Ghid de utilizare
Acesta este un 「Ghid de utilizare」 instalat pe televizor.
Conţinutul acestui ghid face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă în
scopuri de îmbunătăţire a calităţii.

❐❐Pentru a vizualiza informaţiile programului
Afişează informaţiile despre programul curent şi/sau ora curentă etc.
1 Deplasaţi indicatorul telecomenzii Magic în partea de sus a ecranului
televizorului.
2 Faceţi clic pe zona activată a bannerului canalului.
3 Detaliile programului vor fi afişate în partea de jos a ecranului televizorului.
✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
Precedentul/
Următorul

Schimbare Pr.

Vizionare

Joi.
PM 4 : 28

PM 4 : 43

Ora curentă

Sus
Jos

Numele programului

Informaţii detaliate despre program
(pentru transmisie digitală)

❐❐Setare programe favorite
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Editare program

1 Mergeţi la programul dorit şi apăsaţi butonul Disc(OK). Programul este
selectat.
2 Apăsaţi Setare ca favorit.
3 Selectaţi grupul de programe favorit .
4 Selectaţi OK. Favoritul este setat.

❐❐Pentru a utiliza Favoritele
SMART

➾ Listă programe

Va apărea lista de programe. Selectaţi programul favorit dorit presetat din
Listă favorite de la A la D.

SMART

➾ Ghid TV

[Numai în modul digital]
Obţine informaţii despre programe şi orele de difuzare. Obţine informaţii despre
programe şi planificarea de vizionare/înregistrare.
[Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.]
Ghid TV
Astăzi

OO OO. OOOO AM 9:00

Apăsaţi pe butonul Disc(OK) după ce aţi
trecut la programul ales pentru vizionare
sau vizionare/înregistrare.

Selectaţi planificarea în
funcţie de dată

Listă planificare

P

-24 h

P

+24 h

După vizualizarea listei programate de
vizualizare, efectuează revizii sau ştergeri.

Efectuează rezervarea programată prin selectarea datei/orei/
programului. Efectuează rezervarea programată repetată.

❐❐Configurarea automată a programului
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Acord auto

Caută automat programele.
1 Selectaţi ţara în care se utilizează televizorul. Setările de program se modifică în
funcţie de ţara pe care o alegeţi.
2 Iniţializaţi Acord auto.
3 Selectaţi sursa de intrare dorită.
4 Setaţi acordul auto urmând instrucţiunile de pe ecran.
✎✎ Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca
înregistrarea programului să nu funcţioneze.
✎✎ Acordul auto găseşte numai programele transmise în prezent.
✎✎ Dacă Blocare sistem este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va
solicita parola.

❌❌Opţiunea Setare cablu DTV
Când căutaţi programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult
timp.
Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele disponibile rapid
şi corect. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.
Frecvenţă
Frecvenţă simbol
Modulaţie
ID reţea

Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator.
Viteza cu care un dispozitiv, cum ar fi un modem, trimite
simboluri către un program.
Încărcarea de semnale audio sau video în furnizor.
Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.

Frecvenţă de
pornire

Introduceţi un interval de frecvenţă de pornire definit de
utilizator.

Frecvenţă de
terminare

Introduceţi un interval de frecvenţă de terminare definit de
utilizator.

❌❌Opţiunea Setare satelit
Satelit

Frecvenţă LNB

Selectaţi Satelitul dorit.
[În funcţie de ţară]
Selectaţi o valoare din 9750/10600, 9750/10750, 9750,
10600,10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5.
Dacă selectaţi 9750/10600, 9750/10750(MHz), 22KHz
Tone este dezactivat. Dacă nu puteţi găsi valoarea
frecvenţei LNB din listă, selectaţi Utilizator şi introduceţi
frecvenţa manual.

Receptor de
impulsuri

Selectaţi receptorul de impulsuri pe care doriţi să-l reglaţi.

22KHz Tone

Atunci când utilizaţi comutarea 22KHz Tone, selectaţi A sau
B. Dacă utilizaţi 22KHz Tone, Unicable şi Tip de motor sunt
dezactivate.

Putere LNB
DiSEqC

Setări Unicable

Tip de motor

Pentru a activa alimentarea cu curent pentru LNB, selectaţi
Pornit. Dacă selectaţi Oprit, Tip de motor este dezactivat.
Atunci când utilizaţi opţiunea DiSEqC, selectaţi o opţiune
din A~D/ToneA~B. Dacă utilizaţi DiSEqC, Unicable şi Tip de
motor sunt dezactivate.
Selectaţi Pornit pentru a utiliza Unicable şi setaţi Unicable în
meniul Setare Unicable . Când Unicable este activată, 22KHz
Tone, DiSEqC, Tip de motor sunt dezactivate.
Selectaţi Tip de motor pentru a utiliza Motor şi setaţi
Motorul în meniul Setare motor. Când Motor este activată,
22KHz Tone, DiSEqC, Unicable sunt dezactivate.

✎✎ Dacă setaţi Satelit la Altele, trebuie să adăugaţi un receptor de impulsuri,
utilizând Acord manual.
✎✎ Atunci când selectaţi 22KHz Tone şi DiSEqC, trebuie să le conectaţi în
aceeaşi poziţie în care sunt afişate pe OSD.
✎✎ Dacă ştergeţi un satelit, toate programele salvate în satelit sunt şterse.

❌❌Opţiune de setare a motorului
• DiSEqC 1.2: Controlaţi motorul pentru schimbarea poziţiei antenei de satelit.
Direcţie de
rulare

Mod de rulare

Testare TP

Selectaţi direcţia în care doriţi să deplasaţi motorul.
Sunt disponibile două moduri: Pas şi Continuu.
• Pas: Motorul se mişcă pe baza valorii pe care o
introduceţi (de la 1 la 128).
• Continuu: Motorul se mişcă în mod continuu până când
apăsaţi Stop.
Selectaţi testarea TP pe care doriţi să o reglaţi.

Setare limită

Acc. zero
Salvare

Setaţi mişcarea motorului către est sau către vest pentru ca
motorul să se mişte numai pe direcţia setată.
• Pornit: Puteţi limita mişcarea la direcţia curentă
selectând Vest/Est.
• Oprit: Puteţi anula limita pe care aţi setat-o.
Puteţi deplasa motorul la Zero.
Puteţi salva direcţia curentă a motorului.

• USALS: Setaţi locaţia dvs. curentă (longitudine/latitudine).

❐❐Setare cablu DTV
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Setare cablu DTV

[Dacă modul programului este setat la Cablu]
Operator de
service

Actualizare
automată canal

Setaţi Operatorul de service.
Când schimbaţi Operatorul de service, programele existente
salvate sunt şterse şi se execută acordul auto.
• Pornit: Puteţi actualiza informaţiile pentru toate
programele care pot fi actualizate, inclusiv programul
vizionat momentan.
• Oprit: Puteţi actualiza numai informaţiile pentru programul
vizionat momentan.

✎✎ Intervalul care poate fi selectat de un utilizator în meniul Operatorului de service
diferă în funcţie de numărul de Operatori de service acceptaţi de fiecare ţară.
✎✎ Dacă numărul operatorilor de service acceptaţi pentru fiecare ţară este 1,
funcţia corespunzătoare devine inactivă.
✎✎ Nu puteţi selecta opţiunea Setare cablu DTV când operatorul de service este
setat la „Ziggo“.

❐❐Setare satelit
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Setare satelit

[Dacă modul programului este setat la Satelit]
Puteţi adăuga/şterge/seta satelitul dorit.

❐❐Actualizare listă de programe Tivu
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Actual. listă prog. Tivu

[numai în Italia]
[Dacă modul programului este setat la Satelit]
Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor
de transmisie din ţară şi a satelitului.
Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări,
lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi Oprit.

❐❐Actualizare listă de programe  
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Actualizare listă progr.

[Dacă modul programului este setat la Satelit]
Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor
de transmisie din ţară şi a satelitului.
Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări,
lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi Oprit.
✎✎ Pentru Austria, Cehia, Franţa, Slovacia, Spania, Turcia, Norvegia, Suedia,
Finlanda, Danemarca, Germania, Polonia şi Rusia, această funcţie este
acceptată când Operatorul de service nu este setat la Niciunul.

❐❐Program regional
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Program regional

[numai în Austria]
[Dacă modul programului este setat la Satelit]
Setaţi transmisia regională şi vizionaţi transmisia regională la o anumită oră.
✎✎ Pentru setarea Operatorului de service al satelitului, AKTIV trebuie selectat.

❐❐Editare receptor de impulsuri
SMART

➾ Setări ➙ INSTALARE ➙ Editare receptor de impulsuri

[Dacă modul programului este setat la Satelit]
Puteţi adăuga/modifica/şterge un receptor de impulsuri.
✎✎ Dacă Ţara setată este Rusia, apăsaţi butonul Înregistrare r. i. gazdă de pe
ecran pentru a seta Receptor de impulsuri la Gazdă.
[În Rusia, SO satelit este setat numai la NTV-PLUS şi Tricolor TV]

❐❐Pentru a utiliza acordul manual
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Acord manual

Reglează manual programele şi salvează rezultatele.
Pentru transmisia digitală, puterea şi calitatea semnalului pot fi verificate.
✎✎ Puteţi, de asemenea, regla Frecvenţă(kHz) şi Lăţime de bandă.

❐❐Pentru editarea programelor
SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Editare program

Editează programele salvate.
Setaţi ca program favorit, blocaţi/deblocaţi programul, omiteţi programul etc.
pentru programul selectat.

SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Mod al programului

Această funcţie vă permite să vizionaţi un program reglat în modurile Antenă,
Cablu, Satelit sau CAM Mode (Mod CAM).
✎✎ Puteţi viziona programele numai în modul selectat.
✎✎ Meniul CAM este disponibil numai atunci când CAM Mode (Modul CAM) este
activat. Denumirea meniului poate varia în funcţie de tipul de CAM.

(Telecomanda Magic) ➙

(Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsaţi butonul TEXT.)
[În funcţie de ţară]
Teletext este un serviciu gratuit furnizat de postul TV, care oferă informaţii
bazate pe text despre programele TV, ştiri şi meteo.
Decodorul teletext al acestui TV este compatibil cu sistemele de text SIMPLU,
SUPERIOR şi FASTEXT.
Buton colorat
Buton cu cifre
ꔵ

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.
Introduce numărul paginii de accesat.
Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

❐❐Funcţie teletext specială
(Telecomanda Magic) ➙

(Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsaţi butonul T. OPT)
Selectaţi meniul Opţiuni text.
ꔻ Index
ꔾ Timp

ꕀ Pauză

Selectează fiecare pagină de index.
Atunci când vizualizaţi un program TV, selectaţi acest
meniu pentru a afişa ora în colţul din dreapta sus al
ecranului.
Opreşte schimbarea automată a paginii, care va surveni
dacă pagina teletext este formată din 2 sau mai multe
subpagini.

ꔽ Relevare
ꔼ Actualizare
Limbă

Selectaţi acest meniu pentru a afişa informaţiile ascunse,
precum soluţii la ghicitori şi jocuri puzzle.
Afişează o imagine pe ecranul televizorului în timp ce este
căutată noua pagină de teletext.
[Numai în modul digital]
Setează limba pentru Teletext.

(Telecomanda Magic) ➙

(Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsaţi butonul TEXT.)
[Numai în Marea Britanie/Irlanda]
Televizorul vă oferă acces la teletext digital care furnizează text, grafice etc.
îmbunătăţite faţă de teletextul analogic vechi. Teletextul digital poate accesa
servicii de teletext digitale speciale şi servicii specifice, care transmit semnale de
teletext digital.

❌❌Teletext în cadrul serviciului digital
1 Apăsaţi butoanele numerice sau ꔵ pentru a selecta un anumit serviciu care
transmite teletext digital.
2 Urmaţi indicaţiile din teletextul digital şi treceţi la pasul următor apăsând
butoanele
(Telecomanda Magic), TEXT, Navigare, Roşu, Verde, Galben,
Albastru sau butoanele NUMERICE etc.
3 Apăsaţi numărul sau butonul ꔵ pentru a utiliza un serviciu de teletext digital
diferit.

❌❌Teletext în serviciul digital
1 Apăsaţi butoanele numerice sau ꔵ pentru a selecta un anumit serviciu care
transmite teletext digital.
2 Apăsaţi butonul TEXT sau butonul colorat pentru a comuta la teletext.
3 Urmaţi indicaţiile din teletextul digital şi treceţi la pasul următor apăsând
butoanele
(Telecomanda Magic), Navigare, Roşu, Verde, Galben, Albastru
sau butoanele NUMERICE şi aşa mai departe.
4 Apăsaţi butonul TEXT sau butonul colorat pentru a opri teletextul digital şi a
reveni la vizionarea TV.

❐❐Setare pornire automată MHP
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Pornire automată MHP

[În funcţie de model] [Numai în Italia]
Aceasta este funcţia Pornire automată MHP, transmisia de date italiană. Utilizaţi
în canale cu semnal MHP. Este posibil ca funcţia de transmisie de date să nu fie
constantă din cauza staţiei de transmisie.
✎✎ MHP nu este disponibilă când utilizaţi Time Machine Ⅱ.

❐❐Ce înseamnă HbbTV?
[În funcţie de model] [În funcţie de ţară]
HbbTV sau Hybrid Broadcast Broadband TV înlocuieşte serviciile teletext
analogice existente cu un serviciu de transmisii interactive bazate pe Web, de
ultimă generaţie. Similar serviciilor digitale de transmisii text şi EPG, HbbTV
poate fi utilizat pentru a oferi o diversitate de servicii adiţionale conţinutului
transmis în mod standard.
Funcţionalitatea şi calitatea serviciului HbbTV poate diferi în funcţie de
furnizorul dvs. de servicii oferite prin transmisiune.
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în unele ţări.
În Franţa, serviciul HbbTV este disponibil prin transmisii terestre.
În Germania, este disponibil prin transmisii terestre, prin cablu şi prin satelit.
În Spania, serviciul HbbTV este disponibil prin transmisii terestre. Conţinutul
şi aplicaţiile depind de operatorul de servicii de emisie.Pentru mai multe
informaţii despre HbbTV, vizitaţi www.hbbtv.org.

❐❐Pentru a utiliza HbbTV
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ HbbTV

Setează HbbTV la Pornit. Bucuraţi-vă de o varietate de conţinuturi pe serviciul
HbbTV.
✎✎ Serviciul poate fi limitat când dispozitivul nu este conectat la reţea.
✎✎ Puteţi controla HbbTV utilizând tastele de direcţie, funcţia indicare şi clic a
telecomenzii Magic nu sunt compatibile.
✎✎ Dacă HbbTV este setat la Pornit, funcţia PenTouch nu funcţionează. (Numai
PenTouch TV.)

SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Data Service

[În funcţie de ţară]
Această funcţie permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Teletext digital) şi
Teletext dacă există amândouă în acelaşi timp.
Dacă există doar unul dintre ele, este activat fie MHEG, fie Teletext, indiferent
de opţiunea pe care aţi selectat-o.

SMART

➾ Setări ➙ SETARE ➙ Informaţii CI

• Această funcţie vă permite să vizualizaţi servicii criptate (servicii contra
cost).
• Dacă îndepărtaţi Modulul CI, nu puteţi vizualiza servicii cu plată.
• Este posibil ca funcţiile CI (Interfaţă Comună) să nu poată fi aplicate pe baza
circumstanţelor de televizare din ţară.
• Atunci când este inserat modulul în slotul CI, puteţi accesa meniul
modulului.
• Pentru a achiziţiona un modul şi un smart card, contactaţi un reprezentant
din zona dvs.

• Când porniţi dispozitivul după introducerea modulului CI, este posibil să nu
aveţi sunet. Este posibil ca monitorul să nu fie compatibil cu modulul CI şi
smart card-ul.
• Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces
condiţional), asiguraţi-vă că îndeplineşte în totalitate cerinţele DVB-CI sau
CI plus.
• Un proces anormal CAM (Conditional Access Module - Modul de acces
condiţionat) poate avea drept rezultat o calitate slabă a imaginii.
• [În funcţie de model] Dacă televizorul nu redă niciun conţinut video sau
audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactaţi operatorul de
servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

SMART

➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Format imagine

Selectează formatul imaginii.
Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lăţimea
ecranului.
Afişează imagini video la dimensiunea originală fără a îndepărta
părţi ale marginii imaginii.
Numai Scan
✎ În✎ modul DTV/HDMI/Component (peste 720p), este
disponibil Numai Scan.
Când televizorul recepţionează un semnal pentru ecran lat, va
Format original
schimba automat la formatul de imagine emis.
16:9

Lat complet

4:3
14:9
Zoom
Zoom Cinema

Când televizorul recepţionează semnal pentru ecran lat, vă va
permite să reglaţi imaginea pe orizontală sau pe verticală, în
proporţie lineară, pentru a umple complet întregul ecran.
Formatul video 4:3 şi 14:9 este acceptat în modul ecran întreg
fără niciun fel de distorsiune a imaginii prin intrarea DTV.
✎ În✎ modul Analogic/DTV/AV/Scart este disponibilă opţiunea
Lat complet.
Redimensionează imaginile la standardul anterior 4:3.
Puteţi vizualiza imagini în format 14:9 sau un program TV
general în mod 14:9. Ecranul 14:9 este vizualizat în acelaşi mod
ca şi 4:3, dar se deplasează în sus şi în jos.
Redimensionează imaginea pentru a corespunde cu lăţimea
ecranului. Partea de sus şi cea de jos a imaginii pot fi decupate.
Alegeţi Zoom Cinema atunci când doriţi să măriţi imaginea la
proporţia corectă.

✎ Când
✎
vizionaţi cu ajutorul unui dispozitiv extern, aceste cazuri pot determina
fenomenul „image burn”:
- un video cu titluri staţionare (precum denumirea reţelei)
- 4 : 3 mod raport imagine pentru o perioadă extinsă
Aveţi grijă la utilizarea acestor funcţii.
✎ Dimensiunile
✎
de imagine disponibile pot diferi în funcţie de semnalul de intrare.
✎ Raporturile
✎
de imagine ale ecranului la intrarea HDMI-PC sunt disponibile doar
în 4:3 şi 16:9.
✎ [Pentru
✎
modelele care acceptă 2160p] Atunci când intră un semnal de 2160p
şi rezoluţia calculatorului dvs. este setată la 3840 x 2160, Format imagine este
setat la Numai Scan.

SMART

➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Economisire energie

Reduceţi consumul de energie reglând luminozitatea ecranului.
Oprit
Minim / Mediu /
Maxim
Video fără sonor

Opreşte modul Economisire energie.
Aplică modul presetat Economisire energie.
Ecranul este oprit şi este redat numai sunetul.
Apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de pornire de pe
telecomandă pentru a reporni ecranul.

SMART

➾ Meniu rapid ➙ Mod AV

Setează cea mai bună imagine / audio optimizată pentru diferite moduri AV.
Oprit
Cinema
Joc

Funcţionează cu valoarea setată în meniul Imagine/Sunet.
Optimizează setările de imaginie şi audio pentru filme.
Optimizează setările de imaginie şi audio pentru jocuri.

❐❐Pentru ajustarea imaginilor cu Expert Imagine
SMART

➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Expert Imagine Ⅱ

Utilizaţi telecomanda şi respectaţi instrucţiunile Expertului Imagine pentru a calibra
şi ajusta calitatea optimă a imaginii, fără dispozitive scumpe de modele sau cu
ajutorul unui specialist.
Respectaţi instrucţiunile pentru a obţine o imagine de calitate optimă.

❐❐Pentru a selecta Mod imagine
SMART

➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Mod imagine

Selectează modul de imagine optimizat pentru mediul sau programul de vizionare.
Intens
Standard
Eco
Cinema / Joc

Măreşte contrastul, luminozitatea şi claritatea pentru a afişa
imagini intense.
Afişează imaginile la nivele standard de contrast, luminozitate
şi claritate.
Caracteristica Economisire energie modifică setările de pe TV
pentru a reduce consumul de energie.
Afişează imaginea optimă pentru filme, jocuri sau fotografii
(imagini statice).

ꕋ Expert

Meniu pentru ajustarea calităţii imaginii, ce permite experţilor
şi pasionaţilor să se bucure de cea mai bună experienţă TV.
Meniul este certificat ISF şi destinat experţilor în reglarea
imaginii. (Logo-ul ISF poate fi utilizat doar pe unităţi TV
certificate de ISF.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control

✎✎ În funcţie de semnalul de intrare, intervalul disponibil de moduri de imagine
poate diferi.
✎✎ ꕋ Modul Expert este destinat profesioniştilor în reglarea imaginii, pentru a
controla şi regla fin folosind o imagine specifică. Pentru imagini normale, este
posibil ca efectele să nu fie dramatice

❐❐Pentru reglarea fină a modului imagine
SMART ➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Lumină de fundal
/ Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă / Temp. cul.
Prima data selectaţi un Mod Imagine la alegere.
Lumină de
fundal
Contrast
Luminozitate
Claritate

Ajustează luminozitatea afişajului prin varierea luminozității
panoului LCD.
Ajustează diferenţa dintre regiunile luminate şi întunecate ale
ecranului.
Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu.
Ajustează claritatea graniţelor dintre luminat şi întunecat.

Culoare
Tentă
Temp. cul.

Ajustează culorile mai închise sau mai deschise pe ecran.
Ajustează echilibrul dintre culorile roşu/verde.
Ajustează tonul culorilor în ansamblu la cald sau rece.

✎✎ În funcţie de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente
detaliate pentru ajustare poate diferi.

❐❐Pentru setarea controlului avansat
SMART ➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Control avansat/
Control expert
Calibrează ecranul pentru fiecare mod de imagine sau ajustează setările imaginii
pentru un ecran special.
Mai întâi selectaţi Mod imagine la alegere.
Ajustează contrastul la nivelul optim în funcţie de
luminozitatea imaginii.
Culoare dinamică Ajustează culorile pentru un aspect mai natural.
Contrast dinamic

Culoare piele: Spectrul culorii pielii poate fi setat separat
pentru a implementa culoarea pielii conform alegerii
utilizatorului.
Culoare preferată
Culoarea ierbii: Spectrul de culori naturale (pajişti, dealuri
etc.) poate fi setat separat.
Culoarea cerului: Culoarea cerului este setată separat.
Asigură o imagine extrem de clară, îmbunătăţind detaliile în
Super rezoluţie
zonele în care imaginea este înceţoşată sau neclară.
Stabileşte curba de gradaţie în conformitate cu ieşirea
Gamma
semnalului de imagine în raport cu semnalul de intrare.
Gamă culori
Selectează gama de culori ce poate fi utilizată.
Îmbunătăţire
Afişează margini mai clare şi distincte şi totuşi naturale ale
margine
materialului video.
xvYCC
[În funcţie de model] Redă culori mai bogate.

Filtru culoare
Model Expert
Balans de alb

Sistem de
gestionare a
culorii

Filtrează un spectru specific de culoare în culori RGB pentru
a regla fin saturaţia culorii şi acurateţea nuanţei.
Modele utilizate pentru reglarea expertă.
Ajustează tonul în ansamblu al ecranului după cum doriţi.
În Modul Expert, reglarea fină detaliată poate fi setată prin
Metodă/Model etc.
Aceasta este o funcţie utilizată de experţi la ajustarea
culorilor folosind un model test de şase culori (Roşu / Verde
/ Albastru / Cian / Mgt / Galben) fără a afecta alte zone de
culoare. Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să
nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare.

✎✎ În funcţie de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente
detaliate pentru ajustare poate diferi.

❐❐Pentru a seta opţiuni adiţionale pentru imagine
SMART

➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Opţiuni imagine

Ajustează setarea detaliată pentru imagini.
Reducere zgomot Reduce zgomotul ecranului în video.
Reducere zgomot
Elimină zgomotul provocat de comprimarea video.
MPEG
Reglează luminozitatea sau nivelul de întunecare al ecranului
Nivel negru
pentru a se potrivi nivelului negru al intrării imaginii folosind
gradul de întunecare (nivel negru) de pe ecran.
Cinema Real
Optimizează ecranul pentru vizionarea filmelor.

Mod protecţie
vizuală

Motion Eye Care

[În funcţie de model]
Ajustează luminozitatea ecranului pentru preveni orbirea
ochilor.
[În funcţie de model]
Economisiţi energie reglând luminozitatea care corespunde
mişcării imaginii de pe ecran.
✎✎ Nu funcţionează în timpul vizionării de imagini 3D.

✎✎ În funcţie de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de
elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

❐❐Pentru resetarea Modului Imagine
SMART

➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Resetare imagine

Resetează valorile particularizate de utilizator.
Fiecare mod imagine este resetat. Selectaţi modul imagine pe care doriţi să-l
resetaţi.

SMART ➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Opţiune imagine ➙
TruMotion
[În funcţie de model]

Corectează imaginile pentru a afişa secvenţe în mişcare mai line.
Uniformă
Golire

Clear Plus
Utilizator

De-judder / De-blur valoare este setată la 3.
De-judder / De-blur valoarea este setată la 7.
Ecranul apare mai clar când Clear este selectat.
✎✎ Clear Plus nu poate fi selectat în modul 3D.
De-judder / De-blur poate fi setată manual.
• De-judder: Această funcţie ajustează trepidaţia ecranului.
• De-blur: Această funcţie ajustează şi elimină neclaritatea
ecranului.

SMART ➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Mod imagine ➙ Opţiune imagine
➙ Întun. locală LED
Face zonele iluminate ale imaginii mai luminoase şi zonele întunecate
ale imaginii mai întunecate pentru contrast maxim şi estompare minimă,
reducând consumul de energie.
[În funcţie de model]
Oprit

Scăzut
Mediu
Ridicat

Opreşte întunecarea locală LED.

Exprimă tonurile de negru natural. Utilizează această setare pentru
a viziona filme.
Adânceşte tonurile de negru în comparaţie cu Scăzut. Utilizaţi
această setare pentru vizionare TV normală.

Adânceşte tonurile de negru şi afişează o imagine mai clară decât
Mediu.
Perfectă pentru vizionarea în zone bine iluminate.

✎✎ Setarea Întun. locală LED la Mediu / Ridicat reduce consumul de energie.

❐❐Pentru a utiliza Modul Sunet
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Mod sunet

Optimizează sunetul televizorului la modul de sunet selectat.
Standard
Muzică/ Cinema/
Sport/ Joc
Setări Utilizator

Potrivit pentru toate tipurile de materiale video.
[În funcţie de model]
Setează modul audio optimizat pentru un anumit gen.
Ajustează volumul la un nivel ales de dvs. folosind
Egalizator utilizator.

❐❐Pentru reglarea volumului
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Mod sunet ➙ Egalizator utilizator

Setează Modul Sunet la Setări Utilizator mai întâi.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Resetare

Setează egalizatorul reglând manual benzile de
sunet.
Resetează valoarea egalizatorului modificată de
utilizator.

❐❐Pentru a utiliza Modul Sunet Smart
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Mod Sunet Smart

Furnizează sunetul optimizat reglat pentru fiecare tip de conţinut.
✎✎ Dacă este activată funcţia Mod Sunet Smart , Mod Sunet, Virtual Surround
Plus şi Voce clară ll sunt reglate automat.

❐❐Pentru a utiliza sunetul Virtual Surround
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Virtual Surround plus

Tehnologia de procesare audio patentată LG permite emiterea unui sunet
surround ca cel de la 5.1 canale de la două difuzoare.
✎✎ Dacă Voce clară II este setat la PORNIT, Virtual Surround plus nu va fi
selectat.

❐❐Pentru a utiliza funcţia Voce clară II
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Voce Clară ll

Amplifică claritatea vocii.

❐❐Pentru a seta Modul volum
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Modul volum

Setează diverse moduri pentru controlul volumului.
Volum auto

Controlul
volumului

Setează Volumul auto la Pornit. Diferite ieşiri de volum de
la program la program. Apoi sunt reglate în mod automat
pentru vizionarea comodă la TV când se trece prin
programe diferite.
Utilizarea unei singure curbe de volum poate rezulta
într-un sunet care nu poate fi auzit sau unul puternic, în
funcţie de mediu. Reglarea nivelurilor de volum depinde de
momentul zilei (zi/noapte).

❐❐Pentru a sincroniza audio şi video
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Regl. sincr. AV

Sincronizează video şi audio în mod direct atunci când acestea nu se
potrivesc.
Dacă setaţi Regl. sincr. AV la PORNIT, puteţi regla ieşirea sunetului (difuzoare
TV sau SPDIF) la imaginea de pe ecran.

Difuzor TV

[În funcţie de model]
Reglează sincronizarea sunetului de la difuzoarele interne ale
televizorului.
Butonul „-” face ieşirea audio mai rapidă şi butonul "+" face
ieşirea sunetului mai lentă decât valoarea implicită.

Reglează modul în care este sincronizat sunetul de la
difuzoarele externe, cum ar fi un difuzor extern conectat la
portul de ieşire audio digital, dispozitivul audio LG şi căştile.
Difuzor extern Butonul „-” face ieşirea audio mai rapidă şi butonul "+" face
ieşirea sunetului mai lentă decât valoarea implicită.
✎✎ Dispozitivul audio LG este acceptat numai pentru modelele
cu port digital optic
Emite semnale de transmisie sau audio ale unui dispozitiv
extern fără întârziere audio. Este posibil ca semnalul
Bypass
audio să fie emis înaintea celui video şi procesarea intrării
semnalului video în TV poate dura.

❐❐Pentru a utiliza Setări sunet
[În funcţie de model]

SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Setări sunet

❌❌Ieşire analog
[În funcţie de model]
Permite utilizatorului să selecteze meniul Căşti sau Difuzor extern (Ieşire
audio), în funcţie de dispozitivul conectat.

❌❌Balans
[În funcţie de model]
Reglează balansul audio stânga/dreapta.

❌❌Sound Optimizer
[În funcţie de model]
Permite optimizarea sunetului pentru instalarea TV personalizată.
Normal

Mod sunet general.
Optimizează sunetul pentru toate televizoarele montate pe
Fixat pe perete
perete.
Tip suport
Optimizează sunetul pentru un televizor montat pe suport.

❐❐Pentru a utiliza difuzoarele TV
[În funcţie de model]

SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Ieşire audio ➙ Difuzor TV

Sunetul este emis prin difuzorul TV.

❐❐Pentru a utiliza difuzorului extern
SMART ➾ Setări ➙ SUNET ➙ Ieşire audio ➙ Difuzor extern (Optic/
HDMI ARC)
[Disponibil numai pentru modelele cu un port optic sau HDMI (ARC)]
Sunetul este emis prin difuzorul conectat la portul optic.
✎SimpLink este acceptat.

❐❐Pentru a utiliza Ieşirea audio digitală
SMART ➾ Setări ➙ SUNET ➙ Ieşire audio ➙ Difuzor extern (Optic/
HDMI ARC) ➙ Ieşire audio digitală
Setează Ieşirea audio digitală.
Element
Auto
PCM

Intrare sunet
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Toate

Ieşire audio digitală
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM

❐❐Pentru a conecta şi a utiliza dispozitivul audio LG
Dispozitivul audio LG vă permite să vă bucuraţi de un sunet puternic cu uşurinţă.

❌❌Conexiune cu fir
SMART
(optic)

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Ieşire audio ➙ Sincronizare sunet LG

Conectaţi dispozitivul audio LG cu

logo-ul la portul de ieşire audio digitală optică.

✎✎ Disponibilă numai pentru modelele cu port digital optic.

❌❌Conexiune fără fir
SMART
(fără fir)

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Ieşire audio ➙ Sincronizare sunet LG

Dispozitivul audio LG cu

logo-ul poate fi conectat fără fir.

✎✎ Puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru a regla volumul dispozitivului
conectat.
✎✎ La conectarea fără fir, ataşaţi cheia electronică şi conectaţi-o dacă
modelul are nevoie de cheie electronică telecomandă Magic. (AN-MR400,
comercializată separat)
✎✎ Pentru conexiunea fără fir, dacă conectarea dispozitivului eşuează.
Verificaţi puterea de conectare a dispozitivului şi dacă dispozitivul audio
LG se află într-o stare de funcţionare corespunzătoare.

✎✎ Dacă selectaţi Sincronizare sunet LG (fără fir), dispozitivele disponibile pentru
conexiune sunt căutate, iar unul dintre dispozitivele căutate sunt conectate
automat. Atunci când este conectat un dispozitiv, se afişează numele său.
✎✎ Dacă sunt detectate două sau mai multe dispozitive, primul dispozitiv detectat
este conectat mai întâi. Pentru a vizualiza mai multe dispozitive detectate
pentru conectare, apăsaţi butonul Mai mult.
✎✎ Dacă Sincronizare sunet LG (fără fir) este selectată şi porniţi televizorul,
aceasta caută şi încearcă să conecteze dispozitivul conectat recent.

❐❐Conectarea şi utilizarea căştilor Bluetooth
SMART
(fără fir)

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Ieşire audio ➙ Sincronizare sunet LG

Sunetul este emis prin căştile Bluetooth.
✎✎ Dispozitivele care pot fi conectate sunt:
LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q,
PULSE BT-H555, CLIPS CS200

✎✎ La conectarea fără fir, ataşaţi cheia electronică şi conectaţi-o dacă
modelul are nevoie de cheie electronică telecomandă Magic. (AN-MR400,
comercializată separat)
✎✎ Pentru conexiunea fără fir, dacă conectarea dispozitivului eşuează. Verificaţi
puterea de conectare a dispozitivului şi dacă dispozitivul audio LG se află
într-o stare de funcţionare corespunzătoare.
✎✎ Dacă sunt detectate două sau mai multe dispozitive, primul dispozitiv detectat
este conectat mai întâi. Pentru a vizualiza mai multe dispozitive detectate
pentru conectare, apăsaţi butonul Mai mult.

❐❐Pentru a utiliza Ieşire analog/Căşti
[În funcţie de model]

SMART ➾ Setări ➙ SUNET ➙ Ieşire audio ➙ Difuzor extern (Ieşire
audio) / Căşti
Selectaţi Căşti sau Difuzor extern (Ieşire audio) în funcţie de dispozitivul
conectat pentru a seta ieşirea analog.
✎✎ Meniul disponibil poate varia dacă selectaţi Căşti sau Difuzor extern (Ieşire
audio) în Setări sunet > Ieşire analog.
✎✎ Unele modele pot accepta numai funcţia Căşti.
✎✎ În cazul în care conectaţi căştile în timp ce televizorul este pornit, acesta
detectează automat căştile şi emite sunetele prin acestea.

❐❐Setare sunet DTV
SMART

➾ Setări ➙ SUNET ➙ Setare sunet DTV

[În funcţie de model]

Când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcţie vă
permite să selectaţi tipul audio pe care-l doriţi.

Dacă este setat la AUTO ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital+ →
Dolby Digital → MPEG şi ieşirea este produsă în primul format audio găsit.
✎✎ Următoarea ordine de căutare se poate modifica în funcţie de ţară: HEAAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
✎✎ Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio este
utilizat pentru ieşire.

❐❐Pentru selectarea unei intrări externe
SMART

➾ Listă intrare

Selectează intrarea externă.
LISTĂ INTRARE

Selectaţi un dispozitiv de intrare.

Selectează difuzorul.
Difuzor TV

Selectează intrarea.
Antenă

HDMI1

HDMI2

Schimbă numele
dispozitivului

Editaţi numele dispozitivului
extern conectat la
terminalul extern.

USB

Parametri SIMPLINK

Setează
SIMPLINK.

DLNA

Setaţi telecomanda
universală

AV2

Mod al programului

Setează Modul programului.
[În funcţie de ţară]
Setează OSS.
[În funcţie de ţară]

❐❐Pentru a utiliza SIMPLINK
SIMPLINK este o caracteristică care vă permite să controlaţi şi să gestionaţi
diverse dispozitive multimedia în mod comod, utilizând numai telecomanda
televizorului, cu ajutorul meniului SIMPLINK.
1 Conectaţi terminalul HDMI al HDMI IN cu terminalul de ieşire HDMI al
dispozitivului SIMPLINK utilizând un cablu HDMI. Pentru unităţile home
theatre cu funcţia SIMPLINK, conectaţi terminalele HDMI conform descrierii
de mai sus şi utilizaţi un cablu optic pentru a conecta ieşirea audio digitală
optică de la TV la intrarea audio digitală optică a dispozitivului SIMPLINK.
2 Selectaţi SMART ➾ SIMPLINK. Apare fereastra meniu SIMPLINK.
3 Selectaţi Parametri SIMPLINK din fereastra meniului SIMPLINK. Apare
fereastra de setare SIMPLINK.
4 Setaţi funcţia SIMPLINK la Pornit din fereastra de setare SIMPLINK.
5 Închideţi fereastra de setare SIMPLINK.
6 Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să-l controlaţi din SMART ➾ SIMPLINK.

✎✎ Această funcţie este disponibilă numai la dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK
(
).
Verificaţi dacă dispozitivul extern are un logo SIMPLINK.
✎✎ Pentru a utiliza funcţia SIMPLINK, aveţi nevoie de un cablu HDMIⓇ de mare viteză
(având caracteristica CEC sau Consumer Electronics Control adăugată). Cablurile
HDMIⓇ de mare viteză au pinul nr. 13 conectat pentru schimbul de informaţii
dintre dispozitive.
✎✎ Porniţi sau selectaţi mediul unui dispozitiv având caracteristica home theatre
pentru comutarea difuzorului la Difuzor extern.
✎✎ Conectaţi cu un cablu optic (vândut separat) pentru a utiliza Difuzor extern.
✎✎ Comutarea la intrarea externă opreşte funcţionarea dispozitivelor cu SIMPLINK.
✎✎ Utilizarea unui dispozitiv terţ cu funcţii HDMI-CEC poate cauza defecţiuni.
✎✎ Conexiunea prin cablu optic este acceptată numai pentru modelele cu port digital
optic.

❌❌Explicarea caracteristicilor SIMPLINK  
Redare directă
Selectare
dispozitiv
multimedia
Redare disc
Oprire toate
dispozitivele

Redă instant dispozitivul multimedia pe TV.
Selectează dispozitivul dorit prin meniul SIMPLINK pentru
a-l controla instant de la ecranul TV.
Gestionează dispozitivul multimedia cu ajutorul
telecomenzii TV.
Dacă funcţia de alimentare auto este setată la Pornit
din setările SIMPLINK, oprirea televizorului va opri toate
dispozitivele conectate SIMPLINK.

Alimentare
sincronizată
pornită
Difuzor

Dacă funcţia Energie auto este setată la Pornit în setările
SIMPLINK, pornirea unui dispozitiv SIMPLINK va porni
televizorul.
Selectaţi difuzorul pe unitatea home theatre sau pe
televizor.

❐ Pentru
❐
a utiliza Temporizator oprire
SMART

➾ Setări ➙ TIMP ➙ Temporizator oprire

Opreşte televizorul după un număr de minute prestabilit.
Pentru a anula Temporizator oprire, selectaţi Oprit.

❐ Setare
❐
oră curentă
SMART

➾ Setări ➙ TIMP ➙ Ceas

Verifică sau modifică ora în timpul vizionării TV.
Auto
Manual

Sincronizează ceasul televizorului cu informaţiile orare digitale
transmise de postul TV.
Setează ora şi data manual dacă setarea auto nu corespunde
orei curente.

❐ Setare
❐
TV pentru pornire şi oprire automate
SMART
oprire

➾ Setări ➙ TIMP ➙ Temporizator pornire/Temporizator

Setează Temporizatorul pentru pornire/oprire.
Selectaţi Oprit la Repetare pentru a întrerupe Temporizator pornire/
Temporizator oprire.
✎ ✎Pentru a utiliza Temporizator pornire/Temporizator oprire, setaţi corect ora
curentă.
✎ ✎Chiar şi atunci când funcţia Temporizator pornire este activată, televizorul
se va opri automat după 120 minute dacă nu este atins niciun buton în
acest interval de timp.

❐ Setare
❐
Standby automat
SMART

➾ Setări ➙ TIMP ➙ Standby automat

[În funcţie de model]
Dacă nu apăsaţi niciun buton de pe televizor sau de pe telecomandă într-o
anumită perioadă de timp, televizorul va comuta automat la modul standby.
✎ ✎Această funcţie nu funcţionează în modul Demo magazin sau în timpul
actualizării software-ului.

❐❐Setarea parolei
SMART

➾ Setări ➙ BLOCARE ➙ Setaţi parola

Setează sau modifică parola TV.

✎✎ Parola iniţială este setată la 「0000」.
Când la ţară este selectată Franţa, parola nu este 「0000」, ci 「1234」.
Când la ţară este selectată Franţa, parola nu se poate seta ca fiind 「0000」.

❐❐Blocarea sistemului
SMART

➾ Setări ➙ BLOCARE ➙ Blocare sistem

Permite numai anumite programe prin blocarea canalelor sau a intrării
externe.
Selectaţi Blocare sistem la Pornit.
Blocare
program

Blochează programele care au conţinut inadecvat pentru
copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar
sonorul este dezactivat.
Pentru a viziona un program blocat, introduceţi parola.

Indrumare
parentală

Blocare
intrare
Blocare
aplicaţie

Această funcţie se desfăşoară conform informaţiilor de
la staţia de emisie. În consecinţă, dacă semnalul conţine
informaţii eronate, această funcţie nu poate fi utilizată.
Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV
destinate adulţilor, conform limitelor de vizionare configurate.
Introduceţi o parolă pentru a viziona un program blocat.
Clasificarea diferă în funcţie de ţară.
Blocaţi sursele de intrare.
Blocaţi Aplicaţia.

SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Limba(Language)

Selectează Limba meniu şi Limba audio afişate pe ecran.
Limbă meniu
(Language)

Selectaţi o limbă pentru afişarea textului.

[Numai în modul digital]
Limba audio
La vizualizarea unei transmisii digitale conţinând mai
multe limbi audio, puteţi selecta limba dorită.
[Numai în modul digital]
Utilizaţi funcţia Subtitrare când sunt emise două sau mai
Limba subtitrării multe limbi pentru subtitrare.
✎✎ Dacă datele de subtitrare în limba selectată nu sunt
emise, subtitrarea va fi afişată în limba implicită.

Limbă text

Limba căutării
vocale

[Numai în modul digital]
Utilizaţi funcţia Limbă text când sunt transmise două sau
mai multe limbi pentru text.
✎✎ Dacă datele teletext nu sunt transmise într-o limbă
selectată, va fi afişată Limba text implicită.
✎✎ Dacă selectaţi greşit ţara, este posibil ca teletextul să
nu apară corect pe ecran şi să aveţi unele probleme
când utilizaţi teletextul.
Selectaţi limba pentru a efectua căutarea vocală.
✎✎ Numai modelul adaptat pentru căutare vocală poate
accepta această setare.

SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Ţara

[În funcţie de ţară]

Setează ţara utilizată de televizor.

Setările TV se modifică în funcţie de mediul de transmisie din ţara selectată.

✎✎ Dacă setarea ţării este modificată, este posibil să apară ecranul cu informaţii
despre Acord auto.
✎✎ În ţările în care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele funcţii DTV
ar putea să nu funcţioneze, în funcţie de condiţiile emisiei.
✎✎ Dacă setarea ţării are valoarea „--“, sunt disponibile programele standard
transmise în sistem digital terestru în Europa, dar este posibil ca anumite
funcţii DTV să nu funcţioneze corect.

SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Asistenţă dezactivată

Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care
prezintă deficienţe de auz sau de vedere.
Auz dificil

Descriere
audio

Această funcţie este destinată persoanelor cu deficienţe de
auz.
Dacă este setată la Pornit, subtitrarea este afişată în mod
implicit.
Această funcţie este destinată nevăzătorilor şi oferă un
material audio explicativ, care descrie situaţia curentă în
cadrul unui program TV, în plus faţă de semnalul audio de
bază.
Atunci când Descriere audio este selectată ca fiind Pornit,
sunt furnizate sunete şi descrieri audio de bază numai
pentru programele care au descrierea audio inclusă.

❐❐Pentru a înregistra telecomanda magică
Pentru a utiliza telecomanda magică, mai întâi înregistraţi-o cu televizorul.
Înregistraţi telecomanda magică după cum urmează înainte de utilizare.
1 Porniţi televizorul şi aşteptaţi aproximativ 10 de secunde şi apoi apăsaţi
butonul Disc(OK) în timp ce îndreptaţi telecomanda spre televizor.
2 Telecomanda se înregistrează automat şi mesajul de finalizare a
înregistrării apare pe ecranul televizorului.
✎✎ Dacă nu aţi reuşit să înregistraţi telecomanda magică, opriţi televizorul şi
încercaţi din nou.

❐❐Pentru a re-înregistra telecomanda magică
1 Apăsaţi simultan butoanele SMART şi BACK(ÎNAPOI) timp de aproximativ
5 secunde.
2 Apăsaţi butonul Disc (OK) spre televizor pentru a înregistra din nou
Telecomanda Magic.
✎✎ Apăsaţi butoanele SMART şi BACK(ÎNAPOI) în acelaşi timp, pentru cinci
secunde, pentru a reseta Telecomanda Magic.
✎✎ Apăsaţi butonul BACK(ÎNAPOI) orientând telecomanda spre televizor timp de
cinci secunde pentru a o reseta şi re-înregistra.

❐❐Pentru a seta indicatorul telecomenzii magice
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Indicator

Setează viteza şi forma indicatorului care apare pe ecranul TV.
Viteză
Formă
Dimensiune

Aliniere

Setează viteza de deplasare a indicatorului.
Selectează o formă pentru indicator, dintre diverse opţiuni.
Alege dimensiunea indicatorului.
Setat la Pornit. Dacă există o neconcordanţă între indicator şi
direcţia reală indicată de telecomandă, deplasaţi telecomanda
magică spre stânga şi spre dreapta pentru realiniere. Indicatorul
se va realinia automat pe centru, fiind astfel mai uşor de
controlat.
✎✎ Dacă este setată la Oprit, funcţia Aliniere nu va funcţiona
chiar dacă deplasaţi Telecomanda Magic spre stânga sau
spre dreapta.

✎✎ Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea.
Când indicatorul dispare de pe ecran, agitaţi telecomanda magică la
dreapta şi la stânga. Apoi, va apărea din nou.
✎✎ Dacă apăsaţi butonul de navigare în timp ce deplasaţi indicatorul pe
ecran, indicatorul dispare, iar telecomanda magică funcţionează ca o
telecomandă obişnuită.
✎✎ A se utiliza într-o rază de acţiune de 33 ft. (10 metri). Utilizarea
telecomenzii de la distanţe mai mari sau în timp ce direcţia de vizualizare
este blocată poate cauza defecţiuni.

✎✎ Dispozitivele electronice situate în apropiere pot cauza interferenţe de
comunicare. Dispozitive cum sunt cuptoarele cu microunde şi LAN-urile
fără fir utilizează aceeaşi gamă de frecvenţă (2,4 GHz) ca telecomanda
magică şi pot cauza interferenţe.
✎✎ Telecomanda magică se poate strica dacă este scăpată sau deteriorată în
orice alt mod.
✎✎ Aveţi grijă să nu o loviţi de alte obiecte dure, cum ar fi mobilierul sau
podeaua.

❐❐Pentru a utiliza funcţia de desenare prin gesturi
Apăsaţi butonul Disc(OK) cu ecranul video normal pornit şi desenaţi un model
spre ecran.
Canalul anterior: Revine la canalul anterior.
Listă recentă: Afişează canalele vizionate recent.
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Afişează listele de programe asociate cu modelul. Alegeţi
canalul.

✎✎ Este posibil să nu funcţioneze când sunt deschise anumite ferestre.

❐❐Pentru a seta indicatorul de nivel putere
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Lumină pt mod aşteptare

[În funcţie de model]

Comută la oprit/pornit lumina pt. modul de aşteptare de panoul frontal al
televizorului.

❐❐Pentru a regla Lumina siglei LG frontale
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Lumină siglă LG

[În funcţie de model]

Puteţi regla luminozitatea LED-urilor siglei LG în partea de jos a televizorului.
Luminozitate

Puteţi regla nivelul Lumină siglă LG la Oprit/Scăzut/Mediu/
Ridicat când alimentarea televizorului este oprită.

TV pornit

Puteţi seta temporizatorul de oprire a Lumină siglă LG când
alimentarea televizorului este pornită.
• Opriţi imediat : Lumina este oprită în timp ce
alimentarea televizorului este pornită.
• Oprit după 10 min. : Lumina este oprită după 10 minute
în timp ce alimentarea televizorului este pornită.
✎✎ Luminozitatea iniţială este setată la Scăzut în timp ce
alimentarea televizorului este pornită.

❐❐Pentru a schimba modul TV
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Setare mod

Selectaţi Utilizare acasă sau Demo magazin .

Pentru utilizarea acasă, selectaţi Utilizare acasă.

Demo magazin este un mod utilizat pentru afişare în magazine.

❐❐Pentru a reveni la setările iniţiale
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Setări din fabricaţie

Şterge toate setările opţionale şi revine la modul implicit iniţial.

Când iniţializarea este finalizată, televizorul se va opri şi va porni singur.

✎✎ Dacă funcţia Blocare sistem este activată, vi se solicită introducerea
parolei în fereastra pop-up.
✎✎ Nu opriţi alimentarea în timpul iniţializării.

❐❐Pentru a utiliza ecranul iniţial
Apăsaţi butonul SMART

pe telecomandă.

Având toate caracteristicile Smart TV pe ecran, toţi utilizatorii pot accesa o
varietate de conţinut şi aplicaţii cu uşurinţă, prin intermediul meniului rapid şi
simplu de utilizat, ordonat după teme, cum ar fi Live TV, Cartelă, Aplicaţiile mele
etc.
Conectare
Premium

Cinema

Meteo

Mai mult

11-1 MBC HD

Sport

04.07 20:30

Foto

Tron

Toy story

Monster

Ghost

Abata

UP

Thanks

My Boy

Mai mult

Ştiri

Hartă

Editare cartelă

SMART
SHARETM

Videoclip
viral

Joc

Mai mult

Lista intrare

Setări

Internet

Căutare

Fotografii

Smart Sh...

LG Smart...

Game Wo...

Ghid de ut...

Listă prog...

CARTELA MEA
Selectaţi o cartelă pe care
doriţi să o utilizaţi.
Aplicaţiile mele

❐❐Utilizarea şi editarea setărilor pentru CARTELA MEA
SMART

➾ CARTELA MEA

Pentru a vă putea permite să verificaţi şi să accesaţi cu uşurinţă o varietate largă
de conţinuturi şi funcţii, funcţiile principale sunt grupate în categorii şi afişate pe
carduri.
Puteţi accesa pagina acelei categorii accesând acea pagină a categoriei.
Selectaţi Editare în partea superioară a ecranului paginii de start pentru a comuta
poziţia cardurilor sau pentru a vă crea propriul card. (Nu puteţi edita cardurile
Live şi Premium.)

❐❐Pentru a utiliza Aplicaţiile mele
SMART

➾ Mai mult

Selectaţi Mai mult în partea de jos a ecranului paginii de start.
Selectaţi Mai mult pentru a verifica aplicaţiile preinstalate şi aplicaţiile pe
care le-aţi descărcat.
Mai mult

Lista intrare

Setări

Internet

Căutare

Fotografii

Smart Sh...

LG Smart...

Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o executaţi.

Game Wo...

Ghid de ut...

Listă prog...

❐❐Pentru a edita elementele din Aplicaţiile mele:
SMART

➾ Mai mult ➙ Aplicaţiile mele ➙ Editare

De pe pagina Aplicaţiile mele, selectaţi Editare în partea superioară a ecranului
pentru a muta sau a şterge aplicaţii. Reţineţi că aplicaţiile sistemului pot fi
mutate, dar nu pot fi şterse.
✎✎ Schimbă ordinea / şterge elementele prin glisarea pictogramelor pentru
aplicaţii, dacă dispozitivul are o Telecomandă „Magic“.
APLICAŢIILE MELE

Pentru utilizarea funcţiilor Smart este necesară o conexiune la reţea cu fir sau
fără fir.
Când sunteţi conectat la reţea, puteţi utiliza conţinut Premium, LG Smart World,
DLNA şi mult mai multe.

❐❐Conexiune la reţea cu un clic
Se conectează uşor la o reţea cu fir/wireless.
SMART ➾ Setări ➙ REŢEA ➙ Conexiune la reţea pentru a vă conecta
automat la o reţea disponibilă. Urmaţi instrucţiunile de pe televizor.

❐❐Pentru a vă conecta la o reţea prin intermediul Expertului de

setări

SMART

➾ Setări ➙ REŢEA ➙ Conexiune la reţea

Pentru utilizarea în situaţii speciale, de exemplu, în birouri (în cazurile în care se
utilizează o adresă IP statică).
1 Selectaţi o conexiune la reţea, fie Cu fir, fie Wireless.
2 La conectarea prin Wi Fi, utilizaţi una din următoarele metode de conectare la
reţea.
Listă de puncte Se conectează la reţeaua selectată din Lista de puncte de
de acces
acces.
Introduceţi
SSID-ul

Se conectează la punctul de acces introdus.

WPS-PBC

Se conectează cu uşurinţă atunci când este apăsat butonul
unui punct de acces wireless compatibil cu PBC.

WPS-PIN

Se conectează cu uşurinţă atunci când codul PIN al punctului
de acces wireless la care doriţi să vă conectaţi este introdus
pe site-ul web al punctului de acces.

❐❐Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi
SMART

➾ Setări ➙ REŢEA ➙ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct este o funcţie care permite televizorului dvs. să se conecteze
la un dispozitiv Wi-Fi Direct fără conexiune la internet. Cu SmartShareTM,
puteţi urmări fişierele stocate pe un dispozitiv conectat prin intermediul Wi-Fi
Direct.
1 Setaţi Wi-Fi Direct pe Pornit. (Dacă nu o utilizaţi, vă rugăm modificaţi la Oprit.)
2 Activaţi setările Wi-Fi Direct pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.
3 Se afişează o listă de dispozitive care pot fi conectate la TV.
4 Selectaţi un dispozitiv pentru conectare.
5 Selectaţi Da, atunci când este afişat mesajul solicitării de conectare.
6 Dacă dispozitivul pe care doriţi să îl conectaţi acceptă solicitarea, Wi-Fi Direct
este conectat.

❐❐Pentru a utiliza funcţia Miracast™/Intel’s WiDi (Intel WiDi)
SMART

➾ Setări ➙ REŢEA ➙ Miracast™/Intel’s WiDi (Intel WiDi)

Puteţi vizualiza ecranul unui dispozitiv cu tehnologiile Miracast™ şi Intel WiDi pe
televizorul dvs.
1 Setaţi Miracast™/Intel’s WiDi (Intel WiDi) la Pornit. (Dacă nu o utilizaţi, vă
rugăm modificaţi la Oprit.)
2 Activaţi setările Miracast™/Intel’s WiDi (Intel WiDi) pe dispozitivul la care
doriţi să vă conectaţi.
3 Se afişează o listă de dispozitive care pot fi conectate la TV.
4 Selectaţi un dispozitiv pentru conectare.
5 Selectaţi Da, atunci când este afişat mesajul solicitării de conectare.
6 Dacă dispozitivul pe care doriţi să îl conectaţi acceptă solicitarea, Miracast™/
Intel’s WiDi (Intel WiDi) este conectat.

✎✎ Unele modele sunt prevăzute numai cu funcţia Intel’s WiDi (Intel WiDi).
✎✎ Atunci când Wi-Fi Direct este setat la Oprit, dacă setaţi Miracast™/Intel’s
WiDi (Intel WiDi) la Pornit, Wi-Fi Direct este setat automat la Pornit.
✎✎ Atunci când setaţi funcţia Miracast™ / Intel’s WiDi (Intel WiDi) la Oprit,
Wi-Fi Direct revine la setarea precedentă.
✎✎ Se recomandă conectarea unui laptop utilizând Intel’s WiDi din apropiere.
✎✎ Deși Intel’s WiDi poate fi conectat fără un router fără fir, se recomandă să
conectați mai întâi router-ul fără fir pentru o performanță optimă.
✎✎ Nu puteţi conecta televizorul la un dispozitiv care nu are marca LG Electronics
nici atunci când acesta este detectat.
✎✎ Se recomandă conectarea unui dispozitiv la un router de 5 GHz.
✎✎ Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.
✎✎ Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului respectiv.

❐❐Setarea unei reţele - avertisment
✎✎ Utilizaţi un cablu LAN standard (Cat5 sau superior cu conector RJ45, port
LAN 10 Base-T sau 100 Base TX).
✎✎ Resetarea modemului poate provoca probleme de conexiune la reţea.Pentru
a rezolva problema, opriţi alimentarea cu energie, deconectaţi şi reconectaţi,
apoi porniţi din nou alimentarea cu energie.
✎✎ LG Electronics nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de probleme de
conexiune la reţea sau defecţiuni, probleme de funcţionare şi erori cauzate de
o conexiune la reţea.
✎✎ Este posibil ca o conexiune la reţea să nu funcţioneze corespunzător, în
funcţie de furnizorul de servicii de internet.

✎✎ Pentru un serviciu DSL, este necesar un modem DSL; pentru un serviciu prin
cablu, este necesar un modem prin cablu. Este posibil să fie disponibil doar
un număr limitat de conexiuni la reţea, iar setarea de reţea a televizorului
ar putea să nu fie disponibilă, în funcţie de contractul dvs. cu furnizorul de
servicii de Internet (ISP). (Dacă se permite numai câte un dispozitiv pe linie şi
PC-ul este deja conectat, nu se pot utiliza alte dispozitive.)
✎✎ Reţelele wireless pot fi afectate de interferenţe de la alte dispozitive care
funcţionează la o frecvenţă de 2,4 GHz (telefoane wireless, dispozitive
Bluetooth sau cuptoare cu microunde). Pot exista interferenţe şi de la
dispozitive cu o frecvenţă de 5 GHz, la fel ca în cazul altor dispozitive Wi-Fi.
✎✎ Mediul wireless înconjurător poate cauza funcţionarea la o viteză redusă a
serviciului de reţea wireless.
✎✎ Dacă nu dezactivaţi întreaga reţea locală de la domiciliu, poate avea loc trafic
de reţea pe unele dispozitive.

✎✎ Pentru o conexiune la un punct de acces, este necesar un dispozitiv punct
de acces care să accepte conexiunea wireless, iar pe acest dispozitiv trebuie
să fie activată caracteristica de conexiune wireless. Pentru informaţii despre
disponibilitatea conexiunii wireless pe punctul dvs. de acces, contactaţi
furnizorul de servicii.
✎✎ Pentru conexiunea la punctul de acces, verificaţi SSID-ul şi setările de
securitate ale punctului de acces. Pentru SSID-ul şi setările de securitate ale
punctului de acces, consultaţi documentaţia corespunzătoare.
✎✎ Setările nevalide pe dispozitivele de reţea (dispozitiv de partajare de reţea,
hub cu fir/wireless) pot duce la funcţionarea televizorului la o viteză redusă
sau la funcţionarea necorespunzătoare a acestuia. Instalaţi dispozitivele
corect, conform manualului corespunzător, şi configuraţi reţeaua.
✎✎ Metoda de conectare poate să difere în funcţie de producătorul punctului de
acces.

❐❐Ce este Tag On?

Tag On este o tehnologie de transmitere a datelor care poate fi utilizată pe
dispozitive smartphone cu NFC (Near Field Communication). Prin simpla
atingere a smartphone-ului dvs. de o etichetă Tag On, puteţi partaja conţinut
între smartphone şi televizor.
Pentru a conecta smartphone-ul la televizor utilizând Tag On, acesta trebuie
să fie conectat la aceeaşi reţea Wi-Fi sau funcţia Miracast™/Intel's WiDi a
televizorului SMART TV să fie setată la Pornit.

✎✎ Nu ataşaţi eticheta pe o parte metalică a televizorului. În caz contrar,
smartphone-ul nu poate recunoaşte eticheta Tag On.

✎✎ Nu mototoliţi şi nu îndoiţi eticheta Tag On. În caz contrar, eticheta Tag On
nu este recunoscută.
✎✎ Pentru a achiziţiona o etichetă Tag On, contactaţi Centrul de service LG
Electronics.

✎✎ Această funcţie este acceptată numai pe un smartphone cu Android 4.0
(ICS) sau o versiune ulterioară.

❐❐Pentru a porni prima dată Tag On

Pentru a conecta smartphone-ul la televizor utilizând NFC, instalaţi aplicaţia
Tag On la smartphone şi finalizaţi procesul de autentificare.
1 Asiguraţi-vă că televizorul SMART TV se află în aceeaşi reţea ca şi
smartphone-ul.
Dacă Wi-Fi nu poate fi activat, accesaţi SMART ➾ Setări ➙ Reţea ➙
MiracastTM/Intel's WiDi şi setaţi la Pornit.
2 Activaţi funcţia NFC a smartphone-ului şi setaţi la Read/Write (Citire/
Scriere) şi P2P Mode (Mod P2P).
Pentru mai multe informaţii privind activarea NFC şi setarea modului,
consultaţi manualul de utilizare al smartphone-ului.
3 Atingeţi smartphone-ul de o etichetă Tag On.
Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile de pe ecranul smartphone-ului şi
instalaţi aplicaţia Tag On şi aplicaţia LG TV Remote.

4 Atingeţi din nou smartphone-ul de eticheta Tag On.
5 Introduceţi cheia de acces afişată la televizorul SMART TV în smartphone.
Când sunt detectate două sau mai multe televizoare, cheia de acces este
afişată numai după ce televizorul pe care doriţi să îl conectaţi este selectat
din lista de dispozitive.
6 Atunci când conexiunea este făcută corespunzător, puteţi utiliza Tag On.

✎✎ Informaţiile despre televizorul conectat sunt salvate pe eticheta Tag On.
Puteţi modifica sau reseta informaţiile din meniul Setări al aplicaţiei Tag On
de pe smartphone.

❐❐Pentru utilizarea Tag On

Urmaţi paşii de mai jos pentru a partaja conţinut pe un smartphone cu NFC
activat.
1 Atingeţi smartphone-ul cu NFC activat de eticheta Tag On.
2 Aplicaţia Tag On începe să ruleze pe smartphone pentru conectare la
televizorul SMART TV.
- Pentru a utiliza o reţea Wi-Fi, asiguraţi-vă că televizorul SMART TV se
află în aceeaşi reţea ca şi smartphone-ul.
- Dacă televizorul SMART TV şi smartphone-ul nu se află în aceeaşi reţea,
utilizaţi Wi-Fi Direct.

✎✎ Dacă aplicaţia Tag On nu este instalată, pagina de instalare apare automat.
✎✎ Pentru mai multe informaţii cu privire la modul de partajare a conţinutului
între smartphone şi televizor, consultaţi sistemul de ajutor al aplicaţiei Tag
On. Faceţi clic pentru a rula aplicaţia Tag On pe smartphone şi selectaţi
meniul Setări pentru a vizualiza sistemul de ajutor.

❐❐Pentru conectarea unui dispozitiv USB
Conectaţi un dispozitiv de stocare USB (HDD extern, memorie USB) la portul
USB al televizorului pentru a vă bucura pe televizor de fişierele cu conţinut
stocare pe dispozitivul USB.
Pentru deconectarea dispozitivului de stocare USB, selectaţi Meniul rapid ➙
Dispozitiv USB pe care doriţi să îl deconectaţi; nu îl scoateţi până când nu apare
mesajul care vă informează că dispozitivul a fost deconectat.
✎✎ După ce un dispozitiv USB a fost selectat pentru deconectare, nu se
mai poate citi de pe acesta. Scoateţi dispozitivul de stocare USB şi
reconectaţi-l.

❐❐Utilizarea unui dispozitiv de stocare USB - avertisment
✎✎ Dacă dispozitivul de stocare USB are un program integrat de recunoaştere
automată sau utilizează propriul driver, este posibil să nu funcţioneze.
✎✎ Este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu funcţioneze sau să
funcţioneze necorespunzător.
✎✎ Dacă utilizaţi un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să
nu fie recunoscut sau să nu funcţioneze corespunzător.
✎✎ Utilizaţi numai dispozitive de stocare USB formatate cu sistemul de fişiere
Windows FAT32 sau NTFS.
✎✎ Pentru unităţile HDD externe USB, se recomandă să utilizaţi dispozitive cu
o tensiune nominală sub 5 V şi cu un curent nominal sub 500 mA.
✎✎ Se recomandă să utilizaţi un hub sau un hard disk drive USB cu alimentarea
pornită. (Dacă alimentarea nu este suficientă, este posibil ca dispozitivul de
stocare USB să nu fie detectat corespunzător.)

✎✎ Se recomandă să folosiţi strickuri de memorie USB de maximum 32 GO şi
unităţi HDD USB de maximum 2 TO.
✎✎ Dacă o unitate HDD USB cu funcţie de economisire a energiei nu
funcţionează corect, opriţi şi reporniţi alimentarea cu energie. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului pentru unitatea
HDD USB.
✎✎ Datele de pe dispozitivele de stocare USB se pot deteriora. De aceea, nu
uitaţi să faceţi copii de rezervă ale fişierelor importante pe alte dispozitive.
Responsabilitatea de a administra datele îi revine utilizatorului, iar
producătorul nu este responsabil pentru pierderea datelor.

❐❐Pentru a utiliza SmartShare™
SMART

➾ SmartShare™

Vă oferă acces la fişiere foto / cu muzică / video pe TV, prin conectarea la un
dispozitiv USB sau la o reţea de domiciliu (DLNA).
✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
SmartShare™
Recent

Redate recent

Videoclipuri
Fotografie

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

011

012

013

014

Muzică
TV înregistrat
Dispozitiv asociat

Selectează înregistrarea
stocată în HDD USB pentru a o
vizualiza sau şterge.

Adăugat recent

010

Setări

Şterge istoric

Ghid de conectare

Arată modul de conectare la PC,
smartphone/dispozitiv, şi USB.

❐❐Pentru a controla redarea video
Controlează redarea şi setează opţiunile în timp ce vizualizaţi videoclipurile.
✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
Selectează punctul dorit şi redă

Opţiuni

Setează opţiunile.

Redă
Trece la modul 3D.

❐❐Pentru a controla vizualizarea fotografiilor
Controlează redarea şi setează opţiunile când se vizualizează fotografii pe ecranul
complet.
✎✎ Pentru imagini 3D, Efectul diaporamă nu funcţionează nici atunci când funcţia
Diaporamă este activată.
✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

Opţiuni

Afişează fotografiile ca
slideshow.
Redă muzică de fundal.
Trece la modul 3D.

Setează opţiunile.
Sets the filter.
[În funcţie de model]
Roteşte sau măreşte imaginea.

❐❐Pentru a controla redarea muzicii
Controlează redarea şi setează opţiunile când se redă muzică.
✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

Selectează punctul dorit şi redă
Setează opţiunile
Redă

Setează funcţia repetare/
aleatoriu.

Redă muzică cu monitorul oprit.

✎✎ Puteţi controla redarea utilizând tastele ꕚ, ꕖ, şi ꕙ de pe o telecomandă
standard.
✎✎ Dacă utilizaţi dispozitivul USB, informaţiile despre oră nu vor fi afişate pe
ecran.

❐❐Pentru a configura funcţiile corelate cu SmartShareTM
SMART

➾ SmartShare™ ➙ Setări

Modifică setările asociate cu redarea conţinutului SmartShareTM.

❌❌Setare avansată
Numele
televizorului
meu

Modifică numele care apare la căutarea televizorului de pe alte
dispozitive.

Stare reţea

Verifică conexiunea la reţea.

Wi-Fi Direct

Permite utilizarea de funcţii de conectare fără fir, precum Wi-Fi
direct şi WiDi.

Redare
automată la
primire

Acceptă / respinge conţinutul transferat de pe alte
dispozitive.

Înregistrează sau anulează înregistrarea conţinutului DivX.
Verifică codul de înregistrare DivX pentru redarea videoclipurilor
protejate prin DivX. Înregistraţi-vă la http://vod.divx.com.
Utilizează codul de înregistrare pentru a închiria sau a achiziţiona
filme de la www.divx.com/vod.
DivX(R) VOD ✎✎ Fişierele DivX închiriate/achiziţionate nu pot fi redate dacă
se utilizează codul de înregistrare DivX al unui alt dispozitiv.
Utilizaţi numai codul de înregistrare DivX acordat acestui
dispozitiv.
✎✎ Este posibil ca fişierele convertite neconforme cu Standardul
codecului DivX să nu fie redate sau să producă imagini şi
sunete necorespunzătoare.

❌❌Şterge istoric
Pentru a şterge istoricul conţinutului, apăsaţi butonul Ştergere istoric de mai jos.
Utilizaţi conţinutul din meniul Recente.

❐❐Fişier compatibil cu SmartShareTM
Rată maximă de transfer al datelor:
• Full HD
1920 X 1080: 20 Mbps (megabiţi pe secundă)
• ULTRA HD [În funcţie de model] Video ULTRA HD
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Formate de subtitrări externe acceptate: 
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Formate de subtitrări interne acceptate: 
• Video Full HD
1920 X 1080: XSUB (acceptă subtitrările interne generate din DivX6)
• [Acceptă numai modelul ULTRA HD] Video ULTRA HD: Nu acceptă subtitrări
interne.

❐❐Codec acceptat pentru conţinutul video
Maxim:
• Full HD : 1920 x 1080 @30p
• ULTRA HD [În funcţie de model] : 3840 x 2160 @30p
Extensie

.asf
.wmv
.divx
.avi

Codec

Video
Audio
Video
Audio

Profil complex VC-1, profil simplu şi principal VC-1
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion
Jpeg, MPEG-4 Part 2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS

Extensie

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

Codec

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part 2

Audio

AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)

Video
Audio
Video
Audio
Video

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

Audio

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

Extensie

.vob
.mpg
.mpeg

Codec

Video
Audio
Video
Audio

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

❌❌Fişier de muzică disponibil
Tip de
fişier
mp3

Element

Informaţii

Rată de biţi 32 Kbps - 320 Kbps
Frecvenţă de
16 kHz - 48 kHz
eşantionare
Suport
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

❌❌Fişier foto disponibil
Tip de fişier

Element

Profil

Minimă: 64 x 64
2D
(jpeg, jpg, jpe)

JPEG

3D(jps)

JPS

3D(mpo)

MPO

Maximă:
Tip normal: 15360 (L) x 8640 (Î)
Tip progresiv: 1920 (L) x 1440 (Î)
Minimă: 64 x 64
Maximă: Tip normal: 15360 (L) x 8640 (Î)
Dimensiune 4:3:
3648 x 2736
2592 x 1944
2048 x 1536
Dimensiune 3:2:
3648 x 2432

❐❐Redarea conţinutului video - avertisment
✎✎ Este posibil ca unele subtitrări create de utilizatori să nu funcţioneze
corespunzător.
✎✎ Fişierele video şi de subtitrări trebuie să se afle în acelaşi folder. Pentru
afişarea corectă a subtitrărilor, fişierele video şi de subtitrări trebuie să aibă
acelaşi nume.
✎✎ Este posibil ca subtitrările de pe un dispozitiv NAS (Network Attached
Storage) să nu fie acceptate, în funcție de producător și de model.
✎✎ Nu acceptăm fluxuri care conţin GMC (Global Motion Compensation) sau Qpel
(Quarterpel Motion Estimation).

✎✎ Video Full HD: 1920 X 1080
• Se acceptă numai H.264/AVC cu nivelul de profil 4.1 şi nivelurile inferioare.
✎✎ [Acceptă numai modelul ULTRA HD] Video ULTRA HD: 3840 X 2160
• Acceptă redarea numai prin USB.
• TV- ul LG ULTRA HD este compatibil in totalitate cu majoritatea continutului
ULTRA HD codificat in HEVC rezultand imagini de o uimitoare inalta definitie.
Totodata s-ar putea sa nu suporte anumite tipuri de continut care folosesc
anumite codec-uri.
• Noi codec-uri pot fi adaugate printr-un update de software.
Extensie

.mkv / .mp4 / .ts
.ts

Codec

Video

H.264/AVC

Audio

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

Video

H.265(HEVC)

Audio

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

✎✎ Unele modele ULTRA HD necesita o conexiune cu "ULTRA HD Upgrade Kit".
✎✎ Limita dimensiunii de fişier depinde de mediul de codificare.
✎✎ Funcţionează cu versiunile ulterioare ale Window Media Audio V2.
✎✎ Nu este acceptat de AAC Main Profile.
✎✎ Este posibil ca fişierele video create de anumite dispozitive de codificare să
nu fie redate.
✎✎ Este posibil ca fişierele video în alte formate decât cele specificate aici să nu
fie redate.
✎✎ Este posibil ca redarea fişierelor stocate pe dispozitive USB care nu acceptă
viteză ridicată să nu funcţioneze corect.
✎✎ Televizorul acceptă codecul audio DTS, în timpul redării unui fişier video
stocat pe USB/HDMI.

DLNA este acronimul pentru Digital Living Network Alliance, care vă permite să
redaţi pe televizor, prin reţeaua de la domiciliu, fişiere cu conţinut video, muzică
sau foto stocate pe un PC sau server.

❐❐Pentru a conecta un smartphone autentificat prin DLNA
Televizorul şi dispozitivul smartphone trebuie să fie în aceeaşi reţea.
1
2
3
4
5
6
7

Wi-Fi trebuie să fie activat pe smartphone.
Instalaţi / executaţi aplicaţia pentru a partaja conţinut pe smartphone.
Executaţi „Se partajează conţinutul de pe telefonul mobil”.
Selectaţi tipul de conţinut (video / muzică / foto) pe care doriţi să îl redaţi.
Selectaţi fişierul video, de muzică sau foto de redat pe televizor.
Selectaţi Adăugare la lista de redare.
Pe dispozitivul de pe care doriţi să redaţi conţinut, selectaţi numele modelului
TV.
(Numele modelului TV apare pe eticheta dispozitivului.)
8 Dacă apăsaţi pe Redare ▶, fişierul selectat este afişat pe televizor.

❐❐Pentru conectarea DMR (Digital Media Renderer, aparat

digital de redare media) DLNA

Cu sistemele de operare Windows 7 sau Windows 8 sau dispozitivele
certificate DLNA (de ex., telefonul mobil) puteţi reda muzică/clipuri video/
fotografii pe televizor fără a instala un program separat.
1 Configuraţi televizorul şi PC-ul în aceeaşi reţea. Configuraţi în reţea PC-ul
pe care este instalat Windows 7 sau Windows 8.
2 Faceţi clic dreapta pe fişierul de muzică / video / foto pe care doriţi să îl
redaţi şi utilizaţi caracteristica „Redare la distanţă” din cadrul Windows 7
sau Windows 8. Pentru a reda conţinut de pe un dispozitiv, de exemplu, un
telefon mobil, consultaţi manualul utilizatorului pentru acel dispozitiv.
3 Conţinutul va fi redat pe un singur dispozitiv, chiar dacă sunt conectate mai
multe televizoare sau dispozitive. Viteza de redare poate să difere în funcţie
de viteza reţelei.

❐❐Pentru conectarea DMP (Digital Media Player, player media

digital) DLNA

Pe un PC pe care s-a instalat Software SmartShare PC, fişierele de muzică /
video / foto pot fi redate pe TV prin asocierea acestora prin reţeaua de domiciliu.
1 Configuraţi televizorul şi PC-ul în aceeaşi reţea. Televizorul şi fiecare
dispozitiv trebuie să fie conectate printr-un singur punct de acces, pentru
a activa serviciul DLNA.
2 Instalaţi Software SmartShare PC pe PC de pe site-ul web. Înainte de
instalare, închideţi toate programele care se execută, inclusiv programele
firewall şi antivirus.
3 Serverul trebuie să funcţioneze pentru a viziona fişierul partajat la televizor.
✎✎ Pentru informaţiile de pe site-ul Web, accesaţi SMART ➾ Setări ➙
ASISTENŢĂ ➙ Info. despre produs/service.
✎✎ Pent Pentru a afla cum să utilizaţi software-ul pentru PC SmartShare,
consultaţi sistemul de ajutor al software-ului.

❌❌În cazul funcţionării necorespunzătoare a caracteristicii DLNA
✎✎ În cazul în care caracteristica DLNA funcţionează necorespunzător, verificaţi
setările de reţea.
✎✎ Este necesar un punct de acces de 5 GHz pentru a urmări materiale video
de 1080 p prin DLNA. Un punct de acces de 2,4 GHz poate cauza formarea
frecventă a unei memorii tampon sau alte probleme.
✎✎ Este posibil ca DLNA să nu funcţioneze corect în reţeaua wireless. Se
recomandă să vă conectaţi la o reţea cu cablu.
✎✎ La redarea conţinutului video în modul DLNA, caracteristica Conţinut audio
multiplu şi subtitrările interne nu sunt acceptate.
✎✎ Dacă sunt conectate mai multe televizoare la un singur server în modul DLNA,
conţinutul poate să nu fie redat, în funcţie de performanţa serverului.
✎✎ Este posibil ca subtitrările să nu fie acceptate, în funcţie de dispozitivul DLNA.
✎✎ Caracteristica DLNA poate să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de
mediul de reţea.

✎✎ Caracteristica DLNA nu se poate utiliza cu unele puncte de acces care nu
acceptă difuzarea multiplă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul
punctului de acces sau contactaţi producătorul.
✎✎ Tipurile de fişiere acceptate pot să difere în funcţie de mediul serverului DLNA,
chiar şi pentru tipurile de fişiere acceptate de TV.
✎✎ Folderele care conţin prea multe subfoldere şi fişiere pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare.
✎✎ Este posibil ca informaţiile despre fişier de pe serverul DLNA să nu fie afişate
corect.
✎✎ La vizualizarea subtitrărilor pentru conţinutul video de pe un server DLNA, vă
recomandăm să utilizaţi Software SmartShare PC.
✎✎ Dacă fişierul de subtitrări este adăugat ulterior, opriţi folderul partajat şi
resetaţi.
✎✎ Fişierul DRM situat pe un server Software SmartShare PC nu poate fi redat.
✎✎ Videoclipul ULTRA HD (3840 X 2160) nu funcţionează.

❐❐Pentru utilizarea serviciului Premium
SMART ➾ Premium

Acest serviciu vă oferă acces rapid la o gamă largă de conţinuturi, precum video,
ştiri şi UCC oricând, cât timp sunteţi conectat la reţea.
Conţinutul premium include servicii specializate specifice ţării în care vă aflaţi,
luând în considerare sensibilităţile culturale regionale, precum şi conţinutul
global.
PREMIUM

Conţinut Premium
Selectaţi conţinutul
pe care doriţi să îl
utilizaţi.

Conectare
Căutare

Videoclip viral

Cinema

Meteo

Foto

Reţea socială

Ştiri

Sport

Video

Hartă

Joc

Ad la Aplic mele

Adăugare la
Aplicaţiile mele
Setează opţiunile.
Opţiun

❐❐Pentru a utiliza conţinutul cu plată
Pentru conţinut Premium se plăteşte o taxă. Serviciile cu taxă se achită fie prin
sistemul de facturare proprietar LG Electronics, fie prin modalitatea furnizorului
relevant de conţinut.

Înainte de a utiliza sistemul de facturare LG, va trebui să vă înregistraţi ca membru
şi să înregistraţi informaţiile de plată pe televizor sau pe site-ul web (www.lgappstv.
com) pentru a achiziţiona conţinut plătit.

Vă puteţi înregistra ca membru pe ecranul de conectare de pe televizor dvs. sau pe
site-ul nostru web. Apoi vă puteţi autentifica pe televizor şi pe site-ul web cu un ID.

1 Pentru a vă conecta, faceţi clic pe butonul Conectare din partea dreaptă sus a
ecranului din pagina de pornire.
2 Trece la serviciul premium dorit. (În cazul serviciilor premium, este necesară
conectarea separată, după conectarea la serviciul premium.)
3 După revizuirea serviciului şi a informaţiior despre preţul conţinutului, apăsaţi
butonul Achiziţie. (În funcţie de conţinut, este posibil să apară limitări în ceea ce
priveşte perioada de valabilitate şi numărul de accesări.)
4 După finalizarea procesului de achiziţionare, vizualizaţi conţinutul achiziţionat
făcând clic pe butonul Cumpărare.
5 Selectaţi ID-ul dvs. din meniul de sus al ecranului iniţial şi consultaţi istoricul
achiziţiilor din Pagina mea ➙ Interogare plăţi. Acesta este disponibil şi din Pagina
mea ➙ Istoric achiziţii de pe site-ul web (www.lgappstv.com).

❐❐Pentru resetarea serviciului Premium
SMART

➾ Premium ➙ Opţiuni ➙ Iniţializare Premium

Resetează lista premium, informaţiile premium, setarea pentru ţară şi informaţiile
de conectare ale utilizatorului. Resetarea va rezolva erorile apărute în timpul
actualizării serviciului premium.

✎✎ Conţinutul oferit de furnizorii de servicii poate fi modificat sau şters fără
notificare prealabilă, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciului. Pentru
întrebări, depanare sau cele mai recente informaţii cu privire la conţinut,
consultaţi site-ul web al furnizorului de conţinut în cauză. LG Electronics nu îşi
asumă nicio răspundere din punct de vedere legal pentru serviciile de conţinut
şi informaţiile corelate, chiar dacă prestarea unui serviciu este întreruptă de
furnizorul de servicii.
✎✎ Calitatea serviciului premium poate fi afectată de conexiunea la internet. Pentru
întrebări legate de viteza conexiunii la internet sau alte probleme asociate cu
serviciile, consultaţi furnizorul serviciilor de internet.

✎✎ Pentru o calitate optimă a serviciului, vă recomandăm să vă abonaţi la un
serviciu de internet care oferă o viteză de 4,0 Mbps (1,5 Mbps sau mai rapid).
Dacă întâmpinaţi probleme legate de viteza conexiunii la internet, contactaţi
furnizorul de servicii de internet.
✎✎ Unii furnizori de conţinut pot furniza conţinut inadecvat pentru minori. Se
recomandă controlul parental.

❐❐Pentru a utiliza LG Smart World
[Este posibil ca această funcţie să nu fie aplicată în unele ţări.]

SMART

➾ LG Smart World

LG Smart World este un serviciu de aplicaţii TV disponibil prin intermediul
serviciului Smart TV. Puteţi descărca şi vă puteţi bucura de diverse tipuri de
aplicaţii populare cu plată/gratuite, inclusiv din următoarele domenii: învăţământ,
divertisment, viaţă şi ştiri.
SMART WORLD
Toate
Popular
Top aplicaţii plătite
Top aplicaţii gratuite
NOU

Aplicaţiile mele

Conectaţi-vă.
Când vă conectaţi, este afişat ID-ul.
Când selectaţi ID-ul, puteţi selecta
Pagina mea şi Deconectare.

18+
Toate

Joc
Divertisment
Cotidian
Educaţie
Ştiri/Informaţii

Selectaţi aplicaţia de instalat.

SMART

➾ Căutare

Puteţi căuta aplicaţii şi conţinut utilizând funcţia Căutare a LG Smart TV. Când
introduceţi cuvinte cheie utilizând dispozitivul de introducere, precum telecomanda,
puteţi găsi aplicaţii ale LG Smart World şi unele conţinuturi ale serviciului Premium. De
asemenea, sunt furnizate legături pentru a căuta pe Web. Dacă utilizaţi SmartShareTM,
puteţi căuta, de asemenea, conţinut SmartShareTM. Categoriile de Căutare şi tipurile de
conţinut variază în funcţie de ţară şi vor fi actualizate continuu.

Introduceţi
termenii de
căutat.

Categoria de
rezultate ale
căutării

CĂUTARE
Cuvinte cheie asoc

All

Premium

Căutare

Rezultatele căutării

Smart World

APP Contents
Youtube
News

Informaţii detaliate
despre elementul de
căutare evidenţiat

❐❐Pentru a utiliza funcţia de recunoaştere vocală
❌❌Utilizarea acestei funcţii pentru căutare
1 Mergeţi la SMART ➾ Căutare. Selectaţi pictograma de recunoaştere
vocală ( ) din partea stângă a câmpului de text.
2 Vorbiţi lent şi clar după apariţia ferestrei de recunoaştere vocală.
3 După finalizarea recunoaşterii vocale, va apărea fereastra pop-up Listă
similară. Dacă fereastra pop-up nu conţine rezultatele dorite, apăsaţi
Reîncercare pentru a încerca din nou. Selectaţi rezultatul cel mai similar, apoi
acesta va fi afişat în câmpul de text. Apăsaţi butonul Căutare pentru a obţine
rezultatul dorit.

❌❌Utilizarea acestei funcţii pe Internet
1 Mergeţi la SMART ➾ Internet. Mutaţi indicatorul telecomenzii Magic
în câmpul de introducere a textului al unui site Web pentru a deschide
tastatura virtuală.
2 Selectaţi pictograma de recunoaştere vocală ( ) din stânga câmpului de text
de pe tastatura virtuală.
3 Vorbiţi lent şi clar după apariţia ferestrei de recunoaştere vocală.
4 După finalizarea recunoaşterii vocale, va apărea fereastra pop-up Listă
similară. Dacă fereastra pop-up nu conţine rezultatele dorite, apăsaţi
Reîncercare pentru a încerca din nou. Selectaţi rezultatul cel mai similar, apoi
acesta va fi afişat în câmpul de text. Apăsaţi butonul Căutare de pe site-ul
Web pentru a obţine rezultatul dorit.

✎✎ Puteţi utiliza funcţia Căutare vocală atunci când apăsaţi pe Recunoaştere
vocală ( ) pe telecomanda Magic chiar dacă tastatura QWERTY este afişată
pe ecran.
✎✎ Verificaţi conexiunea la reţea înainte de utiliza funcţia de recunoaştere vocală.
✎✎ Este recomandat să utilizaţi telecomanda nu mai departe de 10 cm de faţa dvs.
✎✎ Este posibil ca recunoaşterea vocală să eşueze dacă vorbiţi prea repede
sau prea lent.
✎✎ Rata de recunoaştere poate varia în funcţie de caracteristicile utilizatorului
(voce, pronunţie, intonaţie şi viteză) şi mediu (zgomot şi volumul
televizorului).
✎✎ Pentru a schimba limba căutării vocale, mergeţi la SMART ➾ Setări ➙
OPŢIUNI ➙ Limba(Language) ➙ Limba căutării vocale.
✎✎ Puteţi seta Avatarul la Pornit/Oprit din SMART ➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙
Vizualizare Avatar.
[Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă pe unele modele.]
Oferit de

SMART

➾ Internet

Introduce manual adresa URL pe televizor sau vizitează site-urile web adăugate
la Preferinţe.
Introduce adresa web.
Alege când
deschideţi mai
multe browsere
web.

Adăugaţi pagina curentă la favorite.

✎✎ Caracteristica de Internet este compatibilă cu Flash până la versiunea 11, dar
nu acceptă tehnologiile care depind de platforme, cum ar fi ActiveX.
✎✎ Caracteristica de Internet funcţionează numai cu un plug-in preinstalat.
✎✎ Caracteristica de Internet poate să redea numai următoarele formate de fişiere
media: JPEG / PNG / GIF
✎✎ Caracteristica de Internet se va închide forţat dacă memoria este insuficientă.
✎✎ Pentru Internet se utilizează fonturile instalate pe televizor şi este posibil să nu
poată fi afişate normal, în funcţie de conţinutul redat.
✎✎ Caracteristica de Internet nu acceptă descărcarea de fişiere şi fonturi.
✎✎ Caracteristica de Internet este destinată televizoarelor. Prin urmare, poate avea o
funcţionalitate diferită de browserele create pentru PC.
✎✎ Internet este un browser destinat televizorului şi este posibil să nu funcţioneze
corect la redarea fişierelor cu un anumit conţinut.

Aplicaţiile gratuite sunt disponibile imediat după înregistrare, dar trebuie să vă
înregistraţi metoda de plată pentru a utiliza aplicaţiile plătite.
Vă puteţi conecta şi înregistra metodele de plată pe televizor sau pe site-ul
nostru web (www.lgappstv.com).
Problemă
La deschiderea
meniului, apare
întotdeauna mesajul
„Se iniţializează”.
Pe cartela premium nu
se afişează conţinut.

Soluţie

• Mesajul „Iniţializare” apare în timpul următoarelor activităţi:
repornirea microprocesorului şi a hardware-ului, configurarea
comunicaţiilor de reţea şi comunicaţia cu SDP (autentificarea
dispozitivului şi descărcarea informaţiilor de bază).Acest
proces este unul normal şi durează aproximativ 20 de secunde.
• Este posibil să nu se afişeze conţinut dacă schimbaţi setarea
pentru ţară în Smart TV. Schimbaţi ţara din meniul SMART
➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Setare ţară serviciu.

Problemă
La utilizarea
caracteristicilor
bazate pe internet,
unele site-uri web
conţin spaţii goale.
Caracteristica
de internet se
deconectează
automat la vizitarea
unui site web.
M-am înregistrat deja
pe TV. Trebuie să mă
înregistrez din nou
pe site-ul web (www.
lgappstv.com)?

Soluţie
• Caracteristica de internet a televizorului acceptă Flash
până la versiunea 11 şi redă numai fişiere cu următoarele
formate: JPEG, PNG, GIF
• Caracteristica de internet se poate deconecta forţat dacă
memoria nu este suficientă pentru volumul de informaţii de
pe o pagină web.
• Dacă vă conectaţi la televizorul dvs., nu este necesară o
conectare suplimentară la site-ul Web LG (www.lgappstv.
com). După conectarea la TV, vă puteţi conecta la site-ul
Web utilizând acelaşi ID şi aceeaşi parolă şi puteţi introduce
informaţii suplimentare pentru a finaliza procesul de verificare
a e-mailului.

Problemă
Fiecare membru al
familiei poate utiliza
câte un ID pe acelaşi
televizor?

Cum procedez dacă
îmi uit ID-ul?

Soluţie
• Puteţi să înregistraţi şi să utilizaţi mai multe ID-uri pe
televizor.
• Puteţi vedea ID-urile înregistrate pe televizor din SMART
➾ Conectare ➙ Listă ID-uri.
• Puteţi consulta lista de aplicaţii achiziţionate pentru fiecare
ID. Totuşi, puteţi vedea toate aplicaţiile instalate pentru
fiecare ID în SMART
➾ Conectare ➙ Pagina mea.
• Dacă v-aţi înregistrat de pe PC, utilizaţi caracteristica „Aţi
uitat ID-ul?” de pe site-ul web (www.lgappstv.com).
• Dacă v-aţi înregistrat de pe TV, puteţi vedea ID-urile în
SMART
➾ Conectare ➙ Găsire ID.

Problemă
Am achiziţionat o
aplicaţie de pe site-ul
web (www.lgappstv.
com). Cum o pot
utiliza pe televizor?
Pot vedea istoricul
aplicaţiilor
achiziţionate?

Soluţie
• Dacă doriţi să încercaţi pe televizor o aplicaţie achiziţionată,
conectaţi-vă şi vizualizaţi-o în meniul Aplicaţii
achiziţionate.
Selectaţi ID-ul care apare deasupra textului Home şi
consultaţi aplicaţia în secţiunea Pagina mea ➙ Aplicaţii
achiziţionate.
• Selectaţi ID-ul care apare deasupra textului Home şi
consultaţi aplicaţia în secţiunea Pagina mea ➙ Aplicaţii
achiziţionate.
• Conectaţi-vă la site-ul web (www.lgappstv.com) şi selectaţi
Pagina mea ➙ Istoric achiziţii.

Problemă

Soluţie

• Dacă o aplicaţie achiziţionată este ştearsă accidental, o puteţi
descărca şi reinstala fără a fi necesar să o cumpăraţi din nou,
Am şters o aplicaţie
cât timp se află în continuare în funcţiune. Selectaţi ID-ul
plătită. Trebuie să o
din partea superioară a paginii de start şi descărcaţi din nou
achiziţionez din nou
aplicaţiile din Pagina mea ➙ Aplicaţii achiziţionate. (În funcţie
pentru a o descărca?
de versiunea de software, este posibil să nu puteţi descărca
sau rula din nou aplicaţiile deţinute anterior.)
• Verificaţi dacă modelul TV acceptă LG Apps.
• Aplicaţiile din LG Apps de pe LG Smart TV se execută numai
Pot utiliza aplicaţiile
pe LG Smart TV.
din LG Apps de pe
• De asemenea, puteţi achiziţiona aplicaţii de pe site-ul web
LG Smart TV atât pe
(www.lgappstv.com), dar nu le puteţi utiliza pe PC sau Mac.
televizor, cât şi pe PC?
De aceea, fiţi atent când le achiziţionaţi.

Problemă

Soluţie

• Selectaţi ID-ul care apare deasupra textului Home şi consultaţi
Cum pot afla care
este ID-ul conectat în
ID-ul conectat în prezent în Pagina mea ➙ Informaţii despre
prezent la TV?
mine.
Am instalat o aplicaţie • Selectaţi SMART
➾ Aplicaţiile mele. Se afişează toate
pe TV. Unde pot vedea
aplicaţiile gratuite şi cu plată de pe televizor.
aplicaţia instalată?
Dimensiunea afişată
• Dimensiunea afişată pe ecran a aplicaţiei include spaţiul
pe ecran a aplicaţiei
suplimentar necesar pentru instalarea aplicaţiilor şi poate
diferă de dimensiunea
să difere de dimensiunea aplicaţiei când este instalată.
efectivă a aplicaţiei
instalate pe televizor.

Problemă

Soluţie

Am uitat parola pentru
televizor. Ce trebuie
să fac?

• Dacă atunci când vă conectaţi la televizorul dvs. introduceţi
doar ID-ul şi parola, nu puteţi recupera parola atunci când o
pierdeţi. Creaţi un ID nou şi conectaţi-vă cu acest ID.
• Dacă atunci când vă conectaţi la televizorul dvs. sau pe site-ul
Web LG (www.lgappstv.com) oferiţi şi alte informaţii în afară
de ID şi parolă, puteţi recupera parola de pe site-ul Web.

Problemă

Soluţie

• Pentru a achiziţiona aplicaţii plătite, trebuie să aveţi un card
de credit înregistrat pe televizor sau pe site-ul web (www.
lgappstv.com) sau să aveţi credit. Dacă nu doriţi ca detaliile
Este necesară salvarea
cardului dvs. de credit să fie salvate, încărcaţi credit în avans.
informaţiilor de plată
pentru achiziţionarea
Încărcarea creditului este disponibilă numai pe site-ul nostru
aplicaţiilor plătite?
web şi nu puteţi achiziţiona aplicaţii plătite dacă detaliile
cardului dvs. de credit nu sunt înregistrate sau nu aveţi credit
suficient.
• În calitate de membru, nu puteţi solicita o rambursare dacă
vă răzgândiţi după achiziţionare.
Pot returna o aplicaţie • Dacă produsul prezintă un defect sau o problemă de
achiziţionată?
folosire, necauzate de dvs., puteţi cere înapoierea banilor.
Totuşi, trebuie oferit un motiv valid pentru înapoierea
banilor.

Problemă
M-am conectat la
televizor, dar nu pot
achiziţiona aplicaţiile
plătite.

Pot utiliza numai o
adresă de e-mail
pentru ID-ul meu?

Soluţie

• Pentru a achiziţiona aplicaţii plătite, trebuie să aveţi un
card de credit înregistrat pe site-ul web (www.lgappstv.
com). De asemenea, vă puteţi pregăti creditul încărcându-l
pe site-ul web pentru a le achiziţiona. Nu puteţi achiziţiona
aplicaţii plătite dacă detaliile cardului dvs. de credit nu sunt
înregistrate sau nu aveţi credit suficient.
• În cazul membrilor care se conectează pentru prima dată,
formatul ID-ului se modifică de la o combinaţie de cifre şi
litere, la adresa de e-mail.
• Când vă conectaţi pentru prima dată, puteţi utiliza pentru ID
numai adresa de e-mail.

Problemă
Trebuie să schimb
formatul ID-ului în
adresă de e-mail?

Ce reprezintă contul
LG?

Soluţie

• În cazul membrilor care se conectează pentru prima dată,
formatul ID-ului se modifică de la o combinaţie de cifre şi
litere, la adresa de e-mail.

• Dacă sunteţi deja membru, puteţi utiliza în continuare
ID-ul dvs. existent sau îl puteţi modifica în adresa de
e-mail.
• Contul LG vă permite să vă conectaţi la toate serviciile LG
Smart cu un singur ID şi parolă. În asociere cu contul dvs.
LG, puteţi utiliza următoarele servicii: LG Smart TV, LG Smart
World (cu excepţia anumitor ţări), LG Smart ThinQ şi LG Smart
air conditioning (Aer condiţionat LG Smart) etc.
• În funcţie de serviciu, puteţi solicita informaţii suplimentare.

❐❐Pentru setarea ţării serviciului
SMART

➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Setare ţară serviciu

Puteţi modifica setarea ţării pentru Smart TV.

Vor fi furnizate serviciile Premium şi LG Smart World care sunt disponibile
pentru ţara selectată.

Setare automată Ţara serviciului este setată automat pentru Smart TV.
Setare manuală Ţara serviciului poate fi setată manual pentru Smart TV.

✎✎ Dacă reţeaua este deconectată în timp ce setaţi ţara serviciului, este
posibil ca aceasta să nu fie setată corect.

❐❐Pentru utilizarea Telecomenzii ecranului
Apăsaţi pe butonul

al Telecomenzii Magic.

Selectaţi un buton de pe Telecomanda ecran afişată pe ecran, utilizând
Telecomanda Magic.

❌❌Pentru utilizarea Telecomenzii ecranului
✎✎ Tipurile de butoane de pe Telecomanda ecranului variază în funcţie de
regiune sau de tipul dispozitivului conectat.
✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
Fila Schimbă dispozitivul

Iese din Telecomanda ecranului
Deplasează poziţia Telecomenzii ecran spre stânga sau
spre dreapta
Time Machine II
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Butoane de funcţionare televizor
✎✎ Tipul butoanelor variază în funcţie de model.

❐❐Pentru a controla un dispozitiv conectat la televizor

utilizând Telecomanda ecran

Puteţi controla un dispozitiv conectat prin SimpLink sau MHL, utilizând
Telecomanda ecran.
1 Verificaţi dacă dispozitivul este conectat la televizor.
2 După ce apăsaţi pe butonul
al Telecomenzii Magic, selectaţi din fila
Schimbă dispozitivul acel dispozitiv pe care doriţi să-l controlaţi. Apare
Telecomanda ecran care poate controla dispozitivul respectiv.
✎✎ La unele modele, este posibil ca aceasta să nu funcţioneze cu butonul

.

✎✎ Pentru mai multe informaţii despre conexiunea SimpLink sau MHL, consultaţi
secţiunea conexiunilor din „Manualul de utilizare”, furnizat odată cu
televizorul.

❐❐Pentru a utiliza funcţia Control universal
[Numai pentru Telecomanda Magic]
[Este posibil ca această funcţie să nu fie aplicată în unele ţări.]
Cu telecomanda Magic, puteţi controla un Set Top box, un player Blu-ray, un
sistem home theatre etc.
1 Verificaţi dacă dispozitivul pe care doriţi să-l setaţi este conectat la
televizor.
2 După ce apăsaţi pe butonul
al telecomenzii Magic, selectaţi din fila
Schimbă dispozitivul pictograma corespunzătoare dispozitivului dorit.
Dacă nu există niciun dispozitiv dorit, apăsaţi pe
din filă şi selectaţi
dispozitivul extern dorit. După ce setarea este completă, denumirea
dispozitivului selectat este afişată în fila Schimbă dispozitivul.
3 Atunci când selectaţi dispozitivul dorit din fila Schimbă dispozitivul,
Telecomanda ecran care poate controla dispozitivul respectiv apare pe ecran.
Pentru a vizualiza mai multe butoane de control, selectaţi
din partea de jos a Telecomenzii ecran.

❌❌Pentru a schimba sau a elimina setările Control universal
1 După ce apăsaţi pe butonul
al Telecomenzii Magic, selectaţi butonul
(TV/selectare intrare).
2 Selectaţi Modificare setare sau Anulare setare, din partea de jos a
dispozitivului care urmează a fi modificat.
✎✎ Atunci când Modificare setare, verificaţi dacă alimentarea dispozitivului care
urmează a fi modificat este pornită.

✎✎ Puteţi seta câte un dispozitiv per tip.
✎✎ Cu telecomanda ecran puteţi controla numai dispozitivele de o anumită marcă
sau de la un anumit producător, pe care îl puteţi selecta de pe ecranul de
setare.
✎✎ Dacă vă conectaţi la o reţea înainte de a seta telecomanda universală,
actualizaţi pentru cea mai recentă listă producător disponibilă.
✎✎ Unele butoane pot să nu funcţioneze în funcţie de modelul dispozitivului
extern.
✎✎ Plasaţi dispozitivul aproape de TV, pentru ca funcţionarea să fie fără
perturbaţii.
✎✎ Dacă dispozitivul se află într-un sertar, deschideţi sertarul respectiv.
✎✎ Mergeţi la SMART ➾ Control universal sau la SMART ➾ LISTĂ
INTRARE ➙ Setaţi telecomanda universală şi adăugaţi, ştergeţi sau schimbaţi
dispozitivul..

❐❐Pentru vizionarea imaginilor 3D

Imaginile 3D reprezintă o tehnologie ce utilizează diferenţa de vedere dintre ochiul
drept şi stâng pentru a da viaţă imaginilor TV ca într-un spaţiu tridimensional real.
1 Redaţi un titlu cu imagine 3D sau un program 3D.
2 Puneţi ochelarii 3D.
3 Apăsaţi butonul 3D pentru a trece la imaginile 3D.
4 Pentru a opri vizionarea imaginilor 3D, apăsaţi butonul 3D de pe telecomandă
în timp ce imaginile 3D sunt redate.
✎✎ În funcţie de semnalul de intrare, tipul 3D disponibil poate diferi.

❐❐Pentru a ajusta detaliile imaginilor 3D
SMART

➾ Setări ➙ IMAGINE ➙ Parametri 3D

Ajustarea diferitelor aspecte ale imaginilor 3D.

Modul 3D

Furnizează adâncime 3D adecvată.
• Adâncime 3D : Ajustează adâncimea 3D dintre
obiect şi fundal.
• Punct de vizualizare 3D : Ajustează imaginea 3D mai
aproape/mai departe de utilizator.

Amplificare sunet 3D
Recunoaştere model
3D
Vizualizare normală a
imaginii
Corecţie culoare 3D
Corecţie imagine 3D

Furnizează sunet 3D optimizat.
Converteşte automat la ecran 3D analizând modelul
ecranului original.
Puteţi vizualiza imaginile 2D eliminând efectul 3D.
Corectează culoarea imaginilor 3D.
✎✎ În funcţie de model, este posibil ca funcţia Corecţie
culoare 3D să nu fie disponibilă.
Comută imaginile stânga/dreapta ale clipului video 3D.

❐❐Vizionarea imaginilor 3D - avertizare
✎✎ Când vizionaţi materiale video 3D vă recomandăm să menţineţi o distanţă de
minim de două ori lungimea diagonalei ecranului.

✎✎ Imaginile 3D nu pot fi vizionate corect cu ochelari cu obturator care necesită
încărcare.
✎✎ Dacă un format viitor de difuzare 3D care nu este acceptat de acest televizor
devine standard, veţi avea nevoie de un dispozitiv adiţional, precum un
dispozitiv de decodare.

❐❐Utilizarea ochelarilor 3D - avertizare
✎✎ Nu utilizaţi ochelarii 3D pentru a înlocui ochelarii de vedere, ochelarii de soare
sau ochelarii de protecţie. Utilizarea incorectă a ochelarilor 3D poate cauza
leziuni oculare.

✎✎ Nu depozitaţi ochelarii 3D în condiţii extreme. Expunerea la temperaturi excesiv
de mici sau de mari poate deforma lentilele. Nu utilizaţi ochelari deformaţi.
✎✎ Nu aplicaţi presiune pe ochelarii 3D şi nu îi supuneţi niciunui impact.
Manevrarea necorespunzătoare a ochelarilor 3D îi poate deteriora.

✎✎ Lentilele ochelarilor 3D (cu strat polarizat) sunt vulnerabile la zgâriat. Folosiţi
doar o cârpă moale şi curată pentru a-i curăţa. O cârpă murdară poate zgâria
stratul polarizat.
✎✎ Nu zgâriaţi suprafaţa obiectivului ochelarilor 3D cu un instrument ascuţit şi nu
ştergeţi obiectivul cu substanţe chimice. Dacă suprafaţa lentilelor este zgâriată,
este posibil ca imaginile 3D să nu se afişeze corect.

❐❐Ce înseamnă Time Machine Ⅱ?
Este o funcţie pe care o puteţi utiliza pentru a înregistra un program pe care îl
vizionaţi în prezent sau pe care doriţi să-l vizionaţi şi, de asemenea, pentru a
derula un program pe care-l vizionaţi în timp real.
Înregistrare
imediată
Înregistrare
programată
Redare
TimeShift

Înregistrează imediat un program pe care îl vizionaţi.
Selectează un program dorit sau setează ora pentru
înregistrare.
Redă înregistrările.
Derulează un program pe care îl vizionaţi în timp real.

✎✎ [În funcţie de model] Puteţi înregistra, de asemenea, programe digitale/
analogice transmise printr-un cablu RF şi conţinut redat prin intrarea AV IN.
✎✎ Înregistrarea conţinutului protejat de drepturi de autor, furnizat cu un settop box care utilizează o mufă AV, nu este acceptată. Înregistrarea titlurilor
DVD/Blu-ray originale nu este, de asemenea, acceptată.
✎✎ Toate transmisiile sunt protejate prin drepturi de autor; este posibil să
fie necesară obţinerea permisiunii de la deţinătorul drepturilor de autor
înainte de a reproduce sau a reda aceste transmisiuni. Dacă un utilizator
înregistrează semnale audio sau video cu ajutorul acestui dispozitiv,
înregistrările trebuie utilizate numai în scop personal. Se interzice vinderea,
transferarea sau închirierea înregistrărilor protejate prin drepturi de autor.

❐❐Pentru a utiliza funcţia de înregistrare imediată
➾ Rec. (Înregistrare)

Time Machine II

Rec.

Afişare bară de progres

Înregistrare de la scena pe care o vizionaţi în prezent

✎✎ Imaginea poate diferi între ecran şi televizor.
✎✎ Imaginea poate diferi între ecran şi televizor. Butonul Rec. se schimbă în
butonul Oprire înregistrare ( ) în timp ce înregistrarea este în curs.

✎✎ Puteţi, de asemenea, să înregistraţi imediat utilizând butonul Rec. din
fereastra de afişare Informaţii.
✎✎ Sunt acceptate până la 3 ore de înregistrare instantanee. Pentru a modifica
ora de finalizare a înregistrării, apăsaţi butonul Oprire înregistrare şi setaţi
opţiunea Oră finalizare înregistrare modificată.
✎✎ Durata de înregistrare poate varia în funcţie de capacitatea dispozitivului
de stocare USB.
✎✎ Apăsaţi butonul Disc (OK) în timpul înregistrării pentru a afişa informaţii
despre înregistrare în colţul din dreapta sus al ecranului.
✎✎ Funcţionarea butonului Disc (OK) poate varia în funcţie de ţara dvs.
✎✎ Dacă închideţi forţat televizorul în timpul înregistrării, este posibil ca
programul să nu se salveze. În mod ideal, trebuie să opriţi înregistrarea şi
să verificaţi că programul s-a înregistrat înainte de a opri televizorul.
✎✎ Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile în timpul înregistrării.

❌❌Pentru a opri înregistrarea
➾

(Oprire înregistrare) ➾ Oprire înregistrare

❌❌Pentru a modifica ora de finalizare a înregistrării
➾

(Oprire înregistrare) ➾ Oră finalizare înregistrare modificată.

✎✎ Puteţi seta până la 5 ore pentru Oră finalizare înregistrare modificată.

❐❐Pentru a programa înregistrarea
➾

(Bara de progres) ➙ Programare

Aceasta este o funcţie care vă permite să setaţi data şi ora pentru a înregistra
un program pe care doriţi să-l vizualizaţi.
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live

TV înregistrat

✎✎ Puteţi porni Programare de la SMART
Programare.

Listă planificare

Programare

Opţiuni

➾ Time Machine Ⅱ ➙

Ghid TV

Program

Puteţi selecta un program pe
care doriţi să-l programaţi pentru
vizionare sau înregistrare.

Puteţi selecta o dată, o oră şi un
canal pentru a programa ora de
vizionare sau de înregistrare.
Program

Ghid TV

Program

Listă planificare

-24 h

+24 h

Ghid TV

Listă planificare

✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
✎✎ Atunci când nu este disponibil niciun Ghid de programe, se afişează numai
meniurile Program.
✎✎ Durata înregistrării programate trebuie să fie de cel puţin 2 minute.

❐❐Pentru a verifica sau a modifica Lista de planificare
➾

(Bară de progres) ➙ Listă planificare

Aceasta este o funcţie pe care o puteţi utiliza pentru a verifica, a modifica sau
a şterge programul de vizionare şi de înregistrare pe care l-aţi stabilit.
✎✎ Se pot adăuga până la 30 de programe în Listă planificare.
✎✎ Puteţi porni Listă planificare din SMART
planificare.

➾ Time Machine Ⅱ ➙ Listă

❐❐Pentru a viziona înregistrările
SMART

➾ SmartShareTM ➙ TV înregistrat

Puteţi vizualiza înregistrările stocate pe un dispozitiv USB. Puteţi selecta o
înregistrare pentru redare sau ştergere.
Redare de la un
moment marcat.
Redare de la
început.
Şterg.

Reia redarea unei înregistrări pe care aţi redat-o
anterior.
Redă înregistrarea selectată de la început.
Şterge înregistrarea selectată.

✎✎ Pot fi adăugate până la 600 de înregistrări în TV înregistrat.

❐❐Pentru a gestiona înregistrările
SMART

➾ SmartShareTM ➙ TV înregistrat

Protejare
Şterg.

Împiedică ştergerea automată a înregistrării selectate.
Şterge înregistrarea selectată.

❐❐Pentru a controla redarea înregistrărilor
Apăsaţi butonul Disc (OK) de pe telecomandă în timpul redării.
Selectaţi un punct de la care să redaţi

Editare videoclip

Reglaţi imaginea în
timpul redării

Repetare/
salvare videoclip

✎✎ Imaginea poate diferi de pe ecran pe televizor.

Setarea opţiunii de redare a
înregistrărilor

Repetare

Opţiuni

Vizualizare în 3D
(Afişat numai pentru
modelele care acceptă 3D)

❐❐ Pentru a conecta un dispozitiv USB pentru Time Machine Ⅱ

1 Pregătiţi un dispozitiv USB pentru a fi utilizat cu Time Machine Ⅱ.
2 Conectaţi un dispozitiv de stocare USB la port cu eticheta HDD IN pe
spatele sau pe partea laterală a televizorului dvs.
3 Pentru a utiliza un dispozitiv USB numai pentru funcţia Time Machine Ⅱ,
trebuie să iniţializaţi dispozitivul.
Selectaţi SMART ➾ Time Machine Ⅱ➙ Opţiuni ➙ Iniţializare dispozitiv
stocare prin USB în cazul în care conectaţi un dispozitiv care nu a fost
iniţializat. Apare ecranul Iniţializare dispozitiv stocare prin USB.
4 Pentru a finaliza Iniţializare dispozitiv stocare prin USB şi pentru a utiliza
TimeShift, setaţi modul TimeShift la PORNIT.

✎✎ Puteţi utiliza un Hard Disk Drive (HDD) sau Solid State Drive (SSD) drept
dispozitiv USB exclusiv pentru Time Machine Ⅱ.
✎✎ Este recomandat să folosiţi un dispozitiv USB cu o capacitate cuprinsă
între 40 GB şi 2 TB.

✎✎ Pentru un SSD, există o limită pentru numărul de citiri/scrieri care pot fi
efectuate. Prin urmare, este recomandat să folosiţi un HDD.
✎✎ Pentru a scoate un dispozitiv USB, selectaţi Meniu rapid ➙ Dispozitiv
USB. Asiguraţi-vă că primiţi mesajul de confirmare legat de scoaterea
dispozitivului USB.

✎✎ Dacă un dispozitiv USB este defect, este posibil ca funcţia Time Machine
Ⅱ să nu funcţioneze normal.

✎✎ Dacă utilizaţi un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să
nu fie recunoscut sau să nu funcţioneze corespunzător.

❐❐Ce este TimeShift (redare în timp real)?
Este o funcţie pe care o puteţi utiliza pentru a salva temporar pe un dispozitiv
USB programul pe care îl vizionaţi în prezent, astfel încât să puteţi reda o
scenă pe care aţi ratat-o în timpul vizionării la televizor. Această funcţie
vă permite să continuaţi vizionarea de unde vă aflaţi anterior dacă lipsiţi o
perioadă.
✎✎ Trebuie să setaţi modul TimeShift la ON (PORNIT) după conectarea unui
dispozitiv USB pentru a utiliza funcţia TimeShift.
✎✎ [În funcţie de model] Această funcţie este operaţională pentru programe
analogice/digitale şi modul de intrare AV.
✎✎ Cu funcţia TimeShift puteţi reda un program timp de până la două ore.
Această durată poate varia în funcţie de regiunea dvs.
✎✎ În timp ce vă aflaţi în modul TimeShift, imaginea stocată de această funcţie
se şterge dacă opriţi televizorul fără a o înregistra.

❐❐Pentru a utiliza funcţia TimeShift (redare în timp real)
Utilizaţi butoanele de navigare stânga sau dreapta de pe telecomanda Magic
pentru a derula imaginea pe care o vizionaţi înapoi sau înainte cu 10 secunde.

REC

Live

TV înregistrat

Listă planificare

Programare

Opţiuni

✎✎ Puteţi utiliza, de asemenea, funcţia TimeShift de la butonul de navigare
stânga sau dreapta de pe o telecomandă standard.

❐❐Pentru a seta funcţiile Time Machine Ⅱ
SMART

➾ Time Machine Ⅱ ➙ Opţiuni

Puteţi modifica setările pentru Time Machine Ⅱ în timp ce utilizaţi funcţia.
Calitate
înregistrare

TimeShift

[În funcţie de model]
Setează calitatea imaginii înregistrărilor. O puteţi seta la
Calitate superioară sau Calitate normală.
✎✎ Timpul de înregistrare poate varia în funcţie de
calitatea înregistrării.
Redă o scenă pe care aţi ratat-o.
• PORNIT: Activează automat funcţia TimeShift atunci
când porniţi televizorul.
• OPRIT: Dezactivează funcţia TimeShift.

Şterge automat înregistrări vechi atunci când un
dispozitiv USB este plin pentru a asigura spaţiu pentru a
Ştergere automată
salva înregistrări noi.
✎✎ Înregistrările protejate nu sunt şterse automat.
Iniţializare
Setează un dispozitiv de stocare conectat pentru a fi
dispozitiv stocare utilizat numai cu funcţia Time Machine. Toate datele
USB
salvate pe dispozitivul USB sunt şterse.
✎✎ Un dispozitiv de stocare pe care s-a efectuat Iniţializare dispozitiv stocare
USB nu va fi detectat de către un PC.
✎✎ Înregistrările salvate pe un dispozitiv USB pot fi deteriorate. Producătorul
nu este răspunzător pentru nicio înregistrare deteriorată, deoarece
gestionarea datelor reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

❐❐Ce este Aplicaţia de recunoaştere a mişcărilor?
Puteţi controla televizorul prin gesturi în faţa camerei.
Puteţi utiliza funcţia de recunoaştere a mişcărilor pentru a opri televizorul,
pentru a schimba canalul şi a controla volumul.
✎✎ Aplicaţia de recunoaştere a mişcărilor este activă numai atunci când vizionați
programe la televizor și nu este acceptată când utilizați meniul smart, de
exemplu atunci când conectați dispozitive fără fir, inclusiv aplicații TV și
porturi USB.

Mutare

Selectare

❐❐Pentru a utiliza funcţia Aplicaţie de recunoaştere a

mişcărilor

1 Pregătiţi pentru utilizare camera Smart TV. Dacă Smart TV nu este echipat
cu o cameră, instalaţi o cameră LG pentru apeluri video (Comercializată
separat). (Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de instalare sau
cel de utilizare al camerei.)
2 Camera este activată la 20-30 de secunde după pornirea televizorului.
3 Mergeţi la SMART ➾ Setări ➙ OPŢIUNI şi verificaţi dacă Aplicaţia de
recunoaştere a mişcărilor este setată la Pornit.
4 Priviţi spre cameră, ridicaţi mâna lângă faţă cu degetul arătător îndreptat
înainte în timp ce vă uitaţi la televizor. Controlerul aplicaţiei de recunoaştere
a mişcărilor apare pe ecranul televizorului. (Puteţi verifica intervalul aplicaţiei
de recunoaştere a mişcărilor camerei din SMART ➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙
Ajutor pentru setarea camerei.)

5 Deplasaţi mâna la stânga sau la dreapta pentru a selecta o funcţie. Îndoiţi şi
apoi îndreptaţi degetul arătător pentru a porni funcţia.
6 Dacă coborâţi mâna în afara zonei de recunoaştere a mişcării, controlerul
dispare de pe ecran.
✎✎ Dacă îndoiţi degetul arătător mai mult de o secundă, funcţia selectată este
efectuată repetat până la îndreptarea degetului.
✎✎ Dacă vizionaţi programele la televizor cu ajutorul unui set-top box, instalaţi
un IR blaster (AN-BL100, comercializat separat) pentru a controla volumul şi
canalul set-top box-ului cu ajutorul Aplicaţiei de recunoaştere a mişcărilor.
✎✎ Consultaţi tutorialul pentru mai multe informaţii cu privire la posturile
recunoscute şi utilizarea lor adecvată. (Puteţi găsi mai multe informaţii şi în
SMART ➾ Setări ➙ OPŢIUNI ➙ Ajutor pentru setarea camerei ➙ Asistent
instruire pentru recunoaşterea mişcărilor.)

✎✎ Aplicaţia de recunoaştere a mişcărilor s-ar putea să nu funcţioneze corect
dacă:
• Sunteţi fie într-un loc prea luminos, fie prea întunecat (Luminozitatea
ambiantă optimă: 50 - 600 lucşi)
• Dacă mâna dvs. nu poate fi recunoscută deoarece există o lumină cu
intensitate puternică în spatele dvs.
• Dacă există o altă mişcare care interferează în timpul recunoaşterii mişcării sau
în timpul unei mişcări care deschide controlerul.
• Distanţa dintre dvs. şi cameră este prea mare sau prea mică (Distanţa
ideală: 1,5 m - 4,5 m)
• Degetele dvs. nu pot fi detectate de cameră deoarece purtaţi mănuşi sau
un bandaj.
• Dacă mâna dvs. se află în faţa dvs. în timpul recunoaşterii mişcărilor.
• Dacă există un model complex în spatele mâinii dvs.
• Dacă mişcarea care deschide controlerul sau mişcarea selectată este prea
lentă sau prea rapidă.

✎✎ Este posibil ca un gest să nu fie recunoscut în următoarele cazuri.
• Dacă Aplicaţia de recunoaştere a mişcărilor este setată la Oprit în
SMART ➾ Setări ➙ OPŢIUNI,
: Setaţi-o la Pornit.
• Dacă orice alt meniu decât controlerul aplicaţiei de recunoaştere a
mişcărilor este afişat pe ecranul televizorului,
: Faceţi-l să dispară.
• (Pentru camera încorporată) Dacă aceasta nu este ridicată,
: Asiguraţi-vă că ridicaţi camera.
✎✎ Dispozitivele conectate printr-un port USB port sau o conexiune fără fir nu
pot fi comutate prin Aplicaţia de recunoaştere a mişcărilor.

✎✎ Dacă mai mulţi oameni încearcă să efectueze recunoaşterea mişcării în
acelaşi timp, numai primul gest este recunoscut. Pentru a utiliza o altă mână
pentru operarea controlerului, coborâţi mâna pentru a şterge controlerul de
pe ecran, iar apoi ridicaţi din nou mâna.
✎✎ Aveţi grijă să nu deplasaţi mâna prea repede sau cu o mişcare prea mare.
Mutaţi încet mâna aproape de faţa dvs.
✎✎ Dacă Aplicaţia de recunoaştere a mişcărilor nu funcţionează corespunzător,
coborâţi mâna şi apoi ridicaţi-o din nou.
✎✎ Dacă degetul dvs. arătător este înclinat la un anumit unghi, este posibil să nu
fie recunoscut de cameră drept un deget îndoit şi să efectueze o funcţie.

❐❐Pentru a efectua o fotografie utilizând camera TV
Puteţi efectua o fotografie sau înregistra un videoclip utilizând camera Smart
TV.
1 Pregătiţi pentru utilizare camera Smart TV. Dacă Smart TV nu este echipat
cu o cameră, instalaţi o cameră LG pentru apeluri video (AN-VC500,
comercializată separat). (Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul
de instalare sau cel de utilizare al camerei.)
2 Mergeţi la SMART ➾ APLICAŢIILE MELE ➙ Cameră foto.
3 Efectuaţi o fotografie selectând
(Mod imagine) sau
(Mod video).

❌❌Pentru a efectua o fotografie
SMART
(Start)

➾ APLICAŢIILE MELE ➙ Cameră foto ➙

(Mod imagine) ➙

❌❌Pentru a înregistra un videoclip
SMART ➾ APLICAŢIILE MELE ➙ Cameră foto ➙
(Start)

(Mod video) ➙

Pentru a opri înregistrarea unui videoclip, apăsaţi din nou pe
Mărire/Micşorare

Modul video

Setări
Efectuarea unei fotografii

(Stop).

Mod imagine

✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

Vizualizarea fotografiei
efectuate/videoclipului
înregistrat

❌❌Pentru a configura camera
SMART

➾ APLICAŢIILE MELE ➙ Cameră foto ➙

(Setări)

Puteţi seta proprietăţile fotografiilor/videoclipurilor pe
care doriţi le veţi realiza.
Puteţi selecta un dispozitiv pe care vor fi salvate
Driver de stocare
fotografiile/videoclipurile realizate.
Proprietăţi

✎✎ Pentru un dispozitiv de stocare USB, utilizaţi numai un hard disk care
este formatat ca un sistem de fişiere NTFS, furnizat în Windows. Dacă
dispozitivul de stocare este formatat cu alt program decât Windows, este
posibil ca acesta să nu fie recunoscut.
✎✎ Dacă urmăriţi clipuri video sau vizualizaţi imagini, puteţi deschide numai
un fişier recent.
✎✎ Mergeţi la SmartShareTM ➙ Dispozitiv asociat ➙ Memorie cameră pentru a
şterge imaginile sau videoclipurile stocate în memoria internă.
• Nu puteţi şterge imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitivul de
stocare USB.

❐❐Ce înseamnă modul Dual Play?
Atunci când jucau jocuri de strategie 1:1 cu o consolă, cum ar fi Playstation,
XBox şi Wii, utilizatorii obişnuiau să împartă ecranul sus şi jos sau să folosească
ecrane alăturate.
Cu ajutorul modului Dual Play, fiecare utilizator se poate bucura de joc pe un
ecran întreg.
Pentru a juca în modul Dual Play, sunt necesari ochelarii Dual Play (de tip A şi B).
Dacă modelul dvs. nu include ochelarii Dual Play, vă rugăm să îi achiziţionaţi
separat.

❐❐Pornire Dual Play
1
2
3
4

Conectaţi consola de jocuri la TV.
Selectaţi SMART ➾ Mai mult ➙ Dual Play. Modul Dual Play începe.
Puneţi ochelarii Dual Play pentru a vă bucura de joc.
Modul Dual Play se opreşte când selectaţi SMART ➾ Mai mult ➙ Dual
Play în timp ce este pornit.

✎✎ Selectaţi Mod split screen (Alăturat / Sus şi jos) pe care îl acceptă jocul.
Dacă modul Mod split screen selectat nu este acceptat de jocul pe care doriţi
să îl jucaţi, modul Dual Play nu este disponibil.

✎✎ Jocul ar trebui să accepte modul Împărţire ecran în modul Dual Play.
✎✎ Dacă ecranul nu arată suficient de clar cu ochelarii Dual Play, utilizatorii
pot schimba ochelarii între ei. Trebuie să alegeţi ochelarii corespunzători în
funcţie de tipul de operaţie al modului Dual Play.
✎✎ Pentru a configura meniul jocului, opriţi modul Dual Play.
✎✎ Anumite imagini pot apărea suprapuse în timpul jocului. Este recomandat ca
atunci când jucaţi un joc să fiţi orientat cu faţa spre centrul ecranului.
✎✎ Atunci când consola jocului are o rezoluţie mică, calitatea imaginii poate fi
scăzută în modul Dual Play.
✎✎ Imaginea de pe ecran este afişată numai în 2D în modul Dual Play.

❐❐Atenţie la folosirea ochelarilor Dual Play
✎✎ Reţineţi că ochelarii Dual Play sunt diferiţi de ochelarii obişnuiţi 3D.
Ochelarii Dual Play sunt poartă inscripţionarea "Dual Play".
✎✎ Nu utilizaţi ochelarii Dual Play drept ochelari obişnuiţi, ochelari de soare
sau ochelari de protecţie. Acest lucru poate cauza răniri.
✎✎ Nu depozitaţi ochelarii Dual Play în condiţii de temperatură crescută sau
foarte scăzută. Dacă procedaţi astfel, ochelarii se pot deforma. Nu utilizaţi
ochelari deformaţi.

✎✎ Nu scăpaţi ochelarii Dual Play şi nu permiteţi să intre în contact cu alte
obiecte. Acest fapt poate avea ca rezultat deteriorarea produsului.
✎✎ Lentilele ochelarilor Dual Play (stratul polarizat) se zgârie uşor. Folosiţi
o cârpă curată şi moale atunci când îi curăţaţi. Particulele străine de pe
cârpă pot zgâria ochelarii.
✎✎ Nu zgâriaţi suprafaţa lentilelor ochelarilor Dual Play cu obiecte ascuţite şi
nu le ştergeţi cu substanţe chimice. Dacă lentilele se zgârie, este posibil ca
imaginile să nu apară normal la vizionarea Dual Play

❐❐Mod compatibil Dual Play [FHD]
Intrare
Compozit
Component

HDMI/
Component

Semnal

Rezoluţie

480i
576i
480i
480p
576i

720x480
720x576
720x480
720x480
720x576

720p

1.280x720

1080i

1.920x1.080

1080p

1.920x1.080

Frecvenţă orizontală
(kHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75

Frecvenţă Verticală
(Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

❐❐Mod compatibil Dual Play [ULTRA HD] : HDCP1.4
Intrare
Compozit
Component

HDMI/
Component

Semnal

Rezoluţie

480i
576i
480i
480p
576i

720x480
720x576
720x480
720x480
720x576

720p

1.280x720

1080i

1.920x1.080

1080p

1.920x1.080

Frecvenţă orizontală
(kHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75

Frecvenţă Verticală
(Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

Intrare

Semnal

Rezoluţie

HDMI

2160p

3.840x2.160

Frecvenţă orizontală
(kHz)
53,95
54
56,25
61,43
67,5

Frecvenţă Verticală
(Hz)
23,976
24
25
29,97
30

✎✎ Este posibil ca unele modele să nu accepte intrarea Compozit/Component.
✎✎ Formate Dual Play acceptate: Alăturat / Sus şi jos

Puteţi descărca aplicaţia Telecomandă TV LG din Google Play Store sau din Apple
App Store şi o puteţi utiliza pe orice televizor conectat la smartphone-ul dvs.
• Acum vă puteţi bucura de emisiunile TV preferate pe smartphone-ul dvs.
(Numai unele modele)
• Vă puteţi introduce cu uşurinţă informaţiile contului pentru a vă
autentifica.
• Vă puteţi adăuga canalele preferate pe smartphone.
• Puteţi utiliza funcţii precum PREMIUM, Aplicaţiile mele şi SmartShareTM direct
pe smartphone-ul dvs.
• Funcţia de introducere a textului este acceptată, deci puteţi introduce text
cu uşurinţă. (Textul nu poate fi introdus pe unele ecrane.)
• Selectaţi suportul tactil al aplicaţiei pentru a controla în acelaşi mod
indicatorul telecomenzii Magic.
• Puteţi controla aplicaţia pentru jocuri a televizorului selectând suportul
pentru jocuri din aplicaţia Telecomandă TV LG.

• Este furnizată tastatura care vă permite să controlaţi set-top box-ul şi
dispozitivele media. (Numai unele modele cu condiţii specificate.)
• Puteţi seta televizorul la modul de economisire energie în timp ce vă uitaţi
la televizor pe smartphone.
• Puteţi captura ecranul pe care îl vizionaţi şi îl puteţi partaja prin servicii de
reţele sociale precum Twitter şi Facebook.
✎✎ Funcţiile acceptate pot varia în funcţie de televizor sau de versiunea
aplicaţiei Telecomandă TV LG.

❐❐Utilizaţi un mouse fără fir/cu fir USB
Conectaţi mouse-ul la portul USB. Utilizaţi mouse-ul pentru a muta indicatorul pe
ecranul TV şi a selecta meniul dorit.
Mouse

Telecomanda Magic

Butonul stânga

Butonul OK al Telecomenzii Magic

Butonul disc

Butonul disc al Telecomenzii Magic

✎✎ Tasta dreaptă şi tasta specială a mouse-ului nu funcţionează.
✎✎ Utilizarea unui mouse şi a unei tastaturi USB poate fi afectată de mediul de
radiofrecvenţe şi de distanţă.

❐❐Utilizaţi o tastatură fără fir/cu fir USB
Conectaţi tastatura dvs. la portul USB. Puteţi introduce textul cu ajutorul
tastaturii la utilizarea funcţiei de căutare şi a Internetului.
✎✎ Textul nu poate fi introdus pe anumite ecrane.
✎✎ Se recomandă utilizarea produselor testate pentru compatibilitatea cu TV LG.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800, şi LG Electronics ST-800
✎✎ Puteţi modifica limba de introducere apăsând tasta de schimbare a limbii (sau
tasta Alt din dreapta) de pe tastatură.

❐❐Pentru a utiliza un suport pentru jocuri
Conectaţi suportul pentru jocuri la portul USB de pe televizor dacă jocul necesită
utilizarea suportului.
✎✎ Se recomandă utilizarea unui suport pentru joc autorizat, testat pentru
compatibilitatea cu TV LG.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2,
Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad,
Microsoft Xbox 360 Controller (cu fir) şi SONY PLAYSTATION(R)3 Controller

SMART

➾ Setări ➙ ASISTENŢĂ ➙ Actualiz. software

Utilizează Actualiz. software pentru a căuta şi a obţine cea mai recentă
versiune.
De asemenea, puteţi căuta manual actualizările disponibile.
Actualiz.
software
Modul de
actualizare
automată
Verificare
versiune de
actualizare

Setaţi la Pornit.
Dacă este disponibilă o actualizare, va apărea o solicitare
pentru a efectua actualizarea.
Dacă este disponibilă o actualizare, actualizarea începe
automat, fără nicio solicitare.
Verifică cea mai recentă versiune de actualizare instalată.
Când este disponibilă o nouă actualizare, procesul de
descărcare poate fi efectuat manual.

✎✎ Când începe actualizarea, fereastra cu progresul actualizării apare pentru
scurt timp, iar apoi dispare.
✎✎ Cea mai recentă versiune poate fi obţinută prin semnalul transmisiei
digitale sau printr-o conexiune de Internet.

✎✎ Modificarea programului în timpul descărcării software-ului printr-un semnal
digital transmis întrerupe procesul de descărcare. Revenirea la programul
iniţial permite continuarea descărcării.
✎✎ Dacă software-ul nu este actualizat, este posibil ca anumite funcţii să nu
opereze corect.

✎✎ [Următoarele se aplică pentru modelele din Finlanda/Suedia/Danemarca/
Norvegia.]
Dacă actualizarea software-ului este efectuată prin intermediul semnalului
de emisie, vi se va solicita să continuaţi actualizarea indiferent dacă Modul
de actualizare automată este activat sau nu.

Dacă apar următoarele simptoame, efectuaţi verificările şi reglările descrise
mai jos. Este posibil să nu existe o defecţiune.

SMART

➾ Setări ➙ ASISTENŢĂ ➙ Test semnal

Afişează informaţiile despre MUX şi service etc. Dacă selectaţi Antenă şi
satelit sau Cablu şi satelit, este afişat un test de semnal numai pentru Antenă
sau Cablu.

❐❐Generalităţi
Problemă
Anumite canale nu pot fi
vizualizate.
După pornirea
televizorului, există o
întârziere până la apariţia
imaginilor complete.

Soluţie
• Reglaţi locaţia sau orientarea antenei.
• Salvaţi canalele dorite la Acord auto sau Editare
program.
• Nu este o problemă pentru că procesul are ca scop
curăţarea zgomotelor de imagini ce pot apărea la
pornirea televizorului.

❐❐Imagini
SMART

➾ Setări ➙ ASISTENŢĂ ➙ Test imagine

Verificaţi dacă ieşirea semnalului de imagine este normală prin iniţierea unui
test de imagine.
Dacă nu există nicio problemă cu imaginea de test, verificaţi legăturile
dispozitivelor externe sau semnalele de difuzare.
Problemă
Imaginile de la canalul
anterior sau de la alte
canale întârzie sau ecranul
afişează linii enervante.

Soluţie
• Încercaţi să reglaţi antena în direcţia postului TV sau
consultaţi manualul pentru conectarea adecvată a
antenei.

Problemă
Momentan apar modele
plasă şi linii verticale/
orizontale care vibrează.
Afişajul ecranului îngheaţă
sau nu funcţionează corect
în timpul transmisiei
digitale.
Transmisia digitală nu este
pornită chiar dacă este
conectat cablul.

Soluţie
• O asemenea problemă poate apărea când există
interferenţe electronice puternice. Opriţi alte
dispozitive electronice, precum telefoane mobile,
instrumente electrice şi alte aparate electrice mici.
• Se poate întâmpla când semnalele sunt slabe sau
recepţia este instabilă. Reglaţi orientarea antenei sau
legăturile cablului.
• Dacă puterea sau calitatea semnalului este scăzută la
Acord manual, apelaţi postul TV sau biroul administrativ
în vederea unei verificări.
• Consultaţi operatorul de cablu privind abonamentul
şi/sau semnalul. (În funcţie de abonamentul dvs., este
posibil ca transmisia digitală să nu fie acceptată.)

Problemă

Soluţie

Imaginea nu apare sau nu
este clară la conectarea la
HDMI.

• Verificaţi specificaţiile cablului HDMIⓇ. Utilizaţi numai
un cablu HDMIⓇ. Alte cabluri pot cauza creşterea
şi scăderea în intensitate a imaginilor sau afişarea
incorectă a acestora.
• Verificaţi ca toate legăturile cablurilor să fie conectate
sigur. În cazul în care conexiunile nu sunt sigure, este
posibil ca imaginile să nu fie afişate corect.

Nu funcţionează când este
conectat un dispozitiv de
stocare USB.

• Verificaţi ca versiunea cablului şi dispozitivului USB să
fie 2.0 sau ulterioară.

❐❐Sunet
SMART

➾ Setări ➙ ASISTENŢĂ ➙ Test sunet

Încercaţi un test de sunet pentru a verifica dacă ieşirea semnalului de sunet
este normală.
Când testul de sunet este normal, verificaţi legăturile externe ale dispozitivului
sau semnalele de transmisie.
Problemă

Soluţie

Afişajul ecranului este
pornit, dar nu există sunet.

• Verificaţi alte canale TV.
• Asiguraţi-vă că Difuzor TV este setat la Pornit.

Pentru o transmisie
analogică, sunetul stereo nu
este clar sau sunetul este
emis doar de un difuzor.

• Într-o zonă cu recepţie slabă (zone cu semnal slab
sau instabil) sau dacă multi audio nu este stabil,
selectaţi Mono la Multi Audio.
• Reglaţi Balansul cu butonul de navigare.

Problemă

Soluţie

Sunetul de la televizor nu
este sincronizat cu mişcarea
buzelor sau sunetul se
întrerupe ocazional.

• Dacă acest lucru se întâmplă la un anumit canal
TV, poate fi cauzat de probleme cu semnalul de
transmisie al unui post individual. Consultaţi postul
TV sau operatorul local de cablu.

La schimbarea canalului,
volumul este diferit.

• În funcţie de canal, pot exista diferenţe de sunet.
• Setaţi Volum auto la Pornit.

Problemă

Soluţie

La anumite canale, sunetul
nu se aude sau este redată
numai muzica de fundal.
(Dacă este un program creat
pentru străinătate)

• La limbă, setaţi Limba ➙ Limba audio ca limba
dorită. Chiar dacă este schimbată limba la Multi
Audio, setările implicite se vor reseta imediat ce
alimentarea este oprită sau canalul este schimbat.

Nu există sunet când este
conectat la HDMI/USB.

• Verificaţi dacă cablul HDMIⓇ este unul de viteză
ridicată.
• Verificaţi dacă versiunea cablului şi dispozitivului
USB este 2.0 sau ulterioară.
• Utilizaţi numai fişiere de muzică normale (*mp3).

❐❐Problemă de conectare PC
Problemă

Afişajul ecranului
nu porneşte
după conectarea
computerului.

Nu există sunet
după conectarea
calculatorului cu
ajutorul cablului
HDMI.

Soluţie

• Verificaţi dacă TV-ul şi calculatorul sunt conectate în
siguranţă.
• Porniţi/opriţi televizorul utilizând telecomanda.
• Reporniţi PC-ul cu televizorul pornit.
• Verificaţi dacă rezoluţia este setată corect pentru intrarea PC.
• Pentru a utiliza televizorul ca monitor secundar, verificaţi dacă
desktop-ul sau laptop-ul conectat acceptă afişarea monitor
dual.
• Reconectarea cablului HDMI.
• Consultaţi producătorul plăcii video pentru a vă asigura că
acceptă ieşire de voce HDMI. (Plăcile video produse în format
DVI necesită conectarea unui cablu de sunet separat.)

Problemă

Când este conectat
la un computer,
afişajul este parţial
decupat sau se
deplasează spre o
laterală.

Soluţie
• Setaţi rezoluţia pentru a accepta intrarea PC. (Dacă nu
funcţionează, reporniţi calculatorul.)

❐❐Problemă la redarea filmelor în Suport propriu.
Problemă
Fişierele din lista de filme
nu sunt afişate.
"Acest fişier nu este valid."
Mesajul de eroare de mai
sus apare sau afişarea
imaginii nu este normală
chiar dacă sunetul este
OK.

Soluţie
• Verificaţi dacă fişierul de pe dispozitivul de memorie
USB poate fi citit pe computer.
• Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
• Verificaţi ca fişierul să redea normal pe playerul
video al calculatorului. (Verificaţi dacă fişierele sunt
deteriorate.)
• Verificaţi dacă rezoluţia este acceptată de computer.
• Verificaţi dacă este acceptat codecul audio/video.
• Verificaţi dacă raportul de cadre este unul acceptat.

Problemă
"Format audio
necompatibil." Mesajul de
eroare de mai sus apare
sau sunetul nu este normal
chiar dacă imaginea este
afişată OK.

Soluţie
• Verificaţi ca fişierul să redea normal pe playerul
video al calculatorului. (Verificaţi dacă fişierele sunt
deteriorate.)
• Verificaţi dacă este acceptat de computer codecul
audio.
• Verificaţi dacă este acceptată rata de biţi.
• Verificaţi dacă este acceptată rata de eşantionare.

Problemă

Subtitrarea nu este
afişată.

Soluţie
• Verificaţi ca fişierul să redea normal pe playerul
video al calculatorului. (Verificaţi dacă fişierele sunt
deteriorate.)
• Verificaţi dacă fişierul video are aceeaşi denumire ca
fişierul de subtitrare.
• Verificaţi dacă fişierele video şi de subtitrare sunt în
acelaşi director.
• Verificaţi dacă este acceptat formatul fişierului de
subtitrare.
• Verificaţi dacă este acceptată limba de subtitrare.
(Deschideţi fişierele de subtitrare în Notepad pentru a
verifica limba.)

✎✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
✎✎ Pentru informaţii despre solicitarea de service, consultaţi meniul TV.
SMART ➾ Setări ➙ ASISTENŢĂ ➙ Info. despre produs/service.

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

%=

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За употреба само в закрити помещения.

Pouze pro vnitřní použití.

❌❌ [Dansk]
EU-overensstemmelseserklæring

❌❌ [Nederlands]
Conformiteitsverklaring (EU)

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

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

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

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

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

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

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

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

Kun til indendørs brug.

Alleen voor gebruik binnen.

❌❌ [Eesti]
EÜ vastavuskinnitus

❌❌ [Suomi]
EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

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

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

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

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

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

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

❌❌ [Français]
Notice de conformité UE

❌❌ [Deutsch]
EU-Konformitätserklärung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❌❌ [Македонски]
Известување за усогласеност со ЕУ

❌❌ [Norsk]
Samsvarsmerknad for EU

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

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

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

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

Производите опишани погоре ги
исполнуваат основните услови од
посочените директиви.

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

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

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

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

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

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

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

❌❌ [Srpski]
Napomena o usklađenosti sa
standardima

❌❌ [Hrvatski]
Napomena o sukladnosti s EU
standardima

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Används endast inomhus.

Sólo para uso en interiores.

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

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

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

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

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

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

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

