os passos a seguir5
1. No controle remoto pressione
(Rome).
2. No menu, selecione
CÂMERA e pressione o goto
Sgroll (OK) no controle remoto.

Tela

Conlegendo a TV (Pamnel Frontal)
(49/55/60UB8500, 49/55UB8550)
Tela
Alto Falantes
Sensor do controle remoto
1

Sensor Inteligente

Botão de controle
(Joystick3)

Indicador de Energia

(84UB9800)
Alto Falantes
Sensor do controle remoto
Sensor Inteligente1

Câmera para vídeo chamada

Tela

Botão de controle
(Joystick2)

Indicador de Energia

(65/79UB9800)
Tela

Câmera embutida

Alto Falantes
Alto Falantes
Sensor do controle remoto

Botão de controle
(Joystick3)

Logo Light LG
Sensor Inteligente1

(55/65UC9700)
Tela

Alto Falantes
Alto Falantes (79UB9800)
Sensor do controle remoto
Logo Light LG
Sensor Inteligente1

Botão de controle
(Joystick2)
Alto Falantes

Sensor do controle remoto1
Sensor Inteligente
Logo Light LG

MFL67987173_LED_UHD_Series_REV04.indd 12
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Usando o Menu de Anustes

(79UG8800)

\uando a _a estiver ligada pressione o oo~sticp uma ve e acesse as
op°es para aoustar sua _a.
\uando o menu for e}igido, navegue nas fun°es pressionando o
oo~sticp na direo esquerda ou direita. ^elecione a funo deseoada e
pressione-o novamente.

Tela

TV
Selecione para desligar
DESLIGADA a _a.
Alto Falantes

FECHAR
ENTRADA

Sensor do controle remoto
Sensor Inteligente1
Logo Light LG

Botão de controle
(Joystick2)

Sai do menu e volta
para a programao
normal.
Acessa o menu de
entradas disponíveis
no aparelho.

Conegtar atarellos ÿ TV

As informa°es desta seo o aoudaro na cone}o da antena
e equipamentos e}ternos.
Notas:





Sensor Intelmgente5 Aousta a qualidade da imagem e grilho com gase no amgiente.
Z Boto de controle "Uo~sticp- está localiado atrás da
tela da _a.
Z Boto de controle "Uo~sticp- está localiado agai}o da
tela da _a.

Nota:
Para aoustar as op°es Wogo Wight ou Tndicador de Energia,
acesse "conŅgura°es-  Geral.

Usando o boto de gontrole
:To}stmgo”

As imagens apresentadas nesta seo so meramente ilustrativas.
Nenhum cago  fornecido com sua _a. Para conectar a antena e
equipamentos e}ternos adquira cagos em looas especialiadas.
Para usar as cone}°es de forma correta, consulte tamgm o manual do equipamento e}terno.
Antes de efetuar qualquer cone}o desligue o aparelho da tomada
e tenha os cagos necessários para cone}o.
Se houver algum proglema veriŅque novamente as cone}°es efetuadas.
Aps conectar, ligue os aparelhos. No controle remoto pressione
INPUT e selecione a entrada deseoada.
Z uso da cone}o conougada - COMPONENT IN / AV IN poderá
ser utiliada somente por um equipamento por ve.
Atenço: Ao conectar o cago SDXT e/ou Dispositivo USB usando
a cone}o lateral, ogserve que a altura "A- e largura "B- má}ima
permitida para estes dispositivos  de C0 e C8 mm respectivamente. Dispositivos maiores no podero ser conectados. Se isto
ocorrer, use cagos e}tensores "no fornecidos-.

Oteraço bsmga
E}ecute as seguintes opera°es usando o oo~sticp5
Lmgado

Para ligar, pressione o goto
do oo~sticp uma ve e solte-o.

Para desligar, pressione o goDeslmgado to do oo~sticp at a _a desligar
e solte-o.
aoustar o nível sonoro, moControle Para
vimente o goto para esquerde
"diminuir- ou direita "auVolume da
mentar-.
nos canais dispoControle Para navegar
movimente o goto para
de Canams níveis,
frente ou para trás.
Notas:
\uando a _a for ligada pela primeira ve, poderá levar algum tempo para sua inicialiao.
\uando estiver navegando nos canais ou efetuando o aouste sonoro "volume- tenha cuidado para no pressionar o
goto do oo~sticp. ^e isto acontecer os aoustes no sero
efetuados.
LG TV | Manual de Instruções
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1

Cone|o de Antena

2

A _a possui duas cone}°es de antena, para cone}o de sinal digital
e/ou analgico "agerto- use a cone}o ANTENNA IN e para _a a
Cago use CABLE IN.
Para melhorar a qualidade de sintonia, adquira ampliŅcador de sinal
e instale-o corretamente. Se necessitar dividir a cone}o para mais
televisores, instale um divisor de sinal.
Se a antena no for instalada corretamente, contate seu revendedor para assistência.
Antenas e cagos muito desgastados pelas condi°es climáticas
podem reduir a qualidade do sinal. Tnspecione a antena e os cagos
antes de conectar.
Para uma melhor recepo,  recomendável que seoa usada uma
cone}o de antena e}terna.
Z sinal analgico, digital ou a cago, será identiŅcado automaticamente quando for e}ecutada no aparelho a programao automática.
Para o sinal D_a os codiŅcadores de áudio suportados so5 XPEG,
AAC, SE-AAC e Dolg~ Digital.
Devido a no conŅrmao dos padr°es de transmisso, a _a no
está preparada para recepcionar sinal USD "E840 } DC60 pi}elsvia cone}o de antena.

Cone|o RDMI

Cone}o para áudio e vídeo digital em um mesmo cago.
1. Conecte o cago primeiro na cone}o RDMI IN "_a- e em seguida
na cone}o RDMI OUT "dispositivo-.

Notas:
Antes de conectar veriŅque se o cago SDXT  de alta velocidade
e possui tecnologia CEC. Zs cagos SDXT de alta velocidade so
produidos para ogter o melhor sinal em C080 linhas ou superior.
Codegs de udmo sutortados zma RDMI: D_S "44.CpS, 48pS-,
ACE "EDpS, 44.CpS, 48pS-, PCX "EDpS, 44.CpS, 48pS
96pS e C9Dp-.

Para conectar seus dispositivos SDXT use sempre cago
normal, de alta velocidade de E metros ou menor "dependendo do modelo-.

Cabo HDMI
(não fornecido)

Antena VHF
Antena UHF

Antena

Coaxial (75:)
(Não fornecido)

HDMI OUT

ou
Terminal

Tomada
de Parede

Coaxial (75:)
(Não fornecido)

CUIDADO
CertiŅque-se de no dograr o Ņo de cogre do cago ]Q.

Fio de cobre

Efetue primeiro todas as cone}°es de dispositivos e, em
seguida, conecte o cago de alimentao Ć tomada para
evitar danos Ć _a.

MFL67987173_LED_UHD_Series_REV04.indd 14

ARC (Canal de retorno de udmo)
Usando esta funo  possível compartilhar os sinais de áudio
digital da _a via SDXT dispensando o uso da saída OPTICAL
DIGITAL AUDIO.
Um dispositivo de áudio e}terno que suporte A]C deve ser
conectado usando a porta SDXT "4V 60S- / DaT TN D
"A]C-.
Adquira cago SDXT de alta velocidade e conecte-o somente
na cone}o RDMI (4K  60R~) / DVI IN 2 (ARC). Wemgre-se,
para funcionar corretamente o aparelho e}terno precisa ser
compatível com a funo.
Notas:
EspeciŅca°es SDXT podem ser diferente para cada porta
de entrada, por isso faa as veriŅca°es dos dispositivos
antes de conectar.
Contate a central de atendimento ao cliente para mais informa°es sogre as especiŅca°es de SDXT de cada porta
de entrada.
_odas as portas SDXT suportam a resoluo 4V.
"Para as especiŅca°es detalhadas de cada porta, consulte
a tagela agai}o-.
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4

Cone|o MRL

A cone}o XSW  usada para transmitir áudio e vídeo digital do
seu telefone para a _a.
1. Conecte o seu dispositivo XSW na porta RDMI 4K60R~)
/ DVI IN 4 (MRL) da _a e na cone}o correspondente do
seu smartphone.

• C: Suporte apenas para porta SDXTE.

A porta SDXT TN E atende especialmente Ćs especiŅca°es
para reproduir vídeos em USD "4:4:4, 4:D:D- com resoluo
4V em 50S ou 60S.
No entanto, dependendo das especiŅca°es do dispositivo
e}terno, os arquivos de áudio e vídeo, podem no ser suportados.
Neste caso, utilie qualquer outra entrada SDXT.
"Ao conectar em SDXT E, use um cago SDXT de alta velocidade.

3

Não fornecido

4 (MHL)

Formato Sutortado 4K 50/60R~
Profundidade de cor /
Frequência
Resoluço
Amostragem de Chroma
de imagem
"S8git
C0git
CDgit
dCgCr
dCgCr 45D50C
45D50
3J40 | 2160t
dCgCr 45D5DC
50.00
4096 | 2160t
59.94
dCgCr
60.00
4:4:4C
RGB
4:4:4C

Telefone
Cabo MHL

Notas:

Cone|o DVI zma RDMI

1. Conecte o cago primeiro na cone}o RDMI IN "_a- e em
seguida na cone}o DVI OUT "dispositivo-.

Esta cone}o atuará somente quando a funo XSW estiver
ativada no telefone.
Alguns telefones com suporte XSW podem ser controlados
usando o controle remoto da _a.
Remova o cago XSW quando a funo estiver desagilitada
ou quando o telefone estiver completamente carregado e
em modo standg~.

5

Cone|o Fones de Ouzmdo

Não fornecido

Fones de ouvido (Não fornecido)

Não fornecido

AUDIO OUT

DVI OUT

Z menu SOM e a cone}o OPTICAL DIGITAL AUDIO estaro indisponíveis nesta cone}o.
EstegmŃgações da gone|o:
 ܮImtedngma: C6 :;
 ܮSada m|mma de udmo: 0.6D7 mb  C.EE4 mb;
 ܮTamanlo do tlugue: 0,E5 cm.

2. Recega os sinais sonoros do dispositivo e}terno conectando um cago de áudio P2 na cone}o AV IN na _a e AUDIO
OUT "dispositivo-.
Nota:
Esta cone}o suporta somente cago RDMI/DVI Smngle
Lmno "linp ºnico-.

LG TV | Manual de Instruções
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6

Cone|o COMPONENT IN

1. Comgine os cagos RCA + RCA
dmo/Vdeo "fornecidos-.

7

P2  Comtonente e Áu-

1. Comgine os cagos RCA + RCA
necido-.

IN

AV

COMPONENT

VIDEO AUDIO

PR PB

Y

COMPONENT

VIDEO AUDIO

PR PB

VERMELHO

BRANCO

VERMELHO

AMARELO

VERDE

AZUL

VERMELHO

VERMELHO

BRANCO

BRANCO

AMARELO

VERDE

AZUL

VERMELHO

VERMELHO

BRANCO

AMARELO

(Não fornecido)

R

AUDIO

Y

AMARELO
(Use o cabo P2
fornecido)

(Não fornecido)

(Não fornecido)

P2 - Áudmo/Vdeo "for-

IN

AV

VERDE
(Use o cabo P2
fornecido)

AMARELO
(Use o cabo P2
fornecido)

L

Cone|o AV IN

VIDEO

VIDEO

L (MONO) AUDIO R

2. Aps comginar, conecte os cagos primeiro na cone}o
COMPONENT IN P2 "_a- - Verde para "aídeo- e Amarelo
"AUDTZ- e em seguida na cone}o COMPONENT OUT do
dispositivo.

2. Aps comginar, conecte o cago primeiro na cone}o AV IN
P2 "_a- - Amarelo "aTDEZ/AUDTZ- e em seguida na cone}o AV OUT do dispositivo.

Nota:

Notas:
Neste modo de cone}o a emisso de sinais sonoros via
Comtonente estará indisponível.
Se o dispositivo disponigiliar somente áudio em modo
MONO, conecte somente o cago de áudio granco Ć entrada
AUDIO L/MONO "BRANCO-.
Antes de conectar, as cores dos cagos devem ser comginadas corretamente, AMARELO "aTDEZ- e VERMELRO/
BRANCO "AUDTZ-.

Antes de conectar, as cores dos cabos devem ser combinadas
corretamente, VERMELRO/AZUL/VERDE (VIDEO) e VERMELRO/BRANCO (AUDIO).

Relaço de Cone|o
Alguns dispositivos e}ternos podem traer descri°es diferentes para esta cone}o, conecte os cagos conforme tagela
agai}o:
Comtonent IN (TV)

Comtonent OUT (DVD)

MFL67987173_LED_UHD_Series_REV04.indd 16
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B-Y

R-Y

Y

Cg

Cr

Y

Pg

Pr

J

Conegtando a um PC

Cone|o RDMI
Para conectar seu PC via SDXT siga as instru°es descritas no
item Cone|o RDMI.
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Cone|o DVI zma RDMI
Para conectar seu PC via SDXT siga as instru°es descritas no
item Cone|o DVI zma RDMI.
Notas:
aeriŅque se a placa de vídeo SDXT possui suporte para envio de áudio, se no possuir será necessário conectar o cago
de áudio indicado no mtem 3 da seo conectando.
Para melhor qualidade de imagem, conecte o PC sempre via
entrada SDXT.
Dependendo da placa de vídeo, o modo DZS talve no funcione no modo DaT via SDXT.
As frequências verticais e horiontais so sincroniadas separadamente.
Dependendo da placa de vídeo, alguns aoustes de resoluo
podem no posicionar corretamente a imagem na tela.
No dei}e imagens estáticas por muito tempo, isto pode
causar marcas permanentes na tela.
Em alguns casos pode haver interferência associada com
a resoluo, padro vertical, contraste ou grilho no modo
PC. Se a interferência estiver presente, mude a resoluo,
frequência de atualiao ou aouste o grilho e contraste no
menu TXAGEX at que a imagem Ņque clara.
Esta cone}o suporta somente cago SDXT/DaT Single Winp
"linp ºnico-.
Se o conteºdo Ultra SD for reproduido em seu PC, o vídeo
ou áudio podem ser interrompidos de forma intermitente,
dependendo o desempenho do seu PC.
EspeciŅca°es SDXT podem ser diferente para cada porta
de entrada, por isso faa as veriŅca°es dos dispositivos
antes de conectar.
A porta SDXT TN E atende especialmente Ćs especiŅca°es
para reproduir vídeos em USD "4:4:4, 4:D:D- com resoluo 4V em 50S ou 60S. No entanto, dependendo das
especiŅca°es do dispositivo e}terno, os arquivos de áudio
e vídeo, podem no ser suportados.
Neste caso, utilie qualquer outra entrada SDXT. "Ao conectar em SDXT E, use um cago SDXT de alta velocidade.

9

Cone|o ÁUDIO DIGITAL

Distrigua o áudio digital da _a para um ampliŅcador ou home
theater.
1. Conecte o cago tico, primeiro na cone}o OPTICAL DIGITAL AUDIO "_a- e em seguida na cone}o OPTICAL AUDIO IN "dispositivo-.

2. Aps a cone}o ligue os aparelhos. No equipamento e}terno selecione a cone}o tica correspondente.
Notas:
Evite olhar diretamente para esta entrada. A emisso de
laser pode causar danos Ć viso.
Esta entrada estará gloqueada para áudio com sistema de
proteo contra cpias.

10

Cone|o USB

1. Conecte o seu dispositivo USB em uma das portas USB disponíveis na _a.

Notas:
Para usar a funo _ime Xachine, certiŅque-se que o seu
dispositivo USB esteoa conectado Ć porta C "USB E.0 TN-.
Alguns SUBs USB podem no ser reconhecidos, caso tenha
proglemas, conecte o dispositivo USB diretamente na _a.
Guma de Cone|o USB 3.0: Alguns dispositivos USB podem no funcionar caso no seoam compatíveis com o padro USB E.0. Neste caso, conecte-os Ćs portas USB TN D
ou USB TN E.
Xais informa°es desta cone}o podero ser encontradas
no Guma do Usurmo  Comtartmllar/Cone|o. Para sager
como acessar consulte a seo Guma do Usurmo neste manual.

11

Cone|o de REDE (LAN)

Acesse os arquivos de mídia compartilhados no PC, sites da
internet e o conteºdo premium WG direto na sua _a.
1. Conecte o cago primeiro na cone}o LAN "_a- e em seguida na cone}o LAN disponível no roteador ou modem.
2. Pressione "conŅgura°es- e acesse o menu REDE  Cone|o gom Ńo (Etlernet).
Notas:

OPTICAL AUDIO IN

Para cone}o de rede, na _a, use somente cagos no padro
RU-45 "no fornecido-. Evite preouíos desnecessários ao
seu equipamento.
Para mais detalhes consulte o Guma de Instalaço que
acompanha sua _a.
LG TV | Manual de Instruções
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Controle Smart Magmg (Funções)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

J.
9.

/INPUT

VOL

CH

1.
2.

Sgroll (OK): Gire o goto para navegar nas op°es e canais sintoniados. Pressione o goto para conŅrmar uma
ao.
(Bago): aolta uma ao ou tela anterior.
(SAIR tara LIVE TV): Sai da aplicao atual e volta para
o modo Lmze TV "_a ao vivo-.
Teglas Colormdas: Acessa fun°es especiais em diversos
menus.
(Volume): Aousta o nível sonoro.
: Acessa o controle na tela "controle universal disponível para alguns países-. Pressione e segure o goto
para e}igir o menu de dispositivos e}ternos conectados Ć _a.
: Ativa a visualiao ED.
(Mudo): Efetua uma pausa sonora.
CH
: Navega na lista de canais memoriados.
(POWER): Wiga/Desliga a _a.
(Botões de Nazegaço): Pressione para cima,
gai}o, esquerda ou direita para navegar nos menus.
Ao pressionar os got°es
enquanto o ponteiro estiver em uso, o ponteiro irá desaparecer da tela e o Smart
Xagic funcionará como um controle remoto convencional.
Para e}igir o ponteiro na tela novamente, agite o Smart Xagic para a esquerda e direita.
(Rome): Acessa o menu principal do aparelho.
 (Regonlegmmento tor zo~):
Para usar a funo  necessário está conectado a internet.
Pressione o goto.
Fale quando o menu for e}igido no canto esquerdo da tela.
Posicione o controle a pelo menos C0 cm da face.
Z reconhecimento de vo pode falhar quando você falar
muito rápido ou muito devagar.
A ta}a de reconhecimento pode variar dependendo das características do usuário "vo, pronºncia, entonao e velocidade- e do amgiente "ruído e volume da _a-.
VOL

Instalando as tmllas
Agra o compartimento das pilhas
empurrando a trava na posio
indicada "passo C-, feito isto pu}e a
tampa cima "passo D-.

Tnsira as pilhas no compartimento comginando corretamente os plos "/--.
\uando as pilhas estiverem Ņcando sem carga, uma mensagem será e}igida solicitando a troca das mesmas.
Tnstale D pilhas AA de C.5a. No misture pilhas de tipos diferentes e evite usar pilhas velhas.
Efetue o procedimento de troca de pilhas com o controle
apontado para o sensor remoto da _a.
Feche o compartimento.
Z Smart Xagic por usar uma tecnologia diferente do controle convencional consome pilhas mais rapidamente. Para
seu uso recomendamos pilhas recarregáveis.
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Regmstrando o Smart Magmg
Como regmstrar seu Smart Magmg
Para usar o Smart Xagic, primeiro registre-o com a _a.
1. Tnsira as pilhas no controle remoto.
2. Com a _a ligada, aponte o Smart Xagic e pressione a tecla
Sgroll (OK).
Se o registro falhar, desligue e ligue a _a e repita o processo
novamente.
Usando o Smart Magmg
Para e}igir o ponteiro na tela movimente o controle para a
direita/esquerda ou pressione o goto (Rome) ou 123/
INPUT.
Em alguns modelos de _a, o ponteiro aparece ao girar o goto Sgroll (OK).
Caso o ponteiro no seoa utiliado por um certo período de
tempo ou o controle seoa colocado em uma superfície plana,
o ponteiro irá desaparecer.
Se o ponteiro no se mover adequadamente, agite o Smart
Xagic para a esquerda/direita. Z ponteiro se moverá para o
centro da tela.
Cangelar o Regmstro
Retorne ao padro de fágrica pressionando os got°es BACK
e (Rome) simultaneamente por 5 segundos, esta ao
cancela o registro do controle Smart Xagic.

Lmgar a TV (trmmemra ze~)

Antes de tudo, conecte o cago de fora corretamente e aguarde alguns segundos. Z aparelho liga em modo STANDBY
"modo de espera-.
Para ligar use, (POWER) no goto oo~sticp da _a ou
(POWER) no controle Smart Xagic.
\uando Ņnaliar o uso de sua _a, pressione a tecla
(POWER) "controle Smart Xagic- para desligá-la em modo
STANDBY.
Notas:
Caso a _a Ņque longos períodos fora de uso, favor remover
o cago de fora da tomada.
Note que em modo STANDBY a _a consome energia, para
cancelar este modo, remova o cago de fora da tomada.

Guma do Usurmo
Z Guia do Usuário permite acessar facilmente as informa°es
detalhadas das fun°es do seu aparelho diretamente na tela,
de forma rápida e fácil.
1. Pressione a tecla (Rome) para acessar o menu Ingmo.
2. Na garra de aplicativos, selecione Guma do Usurmo e pressione a tecla Sgroll (OK) para agrir o aplicativo.
3. Para navegar posicione o ponteiro na seo deseoada e
pressione a tecla Sgroll (OK).

Cumdados ao usar
Para uma goa comunicao use o controle na distncia de
C0 metros e remova qualquer ogoeto que comprometa a comunicao com a _a.
Dispositivos que usam a mesma frequência de D,4 GS podem causar erro de comunicao durante a utiliao. Para
evitar interferências, se possível, desligue os outros dispositivos.
Ao usar o controle, segure-o Ņrmemente e evite que o mesmo caia ou sofra forte impacto.
Ao usar o controle tenha cuidado para no esgarrar nas
pessoas ou em ogoetos pr}imos.
Evite interferência ou mau funcionamento! Xantenha o
ponto de cesso "Roteador- há pelo menos C metro de distncia da _a.
No e}istem relatos de que as interferências causadas por
ondas eletromagnticas de dispositivos sem Ņo causam riscos Ć saºde.

Imagem meramente ilustrativa

4. Para sair da seo selecionada no ícone pressione a tecla
Sgroll (OK).
5. Para e}ecutar ou selecionar outra funo pressione a tecla
(Rome) e selecione a funo deseoada.
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Informações Admgmonams
EstegmŃgações do M¬dulo de Rede
Wmreless
(Para 49/55/60UB8500, 65UB9500, 55/65UC9700,
49/55UB8550, 79UG8800 séries)
REDE WIRELESS (LGSBW41)
Padro

TEEE 80D.CCa/g/g/n

Fam|a de
Freuuăngma

D400 para D48E.5 XS
5C50 para 5D50 XS
57D5 para 5850 XS

Força de Saída
(m|mma)

80D.CCa: CC.5 dBm
80D.CCg: CC dBm
80D.CCg: C0.5 dBm
80D.CCn - D.4GS: CC dBm
80D.CCn - 5GS: CD.5 dBm

BLUETOOTR (LGSBW41)
Padro

aerso Bluetooth E.0

Fam|a de
Freuuăngma

D400  D48E.5 XS

Potăngma (m|.)

C0 dBm ou menor

Devido o canal de ganda utiliada pelo país ser diferente, o usuário no
poderá alterar ou aoustar a frequência de operao e este produto está
deŅnido para a tagela de frequência regional.
Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distncia mínima de D0cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase  para declarao geral para apreciao do amgiente de usuário.
Contm FCC TD: BEUWGSBb4C
Contm TC: D70ES-WGSBb4C

(Para 65/79/84UB9800 séries)
REDE WIRELESS (LGSWF41)
Padro

TEEE 80D.CCa/g/g/n

Fam|a de
Freuuăngma

D400 para D48E.5 XS
5C50 para 5D50 XS
57D5 para 5850 XS

Força de Saída
(m|mma)

80D.CCa: CC.5 dBm
80D.CCg: C4.5 dBm
80D.CCg: C6.5 dBm
80D.CCn - D.4GS: C6.5 dBm
80D.CCn - 5GS: C4.5 dBm
80D.CCac - 5GS: C4.5 dBm

Devido o canal de ganda utiliada pelo país ser diferente, o usuário no
poderá alterar ou aoustar a frequência de operao e este produto está
deŅnido para a tagela de frequência regional.
Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distncia mínima de D0cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase  para declarao geral para apreciao do amgiente de usuário.
Contm FCC TD: BEUWGSbF4C
Contm TC: D70ES-WGSbF4C

BLUETOOTR (BM-LDS401)
Padro

aerso Bluetooth E.0

Fam|a de
Freuuăngma

D400  D48E.5 XS

Potăngma (m|.)

C0 dBm ou menor

Soluço de Problemas
Geral
TV deslmga retentmnamente
A Funo Soneca está ativada2;
aeriŅque as conŅgura°es de energia; Se a _a Ņcar sem sinal por
alguns minutos, ela desligará automaticamente.
Controle remoto no est atuando
Ao usar o controle aponte-o para o sensor;
aeriŅque se no e}iste nenhum ogoeto posicionado na frente do
sensor remoto.
aeriŅque a polaridade correta das pilhas " para , - para -- ou insira
pilhas novas.
Áudmo
Sem udmo em um dos alto falantes
Aouste o item Balano no menu ÆUDTZ.

Nota:
Xais informa°es podero ser encontradas no Guma do
Usurmo. Para acessar consulte a seo Guma do Usurmo
neste manual.

ConŃgurações tara Controle
E|terno de Dmstosmtmzo
Para ogter o controle de informa°es de conŅgurao
de controle de dispositivo e}terno, por favor
visite =www.lge.com/gr.

Cumdados Admgmonams ao lmmtar a
tela da TV

OK
CertiŅque-se de torcer o e}cesso de água ou produtos de
limpea do pano.
No gorrife água ou produtos de limpea diretamente na
tela da _a.
CertiŅque-se de pulveriar apenas o suŅciente de água ou
produtos de limpea em um pano seco para limpar a tela.

Contm FCC TD: BEUWDS40C
Contm TC: D70ES-WDS40C
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EstegmŃgações Tgnmgas
Desgrmço

49UBJ500 / 49UBJ550

55UBJ500 / 55UBJ550

Dmmensões
(L x A x P mm)

Com Base

C.09E } 689 } D4D

C.DEE } 766 } D60

Sem Base

C.09E } 646 } E8,D

C.DEE } 7D7 } E7,8

Peso
(og)

Com Base

C8,D

DC,D

Sem Base

C7,5

D0,5

Consumo de
Energma (W)

Lmgado

C80 "TEC6D087-

C90 "TEC6D087-

Standb}

C

C

E840 } DC60

E840 } DC60

Resoluço da Tela (tmxels)

(Potăngma de Saída RMS tor ganal gom 1KR~/ TRD de 2 (IEC6026J))
Saídas de Áudmo Watt (J:)

ES[.

C0

DIR.

Desgrmço

C0

Total

D0

ES[.

C0

DIR.

C0

60UBJ500

65UB9500

Dmmensões
(L x A x P mm)

Com Base

C.E4C } 8E4 } D70

C.45D } 9C4 } E00

Sem Base

C.E4C } 788 } E9,C

C.45D } 858 } E7

Peso
(og)

Com Base

D6,7

E4,8

Sem Base

D5,8

EE,7

Consumo de
Energma (W)

Lmgado

D00 "TEC6D087-

DE0 "TEC6D087-

Standb}

C

C

E840 } DC60

E840 } DC60

Resoluço da Tela (tmxels)

Total

D0

(Potăngma de Saída RMS tor ganal gom 1KR~/ TRD de 2 (IEC6026J))
Saídas de Áudmo Watt (J:)

ES[.

C0

DIR.

Desgrmço

C0

Total

D0

ES[. / DIR. / Woofer

C0C0C5  Total: E5

55UC9700

65UC9700

Dmmensões
(L x A x P mm)

Com Base

C.DE8,7 } 757,5 } D89

C.456,9 } 888 } EC6,4

Sem Base

C.DE8,7 } 7E0 } 7D,C

C.456,9 } 85E,D } 7C,5

Peso
(og)

Com Base

D7,7

E4,6

Sem Base

D6,D

ED,9

Consumo de
Energma (W)

Lmgado

D40 "TEC6D087-

D60 "TEC6D087-

Standb}

Resoluço da Tela (tmxels)

C

C

E840 } DC60

E840 } DC60

(Potăngma de Saída RMS tor ganal gom 1KR~/ TRD de 2 (IEC6026J))
Saídas de Áudmo Watt (J:)

ES[.

D0

DIR.

D0

Total

40

ES[.

D0

Fonte de Energma

AC C00-D40a  50/60S

Smstema da TV

N_SC, PAW-X/N, SB_aD

Famxa de Canams

aSF D CE, USF C4  69, CA_a C  CE5, D_a 0D  69

Antena (mmtedngma)

75 :

Condmções
Ambmentams

Temteratura de Oteraço

0  40C

Ummdade de Oteraço

Xenor que 80

Temteratura de Arma~enamento

-D0  60C

Ummdade de Arma~enamento

Xenor que 85

DIR.

D0

Total

40

Desenhos e EspeciŅcaç°es estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
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EstegmŃgações Tgnmgas
Desgrmço

79UGJJ00

65UB9J00

Dmmensões
(L x A x P mm)

Com Base

C,769 } C,06E } E64

C,560 } 884 } D64

Sem Base

C,769 } C,0ED } 76

C,560 } 849 } 75

Peso
(og)

Com Base

6D,9

E9,9

Sem Base

55,E

E7,6

Consumo de
Energma (W)

Lmgado

E60 "TEC6D087-

D50 "TEC6D087-

Standb}

C

C

E840 } DC60

E840 } DC60

Resoluço da Tela (tmxels)

(Potăngma de Saída RMS tor ganal gom 1KR~/ TRD de 2 (IEC6026J))
Saídas de Áudmo Watt (J:)

ES[.

D0

DIR.

Desgrmço

D0

Total

40

ES[. / DIR. / Woofer

79UB9J00

E0E0E0  Total: 90

J4UB9J00

Dmmensões
(L x A x P mm)

Com Base

C,874 } C,075 } EE0,6

D,0D4 } C,C7D } E4D

Sem Base

C,874 } C,0E0 } 86,8

D,0D4 } C,CDD } 85,8

Peso
(og)

Com Base

60,6

77,7

Sem Base

57,C

7E,7

Consumo de
Energma (W)

Lmgado

D90 "TEC6D087-

5D0 "TEC6D087-

Standb}

C

C

E840 } DC60

E840 } DC60

Resoluço da Tela (tmxels)

(Potăngma de Saída RMS tor ganal gom 1KR~/ TRD de 2 (IEC6026J))
Saídas de Áudmo Watt (J:)

ES[. / DIR. / Woofer

E0E0E0  Total: 90

ES[. / DIR. / Woofer

Fonte de Energma

AC C00-D40a  50/60S

Smstema da TV

N_SC, PAW-X/N, SB_aD

Famxa de Canams

aSF D CE, USF C4  69, CA_a C  CE5, D_a 0D  69
75 :

Antena (mmtedngma)

Condmções
Ambmentams

E0E060  Total: CD0

Temteratura de Oteraço

0  40C

Ummdade de Oteraço

Xenor que 80

Temteratura de Arma~enamento

-D0  60C

Ummdade de Arma~enamento

Xenor que 85

Desenhos e EspeciŅcaç°es estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

CertmŃgações Anatel
MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBW41

MÓDULO WI-FI
MODELO: LGSWF41

Agência Nacional de Telecomunicações

3636-13-1925

MFL67987173_LED_UHD_Series_REV04.indd 22

0183-14-1925

2015-01-30 14:32:31

Sutorte | 23

CertmŃgado de Garantma
A WG Electronics do Brasil Wtda., atravs de sua Rede de Servios Autoriados, garante ao usuário deste produto os servios
de Assistência _cnica para sugstituio de componentes ou
partes, gem como mo-de-ogra necessária para reparos de
eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de
fagricao, pelo período de 0C"Um- ano, incluindo o período de
garantia legal de 90 "noventa- dias, contados a partir da data
de emisso da nota Ņscal de compra pelo primeiro proprietário,
desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orienta°es descritas no manual do usuário que acompanha o produto
e, somente em _erritrio Nacional.

Garantma Legal:

recepo inerentes ao local ou devido ao uso de antenas
inadequadas.

Obserzações:
A WG Electronics do Brasil Wtda. no assume custos ou responsagilidade relativos a pessoa ou entidade que venham
a oferecer garantia sogre produtos WG, alm das aqui descritas;
As despesas decorrentes e consequentes da instalao de
peas que no pertenam ao produto so de responsagilidade ºnica e e}clusiva do comprador;
A WG Electronics do Brasil Wtda. se reserva o direito de alterar as características gerais, tcnicas e estticas de seus
produtos sem prvio-aviso;
A garantia somente  válida mediante a apresentao de
nota Ņscal de compra deste produto;

Z consumidor tem o prao de 90 "noventa- dias, contados a
partir da data de emisso da nota Ņscal de compra, para reclamar de irregularidades "vícios- aparentes, de fácil e imediata
ogservao no produto, como os itens que constituem a parte
e}terna e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peas de aparência e acessrios em geral.

Informações de Comtra

Condmções tara zalmdade da garantma legal e
gontratual

Z modelo e nºmero de srie esto na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informa°es e guarde-as ountamente com
sua nota Ņscal.

A Garantma Legal e Contratual terder seu
efemto se:

Data da compra:

Z produto no for utiliado para os Ņns a que se destina;
A instalao ou utiliao do produto estiver em desacordo
com as recomenda°es do Xanual de Tnstru°es;
Z produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso,
acidente, queda, agentes da naturea, agentes químicos,
aplicao inadequada, altera°es, modiŅca°es ou consertos realiados por pessoas ou entidades no credenciadas
pela WG Electronics do Brasil Wtda;
Souver remoo e/ou alterao do nºmero de srie ou da
identiŅcao do produto.

Loja/Depart.:
Modelo:
Nº de Série:

Condmções no gobertas tela garantma legal e
gontratual
A Garantma no gobre:
Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos
químicos/agrasivos sogre o gaginete;
_ransporte e remoo de produtos para conserto que esteoam instalados fora do perímetro urgano onde se localia
o Servio Autoriado WG mais pr}imo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoo e/ou transporte do produto,
gem como despesas de viagem e estadia do tcnico, quando for o caso, correro por conta e risco do Consumidor;
Desempenho insatisfatrio do produto devido Ć instalao
ou rede eltrica inadequadas;
_roca de peas e componentes suoeitos a desgaste normal
de utiliao ou por dano de uso;
Servios de instalao, regulagens e}ternas e limpea, pois
essas informa°es constam no Xanual de Tnstru°es;
Eliminao de interferências e}ternas ao produto que
preoudiquem seu desempenho, gem como diŅculdades de
LG TV | Manual de Instruções
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