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Varning!
Säkerhetsföreskrifter
SVENSKA

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA
ÖPPNA INTE

VARNING: DU MINSKAR RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR GENOM
ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). PRODUKTEN
INNEHÅLLER INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN UTFÖRA
SERVICE PÅ. KONTAKTA KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Den här symbolen används för att uppmärksamma
användaren på oisolerad farlig spänning i produkten som
kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elstötar.
Den här symbolen används för att uppmärksamma
användaren på viktiga drifts- och underhållsinstruktioner
(service) i dokumentationen som medföljer apparaten.
VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR
GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.
• FÖR ATT FÖRHINDRA ATT EN BRAND BRYTER UT, HÅLL LJUS ELLER
ANDRA ARTIKLAR MED ÖPPEN FLAMMA BORT FRÅN DENNA
PRODUKT VID ALLA TIDPUNKTER.
• Placera inte TV:n och fjärrkontrollen i följande
omgivningar:
-- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
-- En plats med hög fuktighet, t.ex. ett badrum
-- I närheten av en värmekälla, t.ex. en spis, och andra apparater
som genererar värme.
-- Nära diskbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för
ånga eller olja.
-- En plats med regn och vind.
-- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar
eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form,
t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. på hyllor
ovanför enheten).
-- Nära brandfarliga föremål som bensin eller ljus, eller utsätt TV:n
för direkt luftkonditionering.
-- Installera inte på alltför dammiga platser.
Annars finns risk för brand, elektriska stötar, förbränning/
explosion, tekniska fel och deformation av produkten.
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• Ventilation
-- Installera din TV där det finns ordentlig ventilation. Installera ej i
ett avgränsat utrymme så som en bokhylla.
-- Installera inte produkten på en matta eller en dyna.
-- Varken blockera eller täck över produkten med en filt eller annat
material medan den fortfarande är inkopplad.
• Se till att du inte rör ventilationsöppningarna. När du tittar på TV
länge kan ventilationsöppningarna bli varma.
• Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex.
att böja, slå knutar på, klämma i dörrar eller gå på den. Var extra
uppmärksam på kontakter, vägguttag och punkten där kabeln
kommer ut från apparaten.
• Flytta inte på TV:n när nätsladden är inkopplad.
• Använd inte en skadad är löst sittande nätsladd.
• Se till att du greppar tag i kontakten när du kopplar ur nätsladden.
Dra inte i nätsladden för att koppla ur TV:n.
• Anslut inte för många enheter till samma vägguttag då detta kan
leda till brand eller elektriska stötar.
• Koppla bort enheten från strömförsörjningen
-- Nätkontakten används för bortkoppling. Nätkontakten måste
vara lättillgänglig ifall nödlägen skulle uppstå.
• Låt inte barn klättra eller hänga på TV:n. Då kan TV:n ramla och
detta kan orsaka allvarliga skador.
• Jordning av utomhusantenn (kan skilja mellan olika länder):
-- Följ försiktighetsåtgärderna nedan om utomhusantenn används.
Ett utomhusantennsystem bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra elektriska ljus- eller strömkretsar, eller
där det kan komma i kontakt med sådana kraftledningar eller
kretsar då det kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
Se till att antennsystemet är jordat för att förse ett visst skydd
mot spänningsöverskott och uppbyggda statiska laddningar.
Sektion 810 i National Electrical Code (NEC) i U.S.A.
ger information gällande korrekt jordning av masten
och stödstrukturen, jordning av inledning till en
antennutmatningsenhet, jordledningsstorleken, placering av
antennutmatningsenhet, anslutning till jordningselektroder och
krav på jordningselektroden.
Antennjordning enligt National Electrical Code, ANSI/NFPA 70

• Batterier
-- Förvara tillbehören (batteri osv) på ett säkert ställe utom räckhåll
för barn.
-- Varken kortslut, demontera eller låt batterierna överhettas.
Kassera inte batterierna i eld. Batterier ska inte utsättas för
extrema temperaturer.
• Transport
-- Vid transport, kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad
och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan
behövas för att bära större TV-apparater. Utsätt inte TV:ns
framsida för tryck eller påfrestningar. Annars kan detta leda till
produktskador, brandfara eller skada.
• Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
• Låt inte något falla på produkten och släpp inte något på skärmen.
• Varken tryck eller skrapa på panelen med handen eller med vassa
föremål som naglar, pennor eller liknande, eller orsaka repor. Det
kan skada skärmen.
• Rengöring
-- Vid rengöring, koppla loss nätsladden och torka av försiktigt
med en mjuk och torr trasa. Spruta inte vatten eller andra
vätskor direkt på TV:n. Använd aldrig rengöringsmedel för
glas, doftspray, insektsmedel, smörjmedel, vax (avsett för bil
och industri), slipmedel, lösningsmedel, bensen, alkohol eller
liknande som kan skada produkterna och dess paneler. Det kan
leda till elektriska stötar eller produktskador.
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• Jordning (Gäller inte apparater som inte är jordade.)
-- TV med trestifts jordas nätkontakt måste anslutas till trestifts
jordat vägguttag. Se till att du ansluter jordledaren för att
förhindra eventuell elektrisk stöt.
• Rör aldrig denna apparat eller antenn under åskväder. Då kan du
få elektriska stötar.
• Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till TV:n och
vägguttaget, om inte kan skador på kontakten och uttaget inträffa
och i extrema fall kan en brand bryta ut.
• För inte in metalliska eller brännbara föremål i produkten. Om ett
främmande föremål tappas in i produkten, koppla ur nätsladden
och kontakta kundservice.
• Rör inte vid nätsladdens ände när den är inkopplad. Annars kan du
få livshotande elstötar.
• Om något av följande inträffar, koppla ur produkten
omedelbart och kontakta din lokala kundservice.
-- Produkten har skadats.
-- Om vatten eller annat ämne kommer in i produkten (som en
nätadapter, nätsladd eller TV).
-- Om du känner lukten av rök eller andra lukter som kommer från
TV:n
-- Vid åskväder eller när den ej använts under långa perioder.
Även om TV:n är avstängd med fjärrkontroll eller knapp, är
strömkällan ansluten till enheten om enheten inte kopplas ur.
• Använd inte elektrisk högspänningsutrustning nära TV:n (t.ex.
insektsdödare). Då kan produkten fungera sämre.
• Försök inte att modifiera produkten på något sätt utan skriftligt
tillstånd från LG Electronics. Det kan leda till oavsiktlig brand
eller elektrisk stöt. Kontakta din lokala kundtjänst för service eller
reparation. Obehörig modifiering kan ogiltigförklara användarens
behörighet att använda denna produkt.
• Använd endast auktoriserade tillbehör godkända av LG Electronics.
Annars finns risk för brand, elektriska stötar eller tekniska fel eller
produktskada.
• Montera aldrig isär nätadaptern eller strömsladden. Det kan orsaka
brand och elektriska stötar.
• Hantera adaptern försiktigt för att undvika att den tappas eller får
utstå slag. Ett slag kan skada adaptern.
• För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, rör inte TV:n
med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm
måste du torka eller damma av kontakten.
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Förberedelser

Köpa separat

SVENSKA

• Det kan ta några minuter att initiera TV:n den allra första gången
du slår på den.
• Illustrationen kan skilja sig från vad som syns på TV:n.
• TV-apparatens skärmvisningar (OSD, On Screen Display) kan se lite
annorlunda ut jämfört med vad som visas i användarhandboken.
• Tillgängliga menyer och alternativ kan skilja sig åt beroende på
vilken ingångskälla eller produktmodell du använder.
• I framtiden kommer den här TV:n att förses med nya funktioner.
• TV:n måste anslutas till ett närliggande och lättåtkomligt uttag.
Vissa produkter har ingen på/av-knapp, utan stäng istället av
genom att nätsladden kopplas ur.
• Vilka föremål som medföljer din produkt kan variera beroende på
modell.
• Produktspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken
kan ändras utan föregående meddelande på grund av
uppgradering av produktens funktioner.
• För bästa möjliga anslutning bör HDMI-kablar och USB-enheter
inte vara större än 10 mm tjocka och 18 mm breda. Använd en
förlängningskabel med stöd för USB 2.0 om USB-kabeln eller USBminnet inte passar i TV:ns USB-port.
B

B
A

A

*A <
= 10 mm

*B <
= 18 mm

• Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på.
• Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända
att skärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
(Rekommenderade HDMI-kabeltyper)
-- HDMI-kabel®/TM med ultrahög hastighet (3 m eller mindre)
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Tillbehör som köps separat kan ändras eller justeras för
kvalitetsförbättring utan föregående meddelande. Dessa tillbehör finns
att köpa hos din återförsäljare. Dessa enheter fungerar bara med vissa
modeller.
Modellnamnet och -designen kan ändras på grund av uppgraderingar
av produktfunktioner, tillverkaren eller på grund av olika regler.

Magic-fjärrkontroll
(Beroende på modell)
AN-MR19BA
Kontrollera om din TV-modell har stöd för Bluetooth i den trådlösa
modulspecifikation för att bekräfta om den kan användas med Magicfjärrkontrollen.

Lyfta och flytta TV:n

Väggmonteringsfäste
(Beroende på modell)

A
B

43UM70*
43UM71*
43/50UM73*
Modell
43/50UM74*
43/50UM75*
43/50UM76*
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
Standardskruv
M6
Antal skruvar
4
LSW240B
Väggmonteringsfäste
MSW240
65UM70*
60/65UM71*
65UM73*
Modell
65UM74*
65UM75*
65UM76*
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
Standardskruv
M6
Antal skruvar
4
Väggmonteringsfäste OLW480B

49/55UM70*
49/55UM71*
49/55UM73*
49/55UM74*
55UM75*
55UM76*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
75UM70*
70/75UM71*
70UM74*
75/82/86UM76*
600 x 400
M8
4
LSW640B

Innan du lyfter eller flyttar TV:n bör du läsa följande så att den inte
repas eller skadas, samt som en garanti för säker transport oavsett
TV-apparatens typ eller storlek.

SVENSKA

Se till att använda skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller
VESA-standarden. Standardmått för väggmonteringsutrustningen
anges i tabellen nedan.

• Vi rekommenderar att TV:n är kvar i kartongen eller
förpackningsmaterialet när du flyttar den.
• Koppla bort strömsladden och alla kablar innan du flyttar eller
lyfter TV:n.
• Se till att skärmen är vänd bort från dig när du håller TV:n för att
skydda den mot skador.

• Håll den övre och undre delen av ramen i ett fast grepp. Se
till att inte hålla i den transparenta delen, högtalarna eller
högtalargallren.

• Det krävs minst 2 personer för att flytta en större TV.
• Om du ska bära TV:n ska den hållas på samma sätt som bilden
visar.

• Utsätt inte TV:n för stötar eller stora vibrationer vid transport.
• Håll TV:n upprätt när du lyfter den och se till att inte vända den på
sidan eller luta den åt vänster eller höger.
• Var försiktig så att du inte trycker för hårt när du bär bildskärmen,
då kan den bli böjd och skadas.
• Var försiktig så att du inte skadar de utskjutande knapparna när
du flyttar tv:n.
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• Undvik att röra vid skärmen eftersom det kan skada den.

Fästa TV:n på väggen

SVENSKA

• När du monterar foten på tv:n bör du lägga bildskärmen
med skärmen nedåt på ett täckt bord eller en plan yta så
att skärmen inte riskerar att repas.

Placera TV:n på ett bord
1 Lyft upp TV:n i upprätt position på ett bord. 
• Lämna ett utrymme på (minst) 10 cm mellan bildskärmen och
väggen för god ventilation.

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm
10 cm

(Beroende på modell)
2 Anslut strömsladden till ett eluttag.
• Applicera inte främmande ämnen (oljor, smörjmedel etc.)
på skruvdelarna när du monterar produkten.
(Det kan skada produkten.)
• Om du installerar TV:n på ett stativ måste montera den
på ett säkert sätt så att den inte kan välta. Om produkten
välter kan det orsaka allvarliga skador.
• Använd inte några ej godkända produkter eftersom det
kan ha negativ inverkan på säkerheten och produktens
livslängd.
• Alla skador eller personskador som orsakats av
användning av ej godkända produkter täcks inte av
garantin.
• Kontrollera att skruvarna har dragits åt ordentligt. (Om
de inte skruvas i tillräckligt kan det hända att tv:n tippar
framåt.) Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom de kan
skadas och inte fästa ordentligt.
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(Beroende på modell)
1 Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller vinkeljärnen och skruvarna på
baksidan av TV:n.
• Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna ska sättas fast tar du
bort dem först.
2 Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen.
Passa in vinkeljärnen på väggen mot skruvöglorna på baksidan av
TV:n.
3 Fäst ihop skruvöglorna och vinkeljärnen ordentligt med ett stadigt
rep. Se till att repet är horisontellt mot den plana ytan.
• Använd en hållare eller ett skåp som är stark/t och stor/t nog att
klara TV:ns vikt på ett säkert sätt.
• Vinkeljärn, skruvar och rep medföljer inte. Du kan köpa ytterligare
tillbehör från din lokala återförsäljare.

Montera TV:n på väggen

SVENSKA

Sätt försiktigt fast ett valfritt väggmonteringsfäste på baksidan av
TV:n och montera väggfästet på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot
golvet. Kontakta kvalificerad personal om du vill fästa TV:n i andra
byggnadsmaterial. LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av
en professionell installatör. Vi rekommenderar att du använder LG:s
väggmonteringsfäste. Det är lätt att flytta LG:s väggmonteringsfäste
med kablarna anslutna. Om du inte använder det bör du använda ett
väggmonteringsfäste av VESA-standard som fäster enheten ordentligt
vid väggen och lämnar tillräckligt med utrymme för att du ska kunna
ansluta externa enheter. Du rekommenderas att ansluta alla kablar
innan du monterar fasta väggfästen.

75/86UM76*

70UM74*, 82UM76*

10 cm

10 cm
10 cm

10 cm
10 cm

(Beroende på modell)
• Ta bort foten innan du monterar tv:n på ett
väggmonteringsfäste genom att utföra proceduren för
montering av foten i omvänd ordning.
• För mer information om skruvar och väggfästen, se
separat inköp.
• Om du tänker montera apparaten på en vägg fäster du
VESA standardväggmonteringsfäste (valfri komponent) på
apparatens baksida. När du installerar TV:n med hjälp av
väggmonteringsfästet (valfri komponent) ska du sätta fast
det ordentligt så att det inte ramlar ner.
• När du monterar en TV på väggen, se till att du
inte installerar TV:n genom att hänga ström- och
signalkablarna på TV:ns baksida.
• Placera inte produkten där den kan komma att utsättas för
olja eller oljestänk. Det kan skada produkten och få den
att falla ned.

• Använd inte vassa föremål när du tar bort kabelskyddet.
Det kan skada kabeln eller skåpet. Det kan också orsaka
personskador. (Beroende på modell)
• Vid installation av väggmonteringsfästet rekommenderar vi att
stativhålet stängs med tejp för att förhindra att damm och insekter
kommer in. (Beroende på modell)

Stativhål
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Anslutningar
SVENSKA

Anslut olika externa enheter till TV:n och byt inställningsläge för att
välja en extern enhet. Mer information om anslutning av externa
enheter finns i manualen för varje enhet.

Antenn/kabel
Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en RF-kabel (75 Ω).
• Använd en signalfördelare om du använder fler än två TVapparater.
• Om bildkvaliteten är dålig kan du installera en signalförstärkare för
att förbättra bildkvaliteten.
• Om bildkvaliteten är dålig när en antenn är ansluten ska den riktas
åt rätt håll.
• Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
• Om platsen inte har stöd för ULTRA HD-sändningar kan TV:n inte ta
emot ULTRA HD-sändningar direkt.

Andra anslutningar
Anslut TV:n till externa enheter. För att få bästa bild- och ljudkvalitet
ska du ansluta den externa enheten till tv:n med HDMI-kabeln. Vissa
separata kablar medföljer inte.

HDMI
• När HDMI-kabeln ansluts ska produkten och de externa enheterna
vara avstängda och urkopplade ur eluttaget.
• HDMI-ljudformat som stöds :
(Beroende på modell)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Endast UHD-modeller)
•

Parabolantenn
Anslut TV:n till ett parabolantennuttag med en satellit-RF-kabel (75 Ω).
(Beroende på modell)

CI-modul
Titta på kanaler med förvrängd signal (betal-TV) i läget digital-TV.
(Beroende på modell)
• Kontrollera att CI-modulen sitter åt rätt håll i kortöppningen för
PCMCIA. Om modulen inte sätts i ordentligt kan TV-apparaten och
kortöppningen för PCMCIA skadas.
• Om TV:n saknar bild och ljud när CI+ CAM är anslutet kan du
kontakta tjänsteoperatören för digital jordbunden/kabel/satellit.
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( ) [Bild] [Ytterligare inställningar] [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- På : Stöd för 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Av : Stöd för 4K @ 50/60 Hz 8 bitar (4:2:0)
Om enheten som är ansluten också har stöd för ULTRA HD Deep
Colour kan bilden bli tydligare. Men om enheten inte har stöd för
det kanske det inte fungerar som det ska. I detta fall, ändra TV:ns
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]-inställning till av.

USB
Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar. Om en USB-enhet som är
ansluten med en USB-hubb inte identifieras ansluter du den direkt till
USB-porten på TV:n.

Externa enheter

• Anslutningen för den externa enheten kan skilja sig från modellen.
• Externa enheter kan anslutas till TV:n oberoende av ordningen på
TV:ns portar.
• För att spela in ett TV-program på en Blue-ray-/DVD-spelare eller
videobandspelare måste du se till att signalkabeln till TV:n går
genom en DVD-spelare eller videobandspelare. Mer information
om inspelning finns i manualen till den anslutna enheten.
• Användningsinstruktioner hittar du i användarhandboken för den
externa enheten.
• Om du ansluter en spelenhet till TV:n ska du använda den kabel
som följer med spelenheten.
• I datorläge kan det uppstå störningar i upplösning, vertikalt
mönster, kontrast eller ljusstyrka. Om det inträffar störningar, kan
du prova med att ändra datorutgången till en annan upplösning,
ändra uppdateringsfrekvensen till en annan inställning eller justera
ljusstyrka och kontrast på menyn [BILD] tills bilden blir tydlig.
• I PC-läge kanske inte vissa upplösningsinställningar fungerar som
de ska beroende på grafikkortet.
• Om du visar ULTRA HD-material på datorn kan det hända att bild
och ljud hackar beroende på datorns prestanda. (Beroende på
modell)
• När du ansluter via ett trådbundet nätverk (LAN) rekommenderar
vi att du använder en CAT 7-kabel. (Endast när -port finns
tillgänglig.)

Använda knapp
Du kan enkelt använda tv:ns funktioner med hjälp av knappen.
SVENSKA

Tillgängliga externa enheter är: Blue-ray-spelare, HD-mottagare, DVDspelare, videobandspelare, ljudanläggningar, USB-lagringsenheter,
datorer, spelenheter och andra externa enheter.

Grundläggande funktioner
Ström på (Tryck på)
Ström av 1 (Håll nedtryckt)
Menykontroll (Tryck på 2)
Menyval (Håll nedtryckt 3)
1 Alla appar som körs stängs ned, och pågående inspelningar avbryts.
(Beroende på land)
2 Tryck snabbt på knappen när tv:n är på för att navigera i menyn.
3 Du kan använda funktionen när du öppnar menyn.

Justera menyn
När tv:n är på trycker du en gång på -knappen. Du kan justera
menyalternativen med hjälp av knappen.
Stäng av strömmen.
Ändrar ingångskällan.
Används för att justera volymen.
Används för att bläddra bland sparade program och kanaler.
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Använda fjärrkontrollen
(Beroende på modell)
SVENSKA

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på
fjärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd TV:n på
rätt sätt. När du ska byta ut batterierna öppnar du luckan och byter ut
batterierna (1,5 V AAA). Se till att och är vända åt det håll som
visas på etiketten inuti batterifacket och stäng sedan luckan. När du ska
ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom.
Se till att fjärrkontrollen riktas mot fjärrkontrollsensorn på TV:n.

1

1

1

1

1

(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller
eller regioner.)
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** H
 åll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att använda
den.
(STRÖMKNAPP) Slår på eller stänger av TV:n.
Väljer program för radio, TV och digital-TV.
(SÖK) För att söka efter innehåll som TV-program, filmer och
andra videoklipp eller utför en webbsökning genom att ange sökord
i sökrutan.
Visar önskad undertextning i digitalt läge.
(Snabbinställningar) Används för att öppna
snabbinställningarna.
(INGÅNG) Tryck här för att ändra ingångskällan.
Sifferknappar Anger siffror.
**
Ger åtkomst till [SNABBHJÄLP].
Ger åtkomst till den sparade programlistan.
(MER AKTIVITETER) Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.
**
Redigerar SNABBÅTKOMST.
-- SNABBÅTKOMST är en funktion som låter dig gå till en specificerad
app eller Live TV direkt genom att du trycker och håller nere
sifferknapparna.
Används för att justera volymen.
Funktionen för ljudbeskrivningar aktiveras.
Öppnar listan med favoritprogram.
Visar programguiden.
(LJUD AV) Stänger av allt ljud.
**
(LJUD AV) Används för att öppna menyn [Hjälpmedel].
Används för att bläddra bland sparade program och
kanaler.
1 Knappar för strömningstjänster Ansluter till
videoströmningstjänsten.
(HEM) Öppnar Hem-menyn.
**
(HEM) Visar den senaste historiken.
Ställer in insomningstimern.
Går tillbaka till föregående nivå.
Stänger alla skärmbilder och återgår till normalt TV-läge.
Navigeringsknappar (uppåt/nedåt/vänster/höger) Bläddrar i
menyer eller alternativ.
(OK) Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.
(Text-tv-knappar) Dessa knappar används för
text-tv.
Börja spela in och visa inspelningsmenyn. (Endast stöd för Time
MachineReady-modell)
(Energispar) Justerar skärmens ljusstyrka för att reducera
energi.
(Kontrollknappar) Kontrollknappar för
mediainnehåll.
, , ,
Med de här knapparna kommer du åt
specialfunktioner i vissa menyer.

Använd Magicfjärrkontrollen

** H
 åll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att använda
den.

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna
på fjärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd TV:n
på rätt sätt.
När meddelandet “[Magic-fjärrkontrollens batteri är svagt. Byt batteri.]”
visas, byt batteriet.
När du behöver byta batterier öppnar du luckan och byter ut batterierna
(1,5 V AA) med och vänt åt det håll som visas på etiketten inuti
batterifacket. Stäng sedan luckan. Se till att rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på TV:n. När du ska ta ur batterierna gör du precis
som vid isättning, men tvärtom.

1

1

1

1

1

(STRÖMKNAPP) Slår på eller stänger av TV:n.
,
Du kan stänga av eller sätta på digitalboxen om du lägger
till boxen till TV:ns universalfjärrkontroll.
Sifferknappar Anger siffror.
**
Ger åtkomst till [SNABBHJÄLP].
(TANKSTRECK) Infogar ett mellan siffror, t.ex. 2-1 och 2-2.
,
Ger åtkomst till den sparade programlistan.
(MER AKTIVITETER) Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.
**
Redigerar SNABBÅTKOMST.

SVENSKA

(Beroende på modell)

-- SNABBÅTKOMST är en funktion som låter dig gå till en specificerad
app eller Live TV direkt genom att du trycker och håller nere
sifferknapparna.
**
Funktionen för ljudbeskrivningar aktiveras.
Används för att justera volymen.
(LJUD AV) Stänger av allt ljud.
**
(LJUD AV) Används för att öppna menyn [Hjälpmedel].
Används för att bläddra bland sparade program och
kanaler.
**
(Röstigenkänning) Du behöver en nätverksanslutning för
att kunna använda röstigenkänningsfunktionen. När röstfältet är
aktiverat på TV-skärmen, tryck och håll in knappen och tala ditt
kommando högt.
(HEM) Öppnar Hem-menyn.
**
(HEM) Visar den senaste historiken.
(Snabbinställningar) Används för att öppna
snabbinställningarna.
**
(Snabbinställningar) Visar menyn [Alla inställningar].
Mittknappen (OK) Tryck på mittknappen på för att välja en
meny. Du kan byta program genom att använda knappen.
(Upp/ned/vänster/höger) Tryck på upp-, ned-,
vänster- eller högerknappen för att bläddra i menyn. Om du trycker på
-knapparna när pekaren används så försvinner pekaren
från skärmen och Magic-fjärrkontrollen används som en vanlig
fjärrkontroll. Om du vill visa pekaren på skärmen igen skakar du på
Magic-fjärrkontrollen i sidled.
,
Går tillbaka till föregående nivå.
**
**
,
Används för att stänga alla skärmbilder och återgå till
den senaste ingångsvisningen.
,
Visar programguiden.
1 Knappar för strömningstjänster Ansluter till
videoströmningstjänsten.

(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller
eller regioner.)
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(INGÅNG) Tryck här för att ändra ingångskällan.
(INGÅNG) Ger åtkomst till [INSTRUMENTPANEL HEMMA].
Visar digitalboxens startmeny.

**

SVENSKA

-- När du inte tittar med en digitalbox: digitalboxens skärm visas.
,
,
,
Med de här knapparna kommer du åt
specialfunktioner i vissa menyer.
**
Kör inspelningsfunktionen.
, (Kontrollknappar) Styr medieinnehåll.

Registrera Magic-fjärrkontrollen
Så här registrerar du Magic-fjärrkontrollen
Innan du kan använda Magic-remote måste du först para ihop den med
din TV.
1 S ätt i batterierna i Magic-fjärrkontrollen och sätt på TV:n.
2 Rikta Magic-fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på mittknappen
(OK) på fjärrkontrollen.
* Om TV:n inte registrerar er Magic Remote, stänger ni av och sätter på
TV:n igen och försöker på nytt.

Så här avregistrerar du Magicfjärrkontrollen
Tryck in knapparna
/
och
(HEM) samtidigt i 5 sekunder
för att ta bort parkopplingen mellan Magic Remote och din TV.
* O m du trycker på och håller in knappen
/
kan du avbryta och registrera om Magic-fjärrkontrollen med en gång.

• Blanda inte gamla och nya batterier. Detta kan leda till att
batterierna överhettas och läcker.
• Om batteriets poler inte är vända åt rätt håll kan
batteriet gå sönder eller läcka, vilket kan leda till brand,
personskador och förorening av närliggande miljö.
• Denna apparat kräver batterier. Det kan finnas regler där
du bor som kräver att du kasserar dessa batterier på ett
korrekt sätt med hänsyn till miljön. Kontakta dina lokala
myndigheter för information om avfall och återvinning.
• Batterier inuti produkten får inte utsättas för överdriven
värme så som solljus, eld eller liknande.
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Användarhandbok
För mer information om denna TV, läs ANVÄNDARHANDBOKEN som
medföljer produkten.
• För att öppna ANVÄNDARGUIDE →
[Om denna TV] → [Användarhandbok]

(

) → [Allmänt] →

Felsökning
Kan inte manövrera TV:n med fjärrkontrollen.
• Kontrollera fjärrkontrollens sensor och försök igen.
• Kontrollera om det finns något hinder mellan produkten och
fjärrkontrollen.
• Kontrollera om batterierna fortfarande fungerar och är korrekt
isatta ( till , till ).
Ingen bild visas och inget ljud hörs.
• Kontrollera att produkten är påslagen.
• Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett eluttag.
• Kontrollera om det finns något problem med eluttaget genom att
ansluta andra produkter.
TV:n stängs plötsligt av.
• Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömförsörjningen
kan avbrytas.
• Kontrollera om funktionen för automatisk avstängning är aktiverad
under inställningar gällande tid.
• Om det inte finns någon signal medan TV:n är på kommer den att
stängas av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
Under anslutning till datorn (HDMI) upptäcks ingen signal.
• Stäng av/slå på TV:n med fjärrkontrollen.
• Återanslut HDMI-kabeln.
• Starta om datorn när TV:n är på.

Onormal skärmbild

• När du rengör produkten ska du vara försiktig så att vätska
eller främmande föremål inte kommer in i utrymmet
mellan den övre, vänstra eller högra sidan av panelen och
guidepanelen. (Beroende på modell)
SVENSKA

• Om produkten är sval kan det hända att du ser lite ”flimmer” när
den slås på. Det är helt normalt, Det är inte fel på produkten.
• Panelen är en avancerad produkt som innehåller miljontals
bildpunkter. Det kan hända att du ser små svarta prickar och/
eller färgade prickar (röda, blå eller gröna) i storleken 1 ppm
på panelen. Detta är inte ett tecken på att något är fel, och det
påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet.
Det här fenomenet förekommer också i produkter från tredje part
och ger inte rätt till byte eller återbetalning.
• Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken
vinkel du tittar från (vänster/höger/uppåt/nedåt).
Det här fenomenet uppstår på grund av panelens egenskaper. Det
har inget med produktens prestanda att göra och det är inte ett
tecken på att något är fel.
• Inbrända bilder kan uppstå om en stillbild visas under en längre
period. Undvik att visa samma bild alltför länge på tv-skärmen.

• Se till att vrida ur överflödigt vatten eller rengöringsmedel
ur trasan.
• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
TV-skärmen.
• Den torra trasan ska bara fuktas med så mycket vatten
eller rengöringsmedel som behövs för att rengöra
skärmen.

Genererat ljud
• ”Knäppande” ljud: Ett knäppande ljud som hörs när du tittar på
eller stänger av TV:n orsakas av värmesammandragningar i plasten
på grund av temperatur och fuktighet. Detta ljud är vanligt för
produkter där Värmeformförändring krävs.
• Brummande från elektrisk krets/surrande från panelen: Ett
lågfrekvent ljud genereras från en snabb växlingskrets som
tillhandahåller en stor mängd ström för att driva produkten. Detta
varierar beroende på produkten.
De här genererade ljuden påverkar inte produktens prestanda eller
pålitlighet.
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Specifikationer
(Beroende på land)
SVENSKA

Sändningsspecifikationer

Tv-system
DVB-S/S2
Kanaltäckning
(Band)

950 till 2 150 MHz

Digital-TV

Analog tv

DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2

PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L

DVB-C

DVB-T/T2

46 till 890 MHz

VHF III : 174 till 230 MHz
UHF IV : 470 till 606 MHz
UHF V : 606 till 862 MHz
S Band II : 230 till 300 MHz
S Band III : 300 till 470 MHz

Maximalt antal
lagringsbara program
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6 000

3 000

Impedans för extern
antenn

75 Ω

CI-modul (bredd x höjd
x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

46 till 862 MHz

(Endast UM7000*)
Trådlös modul (LGSWFAC81), Specifikationer
Trådlös nätverksuppkoppling (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Uteffekt (Max.)

2 400 till 2 483,5 MHz
5 150 till 5 725 MHz
5 725 till 5 850 MHz (För icke-EU-länder)

18,5 dBm
20,5 dBm
12 dBm

SVENSKA

Frekvensområde

Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera frekvensen som används. Produkten är konfigurerad
för den regionala frekvenstabellen.
För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.
* “IEEE 802.11ac” finns inte i alla länder.
(Förutom UM7000*)
Trådlös modul (LGSBWAC92), Specifikationer
Trådlös nätverksuppkoppling (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvensområde

Uteffekt (Max.)

2 400 till 2 483,5 MHz
5 150 till 5 725 MHz
5 725 till 5 850 MHz (För icke-EU-länder)

18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth

Frekvensområde
2 400 till 2 483,5 MHz

Uteffekt (Max.)
8 dBm

Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera frekvensen som används. Produkten är konfigurerad
för den regionala frekvenstabellen.
För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.
* “IEEE 802.11ac” finns inte i alla länder.

Omgivningsförhållanden
Driftstemperatur

0 °C till 40 °C

Luftfuktighet vid drift

Mindre än 80 %

Förvaringstemperatur

-20 °C till 60 °C

Luftfuktighet vid förvaring

Mindre än 85 %
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SVENSKA

Information om
programvara med öppen
källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden
för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den
här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor,
samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på
CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan
distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter
e-postbegäran till opensource@lge.com.
Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista
leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot
denna information.

Licenser

(Endast för modeller som stöds av Magic Remote)
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Modell och serienummer för produkten finns på
baksidan av och på ena sidan av produkten.
Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i
framtiden.
Modell
Serienr.

SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.

Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.

4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture

CONNECTION

Sound

TV Name
Programmes

Wired Connection (Ethernet)
Not Connected

Connection

Wi-Fi Connection
Connected to Internet

General

Device Connector
Mobile TV on

( )

Safety

All Settings

Accessibility

2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes

Picture

TV Name

Sound

Wired Connection (Ethernet)

Programmes

Wi-Fi Connection
Connection

Device Connector
Mobile TV on

Safety

WI-FI CONNECTION
Connection /

Not Connected

General

HDMI Device Settings

You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].

CONNECTION
Not Connected

Connection

Screen Share Settings

General

Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC

Screen Share Settings
Safety

HDMI Device Settings

Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings

Accessibility
Accessibility

3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture

WI-FI CONNECTION
Connection /

Sound
Programmes
Connection
General

Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC

Safety

Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings

Accessibility

For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.

symbol,

www.lg.com

Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.

Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.

When X appears next to Gateway:

( )

1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.

All Settings

2 Initialize (Reset) the AP (Router).

2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture

CONNECTION

Picture

3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.

WI-FI CONNECTION
Connection /

Sound

Sound

TV Name
Programmes

Programmes

Wired Connection (Ethernet)
Not Connected

Connection

Wi-Fi Connection



When X appears next to DNS:

Connection

Not Connected

General

Device Connector

General

Mobile TV on
Safety

Connect via WPS PBC
Safety

Screen Share Settings

Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings

HDMI Device Settings
Accessibility

Add a Hidden Wireless Network

Accessibility

Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).

1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.

When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.

SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.

Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1

(Settings) →

(

)[All Settings] →

[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]

2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes

GENERAL

AI Service
General
Safety
Accessibility

General /

Software Version

Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings

ABOUT THIS TV

Sound

Language
Time & Date

Connection

Picture

Programmes



Connection
General

Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES

TV Information
Notifications

Safety
Accessibility

User Guide
Quick Help

Please call LG Customer Service if you experience any problems.

Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.

Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.

4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild

ANSCHLUSS

Ton

Name des TV-Geräts
Sender

Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden

Anschluss

Wi-Fi-Verbindung

Mit dem Internet verbunden

Allgemein

Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten

Sicherheit
Barrierefreiheit

( )

Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen

Alle Einstellungen

2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].

Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild

Bild
Ton
Sender

ANSCHLUSS

Anschluss /

Sender

Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)

Anschluss

Nicht verbunden

Anschluss

Wi-Fi-Verbindung

Allgemein

Nicht verbunden

Allgemein

Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden

Geräteanschluss
Sicherheit

TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit

WI-FI-VERBINDUNG

Ton

Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen

Einstellungen für den Screen Share

Barrierefreiheit

HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit

3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild

WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /

Ton
Sender
Anschluss
Allgemein

Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden

Sicherheit

Über WPS-PIN verbinden
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Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit

Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.

müs-

Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.

Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.

Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:

( )

1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.

Alle Einstellungen

2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild

ANSCHLUSS

Bild

WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /

Ton

Ton

Name des TV-Geräts
Sender

Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden

Anschluss

Sender

Wi-Fi-Verbindung



Anschluss

Nicht verbunden

Allgemein

Geräteanschluss

Allgemein

TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit

Einstellungen für den Screen Share

Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen

HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit

Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden

Sicherheit
Barrierefreiheit

Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).

Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).

3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).

Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.

SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.

Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1

(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]

) [Alle Einstellungen] →

[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →

2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender

ALLGEMEIN

AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit

Allgemein /

Softwareversion

Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen

INFO ZU DIESEM TV-GERÄT

Ton

Sprache
Zeit & Datum

Anschluss

Bild

Sender



Anschluss
Allgemein

Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN

TV-Informationen
Benachrichtigungen

Sicherheit
Barrierefreiheit

Benutzeranleitung
Schnellhilfe

Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.

Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.

Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.

4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image

CONNEXION

Son

Nom du téléviseur
Chaînes

Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté

Connexion

Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet

Général

Connectique de périphérique
TV Mobile activée

Sécurité
Accessibilité

( )

Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI

Tous les paramètres

2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image

Image
Son
Chaînes

CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)

CONNEXION WI-FI
Connexion /

Son
Chaînes
Connexion

Non connecté

Connexion

Connexion Wi-Fi
Non connecté

Général

Connectique de périphérique
TV Mobile activée

Sécurité

Paramètres Screen Share

Général

Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC

Sécurité

Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés

Accessibilité

Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité

3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image

CONNEXION WI-FI
Connexion /

Son
Chaînes
Connexion
Général

Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC

Sécurité

Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés

Accessibilité

Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
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Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.

Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.

Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:

( )

1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).

Tous les paramètres

2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image

CONNEXION

Image

CONNEXION WI-FI
Connexion /

Son

Son

Nom du téléviseur
Chaînes

Non connecté

Connexion

Connexion Wi-Fi



Connexion

Non connecté

Général

Connectique de périphérique

Général

TV Mobile activée
Sécurité

Paramètres Screen Share

Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés

Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité

Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC

Sécurité

Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.

Chaînes

Connexion filaire (Ethernet)

3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.

Accessibilité

Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.

Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.

2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.

Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.

Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1

(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]

[Général] → [À propos de ce téléviseur] →

2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes

GÉNÉRAL

Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité

Général /

Version logicielle

Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires

À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR

Son

Langue
Heure et date

Connexion

Image

Chaînes



Connexion
Général

Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR

Informations sur le téléviseur
Notifications

Sécurité
Accessibilité

Guide de l'utilisateur
Aide rapide

Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.

SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.

Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".

1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.

Immagine

CONNESSIONE

Audio

Nome TV
Canali

Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso

Connessione

Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet

Generale

Connettore dispositivo
Mobile TV attivo

Sicurezza

( )

Accessibilità

Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI

Tutte le impostazioni

È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].

2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali

Immagine

CONNESSIONE

Connessione /

Nome TV

Canali

Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso

Connessione

Connessione

Connessione Wi-Fi
Non connesso

Generale

Generale

Connettore dispositivo

Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC

Mobile TV attivo
Sicurezza

CONNESSIONE WI-FI

Audio

Sicurezza

Impostazioni Screen Share

Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate

Impostazioni dispositivo HDMI

Accessibilità

Accessibilità

3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine

CONNESSIONE WI-FI
Connessione /

Audio
Canali
Connessione
Generale

Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC

Sicurezza

Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
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Accessibilità

Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.

,

Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.

Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.

Se appare una X accanto al Gateway:

( )

1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.

Tutte le impostazioni

2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).

2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine

CONNESSIONE

Immagine

CONNESSIONE WI-FI
Connessione /

Audio

Audio

Se appare una X accanto alla DNS:

Nome TV
Canali
Connessione

Canali

Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso

Connessione Wi-Fi



Connessione

Non connesso

Generale

Connettore dispositivo

Generale

Mobile TV attivo
Sicurezza

Impostazioni Screen Share

Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC

Sicurezza

Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate

Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità

3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).

Accessibilità

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).

1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.

Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).

Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.

Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1

(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]

[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-

2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali

GENERALE

Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità

Generale /

Versione software

Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive

INFORMAZIONI SULLA TV

Audio

Lingua
Ora e data

Connessione

Immagine

Canali



Connessione
Generale

Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI

Informazioni TV
Notifiche

Sicurezza
Accessibilità

Manuale d'uso
Assistenza rapida

Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.

Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.

CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.

4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen

CONEXIÓN

Sonido

Nombre TV
Canales

Conexión cableada (Ethernet)

No conectado

Conexión

Conexión Wi-Fi

Conectado a Internet

General

Conector de dispositivo
TV Móvil activada

Seguridad

( )

Accesibilidad

Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI

Toda la configuración

2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales

CONEXIÓN
Nombre TV

Imagen
Sonido

Conexión

Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada

Seguridad

Conexión /

Canales

No conectado

General

CONEXIÓN WI-FI

Conexión cableada (Ethernet)
No conectado

Conexión

Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].

Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI

Accesibilidad

General

Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC

Seguridad

Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada

Accesibilidad

3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido

CONEXIÓN WI-FI
Conexión /

Canales
Conexión
General

Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC

Seguridad

Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada

Accesibilidad

Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
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Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.

Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.

Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:

( )

1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.

Toda la configuración

2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).

2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen

CONEXIÓN

Imagen

Sonido

Sonido

CONEXIÓN WI-FI
Conexión /

Si aparece una X al lado de DNS:

Nombre TV
Canales

No conectado

Conexión

Canales

Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi



Conexión

No conectado

General

Conector de dispositivo

General

TV Móvil activada
Seguridad

Configuración de Screen Share

Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada

Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad

Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC

Seguridad

3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).

Accesibilidad

Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).

1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.

Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).

Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.

Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1

(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]

(

) [Toda la configuración] →

[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR

2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales

GENERAL

Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad

General /

Versión de software

Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional

ACERCA DE ESTA TV

Sonido

Idioma
Fecha y hora

Conexión

Imagen

Canales



Conexión
General

Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES

Información de TV
Notificaciones

Seguridad
Accesibilidad

Guía del usuario
Ayuda rápida

Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.

Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.

Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.

4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine

CONEXIUNE

Sunet

Nume TV
Canale

Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat

Conexiune

Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet

General

Conector dispozitiv
Mobile TV pornit

( )

Siguranţă

Toate setările

2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale

CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat

Conexiune

Setări dispozitiv HDMI

Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine

CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /

Sunet
Canale
Conexiune

Conector dispozitiv
Mobile TV pornit

Siguranţă

Setări Screen Share

Conexiune Wi-Fi
Neconectat

General

Accesibilitate

General

Setări dispozitiv HDMI

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC

Setări Screen Share
Siguranţă

Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate

Accesibilitate
Accesibilitate

3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine

CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /

Sunet
Canale
Conexiune
General

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC

Siguranţă

Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate

Accesibilitate

Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
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Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.

Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.

Când X apare în dreptul Gateway:

( )

1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.

Toate setările

2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
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2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
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Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).

Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).

1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.

Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.

Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1

(Setări) →

(

) [Toate setările] →

[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]

2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
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Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.

