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คําแนะนําดานความปลอดภัย
คําเตือน

อยาวางเครื่องรับโทรทัศนและรีโมทคอนโทรลในสภาพแวดลอม
ดังตอไปนี้

ยึดสายไฟหลักใหแนน หากสายไฟหลักยึดไวอยางหลวมๆ อาจเกิด
ประกายไฟขึ้นได

ภาษาไทย

โปรดอานคําแนะนําตางๆ เหลานี้กอนใชงานเครื่องรับโทรทัศนของทาน

ตรวจสอบใหแนใจสายไฟที่ใชอยูไ กลจากวัตถุที่รอน เชนเครื่องทําความ
รอนซึ่งอาจทําใหเกิดไฟไหมหรืออันตรายจากไฟฟาที่ช็อต

•
•
•
•

สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
เปนบริเวณที่มีความชื้นสูงเชน หองนํ้า
ใกลแหลงความรอนใดๆ เชน เตา และอุปกรณอื่นๆ ที่ผลิตความรอน
สถานที่ใกลเคียงเคานเตอรหองครัวหรือความชื้นซึ่งสัมผัสกับไอนํ้า
หรือนํ้ามันไดงาย
• ในพื้นที่ไดรับนํ้าฝนหรือลม
• อยูใกล ภาชนะบรรจุนํ้าเชน แจกัน
มิฉะนั้นอาจเปนเหตุไฟไหม ไฟฟาช็อตการทํางานผิดพลาดหรือการเสียรูป
ของผลิตภัณฑ

อยาวางวัตถุที่หนักหรือตัวผลิตภัณฑทับบนสายไฟอาจทําใหเกิดไฟไหม
หรือไฟฟาช็อต

ควรโคงสายอากาศระหวางภายในและภายนอกอาคารเพื่อปองกันไมใหนํ้า
ฝนที่ไหลมาจากดานนอก อาจทําใหเกิดความเสียหายตอตัวผลิตภัณฑและ
ไฟฟาช็อต
อยาวางผลิตภัณฑในบริเวณซึ่งมีการสัมผัสกับฝุนละอองซึ่งอาจทําใหเกิด
อันตรายจากไฟไหม

ปลั๊กไฟหลักที่ยังไมไดถอดออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟจะยังคงสภาพพรอม
ใชงานอยู ซึ่งอาจเกิดอันตรายได

การติดตั้งทีวีบนผนังควรตรวจสอบใหแนใจวาไมมกี ารติดตั้งสายไฟฟา
หลักและสายสัญญาณที่ดา นหลังของทีวีซึ่งอาจจะทําใหเกิดไฟไหมหรือ
ไฟฟาช็อต

อยาเสียบอุปกรณไฟฟามากเกินไปลงในเตาเสียบไฟฟา อาจทําใหเกิดไฟ
ไหมเนื่องจากความรอนมากเกินไป
อยาสัมผัสปลั๊กไฟดวยมือที่เปยก ถาปลั๊กมีความชื้น หรือปกคลุมไปดวยฝุน
ละออง ควรเช็ดปลั๊กสายไฟใหแหงโดยทั่ว หรือขจัดฝุนละอองออกกอนใช
งาน คุณอาจไดรับอันตรายจากไฟฟาดูดเนื่องจากความชื้นสูง
อยาวางผลิตภัณฑหรือปลอยใหหลุดรวงเมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก
ซึ่งอาจทําใหบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ

ตรวจสอบใหแนใจในการเชื่อมตอสายไฟและตอสายดิน (ยกเวนสําหรับ
อุปกรณที่ไมไดมีสายดินเพราะคุณอาจถูกไฟฟาดูดหรือไดรับบาดเจ็บ)
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เก็บวัสดุปองกันความชื้นที่บรรจุภัณฑ หรือไวนิลบรรจุภัณฑออกหางจากมือ
เด็ก วัสดุปองกันความชื้นเปนอันตรายหากกลืนกิน หากกลืนกินโดยไมได
ตั้งใจ พยายามใหผูปวยอาเจียน และไปโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดบรรจุภัณฑ
ไวนิลสามารถทําใหเกิดการหายใจไมออก เก็บไวใหหางจากมือเด็ก

อยาปลอยใหเด็กของทานปนขึ้นไปหรือเกาะเครื่องรับโทรทัศนซึ่ง
อาจตกหรือลม อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง

ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชอยางระมัดระวังเพื่อปองกันเด็กจากการเผลอรับประทาน
ในกรณีที่รับประทานใหนําไปพบแพทยทันที

หามนําโลหะ เชนตะเกียบที่เปนโลหะ เสียบเขากับสายไฟซึ่งดานหนึ่งมี
การเสียบไฟไวกับเตาเสียบ หามสัมผัสสายไฟหลังเสียบไฟไวกับเตาเสียบ
คุณอาจจะไดรับอันตรายจากไฟฟา (เฉพาะบางรุน)

อยาฉีดนํ้าลงบนผลิตภัณฑหรือ ขัดสีดวยสารไวไฟ (ทินเนอรหรือเบน
ซีน) อาจทําใหเกิดไฟไหมหรืออุบัติเหตุไฟฟาช็อต

ระวังการกระแทกที่จะสงผลกระทบตอตัวผลิตภัณฑหรือวัตถุใดๆ รวงอยู
ในผลิตภัณฑ หามวางสิ่งใดบนหนาจอ คุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑไดรับความเสียหาย

อยาสัมผัสกับผลิตภัณฑหรือเสาอากาศในชวงพายุฟาคะนองหรือฟาแลบ
เพราะคุณอาจจะถูกไฟฟาดูดได

อยาเสียบเตาเสียบไฟที่ผนังเมื่อมีการรั่วไหลของกาซ เปดหนาตางและ
ระบายอากาศ มันอาจจะทําใหเกิดไฟไหมจากประกายไฟ

อยาถอดแยกชิ้นสวน ซอมแซมหรือแกไขสินคาดวยตนเองเพราะจะ
เปนเหตุไฟไหมหรืออุบัติเหตุไฟฟาช็อตได โปรดติดตอศูนยบริการเพื่อ
ตรวจสอบแกไขซอมแซม
หลีกเลี่ยงการเก็บวัตถุไวไฟอยูใกลเครื่องรับโทรทัศนอาจเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหมเนื่องจากวัตถุไวไฟ
ถาเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ใหถอดปลั๊กสินคาทันทีและติดตอศูนย
บริการใกลบาน

อยาวางวัตถุที่เปนโลหะเชน เหรียญ หมุดผม ตะเกียบหรือเสนลวดลงใน
ผลิตภัณฑ หรือวัตถุไวไฟ เชนกระดาษและไมขีดไฟ โดยเฉพาะเด็ก ซึ่งจะ
ทําใหเกิดไฟช็อต ไฟไหมหรือไดรับบาดเจ็บเกิดขึ้นได ถาวัตถุแปลกปลอม
หลนในผลิตภัณฑถอดสายไฟ และติดตอศูนยบริการ
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•
•
•
•

ผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบจากการกระแทก

เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ
วัตถุแปลกปลอมไดเขาไปในผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑเกิดควันไฟหรือกลิ่นแปลกๆ
เพราะสิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต

ขอควรระวัง

ผลิตภัณฑจะตองไมถูกสัมผัสกับหยดนํ้า หรือราดนํ้าและวัตถุใดๆ ที่เต็มไป
ดวยของเหลว เชนแจกันวางไวบนอุปกรณ

ติดตั้งผลิตภัณฑในบริเวณที่ไมเกิดคลื่นวิทยุรบกวน

ภาษาไทย

หากคุณไมไดใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ควรถอดสายไฟออกจากตัว
ผลิตภัณฑเพราะฝุนหรือการเสื่อมสภาพฉนวน อาจทําใหเกิดการรั่วไหลของ
ไฟฟา ไฟฟาช็อตหรือไฟไหม

ควรมีระยะหางเพียงพอระหวางเสาอากาศภายนอกและสายไฟฟา เพื่อให
พนจากการสัมผัสแมในขณะที่เสาอากาศหลนหรือลม ซึ่งทําใหเกิดไฟฟาช็อต

อยาติดตั้งผลิตภัณฑบนผนังที่อาจจะสัมผัสนํ้ามันหรือละอองนํ้ามัน ซึ่ง
อาจเกิดความเสียหายและเปนเหตุของการหลน

ถาน้ําเขาหรืออยูใกลกับทีวีอะแดปเตอรหรือสายไฟของอะแดปเตอร
โปรดถอดสายไฟและติดตอศูนยบริการทันที มิฉะนั้นอาจจะเกิดไฟฟา
ช็อตหรือไฟไหม

อยาติดตั้งผลิตภัณฑบนสถานที่เชนชั้นวางที่ไมแข็งแรง หรือพื้นผิงที่เอียง
และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน หรือไมสามารถรองรับอยางเต็มที่
เพราะจะทําใหผลิตภัณฑตกหรือพลิกควํ่า ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
ความเสียหาย

หากคุณติดตั้งโทรทัศนบนขาตั้ง
คุณจําเปนตองดําเนินการเพื่อปองกัน
ผลิตภัณฑจากการพลิกควํ่า มิฉะนั้นผลิตภัณฑอาจตกหรือหลน ซึ่งอาจ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ใชอะแดปเตอรและสายไฟที่ไดรับการอนุมัตโิ ดยแอลจีอิเล็กทรอนิกส
เทานั้น มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟฟาช็อตหรือความผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ

ถาคุณตองการที่จะยึดผลิตภัณฑไวที่ผนัง ยึดกับสวนตอ ตามมาตราฐานการ
ติดตั้ง VESA (อะไหลเสริม) ที่ดานหลังของผลิตภัณฑ เมื่อคุณติดตั้งชุดที่จะ
ใชยึดติดผนัง ควรระมัดระวังเพื่อที่จะไมใหหลุดรวงลงกับพื้น
ใชอุปกรณเสริมที่ระบุโดยผูผลิตเทานั้น

ไมถอดอะแดปเตอรหรือสายไฟ ซึ่งอาจทําใหเกิดไฟ
ไหมหรือไฟฟาช็อต

โปรดใชความระมัดระวังกับอะแดปเตอรเพื่อปองกันแรงกระแทกภายนอก
ใดๆ ซึ่งแรงกระแทกภายนอกอาจกอใหเกิดความเสียหายตออะแดปเตอร
ได

เมื่อติดตั้งเสาอากาศ ควรปรึกษาชางผูชาํ นาญซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟ
ไหม หรืออันตรายจากไฟฟาช็อต

แนะนําใหดูทีวีดวยระยะหางอยางนอย 2 ถึง 7 เทา ของขนาดหนาจอใน
แนวทะแยง ถาดูเปนเวลานานอาจทําใหเกิดการมองเห็นเปนภาพซอน
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ควรใชชนิดของแบตเตอรี่ตามที่กําหนดเทานั้น เพราะอาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอรีโมทคอนโทรล

หามใชแบตเตอรี่ใหมรวมกับแบตเตอรี่เกา ซึ่งอาจทําใหแบตเตอรี่
รอนมากเกินไปและรั่วไหล

กรุณาทําตามคําแนะนําการติดตั้งดานลางนี้เพื่อปองกันไมใหสินคาเกิดความ
รอนสูงเกินไป
• ระยะหางระหวางผลิตภัณฑและผนังควรเกิน 10 ซม
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑในสถานที่ไมมีการระบายอากาศ (เชนบนชั้นวาง
หนังสือหรือในตู)
• อยาติดตั้งผลิตภัณฑบนพรมหรือเบาะรองนั่ง
• ตรวจสอบใหแนใจชองระบายอากาศไมไดถูกปดบังจากผาปูโตะ ผามาน
เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหม

หามใหแบตเตอรี่อยูในบริเวณที่สามารถสัมผัสกับความรอน เชนแสงแดด
กองไฟ หรือเตาไฟ เพื่อปองกันอันตราย ควรหลีกเลี่ยงบริเวณดังกลาว
หามใสแบตเตอรี่ที่ชารตไมได เขากับอุปกรณชารตแบตเตอรี่

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีวัตถุที่กั้นระหวางรีโมทคอนโทรลและ
เซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล

สัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจถูกรบกวนจากแสงอาทิตย หรือแสงที่จา
อื่นๆ ในกรณีนี้อาจตองทําใหหองมืดลง ดวยการปดไฟหรือใสผามาน

เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกเชนวิดีโอเกมคอนโซล ตรวจสอบใหแนใจ
วาสายเคเบิลเชื่อมตอมีความยาวพอเพราะอาจทําใหทีวีรวงหลนซึ่งอาจ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของสินคา

หามปดเปดเครื่อง ดวยการเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กไฟที่ผนังเพราะอาจจะ
ทําใหสายเกิดการชํารุดหรือทําใหไฟฟาช็อต
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ชองระบาย
ไมสัมผัสกับชองระบายอากาศเมื่อดูโทรทัศนเปนเวลานาน
อากาศอาจจะปลอยลมรอน ซึ่งไมไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
ตรวจสอบสายไฟของอุปกรณไฟฟาอยูเสมอ หากพบมีรองรอยของความ
เสียหายหรือผิดปกติ ควรถอดสายไฟและหยุดใชอุปกรณไฟฟาและติดตอ
ศูนยบริการเพื่อเปลี่ยนสายไฟ

ปองกันไมให ฝุนสะสมบนขาปลั๊กสายไฟหรือเตาเสียบ ซึ่งอาจทําใหเกิด
อันตรายจากไฟไหม

ปองกันสายไฟจากการบิด งอ หยิก ใกลประตูหรือโดนบีบ จนเกิดความเสีย
หาย ใหความสนใจกับปลั๊กผนังและจุดที่ออกจากสายไฟเครื่องใชไฟฟา

อยาใชฝามือหรือวัตถุมีคม เชน เล็บ ดินสอหรือปากกา กดลงบนหนาจอ
หรือทําใหเกิดรอยขีดขวน

เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑและสวนประกอบถอดปลั๊กไฟฟากอนและเช็ด
ดวยผานุม การใชแรงมากเกินไปอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือเปอน อยา
ฉีดดวยนํ้าหรือเช็ดดวยผาเปยก อยาใชนํ้ายาทําความสะอาดกระจก นํ้ายา
สําหรับลางรถหรือใชในอุตสาหกรรม สารกัดกรอน หรือขี้ผึ้งเบนซิน หรือ
แอลกอฮอลอื่นๆ ซึ่งสามารถสรางความเสียหายตอสินคา และจอแสดงภาพ
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อตหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ
(การกัดกรอนการเปลี่ยนรูปหรือแตก)
ขณะที่เครื่องเชื่อมตอกับเตาเสียบ ผลิตภัณฑจะยังเชื่อมตอแหลงจายไฟ
แมคุณจะปดเครื่องโดยใช ปุมกดที่เครื่อง หรือที่ปุมกดบนรีโมทคอนโทรล

ติดตอศูนยบริการ เมื่ออุปกรณไดรับความเสียหาย เชนสายไฟหรือปลั๊ก
เสียหาย ของเหลวรั่วไหลหรือมีวัตถุตกเขาไปดานใน เปยกฝนหรือ
ความชื้น ทํางานไมเปนปกติหรือรวงจากที่สูง

ภาษาไทย

หลีกเล่ียงการสัมผัสหนาจอหรือใชนิ้วของคุณกดไวในระยะเวลานานการ
ทําเชนนั้นอาจมีผลกระทบกับการบิดเบือนบางสวนชั่วคราวบนหนาจอ

หากสัมผัสผลิตภัณฑแลวรูสึกเย็น และอาจมีความรูสึก "วูบวาบ" เมื่อ
เปดอยู ซึ่งเปนเรื่องปกติไมมีอะไรผิดปกติกับผลิตภัณฑ

จอเปนเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑแสดงผลแบบ TFT กับความละเอียด
2-6 ลานพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีดําเล็กๆ หรือจุดสีที่สวาง (สีแดง, สีฟา
หรือสีเขียว) ที่ขนาด 1 ppm บนจอซึ่ง ไมไดเปนการบงชี้ถึงความผิดปกติ
และไมไดมีผลตอประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ ปรากฎ
การณนี้ยังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑของบริษัทอื่น และไมอยูภายใตการปรับ
เปลี่ยนหรือคืนเงิน

เมื่อถอดปลั๊กไฟ ใหจับที่ตัวปลั๊กและถอด ไมจับที่ตัวสายไฟเพราะอาจ
ทําใหเกิดไฟไหม
คุณอาจพบความสวางที่แตกตางกัน และสีของหนาจอขึ้นอยูกับตําแหนงการ
รับชม (ซาย, ขวา, บน, ลาง) ซึ่งเกิดจากลักษณะของจอภาพ ซึ่งไมไดเกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและไมไดเปนความผิดปกติของผลิตภัณฑ
เมื่อยายสินคา ใหตรวจสอบวาไดปดเครื่องแลว จากนั้นใหถอดปลั๊กสายไฟ
สายอากาศและสายเคเบิลเชื่อมตออื่นๆ ระวังหากเกิดความเสียหาย อาจ
ทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต

การแสดงภาพนิ่งเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดภาพคางบนหนาจอ โปรดหลีก
เลี่ยงการแสดงภาพนิ่งบนหนาจอทีวีเปนระยะเวลานาน

เมื่อมีการยายผลิตภัณฑใหชวยกันอยางนอย 2 คน เพราะผลิตภัณฑมี
นํ้าหนักมาก อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
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• ควรใชสายที่มีสัญลักษณ HDMI แสดงอยางชัดเจน
• ถาใชสายที่ไมไดมาตรฐานอาจจะไมสามารถแสดงภาพได หรือ เกิด

เสียงปกติของการใชงาน

ภาษาไทย

เสียงของพลาสติกที่เกิดขึ้นเมื่อรับชมหรือปดโทรทัศน เกิดขึ้นจากการหดตัว
ทางความรอนของพลาสติก เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นเปนเรื่องปกติ
สําหรับสินคาที่จะตองเปลี่ยนรูปความรอนเสียงฮัมของวงจรไฟฟา จอสั่น
เสียงดังในระดับตํ่าจะถูกสรางขึ้นจากวงจรไฟฟาภายในตัวทีวี

ปญหาขึ้นระหวางเครื่องรับโทรทัศนกับอุปกรณตอพวง

- High-Speed HDMI®/TM cable 3 (3 เมตรหรือนอยกวา)
- High-Speed HDMI®/TM cable with Ethermet (3 เมตรหรือนอยกวา)

• การใชงานเฟอรไรทคอร (เฉพาะบางรุน)
- ใชแกนเฟอรไรทเพื่อลดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาในสายไฟ พันสายไฟ
บนแกนเฟอรไรทคอรหนึ่งครั้ง

เสียงที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานและความนา
เชื่อถือของผลิตภัณฑ

[ดานผนังกําแพง]

ไมใชเครื่องใชไฟฟาที่ใชแรงดันไฟฟาสูงใกลเครื่องรับโทรทัศนเชน เครื่องดัก
แมลง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน

[ดานทีวี]

10 ซม. (+/- 2 ซม.)
• การติดตั้ง ไอโซเลเตอร (เฉพาะบางรุน)

การเตรียมการใชงาน
การบันทึก
• หากทีวีเปดเปนครั้งแรกหลังจากคาเริ่มตนของโรงงานอาจใชเวลานาน

2-3 นาที

• ภาพที่ปรากฏอาจจะแตกตางจากโทรทัศนของคุณ
• รายการเมนู OSD ที่แสดงเปนตัวอยางในคูมือนี้อาจมีความแตกตางไป

จากอุปกรณของทาน

• เมนูที่มีอยูและตัวเลือกอาจแตกตางจากแหลงสัญญาณอินพุตหรือรูป
•
•
•
•

แบบของผลิตภัณฑที่คุณกําลังใช
คุณลักษณะใหมอาจจะเพิ่มเขากับโทรทัศนในอนาคต
อุปกรณที่แถมอาจมีความแตกตางกันในแตละรุน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณเสริมโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
เพื่อการเชื่อมตอที่ดีที่สุด สาย HDMI และอุปกรณ USB ควรหนานอย
กวา 10 มม. และความกวางนอยกวา 18 มม.ใชสายตอที่รองรับ USB
2.0 ใชหนวยความจํา USB หรือสายเคเบิล USB ใหพอดีกับพอรต USB
ของโทรทัศน
B

B
A

A

*A <
= 10 มม.

*B <
= 18 มม.

- ใชอุปกรณนี้ในการติดตั้งในสถานที่ที่มีความแตกตางของแรงดัน
ไฟฟาระหวางโทรทัศนและกราวดของเสาสัญญาณอากาศ
» หากมีความแตกตางของแรงดันไฟฟาระหวางโทรทัศนและกราว
ดของเสาสัญญาณอากาศ อาจจะเกิดความรอนหรือมีความรอน
มากเกินไป ซึ่งทําใหเกิดอุบัติเหตุได
- คุณสามารถปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัยไดโดยขอแนะนําใหทําการ
ติดตั้งไอโซเลเตอรกับผนัง หากไมสามารถติดตั้งกับผนังได ใหติดตั้งที่
ทีวี หลีกเลี่ยงการถอดไอโซเลเตอรออกหลังการทําการติดตั้งแลว
- โปรดใหแนใจวาไดทําการเสียบสายอากาศกับทีวีแลว กอนการใชงาน
1. เชื่อมตอทีวี

ผนัง

หรือ

ANTENNA/
CABLE IN

สายอากาศ

ไอโซเลเตอร
2. เชื่อมตอ เซตท็อปบ็อกซ

- เชื่อมตอปลายดานหนึ่งของไอโซเลเตอรกับสายอากาศและอีกดานเขา
กับทีวีหรือเซตท็อปบ็อกซ
"อุปกรณที่เชื่อมตอกับสายดินของอาคาร โดยการติดตั้งผานการ
เชื่อมตอกับสายดิน และระบบสายของอาคารโดยใชสายโคแอคเชียล
ในบางสถานการณอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม การเชื่อมตอกับ
ระบบสายของอาคารจึงตองผานอุปกรณ ไอโซเลเตอร (galvanic
isolator, ดูเพิ่มเติมจาก EN 60728-11)"
- เมื่อมีการใช อารเอฟไอโซเลเตอร อาจเกิดการสูญเสียความไวของ
สัญญาณเล็กนอย
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ขอควรระวัง
• อยาใชสินคาใดๆ ที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย

และอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

รับการคุมครองจากการรับประกันของบริษัท

• ในบางรุนมีฟลมบางๆ ติดอยูเคลือบผิวหนาจอ ซึ่งไมตองลอกออก

• ขณะขนยายระมัดระวังไมใหเครื่องเกิดการสั่นไหว หรือกระทบ

กระเทือนมากจนเกินไป

• เมื่อติดตั้งขาตั้งเขากับทีวี ใหวางหนาจอลงบนโตะหุมหรือพื้นผิวที่

• เมื่อเคลื่อนยายเครื่องทีวีตองตั้งตรงไมเอียงทางดานขางหรือเอียงไปทาง

• ตรวจสอบใหแนใจวามีการยึดสกรูเรียบรอย (หากยึดสกรูไมเรียบรอยดี

• อยาใชแรงกดมากเกินไปจนทําใหเกิดการโคงหรือดัดของตัวถังเฟรมมิ

เรียบเพื่อปองกันหนาจอจากรอยขีดขวน

ทีวีอาจจะเอียงไปขางหนา หลังจากการติดตั้ง) หามใชแรงมากเกินไป
ในการขันสกรู สกรูอยางอื่นอาจจะเกิดความเสียหายและไมแนนได
อยางถูกตอง

ภาษาไทย

• ความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใชสินคาที่ไดรับการรับรองจะไมได

ดานซายหรือขวา

เชนนั้นอาจเกิดความเสียหายตอหนาจอ

• เมื่อทําการยกทีวีจะตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายกับปุมจอย

สติ๊กที่ยื่นออกมา

ขอควรระวัง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่จอภาพของเครื่องรับโทรทัศนเพราะจะทําใหจอ

การยกและเคลื่อนยายเครื่องรับโทรทัศน
โปรดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อปองกันไมใหโทรทัศนเปนรอยขีดขวนหริอ
เกิดความเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยจากการขนสงโดยคํานึงถึงชนิด
และขนาด
• แนะนําใหเคลื่อนยายเครื่องรับโทรทัศนดวยกลองและโฟมที่แถมมา
พรอมกับเครื่องรับโทรทัศน
• ถอดปลั๊กไฟ และสายเชื่อมตางๆ กอนเคลื่อนยาย
• ขณะยกเครื่องใหหันหนาเครื่องออกจากตัวผูยกหรือเคลื่อนยาย

เกิดความเสียหายได

• หามเคลื่อนยายโทรทัศนโดยการจับที่สายเคเบิลที่ติดอยูกับเครื่องรับ

โทรทัศนเพราะจะทําใหสายเคเบิลเกิดความเสียหายและไดรับบาดเจ็บ
และยังความเสียหายใหกับเครื่องรับโทรทัศน

การใชงานปุมกด
(เฉพาะบางรุน)
ทานสามารถควบคุมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน โดยการกดหรือเลื่อน
ปุมจอยสติ๊กเลื่อนขึ้น ,เลื่อนลง,เลื่อนซาย,เลื่อนขวา

บันทึก
• LH51 ไมมีฟงกชั่นจอยสติ๊ก แตมีปุมเปด/ปดเทานั้น

• จับดานบนและลางของกรอบโทรทัศนอยางมั่นคง ใหแนใจวาไม
สัมผัสสวนที่โปรงใส, ลําโพง หรือ พื้นที่ตะแกรงลําโพง.

ปุมโดม

• ชวยกันอยางนอย 2 คน เมื่อตองการขนยายเครื่องรับโทรทัศนขนาดใหญ
• เคลือ่ นยายเครื่องรับโทรทัศนตามรูปที่แสดง

ปุมจอยสติ๊ก
หรือ
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คําเตือน

ฟงกชั่นพื้นฐาน
เปดทีวี (กด)
ปดทีวี (กดและคางไว)1

ภาษาไทย

ควบคุมความดังของเสียง
เลื่อนชองขึ้นลง
1 ถาปุมเมนูปรากฎบนหนาจอ ใหกดปุมคางไวเพื่อออกจากเมนู

การปรับรายการเมนู
เมื่อเปดเครื่องรับโทรทัศน กดปุม
1 ครั้ง คุณสามารถปรับคาตางๆ
ของรายการเมนู โดยการกดหรือเลื่อนปุม
เปดปดทีวี
ปดเมนูหนาจอและกลับไปรับชมทีวี
เปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา
เขาเมนูตั้งคา

ถาเครื่องรับโทรทัศนไมไดติดตั้งในตําแหนงที่มั่นคงเพียงพออาจเกิด
อันตรายจากการตกหลนการบาดเจ็บตางๆ สามารถปองกันไดหากปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตอไปนี้
• ใชตู หรือ ชั้นวาง ที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต
• ใชเฟอรนิเจอรที่สามารถปองกัน และใหความปลอดภัยในการติดตั้ง
และใชงานเครื่องรับโทรทัศน
• ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม ไมลนเกินขอบของ
เฟอรนิเจอร
• ไมควรติดตั้งเครื่องรับโทรทัศนกับเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมากเกินไป
(เชน ตูเก็บของ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไมมีการยึดเครื่องรับโทรทัศน
ในตําแหนงที่เหมาะสม
• ไมควรวางเครื่องรับโทรทัศนบนผารอง บนเฟอรนิเจอรหรือวัสดุใดๆ
ระหวางเครื่องรับโทรทัศนกับเฟอรนิเจอร
• ใหความรูแกเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปนบนเฟอรนิเจอรซึ่งมี
เครื่องรับโทรทัศนวางอยู ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไมคาดคิดได

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
(ใชไดกับเฉพาะบางรุนเทานั้น)

การวางเครื่องแบบตั้งโตะ

• เวนระยะไวอยางนอย 10 ซม. เพื่อใหอากาศถายเทได

สะดวก และยืดอายุการใชงานที่นานยิ่งขึ้น

10 ซม.
.
10 ซม
10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.

2 เสียบสายไฟเขากับเตาเสียบ

ขอควรระวัง
• หามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศนใกลกับแหลงกําเนิดความรอน

ตางๆ เพราะความรอนจะทําใหเกิดความเสียหายกับเครื่องรับ
โทรทัศน
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1 ใสสลักเกลี่ยวและขันใหแนน หรือตัวยึดโทรทัศนและสลักเกลียวที่ดาน
หลังของโทรทัศน
• หากมีสลักเกลียวแทรกลงที่ตําแหนงสลักเกลียวอยู เอาสลักเกลียวนั้น
ออกกอน
2 ติดตั้งตัวยึดผนังกับสลักเกลียว เขากับผนัง จับคูตําแหนงของตัวยึดผนัง
และสลักเกลียวบนดานหลังของเครื่องรับโทรทัศน
3 เชื่อมตอสลักเกลียวและตัวยึดผนังอยางแนนหนาดวยเชือกที่มีความ
ทนทาน ตรวจสอบใหแนใจเพื่อใหเชือกอยูในแนวนอนกับพื้นผิวเรียบ

ขอควรระวัง
• ตรวจสอบใหแนใจวาเด็กไมปนขึ้นไปบนหรือหอยโหนที่บริเวณหนาจอ

โทรทัศน

บันทึก

• ใชชั้นวางหรือตูที่มีความแข็งแรงและขนาดใหญพอที่จะรับเครื่องรับ

โทรทัศนไดอยางปลอดภัย

• ตัวยึด สลักเกลียว และเชือกเปนอุปกรณเสริมที่ตอ งแยกซื้อ คุณ

สามารถซื้อเพิ่มเติมไดจากตัวแทนจําหนายใกลบานเทานั้น

การติดตั้งเครื่องแบบขาแขวนกับผนัง

บันทึก
• เมื่อติดตั้งยึดติดผนังใชเทปกาวปด ใชเทปกาวที่ไดมีการจัดเตรียมไว

ให เทปกาวจะชวยปองกันการสะสมฝุนและสิ่งสกปรก (เฉพาะใน
กรณีมีเทปกาวให)
ของที่มีให

10 ซม.

10 ซม.

เทปกาว

10 ซม.

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการเชื่อมตอ

10 ซม.

ตรวจสอบใหแนใจวาสกรูและตัวยึดติดผนังที่จะใชยึดกับผนังเปนไปตาม
มาตรฐาน VESA ซึ่งไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้

อุปกรณเสริมแยกซื้อ (ตัวยึดติดกับผนัง)
รุน
VESA (A x B) (มม.)

ขนาดสลักเกลียว
จํานวนชองเกลียว
ตัวยึดติดกับผนัง
รุน

VESA (A x B) (มม.)

ขนาดสลักเกลียว
จํานวนชองเกลียว
ตัวยึดติดกับผนัง

ภาษาไทย

ติดตัวยึดเสริมสําหรับยึดติดกับผนังที่ดานหลังของเครื่องรับโทรทัศน
อยางระมัดระวัง และติดตั้งขาแขวนผนังในแนวตั้งฉากกับพื้นที่
มั่นคง เมื่อคุณติดโทรทัศนกับวัสดุกอสรางอื่นๆกรุณาติดตอบุคลากร
ที่มีความชํานาญงาน แอลจีแนะนําใหติดตั้งกับผนังโดยชางฝมือ
อาชีพที่ชํานาญ แอลจีแนะนําใหใชชุดแขวนของแอลจี โปรดเลือก
ชุดแขวนผนังที่ออกแบบมาใหเหมาะสมกับทีวีและมีพื้นที่วางดาน
หลังมากพอที่จะทําการตอสายตางๆได ควรทําการตอสายเคเบิล
ทั้งหมดกอนทําการแขวนเครื่องกับผนัง

ขอควรระวัง
• ถอดขาตั้งกอนการติดตั้งทีวีบนผนังโดยการผลักไปในทิศทางตรงขาม
กับการใสขา

32/43LH51**
32/43LH54**
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
55LH54**
400 x 400
M6
4
LSW440B
MSW240

49LH51**
49LH54**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240

เชื่อมตออุปกรณภายนอกตางๆ เขากับโทรทัศน และเปลี่ยนโหมดเพื่อ
เลือกอุปกรณภายนอก สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของการเชื่อมตอของ
อุปกรณภายนอกอางอิงจากคูมือที่มาพรอมกับเครื่องรับโทรทัศน
อุปกรณภายนอกคือ กลองรับสัญญาณ HD, เครื่องเลน DVD, เครื่อง
บันทึกสัญญาณระบบเครือ่ งเสียงอุปกรณเก็บขอมูลแบบ
USB,คอมพิวเตอร, เครื่องเลนเกมสและอุปกรณเชื่อมตออื่นๆ

บันทึก
• การเชื่อมตออุปกรณภายนอกอาจแตกตางไปแตละรุน
• เชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับโทรทัศนโดยไมคํานึงถึงลําดับของ

ชองเชื่อมตอโทรทัศน

• หากคุณบันทึกรายการโทรทัศนบนเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR ให

•
•
•

A
B

•

ตรวจสอบการเชื่อมตอกับโทรทัศนสัญญาณเคเบิลเขากับโทรทัศนผา น
เครื่องบันทึก DVD หรือ VCR สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของการบันทึก
อางอิงจากคูมือที่มาพรอมกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
โปรดดูที่คูมือของอุปกรณภายนอกสําหรับการใชงาน
หากคุณเชื่อมตออุปกรณเลนเกมสเขากับโทรทัศนใชสายเคเบิลที่มา
พรอมกับอุปกรณการเลนเกมส
ในโหมดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร อาจมีสัญญาณรบกวนที่เกี่ยวของกับ
ความละเอียด รูปแบบแนวตั้งความคมชัดหรือความสวาง ถาเกิด
สัญญาณรบกวนขึ้น เปลี่ยนเอาทพุท เครื่องคอมพิวเตอรไปความ
ละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชที่อัตราอื่นหรือปรับความสวางและ
ความคมชัด ในรายการเมนู ระบบภาพ จนกวาภาพที่ปรากฏชัดเจน
ในโหมดคอมพิวเตอร บางคาความละเอียดอาจไมทํางานอยางถูกตอง
ขึ้นอยูกับกราฟฟคการด
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การเชื่อมตอกับสายอากาศ

เชื่อมตอเครื่องรับโทรทัศนกับสายอากาศขนาดมาตรฐาน (75 Ω)
• ควรใชอุปกรณแยกสัญญาณและทวนสัญญาณในกรณีที่ตอกับเครื่อง
รับโทรทัศน 2 เครื่องหรือมากกวา

ภาษาไทย

• ในบริเวณที่มีสัญญาณไมชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควรติดตั้ง

อุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณหรือบูตเตอร

• เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทางสาย

การใชงานรีโมทคอนโทรล
(ขึ้นอยูกับรุน)
คูมือนี้อธิบายการใชงานปุมกดบนเครื่องรับโทรทัศนและปุมกดของ
รีโมทคอนโทรล โปรดอานคูมือกอนการใชงานเพื่อการใชงานที่ถูกตอง
การ เปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิด AAA ขนาด 1.5V ใสขั้วแบตเตอรี่ให ตรงกัน
กับชองใสแบตเตอรี่ และ ปดฝาใสแบตเตอรี่

อากาศในทิศทางที่เหมาะสม

• สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลงสัญญาณไม

รวมในชุด

• สนับสนุนระบบเสียง MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital

Plus, HE-AAC

การเชื่อมตออะแดปเตอร
(เฉพาะบางรุน)

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
• บางปุมกดของรีโมทคอนโทรลอาจจะไมสามารถใชงานได ในโทรทัศน

อะนาล็อกและในบางประเทศ

การใชงานรีโมทคอนโทรลใหหันทิศทางของรีโมทคอนโทรลไปยังเครื่องรับ
โทรทัศน

• โปรดใหแนใจวาไดตออะแดปเตอรกับทีวีกอนเสียบไฟเขา

อะแดปเตอร

การเชื่อมตอดาวเทียม
(เฉพาะรุนดาวเทียม)

1

เชื่อมตอทีวีกับจานดาวเทียมที่หัวตอดาวเทียมดวยสายเคเบิลสัญญาณ 75 Ω

2

A

การเชื่อมตอโมดูล CI

(เฉพาะบางรุน)
รับชมชองที่มีการเขารหัส (จาย) บริการในโหมดทีวีดิจิตอล

B

• ตรวจสอบวาโมดูล CI ไดมีการเสียบเขาไปในชองเสียบการด

PCMCIA ในทิศทางที่ถูกตอง ถาโมดูลไมไดมีการใสอยางถูกตอง อาจ
จะเกิดความเสียหายกับทีวีและชองเสียบการด PCMCIA
• หากทีวีไมแสดงภาพและเสียงเมื่อเชื่อมตอ CI+CAM กรุณาติดตอกับ
ผูใหบริการทีวีภาคพื้นดิน/เคเบิล/บริการดาวเทียม

การเชื่อมตออื่นๆ
เชื่อมตอทีวีเขากับอุปกรณภายนอก สําหรับภาพที่ดีที่สุดและเสียงที่มี
คุณภาพ ควรทําการเชื่อมตอดวยสาย HDMI (สายตองมีการแยกซื้อตาง
หาก)

บันทึก
• รองรับรูปแบบเสียงของ HDMI
Dolby Digital (32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz),
PCM (32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 96 KHz, 192 KHz)

(เฉพาะบางรุน)

12

A
(POWER) เปด / ปด เครื่องรับโทรทัศน

เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศนและดิจิตอลทีวี
แสดงคําบรรยายในระบบดิจิตอลทีวี
1
กดปุม AD เพื่อเปดการใชงานเสียงคําบรรยาย (เฉพาะบางรุน)
เปลี่ยนขนาดภาพ (เฉพาะบางรุน)
1 , 2
แสดงรายละเอียดตางๆ ของรายการที่รับชม
2
อยูปจจุบัน (เฉพาะบางรุน)
(INPUT) เลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
ปุมตัวเลข ปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลข
แสดงรายการโปรแกรม
กลับไปชมรายการชองกอนหนา

B

ลิขสิทธิ์
ใบอนุญาตที่สนับสนุนอาจแตกตางไปตามรุน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
สามารถเยี่ยมชมไดที่ www.lg.com

การผลิตภายใตใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories. Dolby และ
สัญลักษณ double-D เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby Laboratories

C
3

4

5

ภาษาไทย

ปรับระดับเสียง
แสดงชองรายการโปรดที่ตั้งไว
แสดงแผนผังรายการ
(MUTE) ปดเสียง
เปลี่ยนชองรายการ
เลื่อนไปหนาจอกอนหนาหรือถัดไป

เครื่องหมายการคา HDMI เปน High-Deﬁnation Multimedia
Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

D
DivX Certified® ของอุปกรณ เปนการแสดงวาอุปกรณดังกลาว
สามารถทําการเลนภาพยนตรในรูปแบบของ DivX® ได

การสั่งซื้อภาพยนตร DivX คุณจะตองลงทะเบียนอุปกรณของคุณที่
vod.divx.com เปนอันดับแรก คุณสามารถหาเลขการลงทะเบียนไดใน
สวนของ DivX VOD ที่เมนูของเครื่องรับโทรทัศน

C
ปุมเทเลเท็กซ (

) ปุมใชงานเทเลเท็กซ

(HOME) เขาโฮมเมนู
(Settings) เขาเมนูหลัก

แสดงเมนูลัด

ปุมทิศทาง (ขึ้น/ลง/ซาย/ขวา) ปุมลูกศรเพื่อเลื่อนตําแหนง
ในรายการเมนูหรือตัวเลือกตางๆ
เลือกรายการเมนูหรือตัวเลือกและยืนยันคาตางๆ
กลับไปยังเมนูกอนหนา
ออกจากรายการเมนูและกลับสูการรับชมรายการปกติ

D
3
กดปุม AD เพื่อเปดการใชงาน
เสียงคําบรรยาย (เฉพาะบางรุน)
แสดงรายละเอียดตางๆ ของรายการที่รับชม
3
อยูปจจุบัน (เฉพาะบางรุน)
4
,
เริ่มบันทึกและเปดเมนูบันทึก
(เฉพาะรุนที่รองรับการใชงาน Time Machine Ready ) (เฉพาะบางรุน)
กลับสูการรับชมรายการปจจุบัน (เฉพาะบางรุน)
5
ปุมควบคุม (
) ควบคุมเมนูการเลนตางๆ
ปุมสี ฟงกชั่นพิเศษ อยูในการใชงานเมนูบางเมนู
สีแดง
สีนํ้าเงิน
สีเขียว
สีเหลือง

DivX Certified® สามารถเลนวิดีโอ DivX® ไดถึง HD 1080p รวมถึงเนื้อ

หาพรีเมี่ยม

DivX®, DivX Certified® และเครื่องหมายการคาที่เกี่ยวของเปน
เครื่องหมายการคาของ DivX, LLC และมีการใชภายใตใบอนุญาต

ครอบคลุมสิทธิบัตร DivX Patents 7,295,673; 7,515,710;RE45,052
และอื่นๆ ที่ www.divx.com/patents

ขอควรรูเกี่ยวกับ Open Source Software
เพื่อใหไดซอรสโคดภายใต GPL, LGPL, MPL และโอเพนซอรสอื่นๆ ที่มีอยู
ในผลิตภัณฑนี้โปรดเยี่ยมชม http://opensource.lge.com
นอกจากนี้ซอรสโคดในเงี่อนไขการอนุญาตที่กลาวทั้งหมด การรับประกัน
ขอจํากัดการรับประกันและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่มีการดาวนโหลด
แอลจี จะให CD-ROM รวมถึงการเรียกเก็บคาใชจา ยในการดําเนินการ
ดังกลาว (เชน ตนทุนของขอมูล การขนสงและการจัดการ) โดยแจงความ
ประสงคไปที่ opensourch@lge.com ขอเสนอนี้ใหไดสําหรับสามป นับ
จากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ
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การปรับแตงโหมดภาพ

การตั้งคา

(Settings)

ภาษาไทย

ตั้งคาโปรแกรมอัตโนมัติ
(Settings)

Programmes

Auto Tuning

คนหาโปรแกรมอัตโนมัติ
• หากไมไดเชื่อมตอแหลงสัญญาณเขาอยางถูกตองการบันทึกโปรแกรม
จะไมทํางาน
• การทํางานของ Auto Tuning จะตั้งคาเฉพาะโปรแกรมที่กําลังแพร
ภาพเทานั้น
• หากเปดใชงาน Lock System จะมีหนาตางแสดงขึ้นมาเพื่อถามรหัส
ผาน

การเลือกโหมดภาพ
(Settings)
Mode

Picture

Picture Mode Settings

Picture

เลือกโหมดภาพที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสภาพแวดลอมหรือโปรแกรมที่รับชม
• Vivid : ความคมชัดสูง ความสวางและความคมชัดในการแสดง

•
•
•

•
•

•
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Picture Mode Settings

ภาพที่สดใส

การตั้งคาการควบคุมขั้นสูง

ความคมชัด
Eco/APS : (เฉพาะบางรุน)
คุณสมบัติประหยัดพลังงานจะเปลี่ยนการตั้งคาในทีวีเพื่อลด
การใชพลังงาน
Cinema/Game : แสดงภาพที่เหมาะสมสําหรับภาพยนตร เกมส
Soccer/Cricket : (เฉพาะบางรุน)
ชวยปรับภาพวิดีโอมีสีที่ดีขึ้นและแบบไดนามิกโดยเนนสีหลัก
เชนสีขาว หญาหรือสีฟา
Expert 1, 2 : เมนูสําหรับการปรับแตงคุณภาพภาพ
ซึ่งชวยทําใหผูที่มีความเชี่ยวชาญและผูที่ชื่นชอบสามารถเพลิดเพลิน
กับการชมทีวีที่ดีที่สุดได เมนูการปรับแตงไดผานการรับรองโดย ISF
(สามารถใชงานโลโก ISF ไดเฉพาะทีวีที่ผานการรับรองโดย ISF
เทานั้น) ISFccc: Imaging Science Foundation Certiﬁed
Calibration Control
โหมดภาพที่สามารถใชงานไดอาจแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับ
สัญญาณเขา
โหมดผูเชื่ยวชาญ มีไวสําหรับมืออาชีพดานการปรับแตงภาพ
เฉพาะภาพพิเศษเพื่อการควบคุมและปรับแตง สําหรับภาพทั่วไป
ผลลัพธที่ไดอาจไมแตกตางกันมากนัก
ฟงกชั่น ISF มีในบางรุนเทานั้น

(Settings) Picture Picture Mode Settings
Controls / Expert Controls

• Standard : แสดงภาพในระดับมาตรฐานของความสวางและ
•

Picture

ฟงกชั่นนี้จะชวยใหคุณสามารถเลือกปรับโหมดภาพไดในรายละเอียด
• Backlight : การควบคุมระดับความสวางของหนาจอโดยการปรับแสงไฟ
จากนอยสุดไปจนถึง 100 ของความสวางหนาจอ
• Contrast : ปรับความคมชัดของพื้นที่สวางและความมืดของภาพ
จากนอยสุดไปจนถึง 100 ของความคมชัดที่สูงกวา
• Brightness : ปรับความสวางหนาจอโดยรวม จากนอยสุดไปจนถึง 100
ของความสวางหนาจอ
• Sharpness : ปรับความคมชัดของภาพ จากนอยสุดไปจนถึง 50 ของ
ความคมชัดและความชัดเจนของภาพ
• Colour : ปรับสีขึ้นหรือสีลงที่แสดงบนหนาจอ จากนอยสุดไปจนถึง 100
ของความลึกของสี
• Tint : ปรับความสมดุลของสีระหวางสีแดงและสีเขียวที่แสดงบนหนาจอ
จากสีแดง นอยสุดไปจนถึง 50 เพื่อใหแดงขึ้น สีเขียวนอยสุดไปจนถึง 50
เพื่อใหเขียวขึ้น
• Colour Temperature : ปรับอุณหภูมิสีจากลักษณะสีออนเย็นไป
สีเขมรอน
• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณอินพุตหรือการตั้งคาภาพอื่นๆ ชวงของรายละเอียด
ในรายการการปรับแตงอาจแตกตางกัน

Advanced

ปรับหนาจอสําหรับแตละโหมดภาพ หรือปรับการตั้งคาภาพสําหรับหนาจอ
ลักษณะพิเศษ
• Dynamic Contrast : ปรับความคมชัดในระดับที่เหมาะสมตาม
ความสวางของภาพ
• Dynamic Colour : ปรับสีที่จะทําใหภาพที่ปรากฏมีความเปน
ธรรมชาติมากขึ้น
• Preferred Colour : ปรับสีของผิวหญาและทองฟาใหเหมาะกับ
ความตองการของแตละบุคคล
• Gamma :ปรับความเหมาะสมของการผสมสีใหเปนไปตาม
สัญญาณภาพใหสัมพันธกับสัญญาณอินพุต
• Colour Gamut : เลือกชวงของสีที่สามารถใชแสดงผลได
• Edge Enhancer : แสดงภาพที่มีขอบของภาพมีความชัดเจนและ

เปนธรรมชาติ

• Colour Filter : กรองสเปกตรัมสีที่เฉพาะเจาะจงใน RGB เพื่อปรับ

ความอิ่มตัวของสีและสีไดอยางถูกตอง

• White Balance : ปรับโทนสีโดยรวมของหนาจอไดตามตองการ
• Colour Management System : นี่คือระบบที่ผเู ชี่ยวชาญใชเพื่อ

รูปแบบในการทดสอบ โดยสามารถเลือกจากพื้นสีไดหกสี (สีแดง,
สีเขียว, สีนํ้าเงิน, สีฟา, สีมวงแดง, สีเหลือง) โดยไมมีผลตอสีอื่นๆ
สําหรับภาพปกติการปรับเปลี่ยนอาจจะไมสง ผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสีที่เห็นไดชัดเจน
• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณอินพุตหรือการตั้งคาภาพอื่นๆ ชวงของราย
ละเอียดในรายการการปรับแตงอาจแตกตางกัน

การเก็บภาพหนาจอทีวี

การตั้งคาตัวเลือกเพิ่มเติม
(Settings)
Options

Picture

Picture Mode Settings

Picture

Picture

Picture Mode Settings

Picture

รีเซ็ตการตั้งคาภาพที่ผูใชกําหนดเอง โหมดภาพแตละภาพจะรีเซ็ต เลือก
โหมดภาพที่คุณตองการรีเซ็ต
การใชงานการประหยัดพลังงาน
(Settings)

Picture

การเลือกโหมดเสียง
(Settings)

รีเซ็ตการตั้งคาภาพ
(Settings)
Reset

1 เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองตอ USB ดานขางหรือดานหลังของทีวี
2 ระหวางรับชมรายการโทรทัศน กดปุม OK (ดิจิตอลทีวีเทานั้น)
3 กดปุม SCREEN CAPTURE มุมซายองหนาจอ
หรือกดปุม
(สีแดง) บนรีโมทคอนโทรล
4 ภาพบนหนาจอจะถูกบันทึกไวในอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอ
• ใชไดกับการออกอากาศแบบดิจิตอล
• ทานสามารถดูภาพหนาจอที่ไดบันทึกไวที่ My Media ’Screen
Capture' โฟลเดอร
• ภาพที่บันทึกไวจะถูกบันทึกไวในขนาดเดียวกันกับภาพตนฉบับ

Energy Saving

ลดการใชพลังงานโดยการปรับความสวางหนาจอ
• Auto : (เฉพาะบางรุน)
เซนเซอรของทีวีจะตรวจจับแสงสวางรอบๆ และ
ปรับความสวางของจอภาพอัตโนมัติ
• Off : ปดโหมดประหยัดพลังงาน
• Minimum / Medium / Maximum :

Sound

Sound Mode Settings

Sound Mode

ปรับเสียงทีวีใหอยูในระดับที่เหมาะสมขึ้นอยูกับโหมดเสียงที่เลือก
• Standard : เพิ่มประสิทธิภาพเสียงสําหรับทุกประเภทของเสียง
• Clear Voice : ชวยเพิ่มความคมชัดของเสียงจากทีวี
• Music/Bollywood : (เฉพาะบางรุน) เพิ่มประสิทธิภาพเสียงสําหรับ
การฟงเพลง
• Cinema : เพิ่มประสิทธิภาพเสียงสําหรับเสียงแบบโรงภาพยนตร
• Soccer/Cricket : (เฉพาะบางรุน) เพิ่มประสิทธิภาพเสียงสําหรับ
การรับชมกีฬา
• Game : เพิ่มประสิทธิภาพเสียงสําหรับการเลนเกม

การปรับความสมดุลของเสียง
(Settings)

Sound

Sound Mode Settings

Balance

ปรับระดับความดังของลําโพงดานซายและดานขวา

ใชโหมดประหยัดพลังงานที่ตั้งคาไวลวงหนา

ฟงกชันการใชเอฟเฟคเสียง

กดปุมใดๆ ก็ไดยกเวนปุมเปด/ปด บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปดหนา
จออีกครั้ง

ผูใชสามารถเลือกเอฟเฟคตางๆ
• Virtual Surround : เพลิดเพลินไปและดื่มดํ่าไปกับเสียงของ
ธรรมชาติเสมือนจริงรอบทิศทาง
• Equalizer : ตั้งเสียงไดตามตองการดวยการปรับควอไลเซอร
โดยตรง
• Reset : รีเซ็ตการตั้งคาเสียง
• การใชงานนี้สามารถใชไดถา Sound Mode
ถูกตั้งคาเปน Standard

• Screen Off : หนาจอจะดับลงและจะมีการเลนเฉพาะเสียงเทานั้น

การใชงานโหมดการทํางานแบบสบายตา
(Settings)

Picture

Eye Comfort Mode

หากคุณเปดตัวเลือกนี้อุณหภูมิสีจะเปนไปโดยอัตโนมัติเพื่อลด
ความเครียดตา
• On : ปรับอุณหภูมิสีหนาจอโดยอัตโนมัติ
• Off : ปดการทํางาน Eye Comfort Mode.

ภาษาไทย

ปรับตั้งคาของภาพโดยละเอียด
• Noise Reduction : ลดสัญญาณรบกวนในภาพ
• MPEG Noise Reduction : ลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นขณะสราง
สัญญาณภาพดิจิตอล
• Black Level : ปรับความสวางหรือความเขมของจอภาพใหเหมาะสม
กับระดับดําของสัญญาณเขาระบบภาพกับระดับความมืด (ระดับสีดํา)
ของจอภาพ
• Real Cinema : เพิ่มประสิทธิภาพหนาจอสําหรับการดูหนัง
• Motion Eye Care : จะปรับความสวางและลดภาพเบลอซึ่งอยูบน
พื้นฐานของขอมูลภาพเพื่อลดความเครียดตา
• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสัญญาณอินพุตหรือการตั้งคาภาพอื่นๆ ชวงของราย
ละเอียดในรายการการปรับแตงอาจแตกตางกัน

(เฉพาะบางรุน)
คุณสามารถจับภาพหนาจอทีวีของคุณ

(Settings)

Sound

Sound Mode Settings

การปรับภาพและเสียงใหเหมาะสม
(Settings)

Sound

AV Sync Adjustment

(เฉพาะบางรุน)
การปรับภาพและเสียงไดโดยตรงเมื่อภาพและเสียงไมสอดคลองเหมาะสม
ถาคุณตั้ง AV Sync Adjustment เปน On คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสียง
ออก (ลําโพงทีวีหรือลําโพงภายนอก) กับภาพหนาจอทีวี
• ถาคุณเลือก Bypass เสียงของทีวีหรือเสียงที่ตอจากอุปกรณภายนอก
จะไมมีการหนวงเวลา ซึ่งอาจจะทําใหเสียงออกไปกอนไมตรงกับภาพ
เพราะเวลาที่ใชในการประมวลผลสัญญาณภาพมากกวาสัญญาณเสียง
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การใชงาน Simplink

การใชลําโพงทีวี
Settings

Sound

Sound Out

Internal TV Speaker

ภาษาไทย

(เฉพาะบางรุน)
เสียงจะออกผานทางลําโพงภายในทีวี

การใชหูฟง

Settings

Sound

Sound Out

Wired Headphones

(เฉพาะบางรุน)
เสียงออกผานหูฟงที่เชื่อมตอกับชองตอหูฟงของทีวี

การใชบันทึกเสียง

(เฉพาะบางรุน)
เปนฟงกชันที่คุณสามารถใชในการบันทึกเพลงจากทีวีตามที่คุณตองการ
1 เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองตอ USB ดานขางหรือดานหลังของทีวี
2 ระหวางรับชมรายการโทรทัศน กดปุม OK
3 กดปุม START MUSIC RECORDING มุมซายองหนาจอ
4 ถาหากคุณตองการหยุดการบันทึก กดปุม STOP MUSIC RECORDING
• หากมีพื้นที่ไมเพียงพอเหลืออยูในอุปกรณ USB การทํางานอาจทํางาน

•
•
•
•
•

ไมถูกตอง การใชงานการบันทึกอุปกรณ USB จะตองมีเนื้อที่อยางนอย
100 MB
ไฟลที่เก็บไวคุณสามารถดูไดที่ My Media ’Music Catch’ โฟลเดอร
และคุณสามารถเปดไดในเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาของคุณ
ไฟลที่บันทึกจะถูกเก็บไวในรูปแบบ .WAV
หากคุณสลับแอพพลิเคชันหรือการปอนขอมูลในระหวางการบันทึก
การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและไฟลที่บันทึกจะถูกบันทึกไว
ดวยฟงกชันการบันทึกเพลงคุณสามารถเลนเพลงไดถึง 2 ชั่วโมง
หากอุปกรณ USB ถูกถอดออกในขณะที่บันทึกเสียงเพลง อาจจะ
ทําใหการบันทึกเสียงเพลงดําเนินการไมสมบรูณถูกตอง

(เฉพาะบางรุน)
Simplink เปนคุณสมบัติที่ชวยใหคุณสามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ
มัลติมิเดียตางๆ ไดสะดวก โดยใชรีโมทคอนโทรลองเครื่องรับโทรทัศน
ผานเมนู Simplink
1 เชื่อมตอสาย HDMI ที่ชองตอ HDMI IN ของทีวีและชองตอของ
อุปกรณ Simplink
• (เฉพาะบางรุน)
สําหรับโฮมเธียเตอรที่มีฟงกชัน Simplink ใหเชื่อมตอ HDMI ตาม
ขอมูลขางตนและใชสายออปติคอลเพื่อเชื่อมตอสัญญาณเสียงจาก
ทีวีออกแบบออปติคอล
2 เลือก (Settings) General SIMPLINK.
เมนู Simplink จะปรากฏใหเห็น
3 ในการตั้งคา Simlink เลือกฟงกชัน Simplink เปน On
4 กําหนดการตั้งคา Auto Power Sync เปน On หรือ Off
• คุณสามารถเลือก Simplink ไดจาก (HOME) Inputs
SIMPLINK ในหนาตางเมนู Simplink คุณสามารถเลือกอุปกรณที่

คุณตองการควบคุมไดเชนเดียวกัน

• ฟงกชั่นนี้สามารถใชงานไดกับอุปกรณที่มีเครื่องหมาย Simplink

เทานั้น

• การใชงานฟงกชั่น Simplink จําเปนตองใชสาย High-speed HDMI®

(ดวยคุณสมบัติ CEC (Consumer Electronic Control) เพิ่มเติม)
สาย High-speed HDMI® จะมีสายเสนที่ 13 เพื่อใชในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางอุปกรณ
• ถาคุณเปลี่ยนไปใชอุปกรณ Simplink อื่น Simplink นั้นจะหยุดทํางาน
• หากอุปกรณอื่นซึ่งมีฟงกชัน HDMI-CEC สามารถใชงานได หากการ
ทํางานไมปกติอาจจะเปนที่อุปกรณนั้น
• (เฉพาะบางรุน)
หากคุณเลือกหรือเลนดวยฟงกชันโฮมเธียเตอร HT Speaker(Speaker)
เปนการเชื่อมตออัตโนมัติ
โปรดใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอสายออปติคอล (ขายแยก) เพื่อใชงาน
ฟงกชั่น HT Speaker(Speaker) แลว

คําอธิบายฟงกชั่น Simplink

• Direct Play : เลนอุปกรณมัลติมิเดียทางทีวีทันที
• Controlling devices with the TV remote control :

ควบคุมอุปกรณมัลติมิเดียดวยรีโมทคอนโทรลทีวี

• Main Power Off : ถถา Auto Power Sync เปน On ในการตั้งคา

Simplink และปดทีวีของคุณ อุปกรณที่เชื่อมตอกับทีวีของคุณผาน
ทาง Simplink จะถูกปด
• Main Power On : ถา Auto Power Sync เปน On ในการตั้งคา
Simplink เมื่อเปดอุปกรณ Simplink ทีวีของคุณจะเปด
• Speaker : (เฉพาะบางรุน)
เลือกลําโพงในโฮมเธียเตอรหรือทีวี
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การตั้งรหัสผาน
(Settings)

ไฟลวิดีโอที่สนับสนุน
Safety

Set Password

การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มจากโรงงาน
(Settings)

General

Reset to Initial Settings

ขอมูลที่เก็บไวทั้งหมดจะถูกลบ และการตั้งคาของทีวีจะถูกลบ ทีวีจะปด
และเปดใหมอีกครั้งและการตั้งคาเดิมทั้งหมดจะถูกลบ
• เมื่อใช Lock System จะปรากฏหนาตางใหใสรหัสผาน
• หามปดเครื่องระหวางเครื่องดําเนินการเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน

จากโรงงาน

การถอดอุปกรณ USB
เลือก USB HDD จาก (HOME) Inputs และกดปุม Eject
เพื่อตัดการเชื่อมตออุปกรณ USB HDD
หลังจากเห็นขอความวาใหทําการถอดอุปกรณ USB ออกได จึงทําการ
ถอดอุปกรณ USB ออก
• เมื่ออุปกรณ USB ไดถูกถอดออกแลว มันจะไมสามารถอานได
ใหทําการถอดและใสกลับเพื่อทําการเชื่อมตออีกครั้ง

คําเตือน การใชอุปกรณเก็บขอมูล USB
• ถาอุปกรณเก็บขอมูล USB มีโปรแกรมการรับรูอัตโนมัติในตัวหรือใช

ไดรเวอรเฉพาะตัวอาจไมสามารถใชงานได
อุปกรณเก็บขอมูล USB บางชนิดอาจไมสามารถทํางานหรืออาจ
ทํางานไมถูกตอง
• ใชเฉพาะอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่ฟอรแมตดวยระบบไฟล FAT32
และ NTFS เทานั้น
• สําหรับ USB HDD ภายนอก แนะนําใหใชอุปกรณที่มีแรงดันไฟฟาตํ่า
กวา 5V และอัตราการกินกระแสตํ่ากวา 500 mA
•

• แนะนําใหใชอุปกรณหนวยความจํา USB ขนาดไมเกิน 32 GB และ

USB HDD ความจุไมเกิน 2 TB

• ถา USB HDD ที่มีฟงกชั่นประหยัดพลังงานไมสามารถทํางานไดใหปด

เครื่องและเปดใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือผูใชของ USB
HDD
• ขอมูลในอุปกรณเก็บขอมูล USB อาจเสียหาย ดังนั้นโปรดสํารองไฟล
ที่สําคัญไปยังอุปกรณอื่น การดูแลรักษาขอมูลเปนหนาที่ของผูใช ผู
ผลิตไมมีสวนรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล

• Maximum : 1920 x 1080 @ 30p (Only Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)
• .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
• divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
• .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
• .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVD-LPCM
• .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XVID,
H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
• .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XVID, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
• motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
• .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
• dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
• flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
• *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
• 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
• *rm / *rmvb : เฉพาะบางรุน

ภาษาไทย

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานทีวี
รหัสผานเริ่มตนถูกตั้งคาเปน '0000'

ไฟลที่สนับสนุน
• อัตราการถายโอนขอมูลสูงสุด : 20 Mbps (Mega bit per second)
• รูปแบบคําบรรยายใตภาพแบบไฟลแยกที่ใชได : *.srt (SubRip), *.smi (SAMI),
*.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)),
*.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
• รูปแบบคําบรรยายใตภาพแบบรวมอยูในไฟลที่สนับสนุน : *.dat/*.mpg/*.mpeg/*.
vob (DVD Subtitle), *.ts/*.tp/*.m2ts (DVB Subtitle), *.mp4 (DVD
Subtitle, UTF-8 Plain Text), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 Plain Text,
Universal Subtitle Format, VobSub, DVD Subtitle), *.divx/*.avi
(XSUB1, XSUB+)
1 XSUB : สนับสนุนคําบรรยายใตแบบรวมอยูใ นไฟลที่สรางดวย DivX6
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ไฟลเสียงที่สนับสนุน

ภาษาไทย

• File type : MP3
[Bit rate] 32 Kbps - 320 Kbps
[Sample freq.] 16 kHz - 48 kHz
[Support] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
• File Type : AAC
[Bit rate] Free Format
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] ADIF, ADTS
• File Type : M4A
[Bit rate] Free Format
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] MPEG-4
• File Type : WMA
[Bit rate] 128 Kbps ~ 320 Kbps
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
• File Type : WMA10 Pro
[Bit rate] ~ 768 Kbps
[Channel / Sample freq.]
M0 : up to 2 Channel @ 48 kHz (Except LBR mode),
M1 : up to 5.1 Channel @ 48 kHz,
M2 : up to 5.1 Channel @ 96 kHz
[Support] WMA10 Pro
• File Type : OGG
[Bit rate] Free Format
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] OGG Vorbis
• File Type : WAV
[Bit rate] 64 kbps ~ 1.5 Mbps
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] LPCM
[Bitdepth] 8 bit / 16 bit / 24 bit

ไฟลภาพที่สนับสนุน
• Category : 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Available file type]
SOF0: Baseline,
SOF1 : Extend Sequential,
SOF2 : Progressive
[Photo size]
Minimum : 64 x 64,
Maximum (Normal Type) : 15360 (W) x 8640 (H),
Maximum (Progressive Type) : 1920 (W) x 1440 (H)
• Category : BMP
[Photo size] Minimum : 64 x 64, Maximum : 9600 x 6400
• Category : PNG
[Available file type] Interlace, Non-Interlace
[Photo size]
Minimum : 64 x 64,
Maximum (Interlace) : 1200 x 800,
Maximum (Non-Interlace) : 9600 x 6400
• BMP and PNG format files may be slower to display than JPEG.
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เยี่ยมชมคูม ือจากเว็บ
เยี่ยมชมเว็บ www.lg.com เพื่อรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูมือการใชงาน

การตั้งคาการควบคุมอุปกรณภายนอก
เยี่ยมชมเว็บ www.lg.com เพื่อรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
ควบคุมจากอุปกรณภายนอก

การแกไขปญหาเบื้องตน
ไมสามารถควบคุมโทรทัศน ควบคุมรีโมทคอนโทรล
• ตรวจสอบเซ็นเซอรรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑและลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบหากมีสิ่งกีดขวางระหวางทีวีและรีโมทคอนโทรล
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ยังคงทํางานและติดตั้งอยางถูกตอง ( ตอกับ
•
ตอกับ )
ไมแสดงภาพและเสียง
• ตรวจสอบวาผลิตภัณฑเปดอยู
• ตรวจสอบวาสายไฟเชื่อมตอกับเตาเสียบ
• ตรวจสอบอาจมีปญ
 หาจากปลั๊กในผนังโดยการเชื่อมตอสินคาอื่นๆ
โทรทัศนปดกะทันหัน
• ตรวจสอบการตั้งคาการควบคุมพลังงาน แหลงจายไฟอาจจะ
หยุดชะงัก
• ตรวจสอบ Auto Power Off (เฉพาะบางรุน ) / Sleep
Timer / Timer Power Off มีการตั้งคาไวหรือไม อยูในเมนู Timers
• หากไมมีสัญญาณในขณะโทรทัศนเปดอยู โทรทัศนจะปดโดย
อัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หลังจากไมมีการใชงาน
เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร (HDMI) ปรากฎขอความ "No Signal
(ไมมีสัญญาณ)" หรือ "Invalid Format"
• เปด / ปด เครื่องรับโทรทัศนอีกครั้งโดยใชรีโมทคอนโทรล
• เชื่อมตอสาย HDMI อีกครั้ง
• ทําการรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรอีกครั้ง ขณะที่เปดทีวีไว

ขอมูลผลิตภัณฑ
100.0 มม. x 55.0 มม. x 5.0 มม.
0 °C ถึง 40 °C

อุณหภูมิในขณะทํางาน
สภาพแวดลอมในการใชงาน

ความชื้นในขณะใชงาน

นอยกวา 80 %

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-20 °C ถึง 60 °C

ความชื้นในการเก็บรักษา

นอยกวา 85 %

ภาษาไทย

CI โมดูล1 (กxสxล)

1 เฉพาะรุนดาวเทียมเทานั้น
โทรทัศนดาวเทียม
(เฉพาะบางรุน)

โทรทัศนดิจิตอล
(เฉพาะบางประเทศและบางรุน)

โทรทัศนอะนาล็อก
(เฉพาะบางประเทศ)

ระบบโทรทัศน

DVB-S/S2

DVB-T
DVB-T/T2*

PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I,
SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M

ครอบคลุมสัญญาณ

C-Band, Ku-Band

VHF, UHF

VHF, UHF, CATV

จํานวนชองที่รองรับมากสุด

6,000

ความตานทานเสาอากาศ

2,000
75 Ω

* เฉพาะรุนที่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2

อะแดปเตอรแปลงไฟ เอซีเปนดีซี
AC/DC Adapter

32LH51**
Manufacturer : Honor
Model : ADS-45EI-19 19040GPI
ADS-45FSN-19 19040GPG
ADS-45FSN-19 19040GPCU
ADS-40LSI-19-2 19040G
ADS-45SN-19-2 19040G
Manufacturer : APD
Model : WA-40D19FI
Manufacturer : Lien Chang
Model : LCAP16B-E, LCAP16B-A, LCAP25B
Input : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
2.1 A
Output : DC 19 V

43/49LH51**, 32/43LH544*

Manufacturer : Lien Chang
Model : LCAP40
Manufacturer : APD
Model : DA-65F19

Input : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Output : DC 19 V
3.42 A
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ขอมูลการเชื่อมตอชองตอแบบคอมโพเนนต

โหมด HDMI--DTV ที่รองรับ

ภาษาไทย

ความละเอียด

ความถี่
แนวนอน

640 x 480

(kHz)
31.46
31.50

ความถี่
แนวตั้ง
(Hz)
59.94
60.00

720 x 480

31.47
31.50

59.94
60.00

720 x 576

31.25

50.00

37.50
45.00
44.96
28.12
33.75
33.72
56.25
67.50
67.43
27.00
26.97
33.75
33.71

50.00
60.00
59.94
50.00
60.00
59.94
50.00
60.00
59.94
24.00
23.97
30.00
29.97

1280 x 720

1920 x 1080

โหมด HDMI-PC ที่รองรับ

ใช HDMI IN 1 สําหรับโหมด PC
ความละเอียด

1

1 :
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640 x 350
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1360 x 768
1280 x 1024
1920 x 1080

ยกเวน 32LH51**

ความถี่
แนวนอน
(kHz)
31.46
31.46
31.46
37.87
48.36
54.34
47.71
63.98
67.50

ความถี่
แนวตั้ง
(Hz)
70.09
70.08
59.94
60.31
60.00
60.05
60.01
60.02
60.00

ชองตอคอมโพเนนตบนทีวี

ชองการเชื่อมตอสัญญาณวิดีโอบน
เครื่องเลนดีวีดี

Y

PB

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

สัญญาณ

คอมโพเนนต

480i / 576i

O

480p / 576p

O

720p / 1080i

O

1080p

PR

O

(50 Hz/60 Hz เทานั้น)

การควบคุมกํากับดูแล
ไมควรวางทีวีในสถานที่ที่ไมมั่นคงแข็งแรง ทีวีอาจตก หลน ลม ทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก สามารถหลีกเลี่ยงโดย
การปองกันงายๆ เชน
•
•
•
•
•
•

การใชตูหรือขาตั้งที่แนะนําโดยผูผลิตทีวี

ภาษาไทย

คําเตือน!

การใชชุดเฟอรนิเจอรที่เพียงพอและสามารถรองรับกับทีวี
การตรวจสอบใหแนใจวาทีวีมีความเหมาะสมกับเฟอรนิเจอร ทีวีไมมีขอบยื่นออกนอกเฟอรนิเจอรที่ใชวางทีวี
ไมวางทีวีไวบนเฟอรนิเจอรที่สูง (เชนตูและตูหนังสือ) โดยไมมีการยึดเฟอรนิเจอรและทีวีใหเรียบรอยเหมาะสม
ไมวางทีวีบนผาหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะอยูระหวางทีวีและเฟอรนิเจอร
ใหความรูกับเด็กเกี่ยวถึงอันตรายจากการปนเฟอรนิเจอรและจับทีวีที่วางอยูบนเฟอรนิเจอร
ควรใชพิจารณาถึงคําเตือนดานบนเมื่อมีการเก็บหรือยายทีวี

สัญลักษณ
หมายถึงไฟฟากระแสสลับ (AC)
หมายถึงไฟฟากระแสตรง (DC)
หมายถึงอุปกรณ Class II
หมายถึงสถานะรอใชงาน
หมายถึง เปดเครื่อง
หมายถึง อันตรายจากไฟฟาดูด
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OWNER’S MANUAL

Safety and Reference
LED TV*
* Disclaimer
LG LED TV applies LCD screen with LED backlights.

Please read this manual carefully before operating your
set and retain it for future reference.

Safety instructions
Please read these safety precautions carefully before using the product.
ENGLISH

WARNING

Make sure to connect Mains cable to compliant AC mains socket with
Grounded earth pin. (Except for devices which are not grounded on
earth.) Otherwise possibility you may be electrocuted or injured.

Do not place the TV and/or remote control in the following
environments:

Insert power cable plug completely into wall socket otherwise if not
secured completely into socket, fire ignition may break out.

• A location exposed to direct sunlight
• An area with high humidity such as a bathroom
• Near any heat source such as stoves and other devices that
produce heat
• Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be
exposed to steam or oil
• An area exposed to rain or wind
• Near containers of water such as vases
Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product
deformation.

Ensure the power cord does not come into contact with hot objects
such as a heater. This may cause a fire or an electric shock hazard.

Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables.
Otherwise, this may result in fire or electric shock.
Do not place the product where it might be exposed to dust. This may
cause a fire hazard.
Bend antenna cable between inside and outside building to prevent
rain from flowing in. This may cause water damaged inside the Product
and could give an electric shock.
Mains Plug is the TV connecting/disconnecting device to AC mains
electric supply. This plug must remain readily attached and operable
when TV is in use.
When mounting TV onto wall make sure to neatly install and isolate
cabling from rear of TV as to not create possibility of electric shock /
fire hazard.
Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord
pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe
dust off. You may be electrocuted due to excess moisture.
Do not plug too many electrical devices into a single multiple electrical
outlet. Otherwise, this may result in fire due to over-heating.

3

ENGLISH

Do not drop the product or let it fall over when connecting external
devices. Otherwise, this may result in injury or damage to the product.

Des

Do not drop metallic objects such as coins, hair pins, chopsticks or wire
into the product, or inflammable objects such as paper and matches.
Children must pay particular attention. Electrical shock, fire or injury
can occur. If a foreign object is dropped into the product, unplug the
power cord and contact the service centre.

icca

nt

Keep the anti-moisture packing material or vinyl packing out of the
reach of children. Anti-moisture material is harmful if swallowed. If
swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest
hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out
of the reach of children.

Do not let your children climb or cling onto the TV.
Otherwise, the TV may fall over, which may cause serious injury.

Dispose of used batteries carefully to ensure that a small child does not
consume them. Please seek Doctor- Medical Attention immediately if
child consumes batteries.

Do not insert any metal objects/conductors (like a metal chopstick/
cutlery/screwdriver) between power cable plug and input Wall Socket
while it is connected to the input terminal on the wall. Additionally,
do not touch the power cable right after plugging into the wall input
terminal. You may be electrocuted. (Depending on model)

Do not put or store inflammable substances near the product. There is a
danger of combustion/explosion or fire due to careless handling of the
inflammable substances.
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Do not spray water on the product or scrub with an inflammable
substance (thinner or benzene). Fire or electric shock accident can
occur.

Do not allow any impact, shock or any objects to fall into the unit,
and do not drop anything onto the screen. You may be injured or the
product can be damaged.

Never touch this product or antenna during a thunder or lighting storm.
You may be electrocuted.

Never touch the wall outlet when there is leakage of gas, open the
windows and ventilate. It may cause a fire or a burn by a spark.

Do not disassemble, repair or modify the product at your own
discretion. Fire or electric shock accident can occur.
Contact the service centre for check, calibration or repair.

• The product has been impacted by shock
• The product has been damaged
• Foreign objects have entered the product
• The product produced smoke or a strange smell
This may result in fire or electric shock.

Be careful in handling the adapter to prevent any external shocks to it.
An external shock may cause damage to the adapter.

ENGLISH

If any of the following occur, unplug the product immediately and
contact your local service centre.

Make sure the power cord is connected securely to the power plug on
the TV.
CAUTION

Unplug the TV from AC mains wall socket if you do not intend to use the
TV for a long period of time. Accumulated dust can cause fire hazard
and insulation deterioration can cause electric leakage/shock/fire.
Install the product where no radio wave occurs.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects
filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil
mist. This may damage the product and cause it to fall.

If water enters or comes into contact with TV, AC adapter or power
cord please disconnect the power cord and contact service centre
immediately. Otherwise, this may result in electric shock or fire.

Only use an authorized AC adapter and power cord approved by
LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock,
malfunction or product deformation.

Never Disassemble the AC adapter or power cord. This may result in fire
or electric shock.

There should be enough distance between an outside antenna and
power lines to keep the former from touching the latter even when the
antenna falls. This may cause an electric shock.

Do not install the product on places such as unstable shelves or inclined
surfaces. Also avoid places where there is vibration or where the
product cannot be fully supported. Otherwise, the product may fall or
flip over, which may cause injury or damage to the product.

If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the
product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which
may cause injury.
If you intend to mount the product to a wall, attach VESA standard
mounting interface (optional parts) to the back of the product. When
you install the set to use the wall mounting bracket (optional parts), fix
it carefully so as not to drop.
Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer.
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ENGLISH

When installing the antenna, consult with a qualified service
technician. If not installed by a qualified technician, this may create a
fire hazard or an electric shock hazard.

When connecting external devices such as video game consoles, make
sure the connecting cables are long enough. Otherwise, the product
may fall over, which may cause injury or damage the product.

We recommend that you maintain a distance of at least 2 to 7 times
the diagonal screen size when watching TV. If you watch TV for a long
period of time, this may cause blurred vision.

Do not turn the product On/Off by plugging-in or unplugging the power
plug to the wall outlet. (Do not use the power plug for switch.) It may
cause mechanical failure or could give an electric shock.

Only use the specified type of battery. This could cause damage to the
remote control.

Please follow the installation instructions below to prevent the product
from overheating.

Do not mix new batteries with old batteries. This may cause the
batteries to overheat and leak.

• The distance between the product and the wall should be more
than 10 cm.
• Do not install the product in a place with no ventilation (e.g., on a
bookshelf or in a cupboard).
• Do not install the product on a carpet or cushion.
• Make sure the air vent is not blocked by a tablecloth or curtain.
Otherwise, this may result in fire.

Batteries should not be exposed to excessive heat. For example, keep
away from direct Sunlight , open fireplace and electric heaters .
Do not place non-rechargeable batteries in charging device.

Make sure there are no objects between the remote control and its
sensor.

Signal from Remote Control can be interrupted due to external/internal
lighting eg Sunlight, fluorescent lighting. If this occurs turn off lighting
or darken viewing area.
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Take care not to touch the ventilation openings when watching the TV
for long periods as the ventilation openings may become hot. This does
not affect the operation or performance of the product.
Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance
indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the
appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part
by an authorized servicer.

Prevent dust collecting on the power plug pins or outlet. This may cause
a fire hazard.

When moving the product, make sure you turn the power off first. Then,
unplug the power cables, antenna cables and all connecting cables.
The TV set or power cord may be damaged, which may create a fire
hazard or cause electric shock.

Do not press strongly upon the panel with a hand or sharp object such
as nail, pencil or pen, or make a scratch on it, as it may cause damage
to screen.

When moving or unpacking the product, work in pairs because the
product is heavy. Otherwise, this may result in injury.

Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long
periods of time. Doing so may produce some temporary or permanent
distortion/damage to screen.

When cleaning the product and its components, unplug the power
first and wipe it with a soft cloth. Applying excessive force may cause
scratches or discolouration. Do not spray with water or wipe with a wet
cloth. Never use glass cleaner, car or industrial shiner, abrasives or wax,
benzene, alcohol etc., which can damage the product and its panel.
Otherwise, this may result in fire, electric shock or product damage
(Deformation, corrosion or breakage).
As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not
disconnected from the AC power source even if you turn off this unit
by SWITCH.

ENGLISH

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as
being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay
particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord
exits the appliance.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the apparatus has been damaged in any way, such as power
supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have
fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
moisture, does not operate normally, or has been dropped.

If the product feels cold to the touch, there may be a small “flicker”
when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with
product.

The panel is a high technology display product with resolution of two
million to six million pixels. You may see tiny black dots and/or brightly
coloured dots (red, blue or green) at a size of 1 ppm on the panel. This
does not indicate a malfunction and does not affect the performance
and reliability of the product.
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject
to exchange or refund.

When unplugging the cable, grab the plug and unplug it, by pulling at
the plug.
Don’t pull at the cord to unplug the power cord from the power board,
as this could be hazardous.
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ENGLISH

You may find different brightness and color of the panel depending on
your viewing position(left/right/top/down).
This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not
related with the product performance, and it is not malfunction.

• Use a certified cable with the HDMI logo attached.
• If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display
or a connection error may occur. (Recommended HDMI Cable Types)
-- High-Speed HDMI®/TM cable (3 m or less)
-- High-Speed HDMI®/TM cable with Ethernet (3 m or less)
• How to use the ferrite core (Depending on model)
-- Use the ferrite core to reduce the electromagnetic interference in
the power cord. Wind the power cord on the ferrite core once.
[TV side]

[Wall side]
Displaying a still image for a prolonged period of time may cause image
sticking. Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a long
period of time.
10 cm (+ / -2 cm)

“Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning
off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal
deformation is required. Electrical circuit humming/panel buzzing:
A low level noise is generated from a high-speed switching circuit,
which supplies a large amount of current to operate a product. It varies
depending on the product.
This generated sound does not affect the performance and reliability
of the product.

• Antenna isolator installation guide (Depending on model)
-- Use this to install TV in a place where there is a voltage
difference between TV Set and GND of antenna signal.
»» If there is a voltage difference between TV Set and GND of
antenna signal, the antenna contact might be heated and
excessive heat might cause an accident.
-- You can improve the safety when watching TV by efficiently
removing power voltage from TV antenna. It is recommended
to mount the isolator to the wall. If it cannot be mounted to
the wall, mount it on the TV. Avoid disconnecting the antenna
Isolator after installation.
-- Before starting, be sure that the TV antenna is connected.

Do not use high voltage electrical goods near the TV (e.g. electric
mosquito-swatter). This may result in product malfunction.

Wall

Generated sound

1. Connect to TV.
or

ANTENNA/
CABLE IN

Cable /
Antenna

Preparing

• Image shown may differ from your TV.
• Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that
shown in this manual.
• The available menus and options may differ from the input source
or product model that you are using.
• New features may be added to this TV in the future.
• The items supplied with your product may vary depending on the
model.
• Product specifications or contents of this manual may be changed
without prior notice due to upgrade of product functions.
• For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should
have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an
extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB
memory stick does not fit into your TV’s USB port.
B

B
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2. Connect to Set-Top box.

-- Connect one end of the isolator to cable/antenna jack and the
other to TV set or set-top box.

NOTE

A

Isolator

A

*A <
= 10 mm

*B <
= 18 mm

“Equipment connected to the protective earthing of the building
installation through the mains connection or through other
equipment with a connection to protective earthing - and to
a cable distribution system using coaxial cable, may in some
circumstances create a fire hazard. Connection to a cable
distribution system has therefore to be provided through a
device providing electrical isolation below a certain frequency
range (galvanic isolator, see EN 60728-11)”
-- W
 hen applying the RF Isolator, a slight loss of signal sensitivity
can occur.

CAUTION

Lifting and moving the TV
Please note the following advice to prevent the TV from being scratched
or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.
• It is recommended to move the TV in the box or packing material
that the TV originally came in.
• Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and
all cables.
• When holding the TV, the screen should face away from you to
avoid damage.

ENGLISH

• Do not use any unapproved items to ensure the safety and product
life span.
• Any damage or injuries caused by using unapproved items are not
covered by the manufacturer’s warranty.
• Some models have a thin film attached on to the screen and this
must not be removed.
• When attaching the stand to the TV set, place the screen facing
down on a cushioned table or flat surface to protect the screen
from scratches.
• Make sure that the screws are inserted correctly and fastened
securely. (If they are not fastened securely enough, the TV may tilt
forward after being installed.) Do not use too much force and over
tighten the screws; otherwise screw may be damaged and not
tighten correctly.

• When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or
excessive vibration.
• When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV
on its side or tilt towards the left or right.
• Do not apply excessive pressure to cause flexing / bending of frame
chassis as it may damage screen.
• When handling the TV, be careful not to damage the protruding
button.
CAUTION
• Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage
to the screen.
• Do not move the TV by holding the cable holders, as the cable
holders may break, and injuries and damage to the TV may occur.

Using the button
(Depending on model)
You can simply operate the TV functions, pressing or moving the button.
NOTE
• LH51 series does not have a Joystick functions but has only a power
On/Off button.

• Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to
hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.

Dome button

Joystick button
or

• When transporting a large TV, there should be at least 2 people.
• When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the
following illustration.
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Basic functions

WARNING
Power On (Press)
Power Off (Press and hold)1

ENGLISH

Volume Control

Programmes Control
1 If the Menu button is on the screen, pressing and holding the button
will let you exit the Menu.

Adjusting the menu
When the TV is turned on, press the button one time. You can adjust
the Menu items pressing or moving the buttons.

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can
be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to
children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of
the television.
• Only using furniture that can safely support the television.
• Ensuring the television is not overhanging the edge of the
supporting furniture.
• Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards
or bookcases) without anchoring both the furniture and the
television to a suitable support.
• Not standing the televisions on cloth or other materials placed
between the television and supporting furniture.
• Educating children about the dangers of climbing on furniture to
reach the television or its controls.

Turns the power off.

Securing the TV to a wall

Clears on-screen displays and returns to TV viewing.

(This feature is not available for all models.)

Changes the input source.
Accesses the settings menu.

Mounting on a table
1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table. 
• Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper
ventilation.

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back
of the TV.
• If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the
bolts first.
2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear
of the TV.
3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
CAUTION
• Make sure that children do not climb on or hang on the TV.

2 Connect the power cord to a wall outlet.
CAUTION
• Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in
fire or other damage.
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NOTE
• Use a platform or cabinet that is strong and large enough to
support the TV securely.
• Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain
additional accessories from your local dealer.

Mounting on a wall

CAUTION

10 cm

10 cm

Provided item

10 cm

Connections (notifications)

Make sure to use screws and wall mount bracket that meet the VESA
standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in
the following table.

Separate purchase (Wall mounting bracket)

VESA (A x B) (mm)
Standard screw
Number of screws
Wall mount
bracket
Model
VESA (A x B) (mm)
Standard screw
Number of screws
Wall mount
bracket

• When installing the wall mounting bracket, use the adhesive
label provided. The adhesive label will protect the opening from
accumulating dust and dirt. (Only when the item of the following
form is provided)

Adhesive label

10 cm

Model

NOTE

ENGLISH

Attach an optional wall mount bracket at the rear of the TV carefully
and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to
the floor. When you attach the TV to other building materials, please
contact qualified personnel. LG recommends that wall mounting be
performed by a qualified professional installer. We recommend the use
of LG’s wall mount bracket. LG’s wall mount bracket is easy to move with
cables connected. When you do not use LG’s wall mount bracket, please
use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the
wall with enough space to allow connectivity to external devices. It is
advised to connect all the cables before installing fixed wall mounts.

• Remove the stand before installing the TV on a wall mount by
performing the stand attachment in reverse.

32/43LH51**
32/43LH54**
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
55LH54**
400 x 400
M6
4
LSW440B
MSW240
A
B

49LH51**
49LH54**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240

Connect various external devices to the TV and switch input modes to
select an external device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each device.
Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio
systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external
devices.
NOTE
• The external device connection may differ from the model.
• Connect external devices to the TV regardless of the order of the
TV port.
• If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to
connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder
or VCR. For more information of recording, refer to the manual
provided with the connected device.
• Refer to the external equipment’s manual for operating
instructions.
• If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied
with the gaming device.
• In PC mode, there may be noise associated with the resolution,
vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change the refresh rate to
another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE
menu until the picture is clear.
• In PC mode, some resolution settings may not work properly
depending on the graphics card.

11

Antenna connection

Remote control

Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).
ENGLISH

• Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
• If the image quality is poor, install a signal amplifier properly to
improve the image quality.
• If the image quality is poor with an antenna connected, try to
realign the antenna in the correct direction.
• An antenna cable and converter are not supplied.
• Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC

(Depending on model)
The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote
control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5
V AAA) matching the and ends to the label inside the
compartment, and close the battery cover. To remove the batteries,
perform the installation actions in reverse.
CAUTION

Adapter connection
(Depending on model)
CAUTION
• Please be sure to connect the TV to the AC-DC power adapter
before connecting the TV’s power plug to a wall power outlet.

• In Analogue TV and some countries, some remote control buttons
may not work.
Make sure to point the remote control toward the remote control sensor
on the TV.

Satellite dish connection
(Only satellite models)

1

Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket with a satellite RF
cable (75 Ω).

2

A

CI module connection
(Depending on model)
View the encrypted (pay) services in digital TV mode.
• Check if the CI module is inserted into the PCMCIA card slot in the
right direction. If the module is not inserted properly, this can
cause damage to the TV and the PCMCIA card slot.
• If the TV does not display any video and audio when CI+ CAM is
connected, please contact to the Terrestrial/Cable/Satellite Service
Operator.

Other connections
Connect your TV to external devices. For the best picture and audio
quality, connect the external device and the TV with the HDMI cable.
Some separate cable is not provided.
NOTE
• Supported HDMI Audio format :
Dolby Digital (32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz),
PCM (32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 96 KHz, 192 KHz)
(Depending on model)
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B
A
(POWER) Turns the TV on or off.
Selects Radio, TV and DTV programme.
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
1
By pressing the AD button, audio descriptions function will be
enabled. (Depending on model)
1 , 2
Resizes an image. (Depending on model)
2
Views the information of the current programme and
screen. (Depending on model)
(INPUT) Changes the input source.
Number buttons Enters numbers.
Accesses the saved programme list.
Returns to the previously viewed programme.

Licenses

B
Adjusts the volume level.
Accesses your favourite programme list.
Shows programme guide.
(MUTE) Mutes all sounds.
Scrolls through the saved programmes.
Moves to the previous or next screen.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.

C
3

4

ENGLISH

Supported licenses may differ by model. For more information about
licenses, visit www.lg.com.

5

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

D
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.

C
Teletext buttons (
) These buttons are used for
teletext.
(HOME) Accesses the Home menu.
(Settings) Accesses the Settings menu
Accesses the Quick menus.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus
or options.
Selects menus or options and confirms your input.
Returns to the previous level.
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.

D
3
By pressing the AD button, audio descriptions function will
be enabled. (Depending on model)
3
Views the information of the current programme and
screen. (Depending on model)
4
,
Starts to record and displays record menu.
(Only Time MachineReady supported model) (Depending on model)
5
Returns to LIVE TV. (Depending on model)
Control buttons (
) Controls media contents.
Coloured buttons These access special functions in some menus.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.
com. Find your registration code in the DivX VOD section of your
device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others
available at [www.divx.com/patents].

Open source software
notice information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source
licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.
lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date
on which you purchased the product.
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Settings
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Automatically Setting Up Programme
(Settings) Programmes Auto Tuning
Automatically tunes the programmes.
• If Input Source is not connected properly, programme registration
may not work.
• Auto Tuning only finds programmes that are currently
broadcasting.
• If Lock System is turned on, a pop-up window will appear asking
for password.
To select Picture Mode
(Settings) Picture Picture Mode Settings Picture
Mode
Select the picture mode optimized for the viewing environment or the
programme.
• Vivid : Heightens contrast, brightness and sharpness to display
vivid images.
• Standard : Displays images in standard levels of contrast,
brightness and sharpness.
• Eco/APS : [Depending on model]
The Energy Saver feature changes settings on the TV to reduce
power consumption.
• Cinema/Game : Displays the optimum picture for movie, game.
• Soccer/Cricket : [Depending on model]
Optimizes the video image for high and dynamic actions by
emphasizing primary colours such as white, grass, or sky blue.
•
Expert 1, 2 : Menu for adjusting picture quality that
allows experts and amateurs to enjoy the best TV viewing. This
is the adjustment menu provided for ISF-certified picture tuning
professionals. (ISF logo can only be used on ISF-certified TVs.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
• Depending on input signal, available range of picture modes may
differ.
•
Expert mode is for picture tuning professionals to control
and fine-tune using a specific image. For normal images, the
effects may not be dramatic.
• The ISF function is only available on some models.
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Fine-tuning Picture Mode
(Settings) Picture Picture Mode Settings
This feature allows you to adjust the selected picture mode in detail.
• Backlight : Controls the level of screen brightness by adjusting the
backlight. The closer to 100, the brighter the screen.
• Contrast : Adjusts the contrast of the bright and dark areas of the
picture. The closer to 100, the higher the contrast.
• Brightness : Adjusts the overall screen brightness. The closer to
100, the brighter the screen.
• Sharpness : Adjusts the sharpness of the image. The closer to 50,
the sharper and clearer the image.
• Colour : Tones down or up the colours displayed on the screen. The
closer to 100, the deeper the colour.
• Tint : Adjusts the colour balance between red and green displayed
on the screen. The closer to Red 50, the more red the colour will be.
The closer to Green 50, the more green the colour will be.
• Colour Temperature : Adjusts the colour temperature from cold
to warm.
• Depending on input signal or other picture settings, the range of
detailed items for adjustment may differ.
To set advanced controls
(Settings) Picture Picture Mode Settings Advanced
Controls / Expert Controls
Calibrates the screen for each picture mode; or adjusts picture settings
for a special screen.
• Dynamic Contrast : Adjusts the contrast to the optimal level
according to the brightness of the image.
• Dynamic Colour : Adjusts colours to make the image appear in
more natural colours.
• Preferred Colour : Adjust the colours of skin, grass and sky to
your personal preferences.
• Gamma : Sets the gradation curve according to the output of
picture signal in relation to the input signal.
• Colour Gamut : Selects the range of colours that can be
expressed.
• Edge Enhancer : Shows clearer and distinctive yet natural edges
of the video.
• Colour Filter : Filters a specific colour spectrum in RGB colours to
fine-tune colour saturation and hue accurately.
• White Balance : Adjusts the overall tone of the screen as desired.
• Colour Management System : This is a system that experts use
when they adjust colour with a test pattern. They can select from
six colour areas (Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow)
without affecting other colours. For normal images, adjustments
may not result in noticeable colour changes.
• Depending on input signal or other picture settings, the range of
detailed items for adjustment may differ.

Capturing the TV screen

To set additional picture options
(Settings) Picture Picture Mode Settings
Options
Adjusts detailed setting for images.

Picture

Resetting picture settings
(Settings) Picture Picture Mode Settings Picture
Reset
Resets picture settings that the user customizes. Each picture mode is
reset. Select the picture mode you wish to reset.
To use Energy Saving feature
(Settings) Picture
Energy Saving
Reduces power consumption by adjusting screen brightness.
• Auto : [Depending on model]
The TV sensor detects the ambient lighting and automatically
adjusts the screen brightness.
• Off : Turns off the Energy Saving mode.
• Minimum / Medium / Maximum : Applies the pre-set Energy
Saving mode.
• Screen Off : Screen is turned off and only sound is played. Press
any button except Power button on the remote control to turn the
screen back on.
To use Eye Comfort Mode feature
(Settings) Picture Eye Comfort Mode
If you turn this option on, colour temperature will be automatically
adjusted to reduce eye strain.
• On : Automatically adjusts the screen color temperature.
• Off : Turns off the Eye Comfort Mode.

You can capture your TV screen.
1 Connect the USB device to the USB port on the side or back of the TV.
2 During watch the live broadcast, press the

ENGLISH

• Noise Reduction : Eliminates noise in the picture.
• MPEG Noise Reduction : Eliminates noise generated while
creating digital picture signals.
• Black Level : Adjusts the brightness and contrast of the screen
to suit the black level of the input picture by using the blackness
(black level) of the screen.
• Real Cinema : Optimizes the screen for movie viewing.
• Motion Eye Care : Automatically adjusts brightness and reduces
image blur based on image data to reduce eyestrain.
• Depending on input signal or other picture settings, the range of
detailed items for adjustment may differ.

(Depending on model)

OK button. (Only DTV)

3 Press the SCREEN CAPTURE button left corner of the screen. (or
press the
(Red) button on the Remote Control.)
4 Screen-captured image will be saved in connected USB device.
• Applies to digital broadcasting.
• You can view screen-captured images in the My Media ’Screen
Capture’ Folder.
• The captured image is saved in the same size as the original image.
Selecting Sound Mode
(Settings) Sound Sound Mode Settings Sound Mode
Adjusts TV audio to an optimal level based on a selected sound mode.
• Standard : Optimizes the sound for all types of content.
• Clear Voice : Boosts voice clarity from the TV.
• Music/Bollywood : [Depending on model] Optimizes the sound
for music.
• Cinema : Optimizes the sound for cinemas.
• Soccer/Cricket : [Depending on model] Optimizes the sound for
sports.
• Game : Optimizes the sound for gameplay.
Adjusting audio balance
(Settings) Sound Sound Mode Settings
Adjust the volume of the left and right speakers.

Balance

Using the Sound Eﬀect function
(Settings) Sound Sound Mode Settings
The user can select various sound effects.
• Virtual Surround : Enjoy an immersive soundscape with the
virtual multi-channel surround sound effect.
• Equalizer : Set the desired sound by adjusting the equalizer
directly.
• Reset : Reset the sound effect settings.
• This is only available if Sound Mode is set to Standard.
To synchronize audio and video
(Settings) Sound
[Depending on model]

AV Sync Adjustment

Synchronizes video and audio directly when they do not match. If you
set AV Sync Adjustment to On, you can adjust the sound output (TV
speakers or External Speaker) to the screen image.
• If you select the Bypass, Outputs the broadcast signals or the
sound from external devices without any audio delay. The audio
may be output before the video because of the time the TV takes to
process the video input.

15

To use TV speaker
Settings Sound
[Depending on model]

To use SIMPLINK
Sound Out

Internal TV Speaker

ENGLISH

Audio is played through the TV’s internal speakers.
To use Headphone
Settings Sound
[Depending on model]

Sound Out

Wired Headphones

Sound is output through the headphone connected to the earphone/
headphone port.
Using Music Catch

SIMPLINK is a feature that enables you to control and manage various
multimedia devices conveniently via the SIMPLINK menu.
1 Connect the TV’s HDMI IN terminal and the SIMPLINK device’s HDMI
output terminal using an HDMI cable.
• [Depending on model]
For home theatre units with a SIMPLINK function, connect HDMI
terminals as above, and use an optical cable to connect Optical
Digital Audio Out from the TV to Optical Digital Audio In of the
SIMPLINK device.
2 Select (Settings) General SIMPLINK.
SIMPLINK menu window appears.
3 In SIMPLINK Setting window, set SIMPLINK function to On.

(Depending on model)
It is a function you can use to record the music from the TV any time.
1 Connect the USB device to the USB port on the side or back of the TV.
2 During watch the Live broadcast, press the

[Depending on model]

OK button.

3 Press the START MUSIC RECORDING button right corner of the
screen.
4 If you want to stop the music recording, press the STOP MUSIC
RECORDING button.
• If there is not enough remaining space in the USB device, Music
Catch may not work properly. To use Music Catch function, you need
the USB device which has at least 100 MB.
• Stored files can be viewed in the My Media ’Music Catch’
Folder, and you can open them on your PC or portable devices.
• Recorded files are stored in .wav format.
• If you switch apps or input during recording, recording
automatically ends and the recorded files will be saved.
• With the Music Catch function, you can play a music for up to two
hours.
• If the USB device is removed by force while music recording, the
music recording will not complete properly.

4 Configure the Auto Power Sync settings to On or Off.
• You can also set the SIMPLINK in
(HOME) Inputs
SIMPLINK. In SIMPLINK menu window, selects the device you
want to control.
• This function is only compatible with devices with the SIMPLINK
logo.
• To use the SIMPLINK function, you need to use a high-speed HDMI®
cable (with CEC (Consumer Electronics Control) feature added).
High-speed HDMI® cables have the No. 13 pin connected for
information exchange between devices.
• If you switch to another input, the SIMPLINK device will stop.
• If a third-party device with the HDMI-CEC function is also used, the
SIMPLINK device may not work normally.
• [Depending on model]
If you select or play media from a the device with a home theatre
function, the HT Speaker(Speaker) is automatically connected.
Be sure to connect with an optical cable (sold separately) to use the
HT Speaker(Speaker) function.
SIMPLINK function description
• Direct Play : Plays the multimedia device on the TV instantly.
• Controlling devices with the TV remote control : Manages
the multimedia device with the TV remote control.
• Main Power Off : If Auto Power Sync is set to On in the
SIMPLINK settings and turn off your TV, the devices connected to
your TV via SIMPLINK will also be turned off.
• Main Power On : If Auto Power Sync is set to On in the
SIMPLINK settings, turning on a SIMPLINK-linked device will turn
the TV on.
• Speaker : [Depending on model]
Select speaker either on the home theatre unit or the TV.
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To set password
(Settings) Safety Set Password
Sets or changes the TV password.

To return Reset to Initial Settings
(Settings) General Reset to Initial Settings
All stored information is deleted and TV settings are reset.
The TV turns itself off and back on, and all settings are reset.
• When Lock System is in place, a pop-up window appears and asks
for password.
• Do not turn off the power during initialization.
To remove the USB device
Select the connected USB HDD from
(HOME) Inputs and select
the Eject button to disconnect the USB HDD storage device.
When you see a message that the USB device has been removed,
separate the device from the TV.
• Once a USB device has been selected for removal, it can no longer
be read. Remove the USB storage device and then re-connect it.
Using a USB storage device - warning
• If the USB storage device has a built-in auto recognition program or
uses its own driver, it may not work.
• Some USB storage devices may not work or may work incorrectly.
• Use only USB storage devices formatted with the Windows FAT32 or
NTFS File System.
• For external USB HDDs, it is recommended that you use devices
with a rated voltage of less than 5 V and a rated current of less than
500 mA.
• It is recommended that you use USB memory sticks of 32 GB or less
and USB HDDs of 2 TB or less.
• If a USB HDD with power-saving function does not work properly,
turn the power off and on. For more information, refer to the user
manual of the USB HDD.
• Data in the USB storage device can be damaged, so be sure to back
up important files to other devices. Data maintenance is the user’s
responsibility and the manufacturer is not responsible for data loss.

• Maximum : 1920 x 1080 @ 30p (Only Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)
• .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
• divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
• .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
• .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVD-LPCM
• .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XVID,
H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
• .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XVID, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
• motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
• .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
• dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
• flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
• *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
• 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
• *rm / *rmvb : Depending on model

ENGLISH

The initial password is set to ‘0000’.

Supported Video Formats

My Media supporting file
• Maximum data transfer rate : 20 Mbps (Mega bit per second)
• External supported subtitle formats : *.srt (SubRip), *.smi (SAMI),
*.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)),
*.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
• Internal supported subtitle formats: *.dat/*.mpg/*.mpeg/*.
vob (DVD Subtitle), *.ts/*.tp/*.m2ts (DVB Subtitle), *.mp4 (DVD
Subtitle, UTF-8 Plain Text), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 Plain Text,
Universal Subtitle Format, VobSub, DVD Subtitle), *.divx/*.avi
(XSUB1, XSUB+)
1 XSUB : Supports internal subtitles generated from DivX6
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Supported Audio Formats

ENGLISH

• File type : MP3
[Bit rate] 32 Kbps - 320 Kbps
[Sample freq.] 16 kHz - 48 kHz
[Support] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
• File Type : AAC
[Bit rate] Free Format
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] ADIF, ADTS
• File Type : M4A
[Bit rate] Free Format
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] MPEG-4
• File Type : WMA
[Bit rate] 128 Kbps ~ 320 Kbps
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
• File Type : WMA10 Pro
[Bit rate] ~ 768 Kbps
[Channel / Sample freq.]
M0 : up to 2 Channel @ 48 kHz (Except LBR mode),
M1 : up to 5.1 Channel @ 48 kHz,
M2 : up to 5.1 Channel @ 96 kHz
[Support] WMA10 Pro
• File Type : OGG
[Bit rate] Free Format
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] OGG Vorbis
• File Type : WAV
[Bit rate] 64 kbps ~ 1.5 Mbps
[Sample freq.] 8 kHz ~ 48 kHz
[Support] LPCM
[Bitdepth] 8 bit / 16 bit / 24 bit
Supported Photo Formats
• Category : 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Available file type]
SOF0: Baseline,
SOF1 : Extend Sequential,
SOF2 : Progressive
[Photo size]
Minimum : 64 x 64,
Maximum (Normal Type) : 15360 (W) x 8640 (H),
Maximum (Progressive Type) : 1920 (W) x 1440 (H)
• Category : BMP
[Photo size] Minimum : 64 x 64, Maximum : 9600 x 6400
• Category : PNG
[Available file type] Interlace, Non-Interlace
[Photo size]
Minimum : 64 x 64,
Maximum (Interlace) : 1200 x 800,
Maximum (Non-Interlace) : 9600 x 6400
• BMP and PNG format files may be slower to display than JPEG.
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To see web manual
To obtain detailed User Guide information, please visit www.lg.com.

External control device
setup
To obtain the external control device setup information, please visit
www.lg.com.

Troubleshooting
Cannot control the TV with the remote control.
• Check the remote control sensor on the product and try again.
• Check if there is any obstacle between the product and the remote
control.
• Check if the batteries are still working and properly installed (
to , to ).
No image display and no sound is produced.
• Check if the product is turned on.
• Check if the power cord is connected to a wall outlet.
• Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other
products.
The TV turns off suddenly.
• Check the power control settings. The power supply may be
interrupted.
• Check if the Auto Power Off (Depending on model) / Sleep
Timer / Timer Power Off is activated in the Timers settings.
• If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off
automatically after 15 minutes of inactivity.
When connecting to the PC (HDMI), ‘No signal’ or ‘Invalid Format’ is
displayed.
• Turn the TV off/on using the remote control.
• Reconnect the HDMI cable.
• Restart the PC with the TV on.

Specifications
CI Module1 (W x H x D)

0 °C to 40 °C

Operating Humidity

Less than 80 %

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C

Storage Humidity

Less than 85 %

ENGLISH

Environment condition

100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm

Operating Temperature

1 Only Satellite models.

Satellite Digital TV
(Depending on model)

Digital TV
(Depending on Country & Model)

Television system

DVB-S/S2

DVB-T
DVB-T/T2*

Programme coverage

C-Band, Ku-Band

VHF, UHF

Maximum number of storable
programmes

6,000

External antenna impedance

Analogue TV
(Depending on Country)
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I,
SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M
VHF, UHF, CATV

2,000
75 Ω

* Only DVB-T2 support models.

AC/DC Adapter

32LH51**
Manufacturer : Honor
Model : ADS-45EI-19 19040GPI
ADS-45FSN-19 19040GPG
ADS-45FSN-19 19040GPCU
ADS-40LSI-19-2 19040G
ADS-45SN-19-2 19040G
Manufacturer : APD
Model : WA-40D19FI
Manufacturer : Lien Chang
Model : LCAP16B-E, LCAP16B-A, LCAP25B
Input : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
2.1 A
Output : DC 19 V

43/49LH51**, 32/43LH544*

Manufacturer : Lien Chang
Model : LCAP40
Manufacturer : APD
Model : DA-65F19

Input : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Output : DC 19 V
3.42 A
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HDMI-DTV supported mode
Resolution
ENGLISH

640 x 480

Horizontal
Frequency
(kHz)
31.46
31.50

Vertical
Frequency
(Hz)
59.94
60.00

720 x 480

31.47
31.50

59.94
60.00

720 x 576

31.25

50.00

37.50
45.00
44.96
28.12
33.75
33.72
56.25
67.50
67.43
27.00
26.97
33.75
33.71

50.00
60.00
59.94
50.00
60.00
59.94
50.00
60.00
59.94
24.00
23.97
30.00
29.97

1280 x 720

1920 x 1080

HDMI-PC supported mode
Use HDMI IN 1 for PC mode
Resolution

1

640 x 350
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1360 x 768
1280 x 1024
1920 x 1080

1 : Except for 32LH51**
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Horizontal
Frequency
(kHz)
31.46
31.46
31.46
37.87
48.36
54.34
47.71
63.98
67.50

Vertical
Frequency
(Hz)
70.09
70.08
59.94
60.31
60.00
60.05
60.01
60.02
60.00

Component port connecting
information
Component ports on the TV

Video output ports on
DVD player

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Signal

Component

480i / 576i

O

480p / 576p

O

720p / 1080i

O

1080p

O
(Only 50 Hz / 60 Hz)

Regulatory
ENGLISH

WARNING!
Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to
children, can be avoided by taking simple precautions such as:
•
•
•
•

Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
Only using furniture that can safely support the television set.
Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television
set to a suitable support.
• Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Symbols
Refers to alternating current(AC).
Refers to direct current(DC).
Refers to class II equipment.
Refers to stand-by.
Refer to “ON” (power).
Refers to dangerous voltage.
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บันทึกชื่อรุนและหมายเลขประจําเครื่อง โดยอางอิงจากฉลากหลังเครื่องรับโทรทัศน
เพื่อความสะดวกในการติดตอตัวแทนจําหนายเพื่อรับบริการตางๆ
Record the model number and serial number of the TV.
Refer to the label on the back cover and quote this
information to your dealer when requiring any service.
ชื่อรุน MODEL
หมายเลขประจําเครื่อง SERIAL
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www.lg.com

2

ÃËÑÊ¤ÕÂ

ÀÒÉÒä·Â

ÃËÑÊ¤ÕÂ

• ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¹ÕéäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´Œã¹·Ø¡ÃØ‹¹¢Í§à¤Ã×èÍ§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹

ÃËÑÊ

¿˜§¡ªÑè¹

(Hexa)

ÃËÑÊ

ºÑ¹·Ö¡

(Hexa)

¿˜§¡ªÑè¹

ºÑ¹·Ö¡

00

CH +, PR +

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

53

List

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

01

CH -, PR -

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

5B

Exit

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

02

Volume +

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

60

PIP(AD)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

03

Volume -

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

61

Blue

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

06

> (Arrow Key / Right Key)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

63

Yellow

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

07

< (Arrow Key / Left Key)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

71

Green

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

08

Power

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

72

Red

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

09

Mute

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

79

Ratio / Aspect Ratio

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

0B

Input

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

91

AD (Audio Description)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

0E

SLEEP

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

7A

User Guide

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

0F

TV, TV/RAD

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

7C

Smart / Home

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

7E

SIMPLINK

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

10 - 19 * Number Key 0 - 9
1A

Q.View / Flashback

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

8E

►► (Forward)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

1E

FAV (Favorite Channel)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

8F

◄◄ (Rewind)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

20

Text (Teletext)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

AA

Info

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

21

T. Opt (Teletext Option)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

AB

Program Guide

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

28

Return (BACK)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

B0

► (Play)

30

AV (Audio / Video) Mode

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

B1

ꕗ (Stop / File List)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

39

Caption/Subtitle

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

BA

ꕘ (Freeze / Slow Play /
Pause)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

40

Λ (Arrow Key / Cursor Up)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

BB

Soccer

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

41

V (Arrow Key / Cursor
Down)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

BD

ꔄ (REC)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

42

My Apps

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

DC

3D

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

43

Menu / Settings

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

99

AutoConfig

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

44

OK / Enter

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

9F

App / *

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

45

Q.Menu

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

9B

TV/PC

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

4C

List, - (ATSC Only)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

* ÃËÑÊ¤ÕÂ 4C (0x4C) ÊÒÁÒÃ¶ãªŒä´Œã¹ÃØ‹¹·Õèà»š¹ ATSC/ISDB «Öè§ãªŒª‹Í§ËÅÑ¡ / ª‹Í§ÃÍ§

(ÊíÒËÃÑºà¡ÒËÅÕ, ÞÕè»Ø†¹, ÍàÁÃÔ¡ÒàË¹×Í, ÅÐµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒÂ¡àÇŒ¹ÃØ‹¹â¤ÅÍÁàºÕÂ)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

ÀÒÉÒä·Â

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡
• ÀÒ¾·ÕèáÊ´§ÍÒ¨¨Ðáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡à¤Ã×èÍ§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹¢Í§·‹Ò¹

àª×èÍÁµ‹ÍµÑÇá»Å§ USB à»š¹ RS-232C à¢ŒÒ¡Ñºª‹Í§µ‹ÍÊÑÞÞÒ³¡ÑºÍØ»¡Ã³¤Çº¤ØÁÀÒÂ¹Í¡ (àª‹¹à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃËÃ×ÍÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ A/V) à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ
»ÃÐàÀ·¢Í§¾ÍÃµ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ·ÕÇÕ¨Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹µÒÁÃØ‹¹¢Í§·ÕÇÕ
* â»Ã´·ÃÒºÇ‹ÒÃÙ»áºº¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¹ÕéäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒä´Œ¡Ñº·Ø¡ÃØ‹¹¢Í§·ÕÇÕ
* à¤àºÔÅäÁ‹ÁÕÁÒãËŒ

µÑÇá»Å§ USB à»š¹ RS-232C ´ŒÇÂÊÒÂ USB
ÃÙ»áºº USB

(à¤Ã×èÍ§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹)
USB IN

(à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ)

à»š¹ RS-232C
«Öè§äÁ‹ä´Œ·íÒËÃ×ÍãËŒºÃÔ¡ÒÃâ´Â LG
• ·ÕÇÕ LG Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ªÔ»·ÕèãªŒ PL2303 (ID ¼Ù¢Œ ÒÂ 0x0557, ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 0x2008) à¾×èÍá»Å§ USB
RS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)

·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶«×éÍä´Œ¨Ò¡ÃŒÒ¹¤ŒÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ·Õè¢ÒÂÍØ»¡Ã³¾¡¾ÒàÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊíÒËÃÑº¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹äÍ·Õ
•(PC)
USB IN

RS-232C ´ŒÇÂÊÒÂ RS-232C

ÃÙ»áºº DE9 (D-Sub 9Pin)

(PC)

(TV)
(TV)

SERVICE ONLY

• ·‹Ò¹¨íÒà»š¹µŒÍ§«×éÍ RS-232C (DE9, D-Sub 9pin ÃÙ»áºº ËÑÇµÑÇàÁÕÂ¡Ñ3ºµÑÇàÁÕ1Â) ¡ÑºÊÒÂ RS-232C ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

áÅÐ·ÕÇÕ«Öè§ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹
(PC)

2

(PC)
ÃÙ»áºº¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍÒ¨¨Ðáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡·ÕÇÕ¢Í§·‹Ò¹

RS-232C IN

1

3

(à¤Ã×èÍ§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹)

1

3

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

2

(PC)

(TV)

(CONTROL & SERVICE)

SERVICE ONLY

(à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ)

2

(TV)
(TV)

1

3

(PC)

RS-232C IN

2
RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

RS-232C IN

3

(CONTROL & SERVICE)

(CONTROL & SERVICE)

(TV)

USB USB
IN IN

4

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

(PC)
(PC)

RS-232C IN

(CONTROL
& SERVICE)
• ¤Ø³¨íÒà»š¹µŒÍ§«×éÍá¨ç¤â·ÃÈÑ¾·áÅÐÊÒÂ RS-232 ·Õè¨íÒà»š¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾Ô
ÇàµÍÃ
áÅÐ·ÕÇÕ«Öè§ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹

(PC)
(PC)

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

* ÊíÒËÃÑºÃØ‹¹Í×è¹ ¨Ðàª×èÍÁµ‹Í·Ò§¾ÍÃµ USB
* ÃÙ»áºº¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍÒ¨¨Ðáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡·ÕÇÕ¢Í§·‹Ò¹
1

3

SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE

ÀÒÉÒä·Â

ÃÙ»áººá¨¤â·ÃÈÑ¾·

(TV)
(TV)

1

3

(PC) à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

2

1

3

(PC)

1

3

RS-232C IN

(TV)

(CONTROL & SERVICE)

2

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

2

à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

(TV)

à¤Ã×Íè §ÃÑº â·Ã·ÑÈ ¹

2

ËÃ×Í

(TV)
(TV)

à¤Ã×Íè §ÃÑº â·Ã·ÑÈ ¹

¡ÒÃ·íÒÊÒÂ RS-232C

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ
1

5

¡ÒÃ·í Ò ÊÒÂ 3 ÊÒÂ (äÁ‹ à »š ¹ ÁÒµÃÒ°Ò¹)
¾Õ« Õ
RXD

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

TXD

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

GND

6

·ÕÇ Õ

2

2

TXD

3

1

RXD

5

3

GND

9

ËÃ×Í

RS-232C

RXD

3

2

TXD

(¾ÍÃµÍ¹Ø¡ÃÁ)

TXD

2

1

RXD

GND

5

3

GND

D-Sub 9

¡ÒÃµÑé§ÃËÑÊ»ÃÐ¨íÒà¤Ã×èÍ§
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃµÑé§¤‹ÒÃËÑÊ»ÃÐ¨íÒà¤Ã×èÍ§ ´Ù "ÃÙ»áºº¡ÒÃÊÑè§§Ò¹" ·ÕèË¹ŒÒ 6
1. ¡´ Settings à¾×èÍà¢ŒÒàÁ¹ÙËÅÑ¡

2. ¡´»Ø†Á·ÔÈ·Ò§à¾×èÍàÅ×Í¡ (*General => About this TV ËÃ×Í Option) áÅÐ¡´ OK
3. ¡´»Ø†Á·ÔÈ·Ò§à¾×èÍàÅ×Í¡ SET ID áÅÐ¡´»Ø†Á OK
4. ¡´»Ø†Á·ÔÈ·Ò§«ŒÒÂËÃ×Í¢ÇÒà¾×èÍàÅ×Í¡ÃËÑÊ»ÃÐ¨íÒà¤Ã×èÍ§áÅÐàÅ×Í¡ Close ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡¤‹Òä´ŒµÑé§áµ‹ 1-99
5. àÁ×èÍ·‹Ò¹µÑé§¤‹ÒàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ¡´ EXIT
* (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

â·ÃÈÑ¾·

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

5

• Baud rate : 9600 bps (UART)
• Data length : 8 bits
• Parity : None

ÀÒÉÒä·Â

¡ÒÃµÑé§¤‹ÒÊíÒËÃÑº¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ
• Stop bit : 1 bit
• Communication code : ASCII code
• Use a crossed (reverse) cable.

ÃÒÂ¡ÒÃÃÙ»áºº¤íÒÊÑè§
(à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)
COMMAND1 COMMAND2

DATA
(Hexadecimal)

01. Power*

k

a

00 to 01

02. Aspect
Ratio

k

c

(p.7)

03. Screen
Mute

k

d

(p.7)

k

e

00 to 01

k

f

00 to 64

06. Contrast

k

g

00 to 64

07.
Brightness

k

h

00 to 64

08. Color/
Colour

k

i

00 to 64

09. Tint

k

j

00 to 64

k

00 to 32

l

00 to 01

m

00 to 01

04. Volume
Mute
05. Volume
Control

10.
k
Sharpness
11. OSD
k
Select
12. Remote
Control Lock k
Mode
13. Treble

k

r

00 to 64

14. Bass

k

s

00 to 64

COMMAND1 COMMAND2

DATA
(Hexadecimal)

15. Balance k
16. Color
(Colour)
x
Temperature
17. ISM
Method (Only j
Plasma TV)

t

00 to 64

u

00 to 64

p

(p.8)

18. Equalizer j

v

(p.8)

q

00 to 05

a

(p.9)

b

00 to 01

19. Energy
j
Saving
20. Tune
m
Command
21. Channel m
(Programme)
Add/Del(Skip)
22. Key

m

c

Key Codes

23. Control
Backlight,
Control Panel
Light
24. Input
select (Main)
25. 3D (Only
3D models)
26. Extended
3D (Only 3D
models)
27. Auto
Configure

m

g

00 to 64

x

b

(p.11)

x

t

(p.11)

x

v

(p.11)

j

u

(p.12)

* ºÑ¹·Õ¡ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃàÅ‹¹ËÃ×Í¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ ¤íÒÊÑè§·Ñé§ËÁ´¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´Œ Â¡àÇŒ¹ Power (ka) áÅÐ Key (mc)

¡ÒÃãªŒ§Ò¹´ŒÇÂÊÒÂ RS-232C ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹¤íÒÊÑè§ ka ä´Œ·Ñé§ã¹ÊÀÒÇÐà¤Ã×èÍ§à»´ËÃ×Í»´áµ‹¶ŒÒãªŒÊÒÂá»Å§ USB à»š¹ RS-232C ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒ
§Ò¹ä´Œã¹ÊÀÒÇÐ·ÕÇÕà»´à·‹Ò¹Ñé¹

6

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

ÀÒÉÒä·Â

ÃÙ»áºº¢Í§â»Ãâµ¤ÍÅ¡ÒÃÊ‹§áÅÐ¡ÒÃÃÑº
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : ¤íÒÊÑè§áÃ¡à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ·ÕÇÕ (j, k, m ËÃ×Í x)
[Command 2] : ¤íÒÊÑè§·ÕèÊÍ§¤Çº¤ØÁ·ÕÇÕ
[Set ID]
: ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹¤‹Ò SET ID µÒÁ¤‹Ò¢Í§ SET ID ·Õèä´ŒµÑé§¤‹ÒäÇŒ·ÕèµÑÇà¤Ã×èÍ§·ÕÇÕâ´ÂÁÕ¤Ò‹ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ 1 ¶Ö§ 99 ¶ŒÒ¤‹Ò [SET ID] àÅ×Í¡

äÇŒà»š¹ "0" ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁä´Œ·Ø¡à¤Ã×èÍ§·Õèµ‹ÍÍÂÙ‹ã¹ÃÐºº

		* [SET ID] à»š¹¤‹ÒµÑÇàÅ¢°Ò¹ÊÔº (1 ¶Ö§ 99) º¹àÁ¹Ù áÅÐà»š¹µÑÇàÅ¢°Ò¹ÊÔºË¡ (0x00 ¶Ö§ 0x63) ã¹¡ÒÃÊ‹§áÅÐÃÑº¢ŒÍÁÙÅ
[DATA]
[Cr]
[ ]

: ¢ŒÍÁÙÅ¤íÒÊÑè§ (àÅ¢°Ò¹ÊÔºË¡) ¡ÒÃÊ‹§¤íÒÊÑè§ 'FF' à¾×èÍÍ‹Ò¹¤‹ÒÊ¶Ò¹Ð¤íÒÊÑè§
: ¢ŒÍÁÙÅÊ‹§¡ÅÑº - ASCII â¤Œ´ '0x0D'
: ·ÕèÇÒ‹ § - ASCII â¤Œ´ '0x20'

OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* ªØ´Ê‹§ ACK (¡ÒÃÃÑºÃÙ)Œ µÒÁÃÙ»áºº¹ÕéàÁ×èÍä´ŒÃÑº¢ŒÍÁÙÅ»¡µÔ ³ ¢³Ð¹Õé, ¶ŒÒ¢ŒÍÁÙÅà»š¹¢ŒÍÁÙÅâËÁ´Í‹Ò¹¡çáÊ´§¢ŒÍÁÙÅÊ¶Ò¹Ð»˜¨¨ØºÑ¹ ËÒ¡¢ŒÍÁÙÅà»š¹âËÁ´

¡ÒÃà¢ÕÂ¹¡ç¨ÐÊ‹§¡ÅÑº ¢ŒÍÁÙÅÁÒ·Õèà¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* ªØ´Ê‹§ ACK (¡ÒÃÃÑºÃÙŒ) µÒÁÃÙ»áºº¹ÕéàÁ×èÍä´ŒÃÑº¢ŒÍÁÙÅ·Õè¼Ô´»¡µÔ¨Ò¡ ¿˜§¡ªÑè¹·ÕèäÁ‹·íÒ§Ò¹ËÃ×Í¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
Data 00: ÃËÑÊ·Õè¼Ô´¡®ËÁÒÂ

ÃÙ»áºº¡ÒÃÊÑè§§Ò¹ (Hexadecimal b Decimal)
* àÁ×èÍ¤Ø³»‡Í¹¤‹Ò [Data] ã¹ÃÙ»áººàÅ¢°Ò¹ÊÔºË¡ µÒÁ¢ŒÍÁÙÅµÒÃÒ§´ŒÒ¹Å‹Ò§
* Channel Tune (ma) ¤íÒÊÑè§¹ÕéãªŒ 2 äºµ àÅ¢°Ò¹ÊÔºË¡ ¤‹Ò [Data] à»š¹µÑÇàÅ¢ª‹Í§·ÕèàÅ×Í¡
00 : Step 0
01 : Step 1 (Set ID 1)
...
0A : Step 10 (Set ID 10)
...
0F : Step 15 (Set ID 15)
10 : Step 16 (Set ID 16)
...

32 : Step 50 (Set ID 50)
33 : Step 51 (Set ID 51)
...
63 : Step 99 (Set ID 99)
...
C7 : Step 199
C8 : Step 200
...

FE : Step 254
FF : Step 255
...
01 00 : Step 256
...
27 0E : Step 9998
27 0F : Step 9999
...

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

01. Power (Command: k a)

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

► à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ»´ËÃ×Íà»´à¤Ã×èÍ§
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 00: »´à¤Ã×èÍ§

* ã¹¡Ã³Õ¢Í§¡ÒÃ»´àÊÕÂ§ÇÔ´ÕâÍà·‹Ò¹Ñé¹ ·ÕÇÕ¨ÐáÊ´§¼ÅË¹ŒÒ¨Í (OSD)

áµ‹ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃ»´Ë¹ŒÒ¨Í ·ÕÇÕ¨ÐäÁ‹áÊ´§ OSD

01: à»´à¤Ã×èÍ§

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
► à¾×èÍáÊ´§Ç‹Ò·ÕÇÕà»´ËÃ×Í»´
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* ã¹·íÒ¹Í§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¶ŒÒ¿˜§¡ªÑè¹Í×è¹æ ·ÕèÊ‹§¢ŒÍÁÙÅ 'FF' ¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºáµ‹ÅÐÃÙ»

áºº¤íÒÊÑè§ ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¡ç¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºáµ‹ÅÐ¿˜§¡ªÑè¹

04. Volume Mute (Command: k e)
► à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ´Ñ§ »´à»´àÊÕÂ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºâ´Â

¡ÒÃãªŒ»Ø†Á Mute º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 00: ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁ´Ñ§à»´ (»´¤ÇÒÁ´Ñ§àÊÕÂ§)
01: ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁ´Ñ§»´ (à»´¤ÇÒÁ´Ñ§àÊÕÂ§)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

02. Aspect Ratio (Command: k c)

(¢¹Ò´¢Í§ÀÒ¾ËÅÑ¡)

► ¡ÒÃ»ÃÑºÃÙ»áººË¹ŒÒ¨Í (ÃÙ»áººÀÒ¾ËÅÑ¡) ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶

»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÃÙ»áººË¹ŒÒ¨Íâ´ÂãªŒ ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹ã¹ Q.MENU ËÃ×ÍàÁ¹ÙÀÒ¾
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 01: Ë¹ŒÒ¨Í»¡µÔ (4:3)
02: ¨Í¡ÇŒÒ§ (16:9)
04: ¢ÂÒÂ
05: ¢ÂÒÂ 2
(ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò
Â¡àÇŒ¹â¤ÅÑÁàºÕÂ
à·‹Ò¹Ñé¹)
06: µÑé§¤‹Òâ´Ââ»Ãá¡ÃÁ
/ µŒ¹©ºÑº

07: 14:9 (ÂØâÃ», â¤ÅÑÁàºÕÂ, àÍàªÕÂ¡ÅÒ§,
àÍàªÕÂ Â¡àÇŒ¹à¡ÒËÅÕãµŒáÅÐÞÕè»Ø†¹)
09: Just Scan
0B: ¡ÇŒÒ§àµçÁ¨Í (ÂØâÃ», â¤ÅÑÁàºÕÂ,
àÍàªÕÂ¡ÅÒ§, àÍàªÕÂ Â¡àÇŒ¹à¡ÒËÅÕãµŒ
áÅÐÞÕè»Ø†¹)
10 ¶Ö§ 1F: ¢ÂÒÂáºº«Õ¹ÕÁ‹Ò 1 ¶Ö§ 16

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Command: k f)
► ¡ÒÃ»ÃÑºÃÐ´ÑºàÊÕÂ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºÃÐ´ÑºàÊÕÂ§ä´Œ¨Ò¡

»Ø†Á ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Command: k g)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑº¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§Ë¹ŒÒ¨Í ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº

¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´ã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* ãªŒ¾Õ«ÕÍÔ¹¾Øµ ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹ÀÒ¾ä´Œ 16:9 ËÃ×Í 4:3
* ã¹ DTV / HDMI / âËÁ´¤ÍÁâ¾à¹¹µ (¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ÊÙ§) Just

Scan ÊÒÁÒÃ¶ãªŒä´Œ
* âËÁ´¡ÇŒÒ§àµçÁ¨ÍÍÒ¨ÍÒ¨áµ¡µ‹Ò§ä»µÒÁ ÃØ¹‹ áÅÐ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡
DTV áÅÐ ATV, AV ºÒ§Ê‹Ç¹

07. Brightness (Command: k h)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑº¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§Ë¹ŒÒ¨Í ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº¤ÇÒÁ

ÊÇ‹Ò§ã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
03. Screen Mute (Command: k d)
► à¾×èÍ¡ÒÃàÅ×Í¡»´à»´Ë¹ŒÒ¨Í

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 00: Ë¹ŒÒ¨Í»´ (ÀÒ¾à»´) ÇÔ´ÕâÍ»´
01: Ë¹ŒÒ¨Íà»´ (ÀÒ¾»´)
10: ÇÔ´ÕâÍà»´

08. Color/Colour (Command: k i)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑºÊÕ ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºÊÕä´Œã¹àÁ¹ÙÀÒ¾
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

ÀÒÉÒä·Â

* ¤íÒÊÑè§ÍÒ¨¨Ð·íÒ§Ò¹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃØ‹¹áÅÐÊÑÞÞÒ³
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ENGLISH
ENG

* (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Tint (Command: k j)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑºâ·¹ÊÕ¢Í§Ë¹ŒÒ¨Í ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºâ·¹ÊÕ

14. Bass (Command: k s)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑºàÊÕÂ§àºÊ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºã¹àÁ¹ÙàÊÕÂ§

ã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Sharpness (Command: k k)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑº¤ÇÒÁ¤Á¢Í§ÀÒ¾ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº¤ÇÒÁ

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

15. Balance (Command: k t)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑºÊÁ´ØÅàÊÕÂ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºÊÁ´ØÅã¹àÁ¹ÙàÊÕÂ§

¤Áã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Color(Colour) Temperature (Command: x u)
11. OSD Select (Command: k l)

► ã¹¡ÒÃ»ÃÑºÍØ³ËÀÙÁÔÊÕ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºÍØ³ËÀÙÁÔÊÕã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

► ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ OSD (On Screen Display) à»´ / »´ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ

¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÃÐÂÐä¡Å

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 00: »´ OSD

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01: à»´ OSD

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (Command: j p) (¾ÅÒÊÁÒ·ÕÇÕà·‹Ò¹Ñé¹)
12. Remote control lock mode (Command: k m)

► à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ ISM ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº ISM ã¹àÁ¹ÙµÑÇàÅ×Í¡

► ¡ÒÃÅçÍ¤¡ÒÃ¤Çº¤ØÁË¹ŒÒ¨Í¢Í§à¤Ã×èÍ§áÅÐÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 00: »´¡ÒÃÅçÍ¤

01: à»´¡ÒÃÅçÍ¤

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 02: ÀÒ¾à¤Å×èÍ¹à»š¹Ç§â¤¨Ã
08: »¡µÔ
20:ÅŒÒ§ÊÕ
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* ¶ŒÒ¤Ø³äÁ‹ÍÂÙ‹ã¹¡ÒÃãªŒÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ ¡ÒÃãªŒâËÁ´¹Õé

àÁ×èÍ»´ËÃ×Íà»´à¤Ã×èÍ§ (¶Í´»ÅÑê¡à¢ŒÒáÅÐÍÍ¡ ËÅÑ§¨Ò¡ 20-30 ÇÔ¹Ò·Õ)
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡¨Ð·íÒ§Ò¹

* ã¹âËÁ´Êáµ¹´ºÒÂ (»´â´Â¤íÒÊÑè§ µÑé§àÇÅÒ»´ ËÃ×Í 'ka', 'mc')

áÅÐ¶ŒÒÅçÍ¤à»š¹à»´
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

18. Equalizer (Command : j v)
► »ÃÑºáµ‹§ EQ ¢Í§à¤Ã×èÍ§
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

MSB

·ÕÇÕ¨ÐäÁ‹à»´â´Â¡ÒÃ¡´»Ø†Á·ÕèµÑÇà¤Ã×èÍ§ËÃ×Í

0

13. Treble (Command: k r)
► ã¹¡ÒÃ»ÃÑºàÊÕÂ§áËÅÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºã¹àÁ¹ÙàÊÕÂ§
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ µíèÒ: 00 ¶Ö§ ÊÙ§ÊØ´: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

LSB
0

0

0

0

¤ÇÒÁ¶Õè

0

0

0

¢ŒÍÁÙÅ

7

6

5

¤ÇÒÁ¶Õè

4

3

2

1

0

0

0

0

1st Band

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2nd Band

0

0

0

0

1

1

0

1

0

3rd Band

...

...

...

...

...

0

1

1

4th Band

1

0

0

1

1

ÃÐ´Ñº
àÅ¢°Ò¹ÊÔº
àÅ¢°Ò¹ÊÔº
...
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àÅ¢°Ò¹ÊÔº

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡
0

0

5th Band

1

0

1

0

0

20(decimal)

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* ÁÑ¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃØ‹¹ áÅÐÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºàÁ×èÍâËÁ´àÊÕÂ§à»š¹áººÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº¤‹Ò EQ

19. Energy Saving (Command: j q)
► à¾×èÍÅ´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§·ÕÇÕ ¤Ø³ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ã¹

àÁ¹ÙÀÒ¾

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

00: »´
01: µíèÒÊØ´
02: ¡ÅÒ§
03: ÊÙ§ÊØ´
04: ÍÑµâ¹ÁÑµÔ (ÊíÒËÃÑº LCD ·ÕÇÕ / LED ·ÕÇÕ) / à«ç¹à«ÍÃÍÑ¨©ÃÔÂÐ
(ÊíÒËÃÑº PDP ·ÕÇÕ)
05: »´Ë¹ŒÒ¨Í
* (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

SetID = ·Ñé§ËÁ´ = 00
Data 00 & 01 = ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§¤×Í 10 = 00 0a
Data 02 = ÍÐ¹ÒÅçÍ¡ ·ÕÇÕ = 00
¼ÅÅÑ¾¸ ¤×Í ma 00 00 0a 00
2. ¤Œ¹ËÒ ´Ô¨ÔµÍÅ ª‹Í§ 01
SetID = ·Ñé§ËÁ´ = 00
Data 00 & 01 = ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§ ¤×Í 1 = 00 01
Data 02 = ´Ô¨ÔµÍÅ ·ÕÇÕ = 10
¼ÅÅÑ¾¸ ¤×Í ma 00 00 01 10
3. ¤Œ¹ËÒ ´ÒÇà·ÕÂÁ ª‹Í§ 1000
SetID = ·Ñé§ËÁ´ = 00
Data 00 & 01 = ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§ ¤×Í 1000 = 03 E8
Data 02 = ´ÒÇà·ÕÂÁ ·ÕÇÕ = 40
¼ÅÅÑ¾¸ ¤×Í ma 00 03 E8 40

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• ÊíÒËÃÑºÃØ‹¹ ÂØâÃ», µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÅÒ§, â¤ÅÑÁàºÕÂ, àÍàªÕÂ Â¡àÇŒ¹
à¡ÒËÅÕãµŒáÅÐÞÕè»Ø†¹
► ¡ÒÃ»ÃÑºáµ‹§ª‹Í§áº‹§à»š¹ ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ / ËÅÑ¡ / ÃÍ§
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

20. Tune Command (Command: m a)

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

* ¤íÒÊÑè§¹ÕéÍÒ¨¨Ð·íÒ§Ò¹áµ¡µ‹Ò§ä»¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃØ‹¹áÅÐÊÑÞÞÒ³

• ÊíÒËÃÑºÃØ‹¹ ÂØâÃ», µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÅÒ§, â¤ÅÑÁàºÕÂ, àÍàªÕÂ Â¡àÇŒ¹à¡ÒËÅÕãµŒ

áÅÐÞÕè»†¹Ø
► àÅ×Í¡àÅ¢µÒÁàÅ¢ª‹Í§·Õèà»š¹¨ÃÔ§

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]

ª‹Í§ÊÑÞÞÒ³´Ô¨ÔµÍÅáº‹§à»š¹¨íÒ¹Ç¹ ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ / ËÅÑ¡ / ÃÍ§ ¨íÒ¹Ç¹
ª‹Í§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ ¨íÒ¹Ç¹ª‹Í§ËÅÑ¡«Öè§¨ÐÁÕª‹Í§ÃÍ§à¢ŒÒÁÒÃÇÁ´ŒÇÂ «Öè§·ÕÇÕ
ÃÐºº ATSC ¨Ð·íÒãËŒâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔâ´ÂäÁ‹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊ‹§¤íÒÊÑè§

[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* àÊÒÍÒ¡ÒÈÍÐ¹ÒÅçÍ¡ / à¤àºÔÅ
[Data 00][Data 01] ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§
Data 00 : ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµÊÙ§
Data 01 : ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµµíèÒ
- 00 00 ~ 00 C7 (¨íÒ¹Ç¹àµçÁ : 0 - 199)
Data 02 : àÅ×Í¡áËÅ‹§ÊÑÞÞÒ³ (ÍÐ¹ÒÅçÍ¡)

00: ÍÐ¹ÒÅçÍ¡·ÕÇÕ (ATV)
80: à¤àºÔÅ·ÕÇÕ (CATV)
* àÊÒÍÒ¡ÒÈÍÐ¹ÒÅçÍ¡/à¤àºÔÅ/´ÒÇà·ÕÂÁ

[Data 00][Data 01]: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§
Data 00 : ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµÊÙ§
Data 01 : ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµµíèÒ
- 00 00 ~ 27 0F (¨íÒ¹Ç¹àµçÁ: 0 - 9999)

¢ŒÍÁÙÅ 02: áËÅ‹§ÊÑÞÞÒ³à¢ŒÒ (´Ô¨ÔµÍÅ)
10: ÍÐ¹ÒÅçÍ¡·ÕÇÕ
20: ÍÐ¹ÒÅçÍ¡ÇÔ·ÂØ
40: ´ÒÇà·ÕÂÁ·ÕÇÕ
50: ´ÒÇà·ÕÂÁÇÔ·ÂØ
90: à¤àºÔÅ·ÕÇÕ
a0: à¤àºÔÅÇÔ·ÂØ
* µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§¤íÒÊÑè§·ÕèãªŒ
1. ¤Œ¹ËÒÍÐ¹ÒÅçÍ¡ª‹Í§ 10 (PAL)

* àÊÒÍÒ¡ÒÈÍÐ¹ÒÅçÍ¡ / à¤àºÔÅ

Data 00: àÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
- ÍÐ¹ÒÅçÍ¡ (ATV): 02 - 45 (àÅ¢°Ò¹ÊÔº: 2 - 69)
- à¤àºÔÅ (CATV): 01, 0E- 7D (àÅ¢°Ò¹ÊÔº: 1, 14 - 125)
[Data 01 - 04]: àÅ¢ª‹Í§ËÅÑ¡ / ª‹Í§ÃÍ§
Data 01 & 02: xx (äÁ‹Ê¹ã¨)
Data 03 & 04: xx (äÁ‹Ê¹ã¨)
Data 05: ÊÑÞÞÒ³à¢ŒÒ (ÍÐ¹ÒÅçÍ¡)
- 00: ÍÐ¹ÒÅçÍ¡ ·ÕÇÕ (ATV)
- 01: à¤àºÔÅ ·ÕÇÕ (CATV)
* àÊÒÍÒ¡ÒÈ´Ô¨ÔµÍÅ / à¤àºÔÅ
Data 00: xx (äÁ‹Ê¹ã¨)
[Data 01][Data 02]: àÅ¢ª‹Í§ËÅÑ¡
Data 01: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµÊÙ§
Data 02: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµµíèÒ
- 00 01 - 27 0F (àÅ¢°Ò¹ÊÔº: 1 - 9999)
[Data 03][Data 04]: àÅ¢ª‹Í§ÃÍ§
Data 03: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµÊÙ§
Data 04: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµµíèÒ
Data 05: áËÅ‹§ÊÑÞÞÒ³à¢ŒÒ (´Ô¨ÔµÍÅ)
- 02: ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ (DTV) - ãªŒàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
- 06: à¤àºÔÅ (CADTV) - ãªŒàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾

ÀÒÉÒä·Â

1

9

10
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- 22: ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ (DTV) - äÁ‹ãªŒàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
- 26: ÊÒÂà¤àºÔÅ (CADTV) - äÁ‹ãªŒàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
- 46: ÊÒÂà¤àºÔÅ (CADTV) - ãªŒµÑÇàÅ¢ª‹Í§ËÅÑ¡à·‹Ò¹Ñé¹
(à»š¹ÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§)
ÊÍ§äºµ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹áµ‹ÅÐ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§ËÅÑ¡áÅÐÃÍ§ áµ‹ÁÑ¡¨ÐãªŒäºµµíèÒà¾ÕÂ§
ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ (äºµÊÙ§ ¤×Í 0)
* µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§¤íÒÊÑè§·ÕèãªŒ

1. ¤Œ¹ËÒª‹Í§ ÍÐ¹ÒÅçÍ¡ (NTSC) ª‹Í§ 35
Set ID = ·Ñé§ËÁ´ = 00
Data 00 = ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§¤×Í 35 = 23
Data 01 & 02 = äÁ‹ÁÕª‹Í§ËÅÑ¡ = 00 00
Data 03 & 04 = äÁ‹ÁÕª‹Í§ÃÍ§ = 00 00
Data 05 = ÍÐ¹ÒÅçÍ¡ ·ÕÇÕ = 01
·Ñé§ËÁ´ = ma 00 23 00 00 00 00 01
2. ¤Œ¹ËÒª‹Í§ ´Ô¨ÔµÍÅ (ATSC) ª‹Í§ 30-3
Set ID: ·Ñé§ËÁ´ = 00
Data 00 = äÁ‹ÃÙŒª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ = 00
Data 01 & 02 = ª‹Í§ËÅÑ¡¤×Í 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = ª‹Í§ÃÍ§¤×Í 3 = 00 03
Data 05 = ´Ô¨ÔµÍÅ ·ÕÇÕ = 22
·Ñé§ËÁ´ = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

Data 05 = àÊÒÍÒ¡ÒÈ´Ô¨ÔµÍÅ·ÕÇÕ = 02
·Ñé§ËÁ´ = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. ¤Œ¹ËÒª‹Í§ BS (ISDB-BS) ª‹Í§ 30
Set ID = ·Ñé§ËÁ´ = 00
Data 00 = äÁ‹ÃÙŒàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ = 00
Data 01 & 02 = ª‹Í§ËÅÑ¡¤×Í 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = äÁ‹Ê¹ã¨ = 00 00
Data 05 = ·ÕÇÕ´Ô¨ÔµÍÅ BS = 07
·Ñé§ËÁ´ = ma 00 00 00 1E 00 00 07
‹
* ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð¹Õé¨Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºáµ‹Å‹ÐÃØ¹
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)
(Command: m b)
► à¾×èÍ¢ŒÒÁª‹Í§·Ò§»˜¨¨ØºÑ¹ (â»Ãá¡ÃÁ) ã¹¤ÃÑé§µ‹Íä»
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 00: Åº (ATSC, ISDB) / ¢ŒÒÁ (DVB)

01: à¾ÔèÁ

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* à¡çº¢ŒÍÁÙÅÊ¶Ò¹Ðª‹Í§·Õè Åº (ATSC, ISDB) / ¢ŒÒÁ (DVB) ËÃ×Í à¾ÔèÁ

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• ÊíÒËÃÑºÃØ‹¹¢Í§ÞÕè»Ø†¹

► ¤Œ¹ËÒª‹Í§µÒÁàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ / ËÅÑ¡ / ÃÍ§
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* àÊÒÍÒ¡ÒÃ´Ô¨ÔµÍÅ / ´ÒÇà·ÕÂÁ

Data 00: xx (äÁ‹Ê¹ã¨)
[Data 01][Data 02]: àÅ¢ª‹Í§ËÅÑ¡
Data 01: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµÊÙ§
Data 02: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµµíèÒ
- 00 01 - 27 0F (àÅ¢°Ò¹ÊÔº: 1 - 9999)
[Data 03][Data 04]: àÅ¢ª‹Í§ÃÍ§/ÊÒ¢Ò (äÁ‹Ê¹ã¨ã¹ÃÐºº´ÒÇà·ÕÂÁ)
Data 03: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµÊÙ§
Data 04: ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§äºµµíèÒ
Data 05: áËÅ‹§ÊÑÞÞÒ³à¢ŒÒ (´Ô¨ÔµÍÅ / ´ÒÇà·ÕÂÁ ÊíÒËÃÑº ÞÕè»†¹Ø )
- 02 : àÊÒÍÒ¡ÒÈ·ÕÇÕ (DTV)
- 07 : BS (Broadcasting Satellite)
- 08 : CS1 (Communication Satellite 1)
- 09 : CS2 (Communication Satellite 2)
* µÑÇÍÂ‹Ò§¤íÒÊÑè§·ÕèãªŒ

1 ¤Œ¹ËÒª‹Í§ ´Ô¨ÔµÍÅ (ISDB-T) ª‹Í§ 17-1
Set ID = ·Ñé§ËÁ´ = 00
Data 00 = äÁ‹ÃÙŒª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ = 00
Data 01 & 02 = ª‹Í§ËÅÑ¡¤×Í 17 = 00 11
Data 03 & 04 = ª‹Í§ÃÍ§ ¤×Í 1 = 00 01

22. Key (Command: m c)
► Ê‹§ Code ÃËÑÊ¤ÕÂ¢Í§ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ ÃËÑÊ Code ´ÙË¹ŒÒ 2
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Control Backlight (Command: m g)
• ÊíÒËÃÑº LCD ·ÕÇÕ / LE¤Çº¤ØÁÃÐ´Ñº BacklightD ·ÕÇÕ
► ¤Çº¤ØÁÃÐ´Ñº Backlight

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ ¹ŒÍÂ : 00 ¶Ö§ ÁÒ¡ : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Control Panel Light (Command: m g)

• ÊíÒËÃÑº ¾ÅÒÊÁ‹Ò ·ÕÇÕ

► ¤Çº¤ØÁáÊ§¢Í§Ë¹ŒÒ¨ÍÕ
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ ¹ŒÍÂ : 00 ¶Ö§ ÁÒ¡ : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

(áËÅ‹§ÊÑÞÞÒ³¢Í§ÀÒ¾ËÅÑ¡)
► àÅ×Í¡áËÅ‹§ÊÑÞÞÒ³ÊíÒËÃÑºÀÒ¾ËÅÑ¡

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ

00 : DTV
02 : Satellite DTV
ISDB-BS (ÞÕè»Ø†¹)
Ø )
03 : ISDB-CS1 (ÞÕè»†¹
Ø† )
04 : ISDB-CS2 (ÞÕè»¹
11 : CATV
20 : AV or AV1

21 : AV2

40 : Component1
60 : RGB

41 : Component2

90 : HDMI1
92 : HDMI3

91 : HDMI2
93 : HDMI4

X

X

X

X

X

03

X

O

O

26. Extended 3D(Command: x v) (à©¾ÒÐÃØ‹¹ 3D à·‹Ò¹Ñé¹)

(à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

* (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

¢ŒÍÁÙÅâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
[Data 00] 00: 3D à»´
01: 3D »´
02: 3D à»š¹ 2D
03: 2D à»š¹ 3D

[Data 00] µÑÇàÅ×Í¡ 3D
00 : á¡Œä¢ÀÒ¾ 3D
01 : ¤ÇÒÁÅÖ¡ 3D (3D âËÁ´à»š¹ áÁ¹¹ÇÅà·‹Ò¹Ñé¹)
02 : ÁØÁÁÍ§ 3D
06 : á¡Œä¢ÊÕ 3D
07 : àÊÕÂ§«ÙÁ 3D
08 : ´ÙÀÒ¾»¡µÔ
09 : 3D âËÁ´ (»ÃÐàÀ·)
[Data 01] ¡ÒÃ¡íÒË¹´ª‹Ç§¢Í§ 3D ÊíÒËÃÑºáµ‹ÅÐµÑÇàÅ×Í¡¨Ð
¡íÒË¹´â´Â [Data 00]
1) àÁ×èÍ [Data 00] ¤×Í 00
00 : ¢ÇÒä»«ŒÒÂ
01 : «ŒÒÂä»¢ÇÒ
2) àÁ×èÍ [Data 00] ¤×Í 01, 02
¢ŒÍÁÙÅ ¹ŒÍÂ : 0 - ÁÒ¡: 14 (* Ê‹§â´ÂãªŒÃËÑÊàÅ¢°Ò¹ÊÔºË¡)
¢ŒÍÁÙÅ¤‹Òª‹Ç§ (0-20) ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ª‹Ç§ÁØÁÁÍ§ (-10 ¶Ö§ +10)
â´ÂÍÑµâÁÁÑµÔ (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

[Data 01]	00 : Top and Bottom
01 : Side by Side
02 : Check Board
03 : Frame Sequential
04 : Column interleaving
05 : Row interleaving

* µÑÇàÅ×Í¡¹ÕéãªŒä´ŒàÁ×èÍ 3D âËÁ´ (»ÃÐàÀ·) à»š¹ áÁ¹¹ÇÅ à·‹Ò¹Ñé¹

[Data 02] 00: ¢ÇÒä»«ŒÒÂ
01: «ŒÒÂä»¢ÇÒ
[Data 03] ¤ÇÒÁà»š¹ 3D (¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ 3D) : ¹ŒÍÂ : 00 - ÁÒ¡ : 14
(*Ê‹§¢ŒÍÁÙÅâ´ÂÃËÑÊàÅ¢°Ò¹ÊÔºË¡)

* [Data 02], [Data 03] ¿˜§¡ªÑè¹¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃØ‹¹áÅÐÊÑÞÞÒ³

¶ŒÒ [Data 00] ¤×Í 00 (à»´ 3D), [Data 03] äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ
¶ŒÒ [Data 00] ¤×Í 01 (»´ 3D) ËÃ×Í 02 (3D à»š¹ 2D), [Data 01],
[Data 02] áÅÐ [Data 03] äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ
¶ŒÒ [Data 00] ¤×Í 03 (2D à»š¹ 3D), [Data 01] áÅÐ [Data 02]
äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ
¶ŒÒ [Data 00] ¤×Í 00 (à»´ 3D) ËÃ×Í 03 (2D à»š¹ 3D), [Data 03]
·íÒ§Ò¹ àÁ×èÍ 3D âËÁ´ (»ÃÐàÀ·) à»š¹ áÁ¹¹ÇÅà·‹Ò¹Ñé¹
ÃÙ»áººµÑÇàÅ×Í¡ 3D ·Ñé§ËÁ´ ([Data 01]) ÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´Œ
ã¹ÊÑÞÞÒ³¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§ / ÀÒ¾
[Data 01]

X

02

► à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹µÑÇàÅ×Í¡ 3D ÊíÒËÃÑº·ÕÇÕ

(à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

[Data 00]

01

[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

► à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹âËÁ´ 3D ¢Í§·ÕÇÕ

*

O

[Data03][x]

25. 3D(Command: x t) (only 3D models)

*

O

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]

* ¿˜§¡ªÑè¹¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃØ‹¹áÅÐÊÑÞÞÒ³

*

O

X : äÁ‹Ê¹ã¨

01 : CADTV
10 : ATV

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*
*

00

[Data 02]

[Data 03]

3) àÁ×èÍ [Data 00] ¤×Í 06, 07
00 : »´
01 : à»´
4) àÁ×èÍ [Data 00] ¤×Í 08
00 : à»ÅÕèÂ¹ÇÔ´ÕâÍ 3D ¨Ò¡ 3D à»š¹ 2D à»ÅÕèÂ¹à»š¹ÇÔ´ÕâÍ 2D
01: à»ÅÕèÂ¹ÇÔ´ÕâÍ 3D à»š¹ ÇÔ´ÕâÍ 2D Â¡àÇŒ¹ÇÔ´ÕâÍ 2D à»š¹ 3D
* ¶ŒÒà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃá»Å§äÁ‹µÃ§µÒÁ¤íÒÊÑè§ ãËŒ¶×ÍÇ‹Òà»š¹ NG

5) àÁ×èÍ [Data 00] ¤×Í 09
00: ÁÒµÃÒ°Ò¹
01: ¡ÕÌÒ
02 : ÀÒ¾Â¹µÃ
03 : µ×è¹àµŒ¹
04: »ÃÑºàÍ§
05 : ÍÑµâ¹ÁÑµÔ
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

ÀÒÉÒä·Â

24. Input select (Command: x b)

11

12

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

ÀÒÉÒä·Â

27. Auto Configure (Command: j u)

(à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

► à¾×èÍ»ÃÑºµíÒáË¹‹§¢Í§ÀÒ¾áÅÐÅ´ÀÒ¾ÊÑè¹â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ ÁÑ¹

·íÒ§Ò¹ä´Œà©¾ÒÐã¹âËÁ´ RGB (PC)

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

¢ŒÍÁÙÅ 01: ãªŒ§Ò¹¡ÒÃµÑé§¤‹ÒáººÍÑµâ¹ÁÑµÔ
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

