Lietotāja rokasgrāmata
Šī ir 「lietotāja rokasgrāmata」, kas ir instalēta TV.
Lai uzlabotu kvalitāti, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
paziņojuma.

❐❐Programmas informācijas skatīšana
Parāda informāciju par pašreizējo programmu un/vai pašreizējo laiku u.c.
1 Pārvietojiet Magic tālvadības pults rādītāju uz TV ekrāna augšdaļu.
2 Noklikšķiniet uz aktivizētā kanāla joslas apgabala.
3 TV ekrāna apakšdaļā tiks parādīta detalizēta informācija par programmu.
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Iepr./nākamais

Mainīt pr.

Skatīties
Ceturtd.

PM 4 : 28

PM 4 : 43

Pašreizējais laiks

Uz augšu

Uz leju

Progr. nos.

Detalizēta informācija par programmu
(digitālajai apraide)

❐❐Izlases programmu iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Programmu rediģēšana

1 Pārvietojieties uz izvēlēto programmu un nospiediet pogu Ritenītis(OK).
Programma ir izvēlēta.
2 Nospiediet Pievienot izlasei.
3 Izvēlieties vajadzīgo izlases pr. Grupa.
4 Izvēlieties OK. Izlase ir iestatīta.

❐❐Izlases izmantošana
SMART

➾ Pr. saraksts

Būs redzams programmu saraksts. Izvēlas vajadzīgo sākotnējo izlases
programmu no izlases saraksta A līdz D.

SMART

➾ TV ceļvedis

[Tikai digitālajā režīmā]
Iegūst informāciju par programmām un raidīšanas laiku. Iegūst informāciju par
programmu un plāno skatīšanos/ierakstīšanu.
[Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.]
TV ceļvedis
Šodien

OO OO. OOOO AM 9:00

Lai pēc izvēlētās programmas pārslēgšanas
skatītu vai skatītu/ierakstītu, nospiediet
Ritenītis(OK).

Izvēlēties grafiku pēc
datuma

Ieplānotā saraksts

P

-24H

P

+24H

Pēc skatīšanās ieplānotā saraksta apskates
veic pārskatīšanu vai dzēšanu.

Izveido ieplānotu rezervāciju, izvēloties datumu/laiku/
programmu. Izveido atkārtotu ieplānotu rezervāciju.

❐❐Programmas automātiska iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Automātiskā meklēš.

Automātiski meklē programmas.
1 Izvēlieties valsti, kurā TV tiek izmantots. Programmas iestatījumi mainās
atkarībā no izvēlētās valsts.
2 Sākt Automātiskā meklēš.
3 Izvēlieties vēlamo ievades avotu.
4 Iestatiet automātisko meklēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
✎✎ Ja ievades avots nav pareizi pievienots, programmas reģistrācija, iespējams,
nedarbosies.
✎✎ Automātiskā meklēš sameklē tikai programmas, kas pašreiz tiek pārraidītas.
✎✎ Ja ir ieslēgta funkcija Sistēmas bloķēšana, ekrānā tiks parādīts uznirstošais
logs ar aicinājumu ievadīt paroli.

❌❌Kabeļu DTV iestatīšanas opcija
Meklējot programmas, izmantojot iestatījumu PILNS, tam var būt nepieciešams
daudz laika.
Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un pareizi meklētu visas pieejamās
programmas. Biežāk lietotās vērtības norādītas kā „noklusējuma”.
Frekvence

Ievadiet lietotāja noteiktu frekvenci.
Ātrums, ar kuru ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus
Simbolu ātrums
programmai.
Modulācija
Audio vai video signālu ielāde nesējfrekvencē.
Tīkla ID
Unikāls identifikators, kas tiek piešķirts katram lietotājam.
Sākuma frekvence Ievadiet lietotāja noteiktu sākuma frekvenču diapazonu.
Beigu frekvence Ievadiet lietotāja noteiktu beigu frekvenču diapazonu.

❌❌Satelīttelevīzijas iestatīšanas opcijas
Satelīts

LNB lejuppārv.
frekv.

Retranslators
22KHz Tone

Izvēlieties nepieciešamo satelītu.
[Atkarīgs no valsts]
Izvēlieties vienu vērtību no 9750/10600, 9750/10750,
9750, 10600,10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4,
MDU5. Ja izvēlēsieties 9750/10600, 9750/10750 (MHz),
22KHz Tone būs atspējots. Ja sarakstā nevarat atrast LNB
lejuppārv. frekv., izvēlieties Lietotājs un manuāli ievadiet
frekvenci.
Izvēlieties meklējamo retranslatoru.
Izmantojot slēdzi 22KHz Tone, izvēlieties A vai B. Ja
izmantojat 22KHz Tone, Unicable un Motora tips ir atspējoti.

LNB lejuppārv.
jauda
DiSEqC
Unicable
iestatīšana
Motora tips

Lai iespējotu LNB strāvas padevi, atlasiet Ieslēgt. Ja
izvēlēsieties Izslēgt, Motora tips būs atspējots.
Izmantojot DiSEqC, izvēlieties vienu opciju no A~D/ToneA~B.
Izmantojot DiSEqC, Unicable un Motora tips ir atspējoti.
Izvēlieties ieslēgts, lai izmantotu Unicable, un iestatiet to
izvēlnē Unicable iestatīšana. Ja Unicable ir iespējots, 22KHz
Tone, DiSEqC, Motora tips ir atspējoti.
Atlasiet iespēju Motora tips, lai lietotu motoru un iestatiet
to izvēlnē Motora iestatījums. Ja motors ir iespējots, 22KHz
Tone, DiSEqC, Unicable ir atspējoti.

✎✎ Ja iestatiet satelītu uz citiem, jums jāpievieno retranslators, izmantojot manuālo
meklēšanu.
✎✎ Atlasot 22KHz Tone un DiSEqC, jums tie ir jāpievieno tādā pašā pozīcijā, kā
redzams ekrānā.
✎✎ Ja izdzēsīsiet satelītu, visas tajā saglabātās programmas tiks dzēstas.

❌❌Motora iestatīšanas opcija
• DiSEqC 1.2: regulējiet motoru, lai mainītu satelīta šķīvja novietojumu.
Braukšanas
virziens

Izvēlieties virzienu, kurā vēlaties pārvietot motoru.

Braukšanas
režīms

Ir pieejami divi režīmi: Solis un Nepārtraukti.
• Solis: motors tiek pārvietots atbilstoši ievadītajai vērtībai
(no 1 līdz 128).
• Nepārtraukti: motors pārvietojas nepārtraukti, līdz
nospiežat Pārtraukt.

Pārbaudīt
retranslatoru

Atlasiet retranslatoru, kas jāmeklē.

Iestatīt
ierobežojumu
Nulles
koordinātas
Saglabāt

Iestatiet motora kustību uz austrumiem vai rietumiem, lai
motors pārvietotos tikai šajos virzienos.
• Ieslēgt: varat ierobežot kustību ar pašreizējo virzienu,
izvēloties Austrumi/Rietumi.
• Izslēgt: varat atcelt iestatīto ierobežojumu.
Varat pārvietot motoru pozīcijā Nulle.
Varat saglabāt motora pašreizējo virzienu.

• USALS: iestatiet savu atrašanās vietu (garums un platums).

❐❐Kabeļa DTV iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Kabeļa DTV iestatīšana

[Ja programmas režīms ir Kabelis]
Pakalpojuma
operators
Kanāla
automātiska
atjaunināšana

Iestatiet Pakalpojuma operators.
Pārslēdzoties uz Pakalpojuma operators, esošās saglabātās
programmas tiek izdzēstas un tiek sākta automātiskā
meklēšana.
• Ieslēgt: varat atjaunināt visu atjaunināmo programmu
informāciju, tostarp pašlaik skatīto programmu.
• Izslēgt: varat atjaunināt tikai pašlaik skatāmās
programmas informāciju.

✎✎ Diapazons, kādu lietotājs var izvēlēties izvēlnē Pakalpojuma operators, atšķiras
atkarībā no katrā valstī atbalstīto pakalpojuma operatoru skaita.
✎✎ Ja atbalstīto pakalpojuma operatoru skaits katrā valstī ir 1, atbilstošā funkcija
kļūs neaktīva.
✎✎ Nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV iestatīšana, ja kā pakalpojuma operators
ir izvēlēts Ziggo.

❐❐Satelīttelevīzijas iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Satelīttelevīzijas iestatīšana

[Ja programmas režīms ir Satelīts]
Varat pievienot/dzēst/iestatīt vēlamo satelītu

❐❐Tivu programmu saraksta atjauninājums
SMART ➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Tivu programmu saraksta
atjauninājums
[Tikai Itālija]
[Ja programmas režīms ir Satelīts]
Atjaunina mainīto programmu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides
apstākļiem un satelītu.
Atjaunina programmu sarakstu, ja televizors visu laiku ir izslēgts. Pēc
atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties
Izslēgt.

❐❐Programmu saraksta atjaunināšana  
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Progr. saraksta atjaunin.

[Ja programmas režīms ir Satelīts]
Atjaunina mainīto programmu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides
apstākļiem un satelītu.
Atjaunina programmu sarakstu, ja televizors visu laiku ir izslēgts. Pēc
atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties
Izslēgt.
✎✎ Austrijā, Čehija, Francija, Slovākija, Spānija, Turcija, Norvēģija, Zviedrija,
Somija, Dānija, Vācijā, Polijā un Krievijā šī funkcija ir atbalstīta, ja Pakalpojuma
operators nav iestatīts uz Nav.

❐❐Reģionālā programma
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Reģionālā programma

[Tikai Austrija]
[Ja programmas režīms ir Satelīts]
Iestatiet reģionālo apraidi un skatiet to noteiktā laikā.
✎✎ Lai iestatītu Satelīta Pakalpojuma operatoru, ir jāizvēlas AKTIV.

❐❐Retranslatora maiņa
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Retranslatora rediģēšana

[Ja programmas režīms ir Satelīts]
Varat pievienot/mainīt/dzēst retranslatoru.
✎✎ Ja iestatījuma Valsts vērtība ir Krievija, ekrānā nospiediet pogu Reģ. kā mājas
retransl, lai norādītu vajadzīgā Retranslators vērtību Mājas.
[Krievijā satelīts SO ir iestatīts uz NTV-PLUS un Tricolor TV]

❐❐Manuālās meklēšanas lietošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Manuālā meklēšana

Manuāli regulē programmas un saglabā rezultātus.
Digitālo apraižu signāla stiprumu un kvalitāti, var pārbaudīt.
✎✎ Varat arī pielāgot iestatījumu Frekvence(kHz) un Joslas platums.

❐❐Programmu rediģēšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Programmu rediģēšana

Rediģē saglabātās programmas.
Iestatīt kā iecienītu programmu, bloķēt/atbloķēt programmu, izlaist programmu
u.c. izvēlētās programmas funkcijas.

SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ Programmas režīms

Šī funkcija ļauj skatīties noregulētas programmas Antena, Kabelis, Satelīts vai
CAM Mode (CAM režīms) režīmā.
✎✎ Programmas varat skatīt tikai atlasītajā režīmā.
✎✎ CAM izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir iespējota iespēja CAM Mode (CAM
režīms). Izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no CAM tipa.

(Magic tālvadības pults vadība) ➙

(ekrāna tālvadības pults)

(vai nospiediet pogu TEXT.)
[Atkarīgs no valsts]
Teleteksts ir bezmaksas pakalpojums, ko nodrošina televīzijas stacija, kas
piedāvā tekstveida informāciju par televīzijas raidījumiem, ziņas un laika
prognozi.
Šī TV teleteksta dekoderis var atbalstīt sistēmas SIMPLE, TOP un FASTEXT.
Krāsu pogas
Ciparu pogas
ꔵ

Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.
Ievada lappuses numuru, uz kuru jāpāriet.
Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.

❐❐Īpašā teleteksta funkcija
(Magic tālvadības pults vadība) ➙

(ekrāna tālvadības pults)

(vai nospiediet T. OPT pogu.)
Izvēlieties izvēlni Teksta iespēja.
ꔻ Alfabēt. rādīt. Izvēlieties katru rādītāju lapu.
Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni, lai ekrāna
ꔾ Laiks
augšējā labajā stūrī redzētu laiku.
Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja
ꕀ Atstāt
teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas.

ꔽ Atklāt
ꔼ Atjaunināt
Valoda

Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju,
piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.
Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams TV attēls.
[Tikai digitālajā režīmā]
Iestata teleteksta valodu.

(Magic tālvadības pults vadība) ➙

(ekrāna tālvadības pults)

(vai nospiediet pogu TEXT.)
[Tikai Lielbritānijā/Īrijā]
Televizors nodrošina piekļuvi digitālam teletekstam, kura teksts, grafika u.c.
elementi ir daudz labāki nekā vecajam analogajam teletekstam. Šim digitālajam
teletekstam var piekļūt izmantojot speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un
specifiskus servisus, kas pārraida digitālo teletekstu.

❌❌Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros
1 Nospiediet ciparu vai ꔵ pogu, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides
digitālo teletekstu.
2 Ievērojiet digitālā teleteksta norādījumus un pārejiet pie nākamās darbības,
nospiežot
(Magic tālvadības pults vadība), TEXT, Navigācija, sarkano,
zaļo, dzelteno, zilo vai CIPARU pogas utt.
3 Nospiediet ciparu vai ꔵ pogu, lai izmantotu citu digitālā teleteksta
pakalpojumu.

❌❌Teleteksts digitālā pakalpojumā
1 Nospiediet ciparu vai ꔵ pogu, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides
digitālo teletekstu.
2 Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT vai krāsu pogu.
3 Ievērojiet digitālā teleteksta norādījumus un pārejiet pie nākamās darbības,
nospiežot
(Magic tālvadības pults vadība), Navigācija, sarkano, zaļo,
dzelteno, zilo vai CIPARU pogas utt.
4 Lai izslēgtu digitālo teletekstu un atgrieztos uz TV skatīšanos, nospiediet pogu
TEXT vai krāsu pogu.

❐❐MHP automātiskās palaišanas iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ MHP automātiskā palaišana

[Atkarīgs no modeļa] [Tikai Itālijā]
Šī funkcija ir MHP, Itālijas datu apraides, automātiskās startēšanas funkcija.
Izmantot kanālā ar MHP signālu. Datu apraides funkcija var nedarboties pareizi
atkarībā no raidstacijas stāvokļa.
✎✎ MHP nav pieejams, lietojot Time Machine Ⅱ.

❐❐Kas ir HbbTV?
[Atkarīgs no modeļa] [Atkarīgs no valsts]
HbbTV jeb hibrīdās apraides platjoslas televīzija aizstāj esošos analogos
teleteksta pakalpojumus ar jaunas paaudzes tīmeklī izvietotu mijiedarbīgas
apraides pakalpojumu. HbbTV, līdzīgi digitālajam tekstam un EPG, var
izmantot, lai sniegtu virkni pakalpojumu papildus standarta apraides saturam.
HbbTV pakalpojuma funkcionalitāte un kvalitāte var mainīties atkarībā no apraides
pakalpojumu sniedzēja.
Šī funkcija dažās valstīs var nebūt pieejama.
Francijā HbbTV pakalpojums ir pieejams zemes apraidē.
Vācijā tas ir pieejams zemes, kabeļu un satelītu apraidē.
Spānijā HbbTV pakalpojums ir pieejams virszemes apraidē. Saturs un
programmas ir atkarīgas no apraides pakalpojumu nodrošinātāja.
Lai iegūtu papildinformāciju par HbbTV, apmeklējiet tīmekļa vietni www.hbbtv.org.

❐❐HbbTV lietošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ HbbTV

Iestata HbbTV vērtību Ieslēgts. Izbaudiet HbbTV pakalpojuma satura dažādību.
✎✎ Ja ierīce nav pieslēgta tīklam, šis pakalpojums var būt ierobežots.
✎✎ HbbTV varat kontrolēt, izmantojot virzienu taustiņus. Magic tālvadības pults
norādīšanas un noklikšķināšanas funkcija netiek atbalstīta.
✎✎ Ja HbbTV iestatījums ir Ieslēgt, PenTouch funkcija nedarbojas. (Tikai
PenTouch TV.)

SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Data Service

[Atkarīgs no valsts]
Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG (digitālo teletekstu) un
teletekstu, ja tie abi ir pieejami vienlaikus.
Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks
iespējots MHEG vai teleteksts.

SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESTAT. ➙ CI informācija

• Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas)
pakalpojumus.
• Ja izņemat CI moduli, nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
• Izvēlnes CI (kopīgs interfeiss) funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no
konkrētās valsts apraides apstākļiem.
• Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt moduļa izvēlnei.
• Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar izplatītāju.

• Kad televizors tiek ieslēgts pēc CI moduļa ievietošanas, bieži vien nevar
dzirdēt skaņu. Tas var būt nesaderīgs ar CI moduli un viedkarti.
• Lietojot CAM (nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā
atbilsts DVB-CI vai CI plus prasībām.
• CAM (nosacījumpiekļuves moduļa) normām neatbilstoša darbība var radīt
neatbilstošu attēla kvalitāti.
• [Atkarīgs no modeļa] Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir
pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta
pakalpojumu operatoru.

SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Malu attiecība

Izvēlas ekrāna malu attiecību.
16:9
Izejas formāts

Oriģinālais

Maina attēlu izmērus, lai ietilptu ekrāna platumā.
Parāda videoattēlus oriģinālajos izmēros, nezaudējot attēla
malas.
✎ Režīmā
✎
DTV/HDMI/Komb. sign. (vairāk par 720p) ir pieejama
opcija Tikai skenē.
Kad TV uztver platekrāna signālu, attēls automātiski tiek mainīts
uz pārraidāmo formātu.

Pilnekrāna

4:3
14:9
Tālummaiņa
Kino
tālummaiņa

Kad TV uztver platekrāna signālu, tas ļaus horizontāli vai
vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā, lai tas aizpildītu
visu ekrānu.
Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez video traucējumiem rādīt
videofilmu, kuras malu attiecība ir 4:3 un 14:9.
✎ Režīmā
✎
Analogais/DTV/AV/Scart ir pieejama opcija
Pilnekrāna.
Maina attēlu izmērus uz iepriekšējo standartu 4:3.
Režīmā 14:9 varat skatīties 14:9 attēla formātu vai parastās TV
programmas. Attēls ar proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā
attēls ar proporciju 4:3, tikai tas tiks pārvietots augšup vai lejup.
Maina attēla lielumu atbilstoši ekrāna platumam. Iespējams, tiks
nogriezta attēla augšdaļa un apakšdaļa.
Izvēlieties kino tālummaiņu, ja vēlaties palielināt attēlu pareizās
proporcijās.

✎ Skatoties
✎
no ārējas ierīces, attēls šādā gadījumā var izdegt:
- video ar nemainīgu virsrakstu (piemēram, tīkla nosaukums);
- 4:3 malu attiecība ilgākam periodam.
Izmantojot šīs funkcijas, rīkojieties piesardzīgi.
✎ Pieejamie
✎
attēlu izmēri var atšķirties atkarībā no ievades signāla.
✎ Ekrāna
✎
malu attiecības HDMI datora ievadei ir pieejamas tikai formātos 4:3 un
16:9.
✎ [Modeļiem,
✎
kas atbalsta 2160p] Ja tiek ievadīts 2160p signāls vai datora
izšķirtspēja tiek iestatīta uz 3840x2160, malu attiecība tiek fiksēta uz Izejas
formāts.

SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Enerģijas taupīšana

Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
Izslēgts
Minimāla
/ Vidēja /
Maksimāla
Ekrāns izslēgts

Izslēdz enerģijas taupīšanas režīmu.
Lieto iepriekš iestatītu enerģijas taupīšanas režīmu.
Ekrāns tiek izslēgts un tiek atskaņota tikai skaņa.
Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības
pults pogu, izņemot barošanas pogu.

SMART

➾ Ātrā izvēlne ➙ AV režīms

Iestata labāko attēlu/skaņu, kas optimizēti dažādiem AV režīmiem.
Izslēgts
Kino
Spēle

Darbojas ar vērtību, kas iestatīta izvēlnē Attēls/Skaņa.
Optimizē attēla un skaņas iestatījumus filmām.
Optimizē attēla un skaņas iestatījumus spēlēm.

❐❐Attēlu pielāgošana ar attēlu vedni
SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēlu vednis Ⅱ

Lietojiet tālvadības pulti un ievērojiet attēlu vedņa norādījumus, lai kalibrētu un
pielāgotu attēlu optimālai kvalitātei, neizmantojot dārgas struktūras ierīces vai
palīdzības dienesta speciālista atbalstu.
Ievērojiet norādījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti.

❐❐Attēla režīma izvēle
SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms

Izvēlas attēla režīmu, kas optimizēts skatīšanās videi vai programmai.
Spilgts
Standarta
Eco
Kino / spēles

Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus
attēlus.
Rāda attēlus standarta kontrasta, spilgtuma un asuma līmeņos.
Enerģijas taupīšanas funkcija maina TV iestatījumus, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
Parāda optimālus filmu un spēļu attēlus, kā arī fotoattēlus
(nekustīgus attēlus).

Attēla kvalitātes pielāgošanas izvēlne, kas ļauj lietpratējiem un
entuziastiem baudīt vislabākās TV skatīšanās iespējas. Šī ir ISF
sertificēta izvēlne un paredzēta lietpratējiem, lai varētu veikt
attēla precīzu regulēšanu. (ISF logotipu var izmantot tikai ISF
ꕋ Lietpratējs
sertificētās TV ierīcēs.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control (Attēlveidošanas zinātniskā fonda sertificēta
kalibrācijas vadība)
✎✎ Pieejamais attēla režīmu diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla.
✎✎ ꕋ Lietpratēja režīms paredzēts attēla precīzas regulēšanas profesionāļiem,
lai vadītu un precīzi regulētu īpašu attēlu. Normāliem attēliem efekti var nebūt
dramatiski

❐❐Attēla režīma precīza noregulēšana
SMART ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙
Apgaismojums/Kontrasts/Spilgtums/Asums/Krāsa/Tonis/Krāsu t.
Vispirms izvēlieties sev vajadzīgo attēla režīmu.
Apgaismojums Pielāgo ekrāna spilgtumu, mainot LCD paneļa spilgtumu.
Pielāgo starpību starp spilgtiem un tumšiem ekrāna
Kontrasts
apgabaliem.
Spilgtums
Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu.
Asums
Pielāgo asumu starp spilgtām un tumšām robežpārejām.

Krāsa
Nokrāsa
Krāsu t.

Pielāgo tumšākas vai gaišākas ekrāna krāsas.
Pielāgo sarkanās/zaļās krāsas balansu.
Pielāgo vispārējo krāsu toni no silta līdz aukstam.

✎✎ Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā no
ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.

❐❐Papildu regulēšanas iestatīšana
SMART ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Papildu
regulēšana/ Eksperta regulēšana
Kalibrē ekrānu katram attēla režīmam vai pielāgo attēla iestatījumus īpašam
ekrānam.
Vispirms izvēlieties sev vajadzīgo attēla režīmu.
Dinamiskais
kontrasts
Dinamiskā krāsa

Pielāgo kontrastu optimālam līmenim saskaņā ar attēla
spilgtumu.
Pielāgo krāsas dabiskākam izskatam.

Iecienītākā krāsa

Izcila izšķirtspēja
Gamma
Krāsu gamma
Stūru uzlabotājs
xvYCC

Apdares krāsa: apdares krāsu spektru var iestatīt atsevišķi,
lai izveidotu lietotāja noteikto apdares krāsu.
Zāles krāsa: dabisku krāsu spektru (pļavas, kalni utt.) var
iestatīt atsevišķi.
Debess krāsa: Debesu krāsu tiek iestatīta atsevišķi.
Nodrošina kristāldzidru attēlu, uzlabojot detaļas attēla
izplūdušajos vai neskaidrajos apgabalos.
Iestata pakāpeniskās pārejas līnijas saskaņā ar attēla signāla
izvadi un saistībā ar ievades signālu.
Izvēlas krāsu diapazonu, ko var attēlot.
Skaidrākas un izteiktākas video malas, tomēr dabīgas.
[Atkarīgs no modeļa] Attēlo piesātinātākas krāsas.

Krāsu filtrs

Filtrē īpašu RGB krāsu spektru, lai precīzi noregulētu
piesātinājumu un nokrāsas precizitāti.

Lietpratēja
struktūra

Struktūras, kas tiek izmantotas lietpratēja pielāgošanai.

Pielāgo vajadzīgo ekrāna vispārējo toni.
Baltās kr. bal.
Lietpratēja režīmā detalizēti precīzu noregulējumu var
iestatīt, izmantojot Metode/Struktūra utt.
Šo funkciju izmanto lietpratēji, lai pielāgotu krāsas, kas
izmanto sešu krāsu pārbaudes struktūru (sarkana/zaļa/zila/
Krāsu pārvaldības
ciāna/fuksīna/dzeltena), neietekmējot citus krāsu apgabalus.
sistēma
Labas kvalitātes attēliem pielāgošana var nesniegt redzamas
krāsu izmaiņas.
✎✎ Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā no
ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.

❐❐Papildu attēla iespēju iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Attēla iespējas

Pielāgo detalizētu attēla iestatījumu.
Trokšņa
samazināšana

Samazina ekrāna trokšņus video attēlošanas laikā.

MPEG trokšņa
samazināšana

Samazina trokšņus, ko izraisa ciparu video saspiešana.

Melnās krāsas
līmenis

Pielāgo ekrāna spilgtumu vai tumšumu, lai atbilstu attēla ievades
melnās krāsas līmenim, izmantojot ekrāna tumšuma pakāpi
(melnās krāsas līmeni).

Real Cinema

Optimizē ekrānu filmu skatīšanās vajadzībām.

Saudzīgs acīm

Motion Eye Care

[Atkarīgs no modeļa]
Pielāgo ekrāna spilgtumu, lai novērstu acu apžilbināšanu.
[Atkarīgs no modeļa]
Samazina enerģijas patēriņu, regulējot spilgtumu atbilstoši ekrānā
parādītā attēla kustībām.
✎✎ Tā nedarbojas, skatoties 3D attēlus.

✎✎ Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā no
ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.

❐❐Attēla režīma atiestatīšana
SMART ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Attēla
atiestatīšana
Atiestata lietotāja pielāgotās vērtības.
Tiek atiestatīts katrs attēla režīms. Izvēlieties attēla režīmu, ko vēlaties atiestatīt.

SMART ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Attēla opcija ➙
TruMotion
Labo attēlus, lai parādītu vienmērīgākas kustības.
Gluds
Notīrīt

Lietotājs

De-Judder iestatītā vērtība ir 3.
De-Judder iestatītā vērtība ir 7.
De-Judder var iestatīt manuāli.
• De-judder : šī funkcija pielāgo ekrāna vibrēšanu.

✎✎ Ja video signāls ir 60 Hz, TruMotion, iespējams, nedarbosies.

❐❐Skaņas režīma izmantošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ AUDIO ➙ Skaņas režīms

Optimizē TV skaņu izvēlētajam skaņas režīmam.
Standarta
Mūzika/kino/sports/
spēles
Lietotāja iestatījums

Piemērots visiem videomateriālu veidiem.
[Atkarīgs no modeļa]
Iestata īpašam žanram optimizētu skaņu.
Pielāgo skaļuma līmeni pēc izvēles, izmantojot
lietotāja ekv.

❐❐Skaļuma precīza noregulēšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ AUDIO ➙ Skaņas režīms ➙ Lietotāja ekv.

Vispirms lietotāja iestatījumos iestata skaņas režīmu.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Atiestatīšana

Iestata EQ, manuāli pielāgojos skaņas diapazonu.
Atiestata lietotāja mainītās ekvalaizera vērtības.

❐❐Smart skaņas režīma izmantošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Smart skaņas režīms

Nodrošina optimizētu skaņu, kas pielāgota katram satura tipam.
✎✎ Ja ir iespējota funkcija Smart skaņas režīms, automātiski tiek pielāgota
funkcija Skaņas režīms, Virtual Surround Plus un Clear Voice ll.

❐❐Virtuālās ieskaujošās skaņas lietošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Virtual Surround plus

LG patentētā skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina 5.1 kanālam līdzvērtīgu
telpisko skaņu, izmantojot divus skaļruņus.
✎✎ Ja Clear Voice ll iestatījums ir IESLĒGT, Virtual Surround plus netiks izvēlēta.

❐❐Funkcijas Clear Voice ll izmantošana
SMART

➾ Iestatījumi➙ SKAŅA ➙ Clear Voice ll

Uzlabo balss kvalitāti.

❐❐Skaļuma režīma iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ SKAĻUMA REŽĪMS

Iestata dažādus skaļuma regulēšanas režīmus.
Automātisks
skaļums
Skaļuma
regulēšana

Iestata Automātiskais skaļums iespēju Ieslēgt. Dažādām
pārraidēm var būt atšķirīga skaļuma izvade. Pārslēdzot
pārraides, tā tiek automātiski noregulēta patīkamai televīzijas
baudīšanai.
Atkarībā no vides vienas skaņas līknes izmantošana var radīt
slikti dzirdamu vai skaļu skaņu. Noregulē skaļuma līmeni
atkarībā no dienas laika (diena/nakts).

❐❐Audio un video sinhronizēšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ AV sinh. pielāgošana

Tiešā veidā sinhronizē video un audio signālus, ja tie nesakrīt.
Iestatot AV sinh. pielāgošana iespēju Ieslēgt, skaņas izvadi (televizora skaļruņu
vai SPDIF) var pielāgot ekrāna attēlam.
TV skaļrunis

[Atkarīgs no modeļa]
Pielāgo televizora iekšējo skaļruņu skaņas sinhronizāciju.
Nospiežot pogu „-”, skaņas izvade ir ātrāka, bet, nospiežot
pogu „+”, skaņas izvade ir lēnāka par noklusējuma vērtību.

Ārējais
skaļrunis

Bypass

Pielāgo, kā tiek sinhronizēta skaņa no ārējiem skaļruņiem,
piemēram, no digitālā audio izvades portam pievienotā ārējā
skaļruņa, LG audioierīces un austiņām.
Nospiežot pogu „-”, skaņas izvade ir ātrāka, bet, nospiežot
pogu „+”, skaņas izvade ir lēnāka par noklusējuma vērtību.
✎✎ LG audioierīces tiek atbalstītas tikai modeļiem ar optisko
digitālo portu.
Bez skaņas aizkaves izvada apraides signālus vai ārējās ierīces
audio. Audio var izvadīt pirms video, jo video apstrādei TV
ieejā nepieciešams laiks.

❐❐Skaņas iestatījuma izmantošana
[Atkarīgs no modeļa]

SMART

➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas iestatījumi

❌❌Analogā izeja
[Atkarīgs no modeļa]
Ļauj lietotājam atkarībā no pievienotās ierīces izvēlēties izvēlni Austiņas vai
Ārējais skaļrunis (audioizeja).

❌❌Balanss
[Atkarīgs no modeļa]
Noregulē kreisās/labās puses audio balansu.

❌❌Sound Optimizer
[Atkarīgs no modeļa]
Nodrošina optimizētu skaņu pielāgotām televizora uzstādīšanas vietām.
Standarta
Sienas stiprinājuma tips
Statīva tips

Vispārīgais skaņas režīms.
Optimizē skaņu pie sienas piestiprinātam
televizoram.
Optimizē skaņu uz statīva novietotam televizoram.

❐❐Televizora skaļruņu izmantošana
[Atkarīgs no modeļa]

SMART

➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas izeja ➙ TV skaļrunis

Skaņa tiek izvadīta TV skaļrunī.

❐❐Ārējā skaļruņa izmantošana
SMART ➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas izeja ➙ Ārējais
skaļrunis (optiskais/HDMI ARC)
[Pieejams tikai modeļos ar optisko vai HDMI (ARC) portu]
Skaņa tiek izvadīta optiskajam portam pievienotajā skaļrunī.

✎✎ Tiek atbalstīts SimpLink.

❐❐Digitālās skaņas izejas izmantošana
SMART ➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas izeja ➙ Ārējais
skaļrunis (optiskais/HDMI ARC) ➙ Digitālās skaņas izeja
Iestata digitālo skaņas izeju.
Vienība
Auto
PCM

Skaņas ievade
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Visi

Digitālās skaņas izeja
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM

❐❐LG audio ierīces pievienošana un lietošana
Izmantojot LG audio ierīci, varat vienkārši klausīties piesātinātu un jaudīgu skaņu.

❌❌Vadu savienojums
SMART ➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas izeja ➙ LG Skaņas
sinhronizācija (optiska)
Pievienojiet LG audio ierīci ar

logotipu optiskajam digitālās audio izejas portam.

✎✎ Pieejama tikai modeļos ar optisko digitālo portu.

❌❌Bezvadu savienojums
SMART ➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas izeja ➙ LG Skaņas
sinhronizācija (bezvadu)
LG audio ierīci ar

logotipu var pievienot bezvadu režīmā.

✎✎ Varat izmantot TV tālvadības pulti, lai regulētu pievienotās ierīces skaļumu.
✎✎ Izveidojot bezvadu savienojumu, pievienojiet sargspraudni un, ja modelim ir
nepieciešams, pievienojiet Magic Remote Control sargspraudni. (AN-MR400;
jāiegādājas atsevišķi)
✎✎ Ja ierīcei neizdodas izveidot savienojumu bezvadu režīmā Pārbaudiet, vai
ierīce ir pietiekami uzlādēta, lai izveidotu savienojumu, un LG audio ierīce ir
pareizajā darbības režīmā.

✎✎ Izvēloties LG Skaņas sinhronizācija (bezvadu), tiek meklētas savienojumam
pieejamās ierīces, un automātiski tiek izveidots savienojums ar vienu no
atrastajām ierīcēm. Ja ierīce ir pievienota, tiek rādīts tās nosaukums.
✎✎ Ja tiek noteiktas divas vai vairāk ierīces, vispirms tiek izveidots savienojums
ar pirmo noteikto ierīci. Lai skatītu citas noteiktās ierīces, kuras var savienot,
nospiediet pogu Rādīt vairāk.
✎✎ Izvēloties LG Skaņas sinhronizācija (bezvadu) un ieslēdzot TV, tas meklē un
mēģina pievienot ierīci, kura bija nesen savienota.

❐❐Lai pievienotu un izmantotu Bluetooth austiņu
SMART ➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas izeja ➙ LG Skaņas
sinhronizācija (bezvadu)
Skaņa tiek izvadīta, izmantojot Bluetooth austiņu.
✎✎ Ierīces, kuras var pievienot:

LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q,
PULSE BT-H555, CLIPS CS200

✎✎ Izveidojot bezvadu savienojumu, pievienojiet sargspraudni un, ja modelim ir
nepieciešams, pievienojiet Magic Remote Control sargspraudni. (AN-MR400;
jāiegādājas atsevišķi)
✎✎ Ja ierīcei neizdodas izveidot savienojumu bezvadu režīmā Pārbaudiet, vai
ierīce ir pietiekami uzlādēta, lai izveidotu savienojumu, un LG audio ierīce ir
pareizajā darbības režīmā.
✎✎ Ja tiek noteiktas divas vai vairāk ierīces, vispirms tiek izveidots savienojums
ar pirmo noteikto ierīci. Lai skatītu citas noteiktās ierīces, kuras var savienot,
nospiediet pogu Rādīt vairāk.

❐❐Analogās izejas/austiņu izmantošana
[Atkarīgs no modeļa]

SMART ➾ Iestatījumi➙ SKAŅA ➙ Skaņas izeja ➙ Ārējais skaļrunis
(audioizeja) /Austiņas
Atkarībā no ierīces, kas ir pievienota analogās izejas iestatīšanai, izvēlieties
Austiņas vai Ārējais skaļrunis (audioizeja).
✎✎ Pieejamā izvēlne var atšķirties atkarībā no tā, vai izvēlaties Austiņas vai
Ārējais skaļrunis (audioizeja); šī izvēle ir jānorāda sadaļā Skaņas iestatījumi >
Analogā izeja.
✎✎ Daži modeļi atbalsta tikai Austiņas funkciju.
✎✎ Ja brīdī, kad ir ieslēgts TV, pievienojat austiņas, tās tiek automātiski
noteiktas, un skaņa tiek atskaņota austiņās.

❐❐DTV skaņas iestatījums
SMART

➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ DTV skaņas iestatījums

[Atkarīgs no modeļa]

Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, šī funkcija ļauj jums izvēlēties sev vēlamo
audio veidu.
Ja ir iestatīts AUTO, meklēšanas secība ir HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG un izvade tiek atskaņota pirmajā atrastajā audio formātā.
✎✎ Šī meklēšanas secība var mainīties atkarībā no valsts: HE-AAC → Dolby
Digital+ → Dolby Digital → MPEG.

✎✎ Ja izvēlētais audio formāts netiek atbalstīts, izvadei var izmantot citu audio
formātu.

❐❐Ārējās ievades izvēle
SMART

➾ Ievades saraksts

Izvēlas ārējo ievadi.
IEVADES SARAKSTS
Izvēlieties ievades ierīci, ko vēlaties skatīties.

Izvēlas skaļruni.
TV skaļrunis

Izvēlas ievadi.
Antena

HDMI1

HDMI2

Mainīt ierīces nosaukumu

Rediģē pie ārējā termināļa
pievienotās ārējās ierīces
nosaukumu.

USB

SIMPLINK iestatīšana

Iestata
SIMPLINK.

DLNA

AV2

Iestatīt universālo vadību

Programmas režīms

Iestata programmas režīmu.
[Atkarīgs no valsts]
Iestata OSS.
[Atkarīgs no valsts]

❐❐SIMPLINK lietošana
SIMPLINK ir funkcija, kas izvēlnē SIMPLINK ļauj vadīt un pārvaldīt dažādas
multivides ierīces, ērti izmantojot tikai TV tālvadības pulti.
1 Savienojiet TV HDMI IN termināli un SIMPLINK ierīces HDMI izvades termināli,
izmantojot HDMI kabeli. Mājas kinozāles ierīcēm ar funkciju SIMPLINK
savienojiet HDMI termināļus, kā aprakstīts iepriekš, un izmantojiet optisko
kabeli, lai pievienotu optisko digitālā audio izvadi no TV pie SIMPLINK ierīces
optiskās digitālā audio ieejas.
2 Izvēlieties SMART ➾ SIMPLINK. Atveras izvēlnes SIMPLINK logs.
3 SIMPLINK izvēlnes logā atlasiet SIMPLINK iestatīšana. Parādās SIMPLINK
iestatīšanas logs.
4 SIMPLINK iestatīšanas logā iestatiet funkciju SIMPLINK uz Ieslēgta.
5 Aizveriet SIMPLINK iestatīšanas logu.
6 Izvēlnē SMART ➾ SIMPLINK izvēlieties vadāmo ierīci.

✎✎ Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kurām ir SIMPLINK logotips (
Pārbaudiet, vai ārējai ierīcei ir SIMPLINK logotips.

).

✎✎ Lai lietotu funkciju SIMPLINK, jāizmanto ātrdarbīgs HDMIⓇ kabelis (ar pievienotu
funkciju CEC (sadzīves elektronikas vadība)). Ātrdarbīgajiem HDMIⓇ kabeļiem
13. tapiņa ir pievienota informācijas apmaiņai starp ierīcēm.
✎✎ Ieslēdziet vai izvēlieties multividi ierīcē ar mājas kinozāles funkcijām, lai
redzētu, kā skaļruņi tiek pārslēgti uz funkciju Ārējais skaļrunis.
✎✎ Lai izmantotu funkciju Ārējais skaļrunis, pievienojiet ierīci, izmantojot optisko
kabeli (jāiegādājas atsevišķi).
✎✎ Pārslēdzot uz ārēju ievadi, SIMPLINK ierīce pārstāj darboties.
✎✎ Izmantojot trešo pušu ierīces ar HDMI-CEC funkcijām, var rasties darbības
traucējumi.
✎✎ Optiskā kabeļa savienojums tiek atbalstīts tikai modeļos ar optisko digitālo portu.

❌❌SIMPLINK funkciju skaidrojums  
Tiešā
atskaņošana
Multivides
ierīces
izvēlēšanās
Disku
atskaņošana
Visu ierīču
izslēgšana

Tūlīt atskaņo multivides ierīces saturu TV.
Izvēlas vēlamo ierīci SIMPLINK izvēlnē, lai to tūlīt vadītu no
TV ekrāna.
Pārvalda multivides ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti.
Ja SIMPLINK iestatījumos automātiskās barošanas funkcija
ir iestatīta kā Ieslēgta, izslēdzot TV, tiks izslēgta barošana
visām pievienotajām SIMPLINK ierīcēm.

Sinhronizācija
ieslēdzot
Skaļrunis

Ja SIMPLINK iestatījumos automātiskā ieslēgšana/
izslēgšana ir ieslēgta, ieslēdzot SIMPLINK ierīci, tiks ieslēgts
arī TV.
Izvēlas vai nu mājas kinozāles, vai arī TV skaļruni.

❐❐Miega taimera izmantošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Miega taimeris

Izslēdz TV pēc minūtēs norādīta laika.

Lai atceltu Miega taimeris, izvēlieties Izslēgt.

❐❐Pašreizējā laika iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Pulkstenis

TV skatīšanās laikā pārbauda vai nomaina laiku.
Automātiski
Manuāli

Sinhronizē TV pulksteni ar digitālo pulksteņa laika informāciju,
ko sūta televīzijas stacija.
Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskais iestatījums
neatbilst pašreizējam laikam.

❐❐TV automātiskas ieslēgšanās un izslēgšanās iestatīšana
SMART
laiks

➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Ieslēgšanas laiks / izslēgšanas

Iestata ieslēgšanas/izslēgšanas laiku.

Izvēlieties Izslēgt izvēlnē Atkārtot, lai pārtrauktu ieslēgšanas laiku /
izslēgšanas laiku.

✎✎ Lai izmantotu ieslēgšanas laiku / izslēgšanas laiku, pareizi iestatiet
pašreizējo laiku.

✎✎ Pat ja ir ieslēgta funkcija Ieslēgšanas laiks, TV tiks automātiski izslēgts pēc
120 minūtēm, ja šajā laikā netiks nospiesta neviena poga.

❐❐Automātiskās gaidstāves iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Aut. gaidstāve

[Atkarīgs no modeļa]

Ja noteiktu laika posmu nenospiedīsit nevienu tālvadības pults pogu, TV
automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.

✎✎ Šī funkcija nedarbojas režīmā Demonstrācija veikalā un programmatūras
jaunināšanas laikā.

❐❐Paroles iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ BLOĶĒT ➙ Iestatīt paroli

Iestata vai maina TV paroli.

✎✎ Sākotnēji iestatītā parole ir 「0000」.
Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nav 「0000」, bet gan 「1234」.
Ja kā valsts iestatīta Francija, parole nevar būt 「0000」.

❐❐Sistēmas bloķēšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ BLOĶĒT ➙ Sistēmas bloķēšana

Atļauj skatīties tikai noteiktas programmas, bloķējot kanālus vai ārēju ievadi.
Izvēlieties bloķēšanas sistēmai vērtību Ieslēgta.
Bloķēt
programmu

Programmu bloķēšana, kas ietver bērniem nepiemērotu saturu.
Programmas var izvēlēties, bet ekrāns ir tukšs un skaņa ir
izslēgta.
Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.

Vecāku
uzraudzība

Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas tiek saņemta no
apraides stacijas. Tāpēc, ja signālam ir nepareiza informācija, šī
funkcija nedarbojas.
Neļauj bērniem skatīties konkrētas pieaugušajiem paredzētas
TV programmas saskaņā ar iestatītajiem programmu kategoriju
ierobežojumiem.
Lai skatītos maksas programmu, ievadiet paroli.
Novērtējums dažādās valstīs ir atšķirīgs.

Ievades
Bloķējiet ievades signāla avotu.
bloķēšana
Lietojumprogr.
Bloķējiet lietojumprogrammu.
bloķēšana

SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Valoda(Language)

Izvēlas ekrānā redzamo izvēlnes un audio valodu.
Izvēlnes valoda
(Language)
Audio valoda

Subtitru valoda

Izvēlas ekrāna teksta valodu.
[Tikai digitālajā režīmā]
Skatoties digitālu pārraidi, kurā ir vairākas audio valodas,
varat izvēlēties vēlamo valodu.
[Tikai digitālajā režīmā]
Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas,
lietojiet funkciju Subtitri.
✎✎ Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, tie tiks
parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.

Teksta valoda

Balss
meklēšanas
valoda

[Tikai digitālajā režīmā]
Lietojiet teksta valodas funkciju, ja teksts tiek pārraidīts
divās vai vairāk valodās.
✎✎ Ja teleteksts netiek pārraidīts izvēlētajā valodā, teksts
tiks rādīts noklusējuma valodā.
✎✎ Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna
var būt kļūdains un var būt problēmas teleteksta
lietošanas laikā.
Izvēlieties valodu, ar kuru veikt balss meklēšanu.
✎✎ Šis iestatījums tiek atbalstīts tikai modeļos ar balss
meklēšanas funkciju.

SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Valsts

[Atkarīgs no valsts]

Iestata valsti, kuru izmanto TV.

TV iestatījumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētās valsts apraides videi.

✎✎ Ja ir mainīti valsts iestatījumi, ekrānā, iespējams, būs redzama Automātiskā
meklēš. informācija.
✎✎ Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV funkcijas var
nedarboties atkarībā no digitālās apraides apstākļiem.

✎✎ Ja valsts iestatījums ir iestatīts uz „--”, ir pieejamas Eiropas zemes digitālā
standarta pārraides programmas, taču DTV funkcijas var nedarboties.

SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Palīdzība nespējīgajiem

Audio komentāri vai subtitri tiek piedāvāti tiem, kuriem ir vāja dzirde vai redze.
Vājdzirdīgajiem

Audio apraksts

Šī funkcija ir paredzēta vājdzirdīgajiem.
Ja tā ir ieslēgta, subtitri tiek rādīti pēc noklusējuma.
Šī funkcija paredzēta akliem cilvēkiem un nodrošina
skaidrojošo audio, kas papildus pamata audio apraksta
pašreizējo situāciju TV programmā.
Ja Audio apraksts ir izvēlēta vērtība Ieslēgt, pamata audio
un audio apraksts tiek nodrošināts tikai tām programmām,
kurās ir iekļauts audio apraksts.

❐❐Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults)

reģistrēšana

Lai izmantotu Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti), reģistrējiet to
vispirms TV.
Pirms lietošanas reģistrējiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti),
veicot šādas darbības.
1 Ieslēdziet televizoru un gaidiet aptuveni 10 sekundes, pēc tam nospiediet
ritenīša pogu Ritenīti(OK), tālvadības pulti vēršot televizora virzienā.
2 Tālvadības pults tiek reģistrēta automātiski, un televizora ekrānā tiek
parādīts reģistrēšanas pabeigšanas ziņojums.
✎✎ Ja neizdevās reģistrēt Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti),
izslēdziet TV un mēģiniet vēlreiz.

❐❐Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults)

atkārtota reģistrēšana

1 Vienlaicīgi apmēram 5 sekundes turiet nospiestas pogas SMART un
BACK.
2 Nospiediet Ritenīti(OK), lai atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Remote
Control.
✎✎ Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogu SMART
lai atiestatītu tālvadības pulti Magic Remote Control.

un BACK,

✎✎ Nospiediet pogu BACK vienlaicīgi vēršot tālvadības pulti TV virzienā vismaz 5
sekundes, lai to atiestatītu un atkārtoti reģistrētu.

❐❐Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults) rādītāja

iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Rādītājs

Iestata TV ekrānā redzamā rādītāja ātrumu un formu.
Ātrums
Forma
Izmērs

Iestata rādītāja pārvietošanās ātrumu.
Izvēlas rādītāja formu no dažādām iespējām.
Izvēlas rādītāja izmēru.

Līdzināš.

Iestatiet vērtību Ieslēgts. Ja līdzinājums starp rādītāju un pašreizējo
virzienu, ko norāda tālvadības pults, nav pareizs, lai izlīdzinātu,
pārvietojiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti) pa kreisi
un pēc tam pa labi. Rādītājs automātiski tiek izlīdzināts uz centru un ir
ērti regulējams.
✎✎ Ja iestatījums ir Izslēgt, pielāgošanas funkcija nedarbojas pat tad,
ja tālvadības pulti Magic Remote Control kustināt pa kreisi un pa
labi.

✎✎ Ja rādītāju kādu laiku neizmanto, tas nozūd. Kad rādītājs pazūd no ekrāna,
pakratiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti) pa labi un kreisi.
Tad tas parādās vēlreiz.
✎✎ Ja laikā, kad pārvietojat rādītāju pa ekrānu, nospiežat navigācijas pogu,
rādītājs pazūd un Magic Remote Control (maģiskā tālvadības pults)
darbojas kā parasta tālvadības pults.
✎✎ Izmantojiet efektīvā attālumā, kas ir 33 pēdas. (10 metri). Izmantojot
tālvadības pulti no lielāka attāluma vai, ja šķērslis bloķē signāla
redzeslauka līniju, tā var darboties nepareizi.

✎✎ Blakus esošās elektroniskās ierīces var izraisīt sakaru traucējumus.
Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN izmanto tādu pašu
frekvences diapazonu (2,4 GHz) kā Magic Remote Control (maģiskā
tālvadības pults) un var izraisīt traucējumus.
✎✎ Magic Remote Control (maģiskā tālvadības pults) var sabojāties, ja tā
jebkādā veidā tiek nomesta vai bojāta.
✎✎ Uzmanieties, lai tā neatsistos pret citiem cietiem priekšmetiem, piemēram,
mēbelēm vai grīdu.

❐❐Žesta parauga funkcijas lietošana
Nospiediet ritenīša pogu Ritenīti(OK), kad ir aktivizēts parasts video ekrāns,
un zīmējiet ekrānā paraugu.
Iepriekšējais kanāls: pārvietojas atpakaļ uz iepriekšējo
kanālu.
Pēdējo kanālu saraksts: parāda nesen skatītos kanālus.
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parāda kanālu sarakstus, kas ir saistīti ar struktūru.
Izvēlieties kanālu.

✎✎ Šī funkcija var nedarboties, ja ir atvērti noteikti logi.

❐❐Barošanas indikatora iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Gaidstāves gaisma

[Atkarīgs no modeļa]

Ieslēdz/izslēdz gaidstāves gaismu televizora priekšējā panelī.

❐❐Priekšējā LG logotipa indikatora pielāgošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ LG logotips, gaišs

[Atkarīgs no modeļa]

Varat regulēt TV lejasdaļā esošā LG logotipa LED spilgtumu.
Spilgtums

Varat norādīt šādu iestatījuma LG logotips, gaišs līmeni,
kad TV ir izslēgts : Izslēgts/Zems/Vidējs/Augsts.

Kad TV ir iesl.

Varat norādīt iestatījuma LG logotips, gaišs izslēgšanas
laiku, kad tiek ieslēgts TV.
• Izslēgt tūlīt : gaisma tiek izslēgta, kad tiek ieslēgts
televizors.
• Izslēdzas pēc 10 min. : gaisma tiek izslēgta pēc
10 minūtēm, kad tiek ieslēgts televizors.
✎✎ Sākotnējais spilgtuma līmenis, ieslēdzot televizoru, ir
Zems.

❐❐TV režīma maiņa
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Režīma iestatīšana

Izvēlas Lietošana mājās vai Demonstrācija veikalā .
Lietošanai mājās izvēlieties Lietošana mājās.

Demonstrācija veikalā ir režīms, ko izmanto veikalā.

❐❐Sākotnējo iestatījumu atjaunošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Rūpnīcas iestatījumi

Dzēš visus papildu iestatījumus un atjauno sākotnējo noklusējuma režīmu.
Pēc inicializācijas pabeigšanas televizors pats izslēgsies un ieslēgties.

✎✎ Ja ir aktivizēta Sistēmas bloķēšana, parādīsies uznirstošs logs, kurā būs
jāievada parole.
✎✎ Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.

❐❐Ekrāna Home izmantošana
Nospiediet tālvadības pults pogu SMART
Tā kā visas Smart TV funkcijas ir redzamas vienā ekrānā, ir iespējams ērti
piekļūt plašajam satura un lietojumprogrammu klāstam, izmantojot vienkārši
lietojamo izvēlni, kas sadalīta pa tēmām, tai skaitā Tiešraides TV, Karte, Manas
lietojumprogrammas u.c.
Pierakstīšanās

Premium

Kino

Laika
prognoze

Vēl

Ziņas

11-1 MBC HD
4. jūlijs, 20:30

Attēli

Trons

Rotaļlietu stāsts

Briesmonis

Spoks

Abata

Uz augšu

Paldies

Mans puika

Vēl

Sports

Karte

Kartes rediģēšana

SMART
SHARETM

Populāri
video

Spēles

Vēl

Ievades sar...

Iestatījumi

Internets

Meklēt

Fotoattēli

Smart Sh...

LG Smart...

Game Wo...

Lietotāja ro... Programmu ...

MANA KARTE
Izvēlieties karti, kuru
izmantosit
Manas lietojumprogrammas

❐❐Opcijas Mana karte izmantošana un rediģēšana
SMART

➾ MANA KARTE

Lai varētu ātri pārskatīt un piekļūt plašam satura un funkciju klāstam, galvenās
funkcijas ir sagrupētas kategorijās un parādītas kartēs.
Atlasot kartes nosaukumu, varat atvērt šīs kategorijas lapu.
Sākuma ekrāna augšdaļā atlasiet Rediģēt, lai mainītu karšu pozīciju un izveidotu
savu karti. (Nevarat rediģēt karti Live un Premium.)

❐❐Opcijas Manas lietojumprogrammas izmantošana
SMART

➾ Vēl

Sākuma ekrāna apakšdaļā atlasiet Vēl.
Atlasiet Vēl, lai skatītu lietojumprogrammas, sākotnēji instalētas
lietojumprogrammas vai lejupielādētās lietojumprogrammas.
Vēl

Ievades sar...

Iestatījumi

Internets

Meklēt

Fotoattēli

Smart Sh...

LG Smart...

Izvēlieties lietojumprogrammu, kas jāpalaiž.

Game Wo...

Lietotāja ro... Programmu ...

❐❐Lai rediģētu saraksta Manas lietojumprogrammas

vienumus:
SMART

➾ Vēl Manas ➙ lietojumprogrammas ➙ Rediģēt

Lapas Manas lietojumprogrammas ekrāna augšdaļā atlasiet Rediģēt, lai pārvietotu
vai izdzēstu lietojumprogrammas. Ņemiet vērā, ka sistēmas lietojumprogrammas var
pārvietot, bet nevar izdzēst.
✎✎ Ja jūsu ierīcei ir maģiskā tālvadības pults, mainiet secību/dzēsiet vienumus, velkot
lietojumprogrammu ikonas.
MANAS LIETOJUMPROGRAMMAS

Lai lietotu viedās funkcijas, nepieciešams bezvadu vai vadi tīkla savienojums.
Kad ir izveidots savienojums ar tīklu, varat izmantot Premium (maksas saturu),
LG Smart World, DLNA un citas iespējas.

❐❐Tīkla savienojums ar vienu klikšķi
Ļauj viegli izveidot savienojumu ar vadu/bezvadu tīklu.
SMART ➾ Iestatījumi ➙ TĪKLS ➙ Tīkla savienojums: atlasiet, lai
automātiski izveidotu savienojumu ar pieejamu tīklu. Izpildiet norādījumus
televizora ekrānā redzamajās uzvednēs.

❐❐Pievienošanās tīklam, izmantojot opciju Iestatīt eksperta

līmeni

SMART

➾ Iestatījumi ➙ TĪKLS ➙ Tīkla savienojums

Šī opcija ir paredzēta īpašiem apstākļiem, piemēram, lietošanai birojā (ja tiek
izmantota statiska IP adrese).
1 Izvēlieties Vadu vai Bezvadu.
2 Savienojoties, izmantojot Wi-Fi, izmantojiet kādu no šiem tīkla savienojumiem.
PP saraksts

Izveido savienojumu ar AP sarakstā izvēlēto tīklu.

Ievadīt SSID

Izveido savienojumu ar ievadītu bezvadu AP.

WPS-PBC

Viegla savienojuma izveide, nospiežot bezvadu AP atbalstošu
PBC.

WPS-PIN

Viegla savienojuma izveide, ievadot AP vietnē vēlamā bezvadu
AP PIN.

❐❐Funkcijas Wi-Fi Direct izmantošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ TĪKLS ➙ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ir funkcija, kas ļauj televizoru pievienot Wi-Fi Direct ierīcei,
neizmantojot interneta savienojumu. Izmantojot SmartShareTM, varat skatīt
failus, kas saglabāti pievienotajā ierīcē, izmantojot Wi-Fi Direct.
1 Iestatiet Wi-Fi Direct iespēju Ieslēgt. (Ja funkciju neizmantojat, mainiet to uz
Izslēgt.)
2 Iespējojiet Wi-Fi Direct iestatījumus tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot
savienojumu.
3 Tiek parādīts saraksts ar ierīcēm, kuras var savienot ar televizoru.
4 Atlasiet ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.
5 Kad tiek parādīts savienojuma pieprasījuma ziņojums, atlasiet Jā.
6 Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, akceptē pieprasījumu, tiek
izveidots Wi-Fi Direct savienojums.

❐❐Funkcijas Miracast™/Intel's WiDi izmantošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ TĪKLS ➙ Miracast™/Intel’s WiDi

Varat skatīt ierīces ekrānu, televizorā izmantojot Miracast™ un Intel’s WiDi
tehnoloģiju.
1 Iestatiet Miracast™/Intel’s WiDi iespēju Ieslēgt. (Ja funkciju neizmantojat,
mainiet to uz Izslēgt.)
2 Iespējojiet Miracast™/Intel’s WiDi iestatījumus tajā ierīcē, ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu.
3 Tiek parādīts saraksts ar ierīcēm, kuras var savienot ar televizoru.
4 Atlasiet ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.
5 Kad tiek parādīts savienojuma pieprasījuma ziņojums, atlasiet Jā.
6 Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, akceptē pieprasījumu, tiek
izveidots Miracast™/Intel’s WiDi savienojums.

✎✎ Daži modeļi, iespējams, nodrošina tikai funkciju Intel’s WiDi.
✎✎ Ja Wi-Fi Direct iestatījums ir Izslēgt un iestatāt Miracast™/Intel’s WiDi
iespēju Ieslēgt, automātiski tiek ieslēgta funkcija Wi-Fi Direct.
✎✎ Ja iestatāt Miracast™/Intel’s WiDi iespēju Izslēgt, Wi-Fi Direct atgriežas
iepriekšējā stāvoklī.
✎✎ Klēpjdatoru ieteicams pievienot, izmantojot Intel's WiDi tuvā attālumā.
✎✎ Lai gan Intel's WiDi var pievienot, neizmantojot bezvadu maršrutētāju,
vispirms ir ieteicams pievienot bezvadu maršrutētāju, lai iegūtu optimālu
veiktspēju.
✎✎ TV nevar pievienot citai ierīcei, kas nav LG Electronics pat tad, ja tā tiek
noteikta.
✎✎ Ierīci ieteicams pievienot 5 GHz maršrutētājam.
✎✎ Reaģēšanas līmenis var atšķirties atkarībā no lietotāja vides.
✎✎ Papildinformāciju par ierīci, kuru vēlaties pievienot, skatiet tās lietotāja
rokasgrāmatā.

❐❐Tīkla iestatīšana — brīdinājums
✎✎ Izmantojiet standarta LAN kabeli (Cat5 vai jaunāku versiju ar RJ45 savienotāju
un 10 Base-T vai 100 Base TX LAN portu).
✎✎ Modema atiestatīšana var izraisīt tīkla savienojuma problēmas. Lai atrisinātu
problēmu, atslēdziet elektropadevi, veiciet atvienošanu un pēc tam atkal
pievienošanu un pieslēdziet elektropadevi.
✎✎ LG Electronics nav atbildīgs par jebkādām ar tīkla savienojumu saistītām
problēmām vai jebkādām kļūmēm, darbības traucējumiem un kļūdām, ko
radījis tīkla savienojums.
✎✎ Tīkla savienojums var nedarboties pareizi. Tas ir atkarīgs no interneta
pakalpojumu sniedzēja.

✎✎ Lai nodrošinātu DSL pakalpojumu, ir vajadzīgs DSL modems. Lai nodrošinātu
kabeļa pakalpojumu, ir vajadzīgs kabeļa modems. Atkarībā no līguma ar
interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), iespējams, ir pieejams tikai ierobežots
tīkla savienojumu skaits, un televīzijas tīkla iestatīšana var nebūt pieejama.
(Ja ir atļauts savienojums tikai ar vienu ierīci un dators jau ir pievienots, citas
ierīces nevar pievienot.)
✎✎ Citas ierīces, kas darbojas 2,4 GHz frekvencē (piemēram, bezvadu
tālruņi, Bluetooth ierīces vai mikroviļņu krāsnis) var izraisīt bezvadu tīkla
traucējumus. Traucējumus var radīt arī ierīces ar 5 GHz frekvenci, kā arī citas
Wi-Fi ierīces.
✎✎ Tuvumā esošās bezvadu ierīces var izraisīt lēnu bezvadu tīkla darbību.
✎✎ Ja viss lokālais mājas tīkls nav izslēgts, dažās ierīcēs var veidoties tīkla
trafiks.

✎✎ Lai izveidotu AP savienojumu, ir nepieciešama piekļuves punkta ierīce, kas
atbalsta bezvadu savienojumu. Ierīcē ir jābūt iespējotai bezvadu savienojuma
funkcijai. Lai uzzinātu par bezvadu savienojuma pieejamību piekļuves
punktam, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
✎✎ Lai izveidotu AP savienojumu, pārbaudiet AP SSID un drošības iestatījumus.
Informāciju par AP SSID un drošības iestatījumiem skatiet attiecīgajā
dokumentācijā.
✎✎ Nepareizi tīkla ierīču (vadu/bezvadu līnijas koplietošanas ierīces, centrmezgla)
iestatījumi var izraisīt lēnu vai nepareizu televizora darbību. Instalējiet ierīces
pareizi, vadoties pēc atbilstošajām pamācībām, un iestatiet tīklu.
✎✎ Savienojuma metode var būt atkarīga no AP ražotāja.

❐❐Kas ir funkcija Tag On?

Tag On ir datu pārraidīšanas tehnoloģija, ko var izmantot viedtālruņos ar tuva
darbības lauka sakariem (NFC — Near Field Communication). Ar viedtālruni
vienkārši pieskarieties Tag On uzlīmei, lai kopīgotu saturu starp viedtālruni un
TV.
Lai viedtālruni pievienotu TV, izmantojot Tag On, tiem ir jābūt pievienotiem
vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam, vai viedā TV opcijai Miracast™/Intel’s
WiDi ir jābūt Ieslēgta.

✎✎ Nepiestipriniet uzlīmi metāliskai televizora daļai. Pretējā gadījumā
viedtālrunis neatpazīs funkcijas Tag On uzlīmi.

✎✎ Nesaburziet un nesalokiet Tag On uzlīmi. Pretējā gadījumā funkcija Tag On
netiek atpazīta.
✎✎ Lai iegādātos Tag On uzlīmi, sazinieties ar LG Electronics pakalpojumu
centru.

✎✎ Šī funkcija tiek atbalstīta tikai viedtālrunī ar Android 4.0 (ICS) vai jaunāku
versiju.

❐❐Funkcijas Tag On startēšana pirmo reizi

Lai viedtālruni pievienotu TV, izmantojot NFC, viedtālrunī instalējiet Tag On
lietojumprogrammu un pabeidziet autentifikācijas procesu.
1 Pārbaudiet, vai viedais TV un viedtālrunis atrodas vienā un tajā pašā tīklā.
Ja Wi-Fi nevar iespējot, atveriet SMART ➾ Iestatījumi ➙ Tīkls ➙
MiracastTM/Intel's WiDi un iestatiet Ieslēgta.
2 Iespējojiet viedtālruņa NFC funkciju un iestatiet Read/Write and P2P Mode
(Lasīšanas/rakstīšanas un P2P režīms).
Papildinformāciju par NFC iespējošanu un režīma iestatīšanu skatiet
viedtālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
3 Pieskarieties ar viedtālruni Tag On uzlīmei.
Izpildiet viedtālruņa ekrānā sniegtos norādījumus un instalējiet LG TV
Remote lietojumprogrammu.

4 Ar viedtālruni vēlreiz pieskarieties Tag On uzlīmei.
5 Ievadiet viedā TV ekrānā parādīto pāra izveides atslēgu viedtālrunī.
Ja tiek noteikti divi vai vairāk TV, pāra izveides atslēga tiek parādīta
tikai pēc tam, kad ierīču sarakstā ir atlasīts tas TV, ar kuru ir jāizveido
savienojums.
6 Ja savienojums ir izveidots pareizi, varat lietot Tag On.

✎✎ Pievienotā televizora informācija tiek saglabāta Tag On uzlīmē. Informāciju
varat mainīt vai atiestatīt viedtālruņa lietojumprogrammas Tag On izvēlnē
Iestatījumi.

❐❐Funkcijas Tag On lietošana

Izpildiet tālāk sniegtās darbības, lai kopīgotu saturu viedtālrunī ar NFC.
1 Pieskarieties ar viedtālruni, kurā ir iespējota funkcija NFC, Tag On uzlīmei.
2 Viedtālrunī sāk darboties Tag On lietojumprogramma, lai izveidotu
savienojumu ar viedo TV.
- Lai lietotu Wi-Fi tīklu, pārbaudiet, vai viedais TV atrodas tajā pašā tīklā,
kurā viedtālrunis.
- Ja viedais TV un viedtālrunis neatrodas vienā tīklā, izmantojiet Wi-Fi
Direct.

✎✎ Ja Tag On lietotne nav instalēta, automātiski tiek parādīta instalēšanas
lapa.

✎✎ Papildinformāciju par to, kā kopīgot saturu starp viedtālruni un TV, skatiet
Tag On lietojumprogrammas palīdzībā. Noklikšķiniet, lai viedtālrunī palaistu
Tag On lietojumprogrammu, un atlasiet izvēlni Iestatījumi, lai skatītu
palīdzību.

❐❐USB ierīču pievienošana

Pievienojiet USB atmiņas ierīci (ārējo cieto disku, USB atmiņu) TV USB
portam, lai izbaudītu USB ierīcē saglabātos failus TV.

Lai noņemtu USB atmiņas ierīci, izvēlieties ierīci Ātrā izvēlne ➙ USB ierīce,
kas jānoņem. Nenoņemiet pašu ierīci, kamēr nav redzams paziņojums, ka
ierīce ir atvienota. Ja ierīci noņem (fiziski) priekšlaicīgi, var rasties televizora
vai USB atmiņas ierīces darbības kļūda.
✎✎ Kad USB atmiņas ierīce ir izvēlēta noņemšanai, to vairs nevar nolasīt.
Noņemiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to vēlreiz.

❐❐USB atmiņas ierīces lietošana — brīdinājums

✎✎ Ja USB atmiņas ierīcē ir iebūvēta automātiska atpazīšanas programma vai
ja tā izmanto pati savu dzini, tā var nedarboties.
✎✎ Atsevišķas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai arī var darboties
nepareizi.
✎✎ Ja izmantojat USB pagarinājuma kabeli, USB ierīci, iespējams, neatpazīs
vai tā nedarbosies pareizi.
✎✎ Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas formatētas, izmantojot
Windows FAT32 vai NTFS failu sistēmu.
✎✎ Ja vēlaties izmantot ārējus USB HDD, ieteicams izmantot ierīces, kuru
nominālais spriegums nesasniedz 5 V un nominālā strāva ir mazāka par
500 mA.
✎✎ Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas
avotu. (Ja piegādātās enerģijas apjoms nav pietiekams, USB atmiņas
ierīce, iespējams, netiks noteikta pareizi.)

✎✎ Ieteicams izmantot USB atmiņas kartes līdz 32 GB un USB HDD līdz 2 TB.
✎✎ Ja USB HDD ar enerģijas taupīšanas funkciju nedarbojas pareizi,
atvienojiet un pievienojiet elektropadevi. Lai iegūtu papildinformāciju,
skatiet USB HDD lietošanas pamācību.

✎✎ USB atmiņas ierīcē esošie dati var tikt sabojāti, tādēļ kopējiet svarīgus
failus citās ierīcēs. Par datu uzturēšanu atbildīgs ir lietotājs. Ražotājs
neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem.

❐❐SmartShareTM izmantošana
SMART

➾ SmartShare™

Nodrošina attēlu/mūzikas/video failu demonstrēšanu televizorā, savienojot to ar
USB ierīci vai mājas tīklu (DLNA).
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
SmartShare™
Jaunākais

Nesen atskaņots

Video
Fotoattēls

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

011

012

013

014

Mūzika
Ierakstītā TV
Saistītā ierīce

Atlasa ierakstus, kas saglabāti
USB cietajā diskā, lai tos
skatītu/izdzēstu.

Nesen pievienota

010

Iestatījumi

Dzēst vēsturi

Pievienošanas vadlīnijas

Parāda, kā pievienot datoru,
viedtālruni/ierīci un USB.

❐❐Video atskaņošanas kontrolēšana
Kontrolē atskaņošanu un iestata opcijas videoklipus apskates laikā.
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Ļauj izvēlēties attiecīgo vietu un demonstrē to

Opcija

Ļauj iestatīt opcijas

Demonstrēt
Pārslēdzas uz 3D režīmu

❐❐Attēlu apskates procesa vadība
Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, ļauj vadīt demonstrēšanu un iestatīt
nepieciešamās opcijas.
✎✎ 3D attēliem Slaidrādes efekts nedarbojas pat, ja funkcija Slaidrāde ir
iespējota.
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

Opcija

Rāda attēlu slaidrādi

Ļauj iestatīt opcijas

Atskaņo fona mūziku

Iestata filtru.
[Ļauj iestatīt opcijas

Pārslēdzas uz 3D režīmu

Pagriež vai palielina attēlu

❐❐Mūzikas atskaņošanas procesa vadība
Mūzikas atskaņošanas laikā ļauj vadīt atskaņošanu un iestatīt nepieciešamās
opcijas.
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

Ļauj izvēlēties attiecīgo vietu
un atskaņo to
Ļauj iestatīt opcijas
Atskaņošanas
vadības pogas

Iestata atkārtošanas/nejaušas
izvēles funkciju.

Atskaņo mūziku, kad ir izslēgts
monitors.

✎✎ Atskaņošanu varat kontrolēt, izmantojot standarta tālvadības pults taustiņu
ꕚ, ꕖ un ꕙ.
✎✎ Ja lietojat USB ierīci, laika informācija netiek rādīta ekrāna.

❐❐Ar SmartShareTM saistīto funkciju iestatīšana
SMART

➾ SmartShare™ ➙ Iestatījumi

Ļauj mainīt SmartShareTM satura demonstrēšanas iestatījumus.

❌❌Papildu iestatījums
Mana TV
nosaukums

Ļauj nomainīt nosaukumu, kas tiek parādīts, izvēloties
televizoru citās ierīcēs.

Tīkla statuss

Pārbauda tīkla savienojumu.

Wi-Fi Direct

Atļauj izmantot bezvadu savienojuma funkciju, piemēram, WiFi Direct un WiDi.

Automātiska
atskaņošana pēc Apstiprina/noraida satura pārsūtīšanu no citām ierīcēm.
saņemšanas

DivX(R) VOD

Reģistrē vai izlaiž DivX.
Pārbauda DivX reģistrācijas kodu DivX aizsargātu video
demonstrēšanai. Reģistrējieties vietnē http://vod.divx.com.
Reģistrācijas kods tiek izmantots, lai nomātu vai pirktu filmas
vietnē www.divx.com/vod.
✎✎ Nomātus/nopirktus DivX failus nevar demonstrēt, ja tiek
izmantots citas ierīces DivX reģistrācijas kods. Izmantojiet
tikai šai ierīcei piešķirto DivX reģistrācijas kodu.
✎✎ Pārveidotus failus, kas neatbilst DivX kodeka standartam,
var nebūt iespējams demonstrēt, kā arī var parādīties
dīvaini attēli un skaņa.

❌❌Dzēst vēsturi
Lai izdzēstu satura vēsturi, tālāk nospiediet pogu Dzēst vēsturi. Izmantojiet
saturu izvēlnē Jaunākās.

❐❐SmartShare atbalsta fails
Maksimālais datu pārraides ātrums:
• Full HD
1920 X 1080: 20 Mbps (megabiti sekundē)
• ULTRA HD [Atkarīgs no modeļa] ULTRA HD video
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Atbalstītie ārējo subtitru formāti: 
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Atbalstītie iekšējo subtitru formāti: 
• Full HD video
1920 X 1080: XSUB (atbalsta ar DivX6 izveidotus iekšējos subtitrus)
• [Atbalsta tikai ULTRA HD modeli] ULTRA HD video: iekšējie subtitri netiek
atbalstīti.

❐❐Video atbalstīti kodeki
Maksimāla:
• Full HD : 1920 x 1080 @30p
• ULTRA HD [Atkarīgs no modeļa] : 3840 x 2160 @30p
Paplašinājums

.asf
.wmv
.divx
.avi

Kodeks

Video
Audio
Video
Audio

VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple un Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS

Paplašinājums

.mp4
.m4v
.mov
.3gp
.3g2
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts

Kodeks

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part 2

Audio

AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)

Video
Audio
Video
Audio
Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC, AMR-NB, AMR-WB
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1

Audio

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Paplašinājums

.vob
.mpg
.mpeg

Kodeks

Video
Audio
Video
Audio

MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

❌❌Pieejamie mūzikas faili
Faila tips

Vienums

mp3

Bitu ātrums
Parauga
frekvence
Atbalsts

Informācija
32 Kbps–320 Kbps
16 kHz–48 kHz
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

❌❌Pieejamie attēlu faili
Faila tips

Vienums

Profils

Minimālais: 64 x 64
2D
(jpeg, jpg, jpe)

JPEG

3D(jps)

JPS

3D(mpo)

MPO

Maksimālais:
Normāls tips: 15360 (P) x 8640 (A)
Progressive tips: 1920 (P) x 1440 (A)
Minimālais: 64 x 64
Maksimālais: Normāls tips: 15360 (P) x 8640 (A)
4:3 izmērs:
3648 x 2736
2592 x 1944
2048 x 1536
3:2 izmērs:
3648 x 2432

❐❐Video demonstrēšana — brīdinājums
✎✎ Atsevišķi lietotāju izveidoti subtitri var nedarboties pareizi.
✎✎ Video un subtitru failiem ir jāatrodas vienā mapē. Lai subtitri tiktu rādīti pareizi,
video un subtitru failiem ir jābūt ar vienādu nosaukumu.
✎✎ Subtitri tīklam pievienotās krātuves (Network Attached Storage — NAS)
ierīcē, iespējams, netiek atbalstīti atkarībā no ražotāja un modeļa.
✎✎ Mēs neatbalstām straumes, kas satur GMC (Global Motion Compensation) vai
Qpel (Quarterpel Motion Estimation).

✎✎ Full HD video: 1920 X 1080
• Tiek atbalstīts tikai H.264/AVC profila līmenis 4.1 vai zemāks.
✎✎ [Atbalsta tikai ULTRA HD modeli] ULTRA HD video: 3840 X 2160
• Tiek atbalstīta atskaņošana, izmantojot tikai USB.
• LG televizors ULTRA HD pilnībā sader ar lielāko daļu ULTRA HD satura, kura
šifrēšanā izmantots kodējums HEVC, kas nodrošina pārsteidzoši augstas
izšķirtspējas saturu. Tomēr tajā, iespējams, netiek atbalstīti noteikti kodeka
satura veidi.
• Jaunos kodekus var atjaunināt, veicot programmatūras jaunināšanu.
Paplašinājums

.mkv / .mp4 / .ts
.ts

Kodeks

Video

H.264/AVC

Audio

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

Video

H.265(HEVC)

Audio

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

✎✎ Dažiem ULTRA HD modeļiem ir nepieciešams savienojums ar “ULTRA HD
Upgrade Kit”.
✎✎ Faila izmēra ierobežojums ir atkarīgs no kodēšanas vides.
✎✎ Tā darbojas Window Media Audio V2 vai jaunākās versijās.
✎✎ AAC galvenais profils netiek atbalstīts.
✎✎ Iespējams, nevar atskaņot videofailus, kas izveidoti ar dažiem kodētājiem.
✎✎ espējams, nevar atskaņot videofailus, kuriem ir cits formāts, kas nav norādīts
šeit.
✎✎ Tādu videofailu atskaņošana, kas saglabāti USB ierīcē, kas neatbalsta
ātrdarbīgu standartu, var nedarboties pareizi.
✎✎ TV atbalsta DTS audio kodeku USB/HDMI videofaila atskaņošanas laikā.

DLNA (Digital Living Network Alliance) ļauj televizorā skatīt datorā vai serverī
saglabātus video/mūzikas/attēlu failus, izmantojot mājas tīklu.

❐❐Viedtālruņa, kas atbalsta DLNA, pievienošana
Televizoram un viedtālrunim ir jāatrodas vienā un tajā pašā tīklā.
1
2
3
4
5
6
7

Pārliecinieties, vai viedtālrunī ir iespējots Wi-Fi.
Lai koplietotu viedtālruņa saturu, instalējiet/palaidiet lietojumprogrammu.
Izvēlieties Share my mobile phone contents (Koplietot mobilā tālruņa saturu).
Izvēlieties demonstrējamā satura (video/mūziku/attēla) veidu.
Izvēlieties video, mūzikas vai attēla failu, lai demonstrētu to televizorā.
Izvēlieties Add to Play List (Pievienot demonstrēšanas sarakstam).
Ierīcē, kuras saturu vēlaties demonstrēt, izvēlieties televizora modeļa
nosaukumu
(televizora modeļa nosaukums ir atrodams uz ierīces marķējuma).
8 Demonstrēšanas laikā (Play ▶) izvēlētais fails tiek rādīts televizora ekrānā.

❐❐DLNA DMR (Digital Media Renderer) pievienošana
Izmantojot datora operētājsistēmu Windows 7 vai Windows 8 vai DLNA
sertificētu ierīci (piemēram, mobilo tālruni), mūziku/video/fotoattēlus var
atskaņot televizorā, neinstalējot atsevišķu programmu.
1 Konfigurējiet televizoru un datoru vienā un tajā pašā tīklā. Tīklā
konfigurējiet datoru ar operētājsistēmu Windows 7 vai Windows 8.
2 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā mūzikas/video/attēla faila
un izmantojiet operētājsistēmā Windows 7 vai Windows 8 iekļauto attālās
demonstrēšanas funkciju. Lai demonstrētu ierīces, piemēram, mobilā
tālruņa, saturu, skatiet ierīces lietošanas pamācību.
3 Saturs tiks demonstrēts tikai vienā ierīcē pat tad, ja ir pievienoti vairāki
televizori vai ierīces. Demonstrēšanas ātrums ir atkarīgs no tīkla ātruma.

❐❐DLNA DMP (Digital Media Player) pievienošana
Ja datorā ir instalēta programma SmartShare datorprogrammatūra, mūzikas/
video/attēlu failus var demonstrēt televizorā, izmantojot mājas tīkla savienojumu.
1 Konfigurējiet televizoru un datoru vienā un tajā pašā tīklā. TLai iespējotu
DLNA pakalpojumu, televizors un ierīces ir jāpievieno, izmantojot vienu
piekļuves punktu.
2 Datorā instalējiet programmu SmartShare datorprogrammatūra,
kas pieejama vietnē. Pirms instalēšanas aizveriet visas darbojošās
programmas, tai skaitā ugunsmūri un pretvīrusu programmu.
3 Lai televizorā skatītu koplietojamo failu, ir jādarbojas serverim.
✎✎ Lai tīmekļa vietnē skatītu informāciju, atveriet SMART
ATBALSTS ➙ Inform. par prod./pakalpoj..

➾ Iestatījumi ➙

✎✎ Informāciju, kā lietot datorprogrammatūru SmartShare, skatiet
programmatūras palīdzībā.

❌❌Ja DLNA nedarbojas pareizi
✎✎ Ja DLNA nedarbojas pareizi, pārbaudiet tīkla iestatījumus.
✎✎ Ir nepieciešams 5 GHz piekļuves punkts, lai skatītu 1080p videoklipus,
izmantojot DLNA. 2,4 GHz piekļuves punkts var izraisīt biežas bufera vai
citas problēmas.
✎✎ DLNA var nedarboties pareizi bezvadu tīklā. Ieteicams izveidot
savienojumu ar vadu tīklu.
✎✎ Demonstrējot video DLNA režīmā, netiek atbalstītas Multi Audio un iekšējo
subtitru funkcijas.
✎✎ Ja DLNA režīmā vienam serverim ir pievienoti vairāki televizori, atkarībā no
servera veiktspējas saturs var arī netikt demonstrēts.
✎✎ Atkarībā no DLNA ierīces subtitri var nebūt atbalstīti.
✎✎ Atkarībā no tīkla vides DLNA funkcija var nedarboties pareizi.

✎✎ DLNA funkciju nevar izmantot kopā ar dažiem piekļuves punktiem, kas
neatbalsta multiraidi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet piekļuves punkta
lietošanas pamācību vai sazinieties ar ražotāju.
✎✎ Atkarībā no DLNA servera vides atbalstītie failu tipi var atšķirties. Tas attiecas
arī uz failu tipiem, ko atbalsta televizors.
✎✎ Par daudz apakšmapju un failu vienā mapē var radīt kļūmes.
✎✎ Informācija par failu DLNA serverī var netikt parādīta pareizi.
✎✎ Skatoties video subtitrus DLNA serverī, ir ieteicams izmantot SmartShare
datorprogrammatūra.
✎✎ Ja subtitru fails tiek pievienots vēlāk, izslēdziet koplietojamo mapi un veiciet
atiestatīšanu.
✎✎ DRM failu, kas atrodas SmartShare datorprogrammatūra serverī, nevar
atskaņot.
✎✎ ULTRA HD video (3840 x 2160) fails nedarbojas.

❐❐Premium izmantošana
SMART

➾ Premium

Šis pakalpojums jebkurā brīdī nodrošina ērtu piekļuvi plašam saturam, piemēram,
video, ziņām un UCC, ja vien ir izveidots savienojums ar tīklu.
Premium saturs ietver specializētus, konkrētām valstīm paredzētus
pakalpojumus, ņemot vērā katras kultūras sensitīvos aspektus, kā arī globālu
saturu.
PREMIUM

Premium saturs
Izvēlieties saturu, ko
izmantosit

Pierakstīšanās
Meklēšana

Populāri video

Kino

Laika prognoze

Attēli

Sociālie tīkli

Ziņas

Sports

Video

Karte

Spēles

Piev. Manas lietojumpr.

Pievienot
sadaļai Manas
lietojumprogrammas
Ļauj iestatīt opcijas
Opcija

❐❐Maksas satura izmantošana
Par noteiktu Premium saturu var tikt piemērota samaksa. Maksas pakalpojumi tiek
apmaksāti vai nu LG Electronics patentētajā norēķinu sistēmā, vai izmantojot attiecīgā
pakalpojumu nodrošinātāja sistēmu.
Lai lietotu LG norēķinu sistēmu un iegādātos maksas saturu, televizorā vai vietnē
(www.lgappstv.com) jāreģistrējas dalībai un jānorāda maksājumu informācija.

Dalībai varat reģistrēties televizora pieteikšanās ekrānā vai mūsu vietnē. Pēc tam
televizorā un mūsu vietnē varat pieteikties, izmantojot vienu ID.

1 Lai pierakstītos, Home ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas
Pierakstīties.
2 Tiek atvērts vajadzīgais Premium pakalpojums. (Dažiem maksas pakalpojumiem
pēc reģistrēšanās tajos nepieciešama atsevišķa pierakstīšanās.)
3 Kad ir pārskatīta satura cenas un pakalpojumu informācija, noklikšķiniet uz pogas
Pirkt. (Var būt pieejamā perioda un reižu skaita ierobežojumi atkarībā no satura.)
4 Kad pirkuma process ir pabeigts, varat apskatīt nopirkto saturu, noklikšķinot uz
pogas Iegādāties.
5 Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties savu ID un skatiet pirkumu vēsturi sadaļā Mana
lapa ➙ Uzziņas par maksājumiem. Šī informācija ir pieejama arī vietnes (www.
lgappstv.com) sadaļā Mana lapa ➙ Pirkumu vēsture.

❐❐Premium atiestatīšana
SMART

➾ Premium ➙ Opcija ➙ Premium inicializēšana

Ļauj atiestatīt Premium sarakstu, Premium informāciju, valsts iestatījumu un
lietotāja pierakstīšanās informāciju. Atiestatīšana palīdz novērst kļūdas, kas
radušās Premium atjaunināšanas laikā.

✎✎ Pakalpojumu sniedzēju piedāvātais saturs kvalitātes uzlabošanas nolūkos
var tikt mainīts un dzēsts, iepriekš par to nebrīdinot. Lai saņemtu atbildes uz
jautājumiem, informāciju par problēmu novēršanu un jaunāko saturu, skatiet
attiecīgā satura nodrošinātāja vietni. LG Electronics neuzņemas juridisko
atbildību par satura pakalpojumiem un ar tiem saistīto informāciju pat tad, ja
pakalpojumu sniedzējs ir beidzis sniegt attiecīgos pakalpojumus.
✎✎ Premium pakalpojuma kvalitāte var būt atkarīga no interneta savienojuma.
Ja jums ir jautājumi par interneta ātrumu un citām problēmām, sazinieties ar
interneta pakalpojumu sniedzēju.

✎✎ Lai panāktu labāko pakalpojumu kvalitāti, iesakām abonēt interneta
pakalpojumu, kas nodrošina 4,0 Mbps (1,5 Mbps vai lielāku) ātrumu. Ja
jums rodas ar interneta ātrumu saistītas problēmas, sazinieties ar interneta
pakalpojumu sniedzēju.
✎✎ Atsevišķi satura nodrošinātāji var piedāvāt nepilngadīgām personām
nepiemērotu saturu — ir ieteicama vecāku uzraudzība.

❐❐LG Smart World izmantošana

[Šī funkcija dažās valstīs, iespējams, nav pieejama.]

SMART

➾ LG Smart World

LG Smart World ir televizora lietojumprogrammu pakalpojums, kas pieejams
Smart TV pakalpojumā. Jūs varat lejupielādēt un izmantot dažādas populāras
maksas/bezmaksas lietojumprogrammas, kas paredzētas mācībām, izklaidei,
sadzīvei, kā arī ziņām un dažādiem jaunumiem.
SMART WORLD
Viss
Karsts
Apmaksāto tops
Bezmaksas tops
JAUNS

Manas lietojumprogrammas

Pierakstieties.
Pierakstīšanās laikā tiek parādīts ID.
Kad ir atlasīts ID, varat izvēlēties Mana
lapa un Izrakstīties.

18+
Viss

Spēle
Izklaide
Tiešraide
Izglītība
Ziņas/informācija

Izvēlieties lietojumprogrammu, ko
vēlaties instalēt.

❐❐Reģistrēšanās LG Smart World
SMART

➾ Pierakstīties

Lai lejupielādētu un palaistu lietojumprogrammas, ir jāreģistrējas.
1 Izvēlieties Reģistrēties un piekrītiet juridiskajam paziņojumam.
2 Ievadiet ID un paroli.
3 Paroles apstiprināšanas lodziņā vēlreiz ievadiet paroli.
4 Lai pabeigtu reģistrēšanos, izvēlieties OK.
✎✎ Dalībai varat reģistrēties televizorā vai vietnē (www.lgappstv.com).
✎✎ Kad būsit reģistrējies dalībai, piesakieties televizorā un mūsu vietnē,
izmantojot to pašu ID.
✎✎ Ar vienu ID varat pierakstīties vairākos televizoros (līdz pieciem televizoriem).

❐❐Lietojumprogrammas instalēšana televizorā
SMART
1
2
3
4

➾ LG Smart World

Lai pieteiktos, sākuma ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Pierakstīties.
Atlasiet LG Smart World karti.
Sarakstā atlasiet vajadzīgo lietojumprogrammu.
Pārbaudiet lietojumprogrammas informāciju, pēc tam atlasiet pogu Instalēt vai
Iegādāties.
5 Pārbaudiet, vai jums ir pieejamas nepieciešamās funkcijas vai TV
papildierīces, lai instalētu lietojumprogrammu, pēc tam atlasiet pogu Labi.
6 Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, nepieciešama maksājuma un
pirkuma autentifikācija.
7 Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet Palaist, lai nekavējoties palaistu
lietojumprogrammu. Ja programmu nevēlaties palaist nekavējoties, atlasiet
Aizvērt. Ja lietojumprogrammu vēlaties palaist vēlāk, atlasiet Manas
lietojumprogrammas, lai skatītu televizorā instalēto lietojumprogrammu
sarakstu.

✎✎ Lietojumprogrammas varat iegādāties, izmantojot datoru vai televizoru.
Instalēšanai un palaišanai ir jāizmanto televizors.
✎✎ Ja televizora atmiņā nepietiek vietas, varat lejupielādēt
lietojumprogrammas USB atmiņas ierīcē, kas pievienota televizora USB
Apps ieejai. USB ierīcē saglabātās lietojumprogrammas var palaist/dzēst/
pārvietot ekrānā Manas lietojumprogrammas.
✎✎ USB atmiņu, kurā ir lietojumprogrammas, nevar izmantot citiem datiem. (Tikai
USB lietojumprogrammām)

❐❐Informācijas pārvaldīšana
SMART
1
2
3
4

➾ LG Smart World

Pierakstieties.
Ekrāna augšdaļā izvēlieties ID, ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies.
Izvēlieties Mana lapa.
Pārvaldiet dalībnieka informāciju, nopirkto lietojumprogrammu sarakstu un
televizorā instalēto lietojumprogrammu sarakstu.

Mana informācija

Pamatinformācija par ID, ar ko konkrētajā brīdī esat
pierakstījies. Lai mainītu dalībnieka informāciju,
datorā apmeklējiet vietni www.lgappstv.com.

Maksājuma
pieprasījums

Parāda maksājumu vēsturi tam ID, ar ko konkrētajā
brīdī esat pierakstījies.

Iegādātās
lietojumprogrammas

Parāda nopirkto lietojumprogrammu sarakstu tam ID,
ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies.
Nopirktās lietojumprogrammas var dzēst/atkārtoti
instalēt.

SMART

➾ Meklēt

Varat meklēt lietojumprogrammas un saturu, izmantojot LG Smart TV funkciju
Meklēšana. Ja ievadāt atslēgvārdus, izmantojot ievades ierīci, piemēram, tālvadības
pulti, varat atrast LG Smart World lietojumprogrammas un daļu pakalpojuma Premium
satura. Tiek nodrošinātas arī saites, lai meklētu tīmeklī. Ja izmantojat funkciju
SmartShareTM, varat arī meklēt SmartShareTM saturu. Meklēšanas kategorijas un satura
veidi atšķiras atkarībā no valsts, un tie tiek atjaunināti.

Ievadiet
meklēšanas
nosacījumus
Meklēšanas
rezultātu
kategorija

MEKLĒŠANA
Saistītie atslēgv.

All

Premium

Meklēšana

Meklēšanas rezultāti

Smart World

APP Contents
Youtube
News

Detalizēta informācija
par meklējamo vienumu

❐❐Balss atpazīšanas funkcijas lietošana
❌❌Meklēšanas funkcijas izmantošana
1 Atveriet SMART ➾ Meklēt. Atlasiet balss atpazīšanas ikonu ( ), kas
atrodas pa kreisi no teksta lauka.
2 Kad tiek parādīts balss atpazīšanas logs, runājiet lēnām un skaidri.
3 Kad balss atpazīšana ir pabeigta, tiek atvērts līdzīgu kanālu saraksts. Ja
šajā uznirstošajā logā nav vajadzīgo rezultātu, nospiediet Mēģināt vēlreiz,
lai mēģinātu vēlreiz. Atlasiet vislīdzīgāko rezultātu, pēc tam tas tiks parādīts
teksta laukā. Nospiediet meklēšanas pogu, lai iegūtu vajadzīgo rezultātu.

❌❌Šīs funkcijas lietošana internetā
1 Atveriet SMART ➾ Internets. Lai atvērtu virtuālās tastatūras logu,
novietojiet Magic remote control (maģiskās tālvadības pults) rādītāju
tīmekļa vietnes teksta laukā.
2 Atlasiet balss atpazīšanas ikonu ( ), kas virtuālajā tastatūrā atrodas pa kreisi
no teksta lauka.
3 Kad tiek parādīts balss atpazīšanas logs, runājiet lēnām un skaidri.
4 Kad balss atpazīšana ir pabeigta, tiek atvērts līdzīgu kanālu saraksts. Ja
šajā uznirstošajā logā nav vajadzīgo rezultātu, nospiediet Mēģināt vēlreiz,
lai mēģinātu vēlreiz. Atlasiet vislīdzīgāko rezultātu, pēc tam tas tiks parādīts
teksta laukā. Tīmekļa vietnē nospiediet meklēšanas pogu, lai iegūtu vajadzīgo
rezultātu.

✎✎ Lai lietotu balss meklēšanu, Magic tālvadības pultī nospiediet Balss
meklēšana( ) pat tad, ja ekrānā tiek rādīta QWERTY tastatūra.
✎✎ Pirms balss atpazīšanas funkcijas izmantošanas pārbaudiet tīkla
savienojumu.
✎✎ Ieteicams lietot tālvadības pulti ne tālāk kā 10 cm no jūsu sejas.
✎✎ Balss atpazīšana var neizdoties, ja runāsiet pārāk ātri vai lēnu.
✎✎ Atpazīšanas līmenis ir atkarīgs no lietotāja (balss, izrunas, intonācijas un
ātruma) un apkārtējās vides (trokšņa un TV skaļuma).
✎✎ Lai mainītu balss atpazīšanas valodu, atveriet SMART ➾ Iestatījumi ➙
IESPĒJA ➙ Valoda(Language) ➙ Balss meklēšanas valoda.
✎✎ Lai norādītu iemiesojuma iespēju Ieslēgt/Izslēgt, nospiediet SMART
Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Skatīt iemiesojumu.
Šī funkcija dažos modeļos var nebūt pieejama.
Darbina

➾

SMART

➾ Internets

Manuāli ievadiet televizorā vietrādi URL vai apmeklējiet izlasei pievienotās
vietnes.
Ļauj ievadīt tīmekļa adresi.
Ļauj izvēlēties, ja
ir atvērtas vairākas
pārlūkprogrammas.

Pievienot šo lapu izlasei.

✎✎ Internets nodrošina atbalstu visām programmas Flash versijām līdz pat
Flash 11, taču neatbalsta no platformas atkarīgas tehnoloģijas, piemēram,
ActiveX.
✎✎ Internets darbojas tikai kopā ar iepriekš instalētu spraudni.
✎✎ Izmantojot funkciju Internets, var demonstrēt tikai šādu veidu multivides failus:
JPEG/PNG/GIF
✎✎ Internets tiek aizvērta, ja nepietiek atmiņas.
✎✎ Televizorā instalētie Internets paredzētie fonti tiek lietoti un atkarībā no atskaņotā
satura, iespējams, netiks parādīti pareizi.
✎✎ Internets neatbalsta failu un fontu lejupielādi.
✎✎ Internets ir paredzēta izmantošanai televizorā, tādēļ tā var darboties citādi nekā
datoriem paredzētās pārlūkprogrammas.
✎✎ Internets ir TV pārlūks, un tas var nedarboties pareizi, atskaņojot dažus satura
failus.

Bezmaksas lietojumprogrammas ir pieejamas nekavējoties pēc reģistrēšanās,
savukārt, lai izmantotu maksas lietojumprogrammas, jānorāda maksāšanas
metode.
Reģistrēties un norādīt maksāšanas metodes varat televizorā vai mūsu vietnē
(www.lgappstv.com).
Problēma
Atverot izvēlni,
vienmēr atveras
paziņojums par
inicializēšanu.
Netiek parādīts
Premium kartes saturs.

Risinājums

• Paziņojums Inicializācija tiek rādīts, kamēr mikroprocesors un
aparatūra tiek atsāknēta, tiek iestatīti tīkla sakari un veidota
saziņa ar SDP (ierīces autentificēšana un pamatinformācijas
lejupielāde). Tas aizņem aptuveni 20 sekundes un ir ierasts
process.
• Saturs var nebūt redzams, ja esat mainījis Smart TV
valsts iestatījumu. Mainiet valsti, izvēloties SMART
➾
Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Pakalpojuma valsts iestatījums.

Problēma
Interneta lietošanas
laikā dažās vietnēs ir
tukši laukumi.
Internets automātiski
aizveras, apmeklējot
vietni.
Es jau esmu
reģistrējies, izmantojot
televizoru. Vai man ir
vēlreiz jāreģistrējas
vietnē (www.lgappstv.
com)?

Risinājums
• Televizora interneta funkcija nodrošina atbalstu visām
programmas Flash versijām līdz pat Flash 11 un demonstrē
tikai šādu formātu failus:
JPEG, PNG, GIF
• Iespējams, internets var aizvērties, ja vietnes informācijas
apjoma apstrādei nepietiek atmiņas.
• Ja reģistrējaties savā TV, nav jāveic papildu reģistrēšanās
LG vietnē (www.lgappstv.com). Kad esat reģistrējies savā
TV, varat pierakstīties vietnē, izmantojot to pašu ID un paroli
un ievadot papildinformāciju, lai pabeigtu e-pasta pārbaudes
procesu.

Problēma
Vai katrs ģimenes
loceklis var izmantot
citu ID vienā
televizorā?

Ko darīt, ja esmu
aizmirsis savu ID?

Risinājums
• Vienā televizorā ir iespējams vairākkārt reģistrēties ar
dažādiem ID.
• Jūs varat aplūkot televizorā reģistrētos ID, atverot SMART
➾ Pierakstīties ➙ ID saraksts.
• Varat aplūkot katra ID lietotāja nopirkto lietojumprogrammu
sarakstu. Savukārt sadaļā SMART
➾ Pierakstīties ➙
Mana lapa.
• Ja esat reģistrējies, izmantojot datoru, vietnē (www.
lgappstv.com) izmantojiet funkciju Vai aizmirsāt savu ID?.
• Ja esat reģistrējies, izmantojot televizoru, ID var aplūkot,
atverot SMART
➾ Pierakstīties ➙ Atrast ID.

Problēma
Es iegādājos
lietojumprogrammu
vietnē (www.lgappstv.
com). Kā es varu to
izmantot televizorā?
Vai varu skatīt
savu iegādāto
lietojumprogrammu
vēsturi?

Risinājums
• Ja vēlaties televizorā atvērt nopirkto lietojumprogrammu,
pierakstieties un aplūkojiet to izvēlnē Iegādātās
lietojumprogrammas.
Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties ID un skatiet
lietojumprogrammu sadaļā Mana lapa ➙ Iegādātās
lietojumprogrammas.
• Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties ID un skatiet
lietojumprogrammu sadaļā Mana lapa ➙ Iegādātās
lietojumprogrammas.
• Pierakstieties vietnē (www.lgappstv.com) un izvēlieties
Mana lapa ➙ Pirkumu vēsture.

Problēma
Es izdzēsu maksas
lietojumprogrammu.
Vai, lai to lejupielādētu,
tā ir jāpērk vēlreiz?

Vai LG Smart TV
pakalpojuma LG Smart
World programmas var
lietot gan televizorā,
gan datorā?

Risinājums
• Ja nejauši esat izdzēsis iegādāto lietojumprogrammu,
varat to lejupielādēt un instalēt atkārtoti, neveicot
papildu iegādi, ja vien šī lietojumprogramma joprojām ir
pieejama. Sākuma ekrāna augšdaļā atlasiet ID un atkārtoti
lejupielādējiet lietojumprogrammas: Mana lapa ➙ Iegādātās
lietojumprogrammas. (Iepriekš iegādātās programmas,
iespējams, netiks atkārtoti lejupielādētas vai palaistas
atkarībā no programmatūras versijas.)
• Pārbaudiet, vai TV modelis atbalsta LG Smart World.
• LG Smart TV pakalpojuma LG Smart World programmas var
lietot tikai LG Smart TV.
• Turklāt ir iespējams, ka vietnē (www.lgappstv.com)
iegādātās lietojumprogrammas nevar palaist PC un Mac
datoros, tādēļ, pērkot lietojumprogrammas, tas ir jāņem
vērā.

Problēma

Risinājums

Kā uzzināt, kurš ID
• Izvēlieties ID ekrāna Home augšdaļā un skatiet ID, kas
lietotājs pašlaik ir
konkrētajā brīdī ir pierakstījies, atverot Mana lapa ➙ Mana
pierakstījies televizorā?
informācija.
Es instalēju
• Izvēlieties SMART
➾ Manas lietojumprogrammas. Tiek
lietojumprogrammu
parādītas visas televizorā instalētās maksas un bezmaksas
televizorā. Kā varu
lietojumprogrammas.
aplūkot instalēto
lietojumprogrammu?
Ekrānā parādītā
• Ekrānā parādītajai lietojumprogrammai nepieciešamajai
lietojumprogrammai
atmiņas vietai ir iekļauta papildu vieta, kas nepieciešama
nepieciešamā
instalēšanai, tādēļ šis lielums var būt atšķirīgs no faktiskā.
atmiņas vieta var
atšķirties no faktiskās
televizorā instalētās
lietojumprogrammas
nepieciešamās atmiņas
vietas.

Problēma
Es aizmirsu sava
televizora paroli. Kā
man rīkoties?

Risinājums
• Ja, reģistrējoties TV, norādāt tikai ID un paroli, nevarat
atkopt paroli, ja tā tiek pazaudēta. Izveidojiet jaunu ID un
reģistrējieties ar šo ID.
• Ja, reģistrējoties TV vai LG vietnē (www.lgappstv.com),
norādāt papildinformāciju, nevis tikai ID un paroli, vietnē varat
atkopt savu paroli.

Problēma

Risinājums

• Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, televizorā
vai vietnē (www.lgappstv.com) jāreģistrē kredītkarte
Vai ir jāsaglabā
vai nepieciešams kredīts. Ja nevēlaties saglabāt savas
maksājuma informācija,
kredītkartes informāciju, savlaicīgi iegādājieties kredītu.
lai iegādātos maksas
Kredītu var iegādāties tikai mūsu vietnē, un maksas
lietojumprogrammas?
lietojumprogrammas nevarat iegādāties, ja nav reģistrēta
kredītkartes informācija vai nav pietiekama kredīta.
• Kā dalībnieks jūs nevarat pieprasīt atgriezt samaksāto
Vai ir iespējams
summu, ja pēc pirkuma veikšanas esat pārdomājis.
atgriezt nopirktu
• Ja produktam ir defekts vai tā lietošanas laikā radušās
lietojumprogrammu?
problēmas, ko jūs neesat radījuši, varat prasīt atlīdzību.
Tomēr jānorāda atlīdzības iemesls.

Problēma
Es reģistrējos savā
televizorā, bet nevaru
iegādāties maksas
lietojumprogrammas.
Vai kā ID ir jāizmanto
tikai e-pasta adrese?

Risinājums

• Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, nepieciešama
vietnē (www.lgappstv.com) reģistrēta kredītkarte. Turklāt,
lai veiktu pirkumus, varat uzturēt savu kredītu, papildinot to
vietnē. Jūs nevarat iegādāties maksas lietojumprogrammas,
ja jūsu kredītkartes dati nav reģistrēti mūsu vietnē vai jums
nepietiek kredīta.
• Jauniem dalībniekiem, kas reģistrējas, ID formāts ir mainīts no
burtciparu kombinācijas uz e-pasta adresi.
• Reģistrējoties kā savu ID varat norādīt tikai e-pasta adresi.

Problēma
Vai ir jāmaina ID
formāts uz e-pasta
adresi?

Kas ir LG konts?

Risinājums

• Jauniem dalībniekiem, kas reģistrējas, ID formāts ir mainīts no
burtciparu kombinācijas uz e-pasta adresi.

• Ja jau esat dalībnieks, joprojām varat izmantot savu
esošo ID vai mainīt to uz e-pasta adresi.

• LG konts ļauj pierakstīties visās pakalpojuma LG Smart
vietnēs, izmantojot vienu ID un paroli. LG kontā varat
izmantot šādus pakalpojumus: LG Smart TV, LG Smart World
(izņemot dažas valstis), LG Smart ThinQ un LG Smart air
conditioning (LG Smart vadu pakalpojums) utt.
• Atkarībā no pakalpojuma var tikt pieprasīta papildinformācija.

❐❐Pakalpojuma valsts iestatīšana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Pakalpojuma valsts iestatījums

Varat mainīt Smart TV valsts iestatījumu.

Tiek nodrošināts atlasītajā valstī pieejamais Premium pakalpojums un LG
Smart World.
Automātiskā
iestatīšana
Manuāla
iestatīšana

Televizorā Smart TV tiek automātiski iestatīta
pakalpojuma valsts.
Televizorā Smart TV var manuāli iestatīt pakalpojuma
valsti.

✎✎ Ja pakalpojuma valsts iestatīšanas laikā tiek pārtraukts savienojums ar
tīklu, iestatījums, iespējams, netiks norādīts pareizi.

❐❐Ekrāna tālvadības lietošana
Nospiediet tālvadības pults Magic Remote Control pogu

.

Ekrānā parādītajā ekrāna tālvadības logā atlasiet pogu, izmantojot tālvadības
pulti Magic Remote Control.

❌❌Ekrāna tālvadības lietošana
✎✎ Ekrāna tālvadības pogu tips atšķiras atkarībā no reģiona vai pievienotās
ierīces tipa.
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Cilne Ierīces maiņa

Iziet no ekrāna tālvadības

Pārvieto ekrāna tālvadību pa kreisi vai pa labi
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Televizora vadības pogas
✎✎ Pogu tips ir atkarīgs no modeļa.

❐❐Televizoram pievienotās ierīces vadība, izmantojot ekrāna

tālvadību

Varat kontrolēt SimpLink vai MHL pievienoto ierīci, izmantojot ekrāna tālvadību.
1 Pārbaudiet, vai ierīce ir savienota ar televizoru.
2 Kad ir nospiesta tālvadības pults Magic Remote Control poga
, cilnē
Ierīces maiņa atlasiet kontrolējamo ierīci. Tiek parādīts ekrāna tālvadības logs,
kurā var kontrolēt ierīci.
✎✎ Iespējams, dažos modeļos šī funkcija nedarbojas ar pogu

.

✎✎ Papildinformāciju par SimpLink vai MHL savienojumu skatiet televizora
lietotāja rokasgrāmatas sadaļā par savienojumiem.

❐❐Universālās vadības funkcijas izmantošana
[Tikai tālvadības pultij Magic Remote Control]
[Šī funkcija dažās valstīs, iespējams, nav pieejama.]
Izmantojot tālvadības pulti Magic Remote Control, varat vadīt televizora
pierīci, Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāli utt.
1 Pārbaudiet, vai ierīce, kuru vēlaties iestatīt, ir pievienota televizoram.
2 Nospiediet tālvadības pults Magic Remote Control pogu
un cilnē
Ierīces maiņa atlasiet vajadzīgās ierīces ikonu.
Ja vajadzīgā ierīce nav redzama, cilnē nospiediet uz
un atlasiet
vajadzīgo ārējo ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, cilnē Ierīces maiņa tiek
parādīts atlasītās ierīces nosaukums.
3 Kad cilnē Ierīces maiņa atlasāt vajadzīgo ierīci, ekrānā tiek parādīts ierīces
vadības logs Ekrāna tālvadība.
Lai skatītu citas vadības pogas, atlasiet
, kas atrodas loga
Ekrāna tālvadība apakšdaļā.

❌❌Universālās vadības funkcijas iestatījumu maiņa vainodzēšana
1 Nospiediet tālvadības pults Magic Remote Control pogu
un atlasiet
pogu
(TV/ievades atlase).
2 Loga apakšdaļā maināmajai ierīcei atlasiet opciju Mainīt iestatījumu vai
Atcelt iestatījumus.
✎✎ Mainot iestatījumu, pārbaudiet, vai ir ieslēgta tā ierīce, kas jāmaina.

✎✎ Katrā tipā varat iestatīt vienu ierīci.
✎✎ Izmantojot funkciju Ekrāna tālvadība, varat vadīt tikai tā zīmola vai ražotāja
ierīces, kuras varat atlasīt iestatīšanas ekrānā.
✎✎ Ja pirms universālās tālvadības pults iestatīšanas izveidojat savienojumu ar
tīklu, varat piekļūt atjauninātam atbalstīto ražotāju sarakstam.
✎✎ Atkarībā no ārējās ierīces modeļa, iespējams, nedarbosies dažas pogas.
✎✎ Novietojiet ierīci blakus televizoram, lai nodrošinātu raitu darbību.
✎✎ Ja ierīce ir atvilktnē, atveriet to.
✎✎ Atveriet SMART ➾ Universāla vadība vai SMART ➾ IEVADES
SARAKSTS ➙ Iestatīt universālo pulti un pievienojiet, izdzēsiet vai mainiet
ierīci.

❐❐3D attēlu skatīšanās

3D attēlveidošana ir tehnoloģija, kas izmanto kreisās un labās acs redzes
atšķirības, lai TV redzamie attēli izskatītos kā īsta trīsdimensiju telpa.
1 Atskaņojiet 3D attēla virsrakstu vai pārslēdziet uz 3D programmu.
2 Uzlieciet 3D brilles.
3 Nospiediet pogu 3D, lai mainītu 3D attēlveidošanu.
4 Lai beigtu 3D attēla skatīšanos, 3D attēlu skatīšanās laikā nospiediet
tālvadības pults pogu 3D.
✎✎ Atkarībā no ievades signāla pieejamais 3D veids var atšķirties.

❐❐3D attēlu detaļu pielāgošana
SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ 3D iestatījumi

Pielāgo dažādus 3D attēlveidošanas aspektus.

3D režīms

Norādiet atbilstošo 3D dziļumu.
• 3D dziļums : Pielāgo 3D dziļumu starp objektu un
fonu.
• 3D skatupunkts : Pielāgo 3D attēlu tuvāk/tālāk
skatītājam.

3D skaņas tālummaiņa Nodrošina uzlabotu 3D skaņu.
Analizējot oriģinālā ekrāna attēla īpašības, automātiski
3D īpašību atpazīšana
tiek veikta pielāgošana 3D ekrānam.
Normāla attēla skats Jūs varat skatīt 2D attēlus, kuriem noņemts 3D efekts.
Labo 3D attēlu krāsu.
3D krāsu koriģēšana ✎✎ Atkarībā no modeļa 3D krāsu koriģēšana var nebūt
pieejama.
3D attēlu korekcija
Pārslēdz 3D video kreisos/labos attēlus.

❐❐3D attēlu skatīšanās — brīdinājums
✎✎ Skatoties 3D attēlus, ieteicams, lai skatītājs saglabā attālumu, kas ir vismaz
divas reizes lielāks par ekrāna diagonāli.

✎✎ 3D attēlus nevar skatīties pareizi ar aizvara tipa brillēm, kuras nepieciešams
uzlādēt.
✎✎ Ja nākotnē par 3D apraides standartu kļūs formāts, ko šis TV neatbalsta, jums
būs nepieciešama papildu ierīce, piemēram, abonenta ierīce.

❐❐3D briļļu izmantošana — brīdinājums
✎✎ Nelietojiet 3D brilles optisko briļļu, saulesbriļļu vai aizsargbriļļu vietā. Nepareiza
3D briļļu lietošana var traumēt acis.
✎✎ Neglabājiet 3D brilles ārkārtas apstākļos. Ļoti augstas vai zemas temperatūras
iedarbība var deformēt lēcas. Nelietojiet deformētas brilles.
✎✎ Nespiediet uz 3D brillēm un nepakļaujiet tās triecienu iedarbībai. Nevērīgi
rīkojoties ar 3D brillēm, tās var tikt bojātas.

✎✎ 3D briļļu lēcas (ar polarizējošo pārklājumu) var viegli sabojāt skrāpējumi.
Tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu un tīru drāniņu. Netīra drāniņa var saskrāpēt
polarizējošo pārklājumu.

✎✎ Nesaskrāpējiet 3D briļļu lēcas virsmu ar asiem priekšmetiem vai tīrot ar
ķimikālijām. Ja lēcas virsma ir saskrāpēta, 3D attēls, iespējams, netiks attēlots
pareizi.

❐❐Kas ir Time Machine Ⅱ?
Šo funkciju varat izmantot, lai ierakstītu pašlaik skatīto programmu, vēlamo
programmu vai attītu reāllaikā skatītu programmu.
Tūlītēja
ierakstīšana
Ieplānotā
ierakstīšana
Atskaņošana
Laika nobīde

Nekavējoties ieraksta pašlaik skatīto programmu.
Izvēlas vajadzīgo programmu vai iestata ieraksta laiku.
Atskaņo ierakstus.
Attin reāllaikā skatīto programmu.

✎✎ [Atkarīgs no modeļa] Varat arī ierakstīt digitālās/analogās programmas, kas
tiek pārraidītas, izmantojot RF kabeli, un saturu, kas tiek atskaņots, izmantojot
AV IN ievadi.
✎✎ Netiek atbalstīta tāda ar autortiesībām aizsargāta satura ierakstīšana, kas
tiek rādīts televizora pierīcē, izmantojot AV ligzdu. Netiek atbalstīta arī DVD/
Blu-ray materiālu ierakstīšana.
✎✎ Visas pārraides aizsargā autortiesības; pirms šo pārraižu atveides vai
atskaņošanas, iespējams, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.
Ja lietotājs ieraksta audio vai video, izmantojot šo ierīci, ierakstus drīkst
lietot tikai personiskām vajadzībām. Ar autortiesībām aizsargātu ierakstu
pārdošana, pārraide vai noma ir aizliegta.

❐❐Tūlītējās ierakstīšanas funkcijas lietošana
➾ IER.
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IER.

Parāda norises joslu

Ieraksta no pašlaik skatītās ainas

✎✎ Attēls var atšķirties no TV ekrāna.
✎✎ Attēls var atšķirties no TV ekrāna. Ierakstīšanas laikā poga Ier.. mainās uz
pogu Ierakstīšanas apturēšana ( ).

✎✎ Lai veiktu tūlītēju ierakstīšanu, varat arī izmantot pogu Ier., kas atrodas
displeja logā Informācija.
✎✎ Tiek atbalstīta līdz pat 3 stundām ilga ierakstīšana. Lai mainītu ieraksta
beigu laiku, nospiediet pogu Ieraksta apturēšana un iestatiet opciju
Ieraksta beigu laika mainīšana.
✎✎ Ieraksta laiks var atšķirties atkarībā no USB atmiņas ierīces kapacitātes.
✎✎ Ierakstīšanas laikā nospiediet pogu Wheel (OK), lai ekrāna augšā pa labi
parādītu informāciju par ierakstīšanu.
✎✎ Pogas Wheel (OK) darbība var atšķirties atkarībā no valsts.
✎✎ Ja ierakstīšanas laikā izslēdzat TV, programma, iespējams, netiks
saglabāta. Pirms TV izslēgšanas ieteicams apturēt ierakstīšanu un
pārbaudīt, vai programma ir ierakstīta.
✎✎ Ierakstīšanas laikā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

❌❌Ierakstīšanas apturēšana
➾

(Ierakstīšanas apturēšana) ➾ Ieraksta apturēšana

❌❌Ierakstīšanas beigu laika mainīšana
➾ (Ierakstīšanas apturēšana) ➾ Ieraksta beigu laika
mainīšana
✎✎ Opcijā Ieraksta beigu laika mainīšana varat iestatīt līdz pat 5 stundām ilgu
laiku.

❐❐Ierakstīšanas plānošana
➾

(Norises josla) ➙ Ieplānot

Šī funkcija ļauj iestatīt datumu un laiku, kad jāieraksta vēlamā programma.

IER.

Tiešraide

Ierakstītā TV

Ieplānotā saraksts

✎✎ Iespēju Ieplānot varat atvērt, nospiežot SMART
Ieplānot.

Ieplānot

Opcija

➾ Time Machine Ⅱ ➙

TV ceļvedis

Manuālais taimeris

Varat izvēlēties programmu, kuru
plānojat skatīties vai ierakstīt.
TV ceļvedis

Varat izvēlēties datumu, laiku un
kanālu, lai plānotu skatīšanās vai
ieraksta laiku.
Manuālais taimeris

Manuālais taimeris

Ieplānotā saraksts

-24H

+24H

TV ceļvedis

Ieplānotā saraksts

✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
✎✎ Ja ir pieejama iespēja Programmu ceļvedis, tiek parādīta tikai izvēlne
Manuālais taimeris.
✎✎ Plānotā ieraksta garumam jābūt vismaz 2 minūtēm.

❐❐Ieplānotā saraksta pārbaude vai mainīšana
➾

(Norises josla) ➙ Ieplānotā saraksts

Šo funkciju varat izmantot, lai pārbaudītu, mainītu vai izdzēstu iestatīto
skatīšanās un ierakstīšanas grafiku.
✎✎ Varat pievienot līdz 30 programmām iespējā Ieplānotā saraksts.
✎✎ Iespēju Ieplānotā saraksts varat atvērt, nospiežot SMART
Machine Ⅱ ➙ Ieplānotā saraksts.

➾ Time

❐❐Ierakstu skatīšana
SMART

➾ SmartShareTM ➙ Ierakstītās TV pārraides

USB įrenginyje išsaugotus įrašus galite peržiūrėti vėliau. Pasirinktą įrašą galite
paleisti arba ištrinti.
Sākt demonstrēt no
pēdējās apstāšanās
Atsāk iepriekš atskaņotā ieraksta atskaņošanu.
vietas.
Demonstrēt no sākuma. Atskaņo izvēlēto ierakstu no sākuma.
Dzēst
Izdzēš izvēlēto ierakstu.
✎✎ Varat saglabāt līdz pat 600 ierakstiem sadaļā Ierakstītās TV pārraides.

❐❐Ierakstu pārvaldība
SMART

➾ SmartShareTM ➙ Ierakstītās TV pārraides

aizsargāt
Dzēst

Aizsargā izvēlēto ierakstu no automātiskas izdzēšanas.
Izdzēš izvēlēto ierakstu.

❐❐Ierakstu atskaņošanas kontrolēšana
Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu Wheel (OK).
Iestatīt ierakstu atskaņošanas
iespēju

Izvēlēties vietu, no kuras atskaņot

Klipa rediģēšana

Atskaņošanas laikā
regulēt attēlu

Atkārtot

Atkārtot/saglabāt klipu

✎✎ Attēls var atšķirties no TV ekrāna.

Iespēja

Skatīt 3D formātā
(Šī iespēja redzama
tikai tiem modeļiem, kas
atbalsta 3D)

❐❐USB ierīces pievienošana režīmam Time Machine Ⅱ
1 Sagatavojiet USB ierīci, kas ir jāizmanto ar režīmu Time Machine Ⅱ.
2 Pievienojiet USB atmiņas ierīci TV aizmugurē vai sānos esošajam portam ar
HDD IN etiķeti.
3 Lai USB ierīci izmantotu tikai režīmam Time Machine Ⅱ, inicializējiet ierīci.
Izvēlieties SMART ➾ Time Machine Ⅱ ➙ Opcija ➙ USB ierīces
inicializācija, ja pievienojat ierīci, kas nav inicializēta. Tiek parādīts ekrāns USB
ierīces inicializācija.
4 Lai pabeigtu USB ierīces inicializācija un izmantotu funkciju Laika nobīde,
iestatiet funkcijas Laika nobīde režīmu Ieslēgts.

✎✎ Kā režīma Time Machine Ⅱ USB ierīci varat izmantot tikai cieto disku
(HDD) vai cietvielu disku (SSD).
✎✎ Ieteicams izmantot USB ierīci, kuras kapacitāte ir no 40 GB līdz 2 TB.
✎✎ Izmantojot SSD, lasīšanas/rakstīšanas apjoms ir ierobežots. Tāpēc ir
ieteicams izmantot HDD.
✎✎ Lai noņemtu USB ierīci, izvēlieties Ātrā izvēlne ➙ USB ierīce. Pārbaudiet,
vai tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, ka USB ierīce ir noņemta.
✎✎ Ja USB ierīce nedarbojas pareizi, funkcija Time Machine Ⅱ var
nedarboties kā parasti.
✎✎ Ja izmantojat USB pagarinājuma kabeli, USB ierīci, iespējams, neatpazīs
vai tā nedarbosies pareizi.

❐❐Kas ir laika nobīde (reāllaika atskaņošana)?
Šo funkciju varat izmantot, lai pašlaik skatīto programmu īslaicīgi saglabātu
USB ierīcē un varētu atskaņot ainu, kuru neredzējāt, skatot TV. Ja īslaicīgi
pārtraucas skatīšanos, šī funkcija ļauj turpināt atskaņot saturu no tās vietas,
kur palikāt.
✎✎ Lai lietotu funkciju Laika nobīde, pēc USB ierīces pievienošanas ir jānorāda
režīma Laika nobīde iespēja Ieslēgts.
✎✎ [Atkarīgs no modeļa] Šī funkcija darbojas analogajās/digitālajās programmās
un AV ievades režīmā.
✎✎ Izmantojot funkciju Laika nobīde, varat atskaņot līdz pat divas stundas senu
programmu. Šis laiks var atšķirties atkarībā no reģiona.
✎✎ Ja ir ieslēgts režīms Laika nobīde un izslēdzat TV, nesaglabājot šis
funkcijas saglabāto attēlu, tas tiek izdzēsts.

❐❐Funkcijas Laika nobīde (reāllaika atskaņošana) lietošana
Izmantojiet Magic tālvadības pults kreiso vai labo navigācijas pogu, lai attītu vai
pārtītu skatīto attēlu par 10 sekundēm.

IER.

Tiešraide

Ierakstītā TV

Ieplānotā saraksts

Ieplānot

Opcija

✎✎ Funkciju Laika nobīde varat arī vadīt, izmantojot standarta tālvadības pults
kreiso vai labo navigācijas taustiņu.

❐❐Time Machine Ⅱ funkciju iestatīšanaa
SMART

➾ Time Machine Ⅱ ➙ Opcija

Lietojot funkciju, varat mainīt Time Machine Ⅱ iestatījumus.

Ieraksta kvalitāte

Laika nobīde

[Atkarīgs no modeļa]
Iestata ieraksta attēla kvalitāti. Varat iestatīt Augsta
kvalitāte vai Normāla kvalitāte.
✎✎ Ieraksta laiks var atšķirties atkarībā no ieraksta
kvalitātes.
Atskaņo neredzēto ainu.
• Ieslēgts: automātiski ieslēdz funkciju Laika nobīde,
kad tiek ieslēgts TV.
• Izslēgts: izslēdz funkciju Laika nobīde.

Automātiska
dzēšana
USB ierīces
inicializācija

Automātiski izdzēš vecus ierakstus, ja USB ierīce ir
pilna, lai nodrošinātu vietu jaunu ierakstu saglabāšanai.
✎✎ Aizsargātie ieraksti netiek izdzēsti automātiski.
Iestata, ka pievienotā atmiņas ierīce ir jāizmanto tikai
funkcijai Time Machine. Tiek izdzēsti visi USB ierīcē
saglabātie dati.

✎✎ Dators nenosaka atmiņas ierīci, kurā ir palaista funkcija USB ierīces
inicializācija.
✎✎ USB ierīcē saglabātie ieraksti var tikt bojāti. Ražotājs neatbild par
nekādiem ierakstu bojājumiem, jo lietotājs ir atbildīgs par datu pārvaldību.

❐ ❐Kas ir funkcija Kustību atpazīšana?
TV varat kontrolēt, kamerai rādot žestus.
Kustību atpazīšanas funkciju varat izmantot, lai izslēgtu TV, mainītu kanālu un
regulētu skaļumu.
✎ ✎ Kustību atpazīšana darbojas tikai tad, kad skatāties televizoru, un tā netiek
atbalstīta, izmantojot viedās izvēlnes, piemēram, kad pievienojat bezvadu
ierīces, ieskaitot TV programmas un USB
portus.
TV

HDMI1

Pārvietot

Komb. sign.

Izvēlēties

❐ ❐ Kustību atpazīšanas funkcijas lietošana
1 Sagatavojiet Smart TV kameru lietošanai. Ja Smart TV nav kameras,
uzstādiet LG videozvanu kameru (Jāiegādājas atsevišķi). (Papildinformāciju
skatiet instalēšanas rokasgrāmatā vai kameras lietotāja rokasgrāmatā.)
2 Kamera tiek aktivizēta 20–30 sekunžu laikā pēc televizora ieslēgšanas.
3 Atveriet SMART ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA un pārbaudiet, vai funkcijas
Kustību atpazīšana vērtība ir Ieslēgt.
4 Skatieties uz kameru, kamēr TV ir ieslēgts, un turiet roku tuvu sejai. TV ekrānā
tiek parādīts kustību atpazīšanas kontrolleris. (Kameras kustību atpazīšanas
diapazonu varat pārbaudīt, atverot SMART ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙
Palīdzība saistībā ar kameras iestatīšanu.)

5 Pārvietojiet roku pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos
funkciju. Sakļaujiet pirkstus dūrē un izvērsiet, lai startētu funkciju.
6 Ja roku nolaidīsit pārāk zemu ārpus kustību atpazīšanas diapazona,
kontrolleris pazudīs no ekrāna.
✎ ✎ Ja dūri turēsit sakļautu ilgāk par sekundi, izvēlētā funkcija tiks veikta
atkārtoti tik ilgi, līdz neizvērsīsit pirkstus.
✎ ✎ Ja TV skatāt, izmantojot televizora pierīci, instalējiet IR emulatoru (ANBL100, jāiegādājas atsevišķi), lai televizora pierīces skaļumu un kanālu
kontrolētu, izmantojot kustību atpazīšanas funkciju.

✎ ✎ Iespējams, funkcija Kustību atpazīšana nedarbosies pareizi šādos
gadījumos:
• Atrodaties pārāk gaišā vai tumšā vietā; (Optimāls apkārtējais spilgtums:
50–600 luksi)
• Kamera nevar noteikt jūsu seju, jo aiz jums ir gaisma.
• Kamera nenosaka jūsu seju, jo valkājat cepuri;
• Attālums starp jums un kameru ir pārāk mazs vai liels (ideālais attālums:
1,5–4,5 m).
• Kamera nevar noteikt jūsu pirkstus, jo jums ir cimdi vai saite.
• Jūs pārvietojāt savu roku uz priekšu, vai roka neatrodas pietiekami tuvu
sejai.
• Jūsu ādas krāsa ir līdzīga fona krāsai.
• Fons ir strīpains.

✎ ✎ Žestu var neatpazīt šādos gadījumos:
• Ja funkcijas Kustību atpazīšana iestatījums ir Izslēgt; noskaidrojiet to šeit:
SMART ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA.
: Iestatiet uz Ieslēgt.
• Ja TV ekrānā tiek rādīta cita izvēlne, kas nav kustību atpazīšanas
kontrollera izvēlne.
: Aizveriet citu izvēlni.
• (Iebūvētai kamerai) Ja kamera netiek pacelta
: Noteikti paceliet kameru.
✎ ✎ Ierīces, kas ir savienotas, izmantojot USB portu vai bezvadu savienojumu,
nevar ieslēgt, izmantojot kustību atpazīšanu.

✎ ✎ Ja kamera nosaka vairākas rokas, tā darbojas tikai ar pirmo noteikto roku.
Lai kontrolleri vadītu ar otru roku, nolaidiet roku, lai ekrānā tiktu aizvērts
kontrolleris, un pēc tam vēlreiz paceliet roku.
✎ ✎ Ja roku turat izstieptu vai sažņaugtu, kamera var to nenoteikt. Noteikti
paceliet roku tā, lai ir skaidri redzami visi pieci pirksti.
✎ ✎ Nepārvietojiet roku pārāk ātri un neveiciet pārāk lielas kustības. Lēnām
pārvietojiet roku tuvāk sejai.
✎ ✎ Ja Kustību atpazīšana nedarbojas pareizi, nolaidiet roku un pēc tam paceliet
to vēlreiz.
✎ ✎ Ja plaukstu atverat, pavērstu leņķī, kamera to var saprast kā dūres žestu un
izpildīt atlasīto funkciju.

❐❐Kas ir režīms Dual Play?
Spēlējot 1:1 spēli ar spēļu konsoli, piemēram, Playstation, XBox un Wii, lietotāji
parasti sadalīja ekrānu augšā un apakšā vai blakus.
Režīmā Dual Play abi spēlētāji var spēlēt spēli pilnekrānā.
Lai spēlētu režīmā Dual Play, nepieciešamas Dual Play brilles (A un B tipa).
Ja jūsu modeļa komplektācijā nav Dual Play briļļu, lūdzu, iegādājieties tās
atsevišķi.

❐❐Dual Play palaišana
1
2
3
4

Pievienojiet savu spēļu konsoli televizoram.
Izvēlieties SMART ➾ Vēl ➙ Dual Play. Tiek palaists režīms Dual Play.
Uzlieciet Dual Play brilles, lai spēlētu spēli.
Ja brīdī, kad ir ieslēgts režīms Dual Play, izvēlaties SMART ➾ Vēl ➙
Dual Play, tas tiek izslēgts.

✎✎ Izvēlieties Sadalītā ekrāna režīms (blakus/augšā un apakšā), kādu atbalsta
spēle.
Ja izvēlēto Sadalītā ekrāna režīms vēlamā spēle neatbalsta, režīms Dual Play
nav pieejams.

✎✎ Lai spēli varētu spēlēt režīmā Dual Play, tai jāatbalsta ekrāna sadalīšanas
režīms.
✎✎ Ja ekrāns, lietojot Dual Play brilles, nav skaidri saskatāms, spēlētāji var
samainīties brillēm. Izvēlieties piemērotas brilles atbilstoši Dual Play darbības
režīmam.
✎✎ Lai iestatītu spēles izvēlni, izslēdziet režīmu Dual Play.
✎✎ Spēles laikā daži attēli var pārklāties. Ieteicams spēlēt spēli, vēršot skatienu
pret ekrāna centra.
✎✎ Ja spēļu konsolei ir zema izšķirtspēja, attēla kvalitāte režīmā Dual Play var
nebūt tik laba.
✎✎ Lietojot režīmu Dual Play, attēls ekrānā ir redzams tikai 2D.

❐❐Piesardzība lietojot Dual Play brilles
✎✎ Lūdzu, ņemiet vērā, ka Dual Play brilles atšķiras no parastajām 3D brillēm.
Uz Dual Play brillēm ir atzīme „Dual Play”.
✎✎ Nelietojiet Dual Play brilles kā parastās brilles, saules brilles vai
aizsargbrilles. Šādi var gūt savainojumus.
✎✎ Neglabājiet Dual Play brilles ļoti karstā vai aukstā vietā. Šādi brilles var
deformēt. Nelietojiet deformētas brilles.

✎✎ Nemetiet Dual Play brilles un novērsiet to saskari ar citiem priekšmetiem.
Šādi var sabojāt produktu.
✎✎ Dual Play briļļu lēcas (ar polarizējošo pārklājumu) var ātri saskrāpēt. To
tīrīšanai izmantojiet mīkstu un tīru drāniņu. Svešķermeņi uz drānas var
radīt saskrāpējumus.
✎✎ Neskrāpējiet Dual Play briļļu lēcas ar asiem priekšmetiem un netīriet tās ar
ķimikālijām. Ja lēcas tiek saskrāpētas, attēli var izskatīties citādi, skatot
tos režīmā Dual Play.

❐❐Dual Play atbalstītie režīmi [FHD]
Ievade
Kompozītsignāls
Komb. sign.

HDMI/komponents

Signāls

Izšķirtspēja

480i
576i
480i
480p
576i

720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 480
720 x 576

720p

1280 x 720

1080i

1920 x 1080

1080p

1920 x 1080

Horizontālā
frekvence (KHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75

Vertikālā
frekvence (Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

❐❐Dual Play atbalstītie režīmi [ULTRA HD] : HDCP1.4
Ievade
Kompozītsignāls
Komb. sign.

HDMI/komponents

Signāls

Izšķirtspēja

480i
576i
480i
480p
576i

720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 480
720 x 576

720p

1280 x 720

1080i

1920 x 1080

1080p

1920 x 1080

Horizontālā
frekvence (KHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75

Vertikālā
frekvence (Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

Ievade

Signāls

Izšķirtspēja

HDMI

2160p

3840 x 2160

Horizontālā
frekvence (KHz)
53,95
54
56,25
61,43
67,5

✎✎ Daži modeļi var neatbalstīt kompozīto/komponento ievadi.
✎✎ Atbalstītie Dual Play formāti: blakus/augšā un apakšā

Vertikālā
frekvence (Hz)
23,976
24
25
29,97
30

Lietojumprogrammu LG TV Remote varat lejupielādēt no Google Play Store vai
Apple App Store un lietot jebkurā TV, kas ir savienots ar viedtālruni.
• Tagad savā viedtālrunī varat skatīties iecienītākās TV pārraides. (Tikai
dažos modeļos)
• Varat ērti ievadīt konta informāciju, lai pieteiktos.
• Viedtālrunī varat pievienot iecienītākos kanālus.
• Tieši savā viedtālrunī varat izmantot tādas funkcijas kā PREMIUM, Manas
lietojumpr. un SmartShareTM.
• Tiek atbalstīta teksta ievades funkcija, tāpēc varat ērti ievadīt tekstu.
(Dažos ekrānos tekstu nevar ievadīt.)
• Izmantojiet lietojumprogrammas skārienpaliktni, lai kontrolētu ierīci tāpat,
kā to darītu ar Magic tālvadības pults rādītāju.
• Lai kontrolētu TV spēles lietojumprogrammu, izvēlieties
lietojumprogrammas LG TV Remote iespēju Spēļu paliktnis.

• Tiek nodrošināta tastatūra, kuru varat izmantot, lai kontrolētu televizora
pierīci un multivides ierīces. (Tikai dažiem modeļiem ar īpašiem
nosacījumiem.)
• Skatot televizoru viedtālrunī, televizorā varat ieslēgt enerģijas taupīšanas
režīmu.
• Varat tvert skatīto ekrānu un kopīgot to sociālā tīkla pakalpojumos,
piemēram, Twitter un Facebook.
✎✎ Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no televizora vai
lietojumprogrammas LG TV Remote versijas.

❐❐USB vadu/bezvadu peles lietošana
Pievienojiet peli USB portam. Izmantojiet peli, lai televizora ekrānā pārvietotu
rādītāju un atlasītu vajadzīgo izvēlni.
Pele

Magic Remote Control

Kreisā poga

Tālvadības pults Magic Remote Control poga OK

Ritenīša poga

Tālvadības pults Magic Remote Control ritenīša poga

✎✎ Peles labā poga un speciālās pogas nedarbojas.
✎✎ Bezvadu USB peles un tastatūras izmantošanu var ietekmēt radiofrekvences
un attālums.

❐❐USB vadu/bezvadu tastatūras lietošana
Pievienojiet tastatūru USB portam. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu tekstu, kad
lietojat meklēšanas funkciju vai internetu.
✎✎ Dažos ekrānos tekstu nevar ievadīt.
✎✎ Ieteicams izmantot tādu izstrādājumu, kuram ir pārbaudīta saderība ar LG TV.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 un LG Electronics ST-800
✎✎ Lai mainītu ievades valodu, tastatūrā nospiediet valodas pārslēgšanas
taustiņu (vai labo taustiņu Alt).

❐❐Spēļu paliktņa lietošana
Ja spēlei nepieciešams spēļu paliktnis, pievienojiet to TV USB portam.
✎✎ Ieteicams izmantot autorizētu spēļu paliktni, kuram ir pārbaudīta saderība ar
LG TV.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2
Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad,
Microsoft Xbox 360 kontrolleris (vadu) un SONY PLAYSTATION(R)3 kontrolleris

SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Programm. atjaunināšana

Tā izmanto programmatūras atjaunināšanas funkciju, lai pārbaudītu jaunākās
versijas pieejamību un to lejupielādētu.
Atjauninājumu pieejamību var pārbaudīt arī manuāli.
Programm.
atjaunināšana

Iestatiet to kā Iesl.
Ja ir pieejams atjauninājums, tiks parādīta uznirstoša
izvēlne, ka jāatjaunina.

Automātiskās
atjaunināšanas
režīms

Ja ir pieejams atjauninājums, atjaunināšana tiks sākta
automātiski, nerādot uznirstošu izvēlni.

Pārbaudīt
atjauninājuma
versiju

Pārbauda jaunāko instalēto atjauninājuma versiju. Kad
pieejams jaunāks atjauninājums, lejupielādes procesu var
veikt manuāli.

✎✎ Kad sākas atjaunināšana, uz īsu brīdi tiek parādīts atjaunināšanas statusa
logs, pēc tam tas pazūd.
✎✎ Jaunāko versiju var iegūt, izmantojot digitālās apraides signālu vai
interneta savienojumu.
✎✎ Ja programmatūras lejupielāde tiek veikta, izmantojot digitālās apraides
signālu, tad, pārslēdzot programmu, lejupielādes process tiek pārtraukts.
Atgriežoties sākotnējā programmā, var atjaunot lejupielādes procesu.
✎✎ Ja programmatūra netiek atjaunināta, dažas funkcijas var nedarboties
pareizi.
✎✎ [Tas attiecas uz Somijas/Zviedrijas/Dānijas/Norvēģijas modeļiem.]
Ja programmatūra tiek atjaunināta, izmantojot apraides signālu, tiks
prasīts turpināt atjaunināšanu neatkarīgi no tā, vai funkcija Automātiskās
atjaunināšanas režīms ir iespējota.

Ja parādās šādas pazīmes, veiciet turpmāk aprakstītās pārbaudes un
pielāgojumus. Iespējams, tie nav bojājumi.

SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Signāla pārbaude

Rāda MUX (multipleksētāja) un pakalpojuma informāciju utt. Izvēloties Antena
un satelīts vai Kabelis un satelīts, tiek rādīta tikai antenas vai kabeļa signāla
pārbaude.

❐❐Vispārīga informācija
Problēma

Risinājums

Nevar redzēt noteiktus
kanālus.

• Noregulējiet antenas atrašanās vietu un virzienu.
• Saglabājiet vajadzīgos kanālus sadaļā Automātiskā meklēš.
vai Kanāla rediģēšana.

Pēc televizora
ieslēgšanas viss attēls
parādīts ar aizkavi.

• Tā nav problēma, jo šis process ir paredzēts, lai notīrītu
attēla traucējumus, kuri var rasties, ja TV tiek ieslēgts
pirmo reizi.

❐❐Attēli
SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Attēla pārbaude

Pārbaudiet, vai attēla signāla izvade ir normāla, sākumā veicot attēla
pārbaudi.
Ja nav problēmu ar pārbaudes attēlu, pārbaudiet ārējās ierīces savienojumus
vai apraides signālus.
Problēma
Uzkavējas iepriekšējo
kanālu vai citu kanālu
attēli, vai ekrānā redzamas
nepatīkamas svītras.

Risinājums
• Noregulējiet antenu TV stacijas virzienā vai skatiet
rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par antenas
pareizu pievienošanu.

Problēma
Uz īsu brīdi parādās
vibrējošas horizontālas/
vertikālas līnijas un tīklveida
raksti.
Digitālās apraides laikā
ekrāna displejs sastingst vai
nedarbojas pareizi.
Digitālā apraide nav
pieejama pat tad, kad ir
pievienots kabelis.

Risinājums
• Šādu problēmu var radīti spēcīgi elektroniski
traucējumi. Izslēdziet citas elektroniskās ierīces,
piemēram, mobilos tālruņus, jaudīgus instrumentus un
citas mazas elektriskās ierīces.
• Tas var notikt vāju signālu vai nestabilas uztveršanas
dēļ. Noregulējiet antenas novietojuma virzienu vai
kabeļu savienojumus.
• Ja manuālā meklēšanā signāla stiprums vai kvalitāte
ir zema, sazinieties ar TV staciju vai administratīvo
biroju, lai veiktu pārbaudi.
• Sazinieties ar kabeļtelevīzijas operatoru attiecībā uz
abonementu un/vai signālu. (Atkarībā no abonementa
digitālā apraide var netikt atbalstīta.)

Problēma

Risinājums

Pievienojot HDMI, attēls nav
redzams vai ir neskaidrs.

• Pārbaudiet HDMIⓇ kabeļa specifikāciju. Izmantojiet
tikai HDMIⓇ kabeli. Izmantojot citus kabeļus, attēli
var pakāpeniski parādīties vai izzust, vai arī tikt rādīti
nepareizi.
• Pārliecinieties, vai visi kabeļu savienojumi ir droši
pievienoti. Ja savienojumi nav droši pievienoti, attēli
netiks rādīti pareizi.

Nedarbojas, ja ir pievienota
USB atmiņas ierīce.

• Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai
jaunāka.

❐❐Skaņa
SMART

➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Skaņas pārbaude

Vispirms veiciet skaņas pārbaudi, lai pārbaudītu, vai skaņas signāla izvade ir
normāla.
Ja pārbaudes skaņa ir normāla, pārbaudiet ārējo ierīču savienojumus vai
apraides signālus.
Problēma

Risinājums

Ekrānā redzams attēls, bet
nav skaņas.

• Pārbaudiet citus TV kanālus.
• Pārliecinieties, vai TV skaļrunis iestatīta opcija Ieslēgts.

Analogajai apraidei stereo
skaņa nav skaidra vai skan
tikai viens skaļrunis.

• Sliktas uztveramības apgabalos (teritorijās ar vāju vai
nestabilu signālu) vai arī, ja nav stabils multi audio
signāls, sadaļā Multi Audio izvēlieties Mono.
• Pielāgojiet balansu, izmantojot navigācijas pogu.

Problēma

Risinājums

TV skaņa nav sinhrona ar
mutes kustībām, vai skaņa
laiku pa laikam pazūd.

• Ja šī problēma ir tikai noteiktam TV kanālam, tās
cēlonis var būt problēmas ar atsevišķas stacijas
apraides signālu. Sazinieties ar TV staciju vai vietējo
kabeļtelevīzijas operatoru.

Mainot kanālus, skaļums ir
dažāds.

• Dažādiem kanāliem skaļums var būt atšķirīgs.
• Iestatiet funkciju Automātisks skaļums uz Ieslēgts.

Problēma

Risinājums

Dažiem kanāliem nav skaņas
vai ir dzirdama tikai fona
mūzika (ja tā ir programma,
kas veidota citu valstu
skatītājiem).

• Sadaļā Valoda kā vēlamo valodu iestatiet Valoda ➙
Audio valoda. Pat ja tiek mainīta opcijas Multi Audio
valoda, pēc televizora izslēgšanas vai kanāla maiņas
tiks atiestatīti noklusējuma iestatījumi.

Pievienojot HDMI/USB, nav
skaņas.

• Pārbaudiet, vai HDMIⓇ kabelis ir ātrdarbīgs.
• Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai
jaunāka.
• Izmantojiet tikai parastos mūzikas failus (*mp3).

❐❐Datora pievienošanas problēma
Problēma

Pēc datora
pievienošanas ekrānā
nav redzams attēls.

Pēc datora
pievienošanas,
izmantojot HDMI
kabeli, nav skaņas.

Risinājums
•
•
•
•

Pārliecinieties, vai dators un TV ir droši savienoti.
Izmantojot tālvadības pulti, izslēdziet un atkal ieslēdziet TV.
Pārstartējiet datoru, neizslēdzot TV.
Pārbaudiet, vai datora ievadei ir iestatīta pareiza
izšķirtspēja.
• Lai televizoru izmantotu kā otru monitoru, pārbaudiet, vai
pievienotais galddators vai klēpjdators atbalsta attēlošanu
uz diviem ekrāniem.
• Atkārtoti pievienojiet HDMI kabeli.
• Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai pārliecinātos, ka
tā atbalsta HDMI balss izvadi. (DVI formāta videokartēm
nepieciešams pievienot atsevišķu skaņas kabeli.)

Problēma
Kad ir pievienots
dators, ekrāna attēls
daļēji tiek nogriezts vai
nobīdīts uz malu.

Risinājums
• Iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbalsta datora ievadi. (Ja tā
nedarbojas, atkārtoti palaidiet datoru.)

❐❐Problēmas ar filmu atskaņošanu, izmantojot funkciju Mana

multivide.

Problēma
Netiek rādīti filmu saraksta
faili.
„This file is invalid.” („Fails
nav derīgs.”) Parādās šāds
kļūdas paziņojums vai nav
normāls ekrāna attēls, bet
skaņas kvalitāte tomēr ir
laba.

Risinājums
• Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīcē esošos failus var
nolasīt datorā.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila
paplašinājums.
• Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora
video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.)
• Pārbaudiet, vai dators atbalsta šādu izšķirtspēju.
• Pārliecinieties, vai tiek atbalstīts šis video/audio
kodeks.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts šāds kadru nomaiņas
ātrums.

Problēma
„Unsupported Audio.”
(„Neatbalstīts audio.”)
Redzams šis kļūdas
paziņojums, vai skaņa nav
normāla, kaut arī ekrāna
attēls ir labs.

Risinājums
• Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora
video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.)
• Pārbaudiet, vai dators atbalsta audio kodeku.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts bitu pārraides ātrums.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts iztveršanas ātrums.

Problēma

Nav redzami subtitri.

Risinājums
• Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora
video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.)
• Pārbaudiet, vai video failam ir tāds pats nosaukums kā
subtitru failam.
• Pārliecinieties, vai video un subtitru faili atrodas vienā
mapē.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts subtitru formāts.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīta subtitru valoda.
(Lai pārbaudītu valodu, atveriet subtitru failu
lietojumprogrammā Piezīmjbloks.)

✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
✎✎ Lai iegūtu informāciju par pakalpojumu pieprasīšanu, skatiet televizora
izvēlni.
SMART ➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Inform. par prod./pakalpoj.

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.

%=

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.

ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73
Обмеження України на наявність небезпечних речовин
Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного
використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.
Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of
restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic
equipment.

❐❐EU Conformity Notice
LG Electronics hereby declares that this product is in
compliance with the following Directives.
R&TTE Directive 1999/5/EC
EMC Directive 2004/108/EC
LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC
The products described above comply with the essential requirements of the directives
specified.
This device is a 2.4 and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all
EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use
applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in
order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for
supplying public access to telecommunications and/or network services.
This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas
the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5
MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority
in France.
European representative:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

❌❌ [Shqip]
Deklarata e Konformitetit për BE-në
LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se
ky produkt është në përputhje me Direktivat e
mëposhtme.
Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/
KE
Produktet e përshkruara më lart përputhen
me kërkesat thelbësore të direktivave të
specifikuara.
Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë
Vetëm për përdorim të brendshëm.

❌❌ [Bosanski]
Napomena o usklađenosti sa propisima
EU
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:
Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC
Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Samo za unutarnju upotrebu.

❌❌ [Български]
Бележка относно съответствие с
нормите на ЕС
С настоящото LG Electronics декларира,
че този продукт съответства на следните
директиви.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC
Описаният по-горе продукт съответства
на основните изисквания на посочените
директиви.

❌❌ [Česky]
Prohlášení o shodě s legislativou EU
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že tento výrobek je ve shodě s následujícími
směrnicemi.
Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Výše popisované produkty jsou v souladu se
základními požadavky uvedených směrnic.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko

За употреба само в закрити помещения.

Pouze pro vnitřní použití.

❌❌ [Dansk]
EU-overensstemmelseserklæring

❌❌ [Nederlands]
Conformiteitsverklaring (EU)

LG Electronics erklærer hermed, at dette
produkt overholder følgende direktiver.

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet
aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor,
overholder de vigtigste krav i de angivne
direktiver.

De hierboven genoemde producten voldoen
aan de essentiële voorwaarden van de
gespecificeerde richtlijnen.

Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Kun til indendørs brug.

Alleen voor gebruik binnen.

❌❌ [Eesti]
EÜ vastavuskinnitus

❌❌ [Suomi]
EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see
toode ühildub järg¬miste direktiividega.

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä
tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.
Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland
Kasutada ainult siseruumides.

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.
Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat
Vain sisäkäyttöön.

❌❌ [Français]
Notice de conformité UE

❌❌ [Deutsch]
EU-Konformitätserklärung

LG Electronics atteste que ces produits est en
conformité avec les Directives suivantes.

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses
Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse
tension

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Les produits décrits ci-dessus sont en
conformité avec les exigences essentiels des
directives spécifiées.
Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas
Usage intérieur uniquement.

Die oben beschriebenen Produkte
entsprechen den grundlegenden
Anforderungen der angegebenen Richtlinien.
Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande
Nur zur Verwendung in Innenräumen.

❌❌ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.
Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν
προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:
Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και
Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού
(R&TTE)
Οδηγία 2004/108/EΚ περί
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EΚ περί Χαμηλής Τάσης
Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω
οδηγιών.
Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία
Μόνο για εσωτερική χρήση.

❌❌ [Magyar]
EU megfelelőségi nyilatkozat
Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő irányelvek
előírásainak:
1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv
A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a
megadott irányelvek alapvető előírásait.
Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia
Csak beltéri használatra.

❌❌ [Italiano]
Avviso di conformità EU
LG dichiara che questo prodotto è conforme
alle seguenti direttive.
Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE
I prodotti descritti sopra sono conformi ai
requisiti essenziali delle direttive specificate.
Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi
Solo per uso interno.

❌❌ [Қазақша]
ЕО сәйкестік туралы ескертуі
LG Electronics осы құжат арқылы бұл
құрылғының мына директиваларға сай
екенін мәлімдейді.
Радио және телекоммуникациялық
жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік
үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/
EC директивасы
Жоғарыда сипатталған өнімдер
көрсетілген директивалардың негізгі
талаптарына сай келеді.
Еуропадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд
Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

❌❌ [Latviešu]
Paziņojums par atbilstību ES direktīvām
LG Electronics ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst turpmāk minētajām
direktīvām.
R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK
Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst
norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.
Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande
Tikai lietošanai telpās.

❌❌ [Lietuvių k.]
EB atitikties deklaracija
„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas
atitinka tokias direktyvas.
R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB
Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų
direktyvų esminius reikalavimus.
Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai
Naudoti tik patalpose.

❌❌ [Македонски]
Известување за усогласеност со ЕУ

❌❌ [Norsk]
Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics јавно изјавува дека овој
производ е во согласност со следните
директиви.

LG Electronics erklærer herved at dette
produktet er i henhold til de følgende
direktivene.

R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги
исполнуваат основните услови од
посочените директиви.

Produktene som beskrives ovenfor,
overholder kravene i de angitte direktivene.

Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија
За употреба само во затворени простории.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland
Bare til innendørs bruk.

❌❌ [Polski]
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza,
że ten produkt spełnia wymagania
poniższych dyrektyw.
Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu
elektrycznego przeznaczonego do stosowania
w określonych granicach napięcia
Powyżej wymienione produkty spełniają
zasadnicze wymagania wymienionych
dyrektyw.
Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

❌❌ [Português]
Aviso de conformidade da UE
A LG Electronics declara por este meio que
este produto está em conformidade com as
seguintes Directivas.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade
electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA
TENSÃO 2006/95/CE
Os produtos acima descritos estão em
conformidade com os requisitos essenciais
das directivas especificadas.
Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda
Apenas para uso em espaços interiores.

❌❌ [Română]
Declaraţie de conformitate UE
Prin prezenta, LG Electronics declară că
acest produs este conform cu următoarele
Directive.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE
Produsul descris mai sus este conform cu
cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.
Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda
Doar pentru utilizare în interior.

❌❌ [Русский]
Уведомление о соответствии
нормам ЕС
Компания LG Electronics настоящим
заявляет о том, что данное изделие
соответствует следующим директивам.
Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC
Описанные выше изделия соответствуют
основным требованиям указанных
директив.
Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды
Только для использования в помещении.

❌❌ [Srpski]
Napomena o usklađenosti sa
standardima

❌❌ [Hrvatski]
Napomena o sukladnosti s EU
standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s
osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.
Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Koristite samo u zatvorenom prostoru.

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

❌❌ [Slovenčina]
Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje,
že tento výrobok dosahuje súlad s
nasledujúcimi smernicami.
Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES
Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným
požiadavkám uvedených smerníc.
Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko
Len na použitie v interiéri.

❌❌ [Slovenščina]
Izjava o skladnosti EU
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v
skladu z naslednjimi direktivami.
Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi ter
medsebojnem priznavanju skladnosti te
opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni
združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti
Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene
zahteve navedenih direktiv.
Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

❌❌ [Español]
Aviso de conformidad con la UE
Por la presente, LG Electronics declara que
este producto cumple con las siguientes
directivas.
Directiva sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación
1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad
electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

❌❌ [Svenska]
Meddelande om EU-regelefterlevnad
LG Electronics intygar härmed att den här
produkten uppfyller följande gällande direktiv:
R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
Ovan nämnda produkter stämmer överens
med de grundläggande kraven som anges i
direktiven.

Los productos descritos anteriormente
cumplen con los requisitos esenciales de las
directivas especificadas.

Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna

Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos

Används endast inomhus.

Sólo para uso en interiores.

❌❌ [Türkçe]
AB Uygunluk Bildirimi
LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki
Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.
R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC
Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen
direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.
Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda
Sadece kapalı alanda kullanım.

❌❌ [Укрaїнcькa]
Підтвердження відповідності
стандартам ЄС
Цим компанія LG Electronics підтверджує
відповідність цього продукту вимогам
директив, що перелічені нижче.
Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC
Описані вище продукти відповідають
основним вимогам вказаних директив.
Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди
Призначено лише для використання в
приміщенні.

❐❐Information for recycling (take-back offer)
This product may contain parts which could be hazardous to the environment.
It is important that this product be recycled after use.
LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method.
There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.
Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are
treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information
about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate
representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :
http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp

❐❐Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other
European countries with separate collection systems)
This symbol on the battery or on the packaging indicates that the
battery provided with this product shall not be treated as household
waste.
By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help
prevent potentially negative consequences for the environment and
human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the
battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.
Pb

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a
permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by
qualified service staff only.
To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the
product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.
For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact
your local authority, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.

❐❐Energy Saving
Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity
bills.
The following indications allow to reduce power consumption when the television is not
being watched:
• turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to
zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a
long time, e.g. when on holiday,
• putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still
draw some power,
• reducing the brightness of the screen will reduce energy use.

