راهنماي ساده ي

دستگاه پخش ديسك
بلو -ري  3بعدي/
 DVDداراي شبكه

براي مشاهده دستورالعمل هاي مربوط به عملكردهاي پيشرفته،
از تارنماي  http://www.lg.comديدن كرده و دفترچه ي راهنما را دانلود نماييد.
برخي از محتواي اين دفترچه با دستگاه شما تفاوت دارد.
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www.lg.com
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كابل HDMI

+

پانل پشت

پانل جلو

اطالعات تكميلي
مشخصات فني

COAXIAL

باز كردن /بستن سيني ديسك
روشن /خاموش كردن
درگاه USB

1

به يك دستگاه  USBمتصل كنيد

اتصال تلويزيون

 1با استفاده از كابل  ، HDMIجك  HDMIدستگاه پخش را به
جك  HDMIتلويزيون متصل كنيد.

آداپتور AC
DC IN 12 V

1A
شبكه
( HDMI OUTبه تلويزيون)
COAXIAL OUT

2

به آداپتور  ACمتصل كنيد.
به اينترنت متصل كنيد.
به تلويزيون متصل كنيد.
به گيرنده  AVمتصل كنيد.

مصرف برق در
حالت آماده به كار
شبكه
ابعاد (عرض×
ارتفاع× طول)

منوي Home

وزن خالص
(تقريبي)

پس از تنظيمات اوليه ،منوي بر روي صفحه تلويزيون
نمايان مي شود .از عملكردهاي متنوع دستگاه پخش
بهره مند شويد.

منبع تغذيه USB

مدلWA-12M12FG :
سازندهAsian Power Devices :
.Inc
ورودي100-240 V~, :
50-60 Hz 0.5 A Max.
12 V
خروجي1 A :

 1/5وات (اگر تمامي درگاه هاي
شبكه فعال باشند)

تقريبي
 270ميليمتر ×  43ميليمتر × 195
ميليمتر
 0/85كيلوگرم
500 mA

5V

طرح و مشخصات فني بدون اطالع قبلي قابل تغيير است.

تعويض باطري
HDMI IN

TV

 2منبع ورودي تلويزيون را در حالت  HDMIقرار دهيد.
 3با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور ،دستورالعمل هاي
روي صفحه تلويزيون را اجرا كنيد.

اطالعيه نرم افزار متن باز

برای دریافت کد منبع مربوطه درپوشش  GPL, LGPL, MPLو
سایر امتیازات متن باز ،لطف ًا از تارنمای
 http://opensource.lge.comدیدن کنید.

براي بهره مندي از خدمات آنالين ،دستگاه پخش بايد به
صورت با سيم يا بي سيم به اينترنت متصل باشد.

Controller App

برنامه كاربردي  LG AV Remoteرا بر روي دستگاه تان
دانلود كنيد.

Private Sound Mode

براي اطالعات بيشتر ،دفترچه ي راهنما را دانلود كنيد.
http://www.lg.com

With

تمامی عبارات به کار رفته پیرامون امتیاز ،ابطال ضمانت و
مطالب پیرامون کپی رایت با کد منبع برای دانلود موجود هستند.
همچنين شركت ال جي الكترونيكس به منظور حذف هزينه هاي
توزيع ( چون هزينه رسانه ،حمل و نقل) كد منبع آزاد را بر روي
لوح فشرده ارائه كرده است ،براي دريافت آن با آدر س �open
 source@lge.comمكاتبه نماييد .اين پيشنهاد ويژه تا  3ماه از
تاريخ خريد دستگاه معتبر است.

