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ค�ำแนะน� ำด้านความปลอดภัย
โปรดอ่านท�ำความเข ้าใจคู่มือความปลอดภัยนี ้ก่อน
ใช ้งานผลิตภัณฑ ์

่ อสายไฟ และต่อสายดิน (ยกเว้นส�ำหรับ
ตรวจสอบให้แน่ ใจในการเชือมต่
อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีสายดิน) เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้ าดูดหรือได้รบั บาดเจ็บ

ภาษาไทย

คำ�เตือน
ยึดสายไฟหลักให้แน่ น หากสายไฟหลักยึดไว้อย่างหลวม ๆ อาจเกิด
้
ประกายไฟขึนได้

อย่าวางเครื่องรับโทรทัศน์ และรีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี :้
•• สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
้ งเช่นห้องน� ำ้
•• เป็ นบริเวณที่มีความชืนสู
•• ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่ผลิตความร้อน
่ มผัสกับไอน� ้ำ
•• สถานที่ใกล้เคียงเคาน์เตอร ์ห้องครัวหรือความชืน้ ซึงสั
้ นได้ง่าย
หรือน� ำมั
้ ่ได้รบั น� ำฝนหรื
้
•• ในพืนที
อลม
้ นแจกัน
•• อยูใ่ กล้ ภาชนะบรรจุน�ำเช่
มิฉะนั้นอาจเป็ นเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้ าช็อตการท�ำงานผิดพลาดหรือการเสีย
รูปของผลิตภัณฑ ์

อย่าวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณซึ่งมีการสัมผัสกับฝุ่นละออง ซึ่งอาจทำ�ให้
เกิดอันตรายจากไฟไหม้

๊
๊
ปลักไฟหลั
กที่ยังไม่ได้ถอดออกจากเต้าเสีย ปลักไฟจะยั
งคงสภาพพร้อมใช ้
่
งานอยู่ ซึงอาจเกิ
ดอันตรายได้

๊
อย่าสัมผัสปลักไฟด้
วยมือที่เปี ยก ถ้าขาที่สายไฟมีความชืน้ หรือปกคลุมไป
๊
ด้วยฝุ่ นละออง ควรเช็ดปลักสายไฟให้
แห้งโดยทัว่ หรือ ขจัดฝุ่ นละอองออก
้ ง
ก่อนใช ้งาน คุณอาจได้รบั อันตรายจากไฟฟ้ าดูดเนื่ องจากการความชืนสู

่ ำความร้อน
ตรวจสอบให้แน่ ใจสายไฟที่ใช ้อยูไ่ กลจากวัตถุที่ร้อนเช่นเครืองท�
่
ซึงอาจท�
ำให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้ าช็อต

อย่าวางวัตถุที่หนัก หรือตัวผลิตภัณฑ ์เอง บนสายไฟ อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้ าช็อต

ควรโค้งสายอากาศระหว่างภายในและนอกอาคารเพื่อป้ องกันไม่ให้น�้ำฝน
ที่ไหลมาจากด้านนอก อาจท�ำให้เกิดความเสียหายจากน� ้ำที่อยู่ภายใน
ผลิตภัณฑ ์ และจะท�ำให้ไฟฟ้ าช็อต

้ วีบนผนังแล้ว ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าจะไม่ติดตังที
้ วีดว้ ยการ
เมื่อการติดตังที
แขวนสายไฟฟ้ าหลัก และสายสัญญาณที่ด้านหลังของทีวีอาจจะท�ำให้
เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้ าช็อต

อย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ ามากเกินไปลงในเต้าเสียบไฟฟ้ าอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
เนื่ องจากความร้อนมากเกินไป
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่ อมต่
่ อกับอุปกรณ์ภายนอก
อย่าโยนผลิตภัณฑ ์หรือ ปล่อยให้รว่ งหล่นในขณะทีเชื
อืน่ ๆ เพราะอาจท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บหรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ ์ได้

Des

้
อย่าฉี ดน� ำลงบนผลิ
ตภัณฑ ์หรือ ขัดสีดว้ ยสารไวไฟ (ทินเนอร ์หรือเบนซิน)
้
อาจเกิดไฟไหม้หรืออุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ า อาจเกิดขึนได้

icca

nt

้ ่บรรจุภณ
เก็บวัสดุป้องกันความชืนที
ั ฑ ์ หรือไวนิ ลบรรจุภณ
ั ฑ ์ออกห่างจาก
้ นวัสดุอนั ตรายหากกลืนกิน หากกลืนกิน
มือเด็ก วัสดุป้องกันความชืนเป็
้
่
โดยไม่ได้ตงใจ
ั พยายามให้ผูป้ ่ วยอาเจียน และไปทีโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
บรรจุภณ
ั ฑ ์ไวนิ ลสามารถท�ำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เก็บ
ไว้ให้หา่ งจากมือเด็ก

้
อย่าปล่อยให้เด็กของท่านปี นขึนไปหรื
อเกาะบนเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง
่
รับโทรทัศน์อาจตกเสียหายหรือล้ม ซึงอาจท�
ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง

้
่ที่ใช ้อย่างระมัดระวังเพื่อป้ องกันเด็กจากการเผลอรับประทาน
ทิงแบตเตอรี
ในกรณี ที่รับประทาน ให้รีบน� ำไปพบแพทย ์ทันที

ห้ามน� ำวัสดุตวั น� ำไฟฟ้ า (เช่นตะเกียบที่เป็ นโลหะ) ใส่ลงในปลายด้านหนึ่ ง
่ อกับขัวอิ
้ นพุตบนผนัง ห้าม
ของสายไฟในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่เชือมต่
้ นพุตผนัง คุณอาจจะได้รบั อันตราย
สัมผัสสายไฟหลังจากเสียบเข ้าขัวอิ
้ ก่ บั รุน่ )
จากไฟฟ้ า(ขึนอยู

ห้ามวางหรือจัดเก็บสารไวไฟอยูใ่ กล้ผลิตภัณฑ ์ อาจเกิดอันตรายจากความ
ประมาท เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้เนื่ องจากสารไวไฟ

อย่าวางวัตถุที่เป็ นโลหะเช่นเหรียญ หมุดผมตะเกียบหรือเส้นลวดลงใน
ผลิตภัณฑ ์ หรือวัตถุไวไฟ เช่นกระดาษและไม้ขดี ไฟ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
่
้ ถ้าวัตถุ
โดยเฉพาะเด็ก ไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้หรือได้รบั บาดซึงอาจเกิ
ดขึนได้
แปลกปลอมหล่นลงในผลิตภัณฑ ์ ควรถอดสายไฟ และติดต่อศูนย ์บริการ
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ห้ามมิให้ผลิตภัณฑไ์ ด้รบั การกระแทก หรือวัตถุใด ๆ ร่วงสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ ์ และห้ามวางสิ่งใดลงบนหน้าจอ คุณอาจจะได้รบั บาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑ ์ได้รบั ความเสียหาย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ ์นี ้หรือเสาอากาศในช่วงพายุฟ้าคะนอง
หรือฟ้ าแลบ คุณอาจจะได้รบั อันตรายจากกระแสไฟฟ้ า

๊
่
ห้ามเสียบปลักไฟในบริ
เวณที่มีการรัวไหลของก๊
าซ การเปิ ดหน้าต่างและ
่
ระบายอากาศ ซึงอาจจะท�
ำให้เกิดไฟไหม้ตามจุดประกายไฟ

้ วน ซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าด้วยตนเอง เพราะเหตุ
ห้ามถอดแยกชินส่
้ ติดต่อศูนย ์บริการเพื่อตรวจ
ไฟไหม้หรืออุบตั ิเหตุไฟฟ้ าช็อตอาจเกิดขึนได้
สอบหรือการซ่อมแซม

้ ดขึนให้
้ ถอดปลักผลิ
๊ ตภัณฑ ์ทันที และติดต่อ
ถ้าเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี เกิ
ศูนย ์บริการใกล้บา้ น
•• ผลิตภัณฑ ์ที่ได้รบั ผลกระทบจากการกระแทก
•• เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ ์
•• วัตถุแปลกปลอมได้เข ้าไปในผลิตภัณฑ ์
่
•• ผลิตภัณฑ ์เกิดควันไฟหรือกลินแปลก
ๆ
่ างเหล่านี อาจท�
้
เพราะสิงต่
ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้ าช็อต

ผลิตภัณฑ ์ต้องไม่ถกู สัมผัสกับหยดน� ำ้ หรือถูกราด และรดด้วยน� ำ้ หลีก
่
เลียงการวางวั
สดุอปุ กรณ์บนเครื่องรับโทรทัศน์
้ ตภัณฑ ์นี บนผนั
้
้ นหรือละอองน� ำมั
้ น ซึง่
อย่าติดตังผลิ
ง อาจจะสัมผัสกับน� ำมั
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ ์และท�ำให้ตก

้ ตภัณฑ ์บนสถานที่เช่นชันวางที
้
่ไม่แข็งแรง หรือพืนผิ
้ วที่เอียง.
อย่าติดตังผลิ
่ เวณที่ที่มีการสันสะเทื
่
และหลีกเลียงบริ
อน หรือที่ผลิตภัณฑ ์ไม่สามารถรองรับ
่
ได้อย่างเต็มที่ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ ์อาจตกหรือพลิกคว�ำ่ ซึงอาจท�
ำให้เกิด
การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ ์

้
หากคุณติดตังโทรทั
ศน์บนขาตัง,้ คุณจ�ำเป็ นต้องด�ำเนิ นการเพื่อป้ องกัน
ผลิตภัณฑ ์จากการพลิกคว�่ำ มิฉะนั้น,ผลิตภัณฑ ์อาจจะตก หรือหล่นซึง่
อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ ์ได้รบั ความเสียหาย
ถ้าคุณต้องการที่จะยึดผลิตภัณฑ ์ไว้ที่ผนัง ยึดกับส่วนต่อ ตามมาตรฐาน
การติดตัง้ VESA (อุปกรณ์เสริม) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ ์ เมื่อคุณติดตัง้
้ วยความระมัดระวังเพื่อที่จะ
ชุดที่จะใช ้ยึดติดผนัง (อะไหล่เสริม) ควรติดตังด้
ไม่ให้ผลิตภัณฑ ์หลุดร่วงลงกับพืน้

้ อสารเคมีอืนเข
่ ้าสินค้า (เช่นอะแดปเตอร ์, สายไฟ, โทรทัศน์), ถอด
ถ้าน� ำหรื
สายไฟและติดต่อศูนย ์บริการทันที มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้ าช็อต

ใช ้อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผูผ้ ลิตเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใช ้สายไฟ และอะแดปเตอร ์ ACที่ให้มา หรือได้รบั การ
อนุ มตั ิโดย LG Electronics, Inc.

้
้
เมื่อติดตังเสาอากาศ,
ควรปรึกษาช่างผูช้ ำ� นาญหากติดตังโดยช่
างผู่ไม่ชำ� นาญ
งานอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้ าลัดวงจร

้ วนซ่อมแซมหรือปรับเปลียนสายไฟหรื
่
ไม่ควรถอดแยกชินส่
ออะแดปเตอร ์

ข้อควรระวัง

ภาษาไทย

หากคุณไม่ ได้ใช ้ผลิตภัณฑเ์ ป็ นเวลานาน ควรถอดสายไฟออกจาก
ผลิตภัณฑ ์เพราะการสะสมของฝุ่ นที่ปกคลุมจะท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการ
่
เสื่อมสภาพฉนวนกันความร้อนอาจท�ำให้เกิดการรัวไหลของกระแสไฟฟ้
า
ไฟฟ้ าลัดวงจร หรือไฟไหม้

ควรให้รกั ษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง 7 เท่า ของขนาดหน้าจอในแนวทแยงเมื่อ
ดูทีวี ถ้าคุณดูโทรทัศน์เป็ นเวลานาน อาจท�ำให้เกิดการมองเห็นเป็ นภาพซ ้อน

้ ตภัณฑ ์ในบริเวณที่ไม่มีคลืนวิ
่ ทยุรบกวน
ติดตังผลิ
่
ควรใช ้ชนิ ดของแบตเตอรีที่ ่ก�ำหนดเท่านั้น เพราะซึงอาจก่
อให้เกิดความเสีย
หายต่อรีโมทคอนโทรล

ควรจะมีระยะห่างเพียงพอระหว่างเสาอากาศภายนอกและสายส่งไฟฟ้ า เพื่อ
่
ป้ องกันไม่ให้เกิดการสัมผัส แม้ในขณะที่เสาอากาศร่วง หรือล้ม ซึงอาจ
ท�ำให้เกิดไฟฟ้ าช็อต

่
ห้ามใช ้แบตเตอรี่ใหม่รว่ มกับแบตเตอรี่เก่า ซึงอาจท�
ำให้แบตเตอรี่ร้อนมาก
่
เกินไปและรัวไหล
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ห้ามให้แบตเตอรี่อยูใ่ นบริเวณที่สามารถส�ำผัสกับความร้อน เช่น แสงแดด
่
กองไฟ หรือเตาไฟ เพื่อป้ องกัน อันตรายได้ ควรหลีกเลียงบริ
เวณดังกล่าว

ตรวจสอบสายไฟของอุปกณ์ไฟฟ้ าอยูเ่ สมอ, หากพบมีรอ่ งรอยของความเสีย
หายหรือผิดปกติ ถอดสายไฟ และหยุดใช ้อุปกรณ์ไฟฟ้ า และติดต่อศูนย ์
่
บริการเพื่อเปลียนสายไฟ

ภาษาไทย

ห้ามใส่แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร ์ตใหม่ได้ เข ้ากับอุปกรณ์ชาร ์ตแบตเตอรี.

้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีวตั ถุที่กันระหว่
างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร ์
ของรีโมทคอนโทรล

๊
่
ป้ องกันไม่ให้ ฝุ่ นเก็บสะสมบนขาปลักสายไฟหรื
อเต้าเสียบ ซึงอาจท�
ำให้
เกิดอันตรายจากไฟไหม้

สัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจถูกรบกวนจากแสงอาทิตย ์ หรือแสงที่จ้า
้
อืน่ ๆ ในกรณี นีอาจต้
องท�ำให้หอ้ งมืดลง ด้วยการปิ ดไฟ หรือใส่ผา้ ม่าน

ป้ องกันสายไฟจากการ�ำชุด เสียหายทางกายภาพหรือเชิงกล เช่นการบิด
งอ หยิก ใกล้ประตูหรือโดนเหยียบด้านบน ควรให้ความสนใจตรวจสอบกับ
๊ งและจุดที่ออกจากสายไฟเครื่องใช ้ไฟฟ้ า
ปลักผนั

่ อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นวิดีโอเกมคอนโซล ตรวจสอบให้แน่ ใจ
เมื่อเชือมต่
่ อมีความยาวพอ มิฉะนั้น สินค้าอาจร่วงหล่น ซึงอาจ
่
ว่าสายเคเบิลเชือมต่
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อลผลิตภัณฑ ์ได้

๊ ยบไฟที่ผนัง (ห้าม
ห้ามเปิ ด / ปิ ดเครื่อง ด้วยการเสียบปลัก๊ หรือถอดปลักเสี
ใช ้สายไฟเพื่อเป็ น สวิตช ์เปิ ด / ปิ ด เครื่อง) อาจจะท�ำให้สายเกิดการช�ำรุด
หรือจะท�ำให้ไฟฟ้ าช็อต

้ านล่างนี ้เพื่อป้ องกันไม่ให้สินค้าเกิด
กรุณาท�ำตามค�ำแนะน� ำการติดตังด้
ความร้อนสูงเกินไป
•• ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่ผลิตความร้อน
ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ ์และผนังควรเกิน 10 ซม
้ ตภัณฑ ์ในสถานที่ไม่มีการระบายอากาศ (เช่น บนชันวาง
้
•• อย่าติดตังผลิ
หนังสือหรือในตู)้
้ ตภัณฑ ์บนพรมหรือเบาะรองนั่ง
•• อย่าติดตังผลิ
•• ตรวจสอบให้แน่ ใจช่องระบายอากาศไม่ได้ถกู บล็อกโดยผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้

ไม่ควรสัมผัสกับช่องระบายอากาศเมื่อดูโทรทัศน์เป็ นเวลานาน ช่องระบาย
่ ได้ส่งผลกระทบต่อการท�ำงานหรือ
อากาศอาจจะปล่อยลมร้อน ซึงไม่
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ์
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อย่าใช ้ฝ่ ามือกดลงที่หน้าจอ หรือวัตถุมีคมเช่นเล็บ ดินสอหรือปากกา หรือ
่
ท�ำให้รอยขีดข่วน ซึงอาจท�
ำให้หน้าจอเสียหายได้

่
้
หลีกเลียงการสั
มผัสหน้าจอหรือใช ้นิ วของคุ
ณ กดไว้ในระยะเวลานาน การ
่
ท�ำเช่นนั้นอาจมีผลกระทบเนื่ องจากการบิดเบือนข ้อมูลบางส่วนชัวคราว
หรือถาวรบนหน้าจอ

๊
เมื่อท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ ์และส่วนประกอบ ถอดปลักไฟฟ้
าก่อนและ
เช็ดด้วยผ้านุ่ ม การใช ้แรงมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเปื ้ อน
้
้
อย่าฉี ดด้วยน� ำหรือเช็ดด้วยผ้าเปี ยก อย่าใช ้น� ำยาท�ำความสะอาดกระจก
้
้
น� ำยาส�
ำหรับล้างรถหรือน� ำยาใช
้ในงานอุตสาหกรรม, สารกัดกร่อน หรือขีผึ้ ง้
่
เบนซิน หรือ แอลกอฮอล ์ อืน่ ๆ ซึงสามารถสร้
างความเสียหายต่อสินค้า
และจอแสดงภาพมิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้ าช็อตหรือความเสีย
่
หายของผลิตภัณฑ ์ (การกัดกร่อนการเปลียนรูปหรือแตก)
้ อมต่
่ อกับ แหล่งจ่ายไฟ AC เต้าเสียบ, ผลิตภัณฑ ์จะ
ขณะที่ผลิตภัณฑ ์นี เชื
่ อแหล่งจ่ายไฟ AC แม้วา่ คุณจะปิ ดเครื่องนี โดยใช
้
ยังคงเชือมต่
้ ปุ่ มกดที่เครื่อง
หรือที่ปุ่ มกดบนรีโมทคอนโทรล

เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ ์ ให้ตรวจสอบว่าปิ ดเครื่องเรียบร้อยแล้ว จาก
๊
่ ออื่น ๆ เครื่องรับ
นั้นให้ถอดปลักสายไฟ
สายเสาอากาศและสายเชือมต่
่
โทรทัศน์ หรือสายไฟอาจเกิดความเสียหาย ซึงอาจเกิ
ดอันตรายจากอัคคี
ภัยหรือท�ำให้เกิดไฟฟ้ าช็อต

่ ายผลิตภัณฑ ์หรือน� ำออกจากบรรจุภณ
เมื่อมีการเคลือนย้
ั ฑ ์ของผลิตภัณฑ ์
้ กมากมิฉะนั้นอาจ
ให้ชว่ ยกันอย่างน้อย 2 คน เพราะผลิตภัณฑ ์ที่มีน�ำหนั
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ

้
้ วนภายในของ
ติดต่อศูนย ์บริการปี ละครังในการท�
ำความสะอาดชินส่
่ ผลอาจท�ำให้เกิดความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้ า
ผลิตภัณฑ ์ ฝุ่ นสะสม ซึงมี

ภาษาไทย

๊
๊
เมื่อถอดปลักไฟ
ควรจับที่ตัวปลักและดึ
งออก
ไม่ควรจีบที่สายไฟ และดึงออกจากเต้าเสียบที่ผนัง เพราะอาจท�ำให้เกิด
อันตรายจากไฟฟ้ าดูดจากสายไฟขาด

้ั ง กับความละเอียดของ 2-6 ล้านพิกเซล คุณอาจ
พาเนลเป็ นเทคโนโลยีชนสู
เห็นจุดสีดำ� เล็ก ๆ / หรือจุดสีที่สว่าง (สีแดง, สีฟ้า หรือสีเขียว) ที่ขนาดของ 1
้ ได้บง่ ชีถึ้ งความผิดปกติและไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพ
ppm บนพาแนล นี ไม่
่ อของผลิตภัณฑ ์ ปรากฏการณ์นียั้ งเกิดขึนในผลิ
้
และความน่ าเชือถื
ตภัณฑ ์
่
ของบริษทั อืน่ ๆ เช่นกัน และไม่อยูใ่ นเงื่อนไขการแลกเปลียนหรื
อคืนเงิน

้ ก่ บั ต�ำแหน่ งชม
คุณอาจพบความสว่างที่แตกต่างกัน และสีของพาเนลขึนอยู
้ ่ องจากลักษณะของ
ของคุณ (ซ ้าย/ขวา /บน/ล่าง)ปรากฏการณ์ได้เกิดขึนเนื
่ ได้เป็ นที่เกี่ยวข ้องกับประสิทธิภาพการท�ำงานของผลิตภัณฑ ์
พาเนล ซึงไม่
และไม่ได้เป็ นความผิดปกติ
* ข้ออธิบาย
LG LED TV คือ แอลซีดีทีวีที่ใช ้หลอด LED เป็ น backlight

การแสดงภาพนิ่ ง เช่น โลโก้ของช่องสัญญาณการออกอากาศ, เมนู บนหน้า
จอฉากจากวิดีโอเกม เป็ นเวลาที่นานอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอ,
่ นที่รูจ้ กั กันรูปภาพค้างบนหน้าจอ
ส่งผลต่อการประมวลผลของภาพ, ซึงเป็
การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ ์หน้าจอในกรณี นี้ ควรหลีก
่
่
เลียงการแสดงรู
ปภาพคงที่บนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณเป็ นเวลานาน (2 ชัวโมง
่
หรือมากกว่าส�ำหรับจอแอลซีดี 1 ชัวโมงหรื
อมากกว่าส�ำหรับพลาสม่า) เช่น
เดียวกัน ถ้าคุณดูทีวีในอัตราส่วน 4:3 เป็ นเวลานาน รูปภาพค้างบนหน้าจอ
้
้
อาจเกิดขึนบนเส้
นขอบของจอ ปรากฏการณ์นียั้ งเกิดขึนในผลิ
ตภัณฑ ์ของ
่
บริษทั อืน่ และไม่ได้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการแลกเปลียนหรื
อคืนเงิน

เรียกใช ้บริการจากผูใ้ ห้บริการที่่มีคณ
ุ สมบัติ เหมาะสม เมื่ออุปกรณ์ได้รบั
๊ ยหาย ของเหลวรัวไหลหรื
่
ความเสียหาย เช่นสายไฟหรือปลักเสี
อวัตถุไป
ภายในผลิตภัณฑ ์ เปี ยกฝนหรือความชืน้ ท�ำงานผิดปกติ หรือร่วงจากที่สูง

้
ตภัณฑ ์
เสียงเกิดขึนจากผลิ
้ ่อรับชมหรือปิ ดโทรทัศน์ ถูกสร้างขึนโดยการ
้
เสียงของพลาสติกที่เกิดขึนเมื
หดตัวของพลาสติกเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชืน้ เป็ น
่ ปความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้ า
เรื่องปกติสำ� หรับสินค้าที่จะต้องเปลียนรู
่
้
/ พาเนลสัน่ : เสียงดังในระดับต�ำจะถู
กสร้างขึนจากการสลั
บวงจรความเร็วสูง,
่ กระแสเป็ นจ�ำนวนมากในการด�ำเนิ นการผลิตภัณฑ ์ แตกต่างกันไปขึน้
ซึงให้
้ สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
อยู่กบั ผลิตภัณฑ ์เสียงที่สร้างขึนไม่
่ อของผลิตภัณฑ ์
และความน่ าเชือถื

หากสัมผัสผลิตภัณฑ ์แล้วรูส้ ึกเย็น และอาจจะมี ความรูส้ ึก “วูบวาบ” เมื่อ
่ นเรื่องปกติไม่มีอะไรผิดปกติกบั ผลิตภัณฑ ์
เปิ ดอยู่ ซึงเป็

่ บโทรทัศน์ (เช่นเครือง
่
ห้ามใช ้อุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงดันสูงในบริเวณใกล้กบั เครืองรั
ไล่ยงุ ไฟฟ้ า) เพราะอาจท�ำให้เครื่องรับโทรทัศน์ท�ำงานผิดพลาดได้
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การรับชมเนื ้อหา 3D (เฉพาะรุ่น 3D)

•• ระยะเวลาในการรับชม
่
่รับชมเนื อหา
้
--ควรหยุดพักสายตาประมาณ 5-15 นาที ทุก ๆ ชัวโมงที
้ 3 มิติ ระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดปวดหัว
3 มิติ การรับชมเนิื อหา
้
เวียนหัว อ่อนเพลีย หรือความเครียดต่อกล้ามเนื อดวงตา

้ าของในผูใ้ หญ่
รับชมได้ดีกว่าผูใ้ หญ่เนื่ องจากระยะห่างระหว่างตาสันกว่
้ ่อเทียบกับผูใ้ หญ่ ใน
ดังนั้นพวกเขาจะรับรูใ้ นเชิงลึกสามมิติมากขึนเมื
้
ภาพ 3 มิติ เนื อหาเดี
ยวกัน
•• วัยรุน่
่� า 19 ปี อาจมีปฏิกิ ริยากับความไวแสงเนื่ องจากการก
--วัยรุน่ ที่มีอายุตำกว่
้
่
ระตุน้ จากแสงในเนื อหาแบบ
3 มิติ ให้คำ� แนะน� ำให้หลีกเลียงการเฝ้
าดู
contens 3 มิติ เป็ นเวลานานเมื่อมีอาการเหนื่ อยล้า
•• ผูส้ งู อายุ
้ 3 มิติ ได้นอ้ ยกว่าเมื่อเทียบ
--ผูส้ งู อายมีความสามารถในการรับชมเนื อหา
กับวัยรุน่ อย่านั่งใกล้กบั โทรทัศน์มากกว่าระยะที่แนะน� ำ

่ บการรับรู แ้ สง หรือเจ็บป่ วยเรือรั
้ ง
ผู ท้ ี่ปั ญหาทางเกียวกั

ค�ำแนะน� ำเมื่อใช้แว่น 3 มิติ

คำ�เตือน
ภาษาไทย

สภาพแวดล้อมในการรับชม

--ผูใ้ ช ้บางรายอาจพบ อาการชัก หรือ อาการผิดปกติอืน่ ๆ เมื่อรับ
้
ชม ไฟกระพริบหรือลวดลายเฉพาะอย่างจากเนื อหา
3 มิติ
่ , ก�ำลังตังครรภ
้
้ ง
--อย่าดูวดิ โี อ 3 มิติ ถ้าคุณรูส้ กึ คลืนไส้
์/ หรือมีเจ็บป่ วยเรือรั
เช่นโรคลมชัก, ความผิดปกติของหัวใจหรือโรคความดันโลหิต, เป็ นต้น
้
--ในการรับชมเนื อหา
3 มิติ จะไม่แนะน� ำให้ผูท้ ี่ประสบจากการตาบอด
ข ้างใดข ้างนึ ง หรือมีความผิดปกติทางสายตา. เห็นภาพซ ้อน หรือ
้
รูส้ ึกไม่สบายในการชมเนื อหา
3 มิติ
--หากคุณมีตาเหล่ (cross-eyed), amblyopia (สายตาบกพร่อง)
หรือ อาการตาพร่า, คุณอาจมีปัญหาในการตรวจจับภาพในเชิงลึก
และล้าสายตาเนื่ องจากภาพซ ้อน แนะน� ำให้ใช ้เวลาหยุดพักบ่อยกว่า
่
่ั
เฉลียของใช
้งานปกติทวไป
--หากสายตาของคุณแตกต่างกันระหว่างตาขวาและซ ้ายของคุณ ควร
้
ได้รบั การแก้ไขสายตาของคุณก่อนที่จะรับชมเนื อหา

อาการที่ต้องหยุด หรือ ละเว้นการรับชมเนื ้อหา 3 มิติ
้
•• ห้ามรับชมเนื อหา
3 มิติ เมื่อคุณรูส้ ึกเหนื่ อยล้าจากการพักผ่อนไม่เพียง
่ รา
พอ ท�ำงานมากเกินไป หรือดืมสุ
้ 3 มิติ และพักผ่อนเพียง
•• เมื่ออาการเหล่านี ,้ ให้หยุดใช ้ หรือรับชมเนื อหา
พอที่จะบรรเทาอาการ
--ควรปรึกษาแพทย ์ หากยังคงมีอาการอยู่ อาจรวมถึงอาการปวดหัว,
่ , ใจสัน,
่ ตาพร่ามัว, รูส้ ึกไม่สบาย,
ปวดลูกตา, เวียนหัว, อาการคลืนไส้
ภาพซ ้อน, มองภาพไม่ชดั หรือความเมื่อยล้า

ข้อควรระวัง

สภาพแวดล้อมขณะรับชม
•• ระยะห่างในการรับชม
--รักษาระยะห่างอย่างน้อยสองเท่าของความยาวเส้นทแยงมุมจอภาพ
้ 3 มิติ ถ้าคุณรูส้ ึกไม่สบายในการดูเนื อหาแบบ
้
เมื่อดูเนื อหา
3 มิติ, ให้
ขยับระยะการรับชมให้หา่ งไกลจากโทรทัศน์

•• ให้แน่ ใจว่าจะใช ้แว่นตา 3 มิติสำ� หรับ LG มิฉะนั้นคุณอาจจะไม่สามารถ
ที่จะดูวิดีโอ 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง
•• ไม่ควรใช ้แว่น 3 มิติ แทนแว่นตาปกติของคุณ, แว่นตากันแดดหรือแว่นป้ องกัน
•• การใช ้แว่น 3 มิติดดั แปลงอาจก่อให้เกิดความเครียดทางสายตา หรือ
้
ความผิดเพียนของภาพ
•• ไม่ควรเก็บแว่นตา 3 มิติของคุณในอุณหภูมิสงู หรือต�่ำ เพราะจะท�ำให้
เกิดการเสียรูป
•• แว่นตา 3 มิติมีความเปราะบาง และง่ายที่จะเกิดรอยขีดข่วน ควรใช ้ผ้า
้ วนเลนส ์ อย่าขูดขีดเลนส ์ของแว่นตา
อ่อนนุ่ มเช็ดเมื่อท�ำความสะอาดชินส่
3 มิติกบั วัตถุมีคม หรือท�ำความสะอาด เช็ดด้วยสารเคมี

การเตรียมพร้อมใช้งาน
บันทึก
•• ภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากโทรทัศน์ของคุณ
•• รายการเมนู OSD (On Screen Display) ที่แสดงเป็ นตัวอย่างในคูม่ ือนี ้
อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์
•• เมนู ที่มีอยูแ่ ละตัวเลือกอาจแตกต่างจากแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ ์ที่คุณก�ำลังใช ้
้
•• คุณลักษณะใหม่อาจจะเพิ่มเข ้ากับโทรทัศน์นีในอนาคต
•• โทรทัศน์สามารถอยูใ่ นโหมดสแตนด ์บายเพื่อที่จะลดการใช ้พลังงาน และ
โทรทัศน์ควรจะปิ ดใช ้งานถ้าไม่ได้รบั ชมบางเวลา เพื่อประหยัดพลังงาน
•• พลังงานที่ใช ้ระหว่างการใช ้งานจะลดลงมากหากระดับของความสว่างของ
่ จะช่
้ วยลดค่าใช ้จ่ายโดยรวม
ภาพลดลง, และสิงนี
•• อุปกรณ์ที่แถมอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุน่
์
่
•• บริษทั ขอสงวนสิทธิการเปลี
ยนแปลงอุ
ปกรณ์เสริมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สาย HDMI และอุปกรณ์ USB ควรหนา
น้อยกว่า 10 มม. และความกว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ
USB 2.0 ใช้หน่วยความจำ� USB หรือสายเคเบิล USB ให้พอดีกับ
พอร์ต USB ของโทรทัศน์.

อายุของผู ช
้ ม
•• เด็กอ่อน / เด็ก
่� า 5 ปี ห้ามรับชมเนื อหา
้
--เด็กที่มีอายุตำกว่
3 มิติ
่
่
--เด็กทีมีอายุตำกว่
� า 10 ปี อาจตอบสนองเกินจริง และกลายเป็ นตื่น
เต้นมากเกินไปเนื่ องจากสายตาของพวกเขาอยู่ในการพัฒนา(เช่น
พยายามที่จะสัมผัสหน้าจอ หรือพยายามที่จะกระโดดลงไปในจอ ควร
้
ให้ความสนใจเป็ นพิเศษในขณะเด็กรับชมเนื อหา
3 มิติ
้
--เด็กมีความแตกต่างของสายตามากในการรับชมเนื อหา
3 มิติ จะได้
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B

B
A

A

*A <
= 10 มม.

*B <
= 18 มม.

่ รบั การรองรับ และมีสญ
•• ใช ้สาย HDMI ทีได้
ั ญลักษณ์ HDMI ติดมาพร้อมกัน
•• หากท่านไม่ได้ใช ้สายที่ได้รบั การรองรับ อาจท�ำให้ไม่แสดงภาพหรือการ
่ ออาจล้มเหลวได้ (สาย HDMI ที่แนะน� ำ)
เชือมต่
--สาย High-Speed HDMI®/TM (3 เมตรหรือน้อยกว่า)
--สาย High-Speed HDMI®/TM พร้อมด้วย Ethernet

ข้อควรระวัง

อุปกรณ์เสริมแยกขาย
้
่
่
่อการปรับปรุงคุณภาพโดย
สินค้าซือแยกสามารถเปลี
ยนแปลงหรื
อปรับเปลียนเพื
้ นค้าเหล่านี อุ้ ปกรณ์
ไม่ตอ้ งแจ้งใด ๆ ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายของคุณที่จะซือสิ
้ ำงานกับบางรุน่ ชือรุ
่ น่ หรือการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี จะท�
่
เนื่ องจากการปรับปรุงเปลียนแปลงคุ
ณภาพ หรือนโยบายของบริษทั
(เฉพาะบางรุน่ )
AG-F***
AN-MR600
แว่นตา Cinema 3D เมจิกรีโมตคอนโทรล
AG-F***DP
แว่นตา Dual Play

การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์
้ ่อป้ องกันไม่ให้โทรทัศน์เป็ นรอยขีดข่วนหรือเกิด
โปรดทราบค�ำแนะน� ำต่อไปนี เพื
ความเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยจากการขนส่งโดยค�ำนึ งถึงชนิ ดและขนาด
•• แนะน� ำให้เคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ดว้ ยกล่องและโฟมที่แถมมา
พร้อมกับเครื่อง
๊
่ อต่าง ๆ ก่อนเคลือนย้
่ าย
•• ถอดปลักไฟหลั
ก และสายเชือมต่
่
่
่ าย
•• ขณะยกเครืองให้หนั หน้าเครืองออกจากตัวผูย้ กหรือเคลือนย้

ภาษาไทย

•• อย่าใช ้สินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รบั การรับรอง เพื่อความปลอดภัยและช่วง
ชีวิตของผลิตภัณฑ ์
•• ความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใช ้สินค้าที่ไม่ได้รบั การรับรองจะไม่ได้
รับการคุม้ ครองจากรับประกันของบริษทั
่ ตอ้ งลอกออก
•• ในบางรุน่ มีฟิล ์มบาง ๆ ติดอยูเ่ คลือบผิวหน้าจอ ซึงไม่

•• จับด้านบนและล่างของกรอบโทรทัศน์อย่างมั่นคง. ให้แน่ ใจว่าไม่สมั ผัส
้ ่ตะแกรงล�ำโพง
ส่วนที่โปร่งใส, ล�ำโพง, หรือพืนที

AN-VC550
กล้อง Smart Camera

อุปกรณ์เครื่องเสียง
LG

การบ�ำรุงรักษา

่ บโทรทัศน์ขนาดใหญ่
•• ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมื่อต้องการขนย้ายเครืองรั
่ ายเครื่องรับโทรทัศน์ตามรูปที่แสดง
•• เคลือนย้

การท�ำความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์
ท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
และจะยืดอายุการใช ้งานผลิตภัณฑ ์
่
้
่ ออืน่ ๆ ออกก่อน
•• ให้แน่ ใจปิ ดเครืองและถอดสายไฟรวมทั
งสายเคเบิ
ลเชือมต่
่
•• เมือโทรทัศน์ไม่ได้ใช ้มาเป็ นเวลานาน, ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบเพื่อ
ป้ องกันความเสียหายที่เกิดได้จากฟ้ าผ่า หรือ ไฟกระชาก

หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตัง้
่
ก�ำจัดสิงสกปรกฝุ่
นละอองหรือฝุ่ นบาง ๆ ควรเช็ดผิวด้วยผ้าแห้งสะอาดและอ่อนนุ่ ม
่
เมือต้องการเช็ดท�ำความสะอาดคราบสกปรกควรท�ำความสะอาดด้วยผ้านุ่ มชุบ
้ ่สะอาดหรือผงซักฟอกอ่อนเจือจาง จากนั้นเช็ดออกทันทีดว้ ยผ้าแห้ง
ในน� ำที
•• หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอทุกครัง,้ เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ไปที่หน้าจอ
้ วหน้าจอด้วยเล็บมือของคุณหรือวัตถุที่มีคม,
•• อย่าผลักถูหรือกระทบพืนผิ
เพราะอาจส่งผลให้เกิดรอยขีดข่วนและการบิดเบือนของภาพ
•• อย่าใช ้สารเคมีใด ๆเนื่ องจากอาจสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ ์
้ ว. ถ้าน� ำเข
้ ้าสูโ่ ทรทัศน์, มันอาจจะท�ำให้เกิด
•• อย่าฉี ดของเหลวลงบนพืนผิ
ไฟไหม้, ไฟฟ้ าช็อตหรือผลิตภัณฑ ์ท�ำงานผิดปกติ

•• ในขณะขนส่งไม่ควรให้เครื่องรับโทรทัศน์ได้รบั การกระทบกระเทือน
•• ปรับทิศทางของเครื่องให้อยูใ่ นลักษณะใช ้งานในขณะขนส่ง
•• ห้ามใช ้แรงกดลงบนฝาหลังของเครื่แงรับโทรทัศน์
่ าย ระมัดระวังปุ่ มกดแบบ joystick
•• เมื่อจับเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อเคลือนย้
ที่ด้านล่าง ของเครื่องรับโทรทัศน์
ข้อควรระวัง
•• หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่จอภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ เพราะอาจท�ำความ
เสียหายกับหน่ วยให้กำ� เนิ ดภาพภายใน
่ ายเครื่องรับโทรทัศน์ โดยดึงที่เก็บสาย หากที่เก็บสายขาด
•• ห้ามเคลือนย้
จะท�ำให้เครื่องรับโทรทัศน์เสียหายได้

สายไฟเครื่องรับโทรทัศน์
่
่สะสมอยูบ่ นสายไฟอย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำจัดฝุ่ นหรือสิงสกปรกที
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การใช้งานปุ่มกดแบบ Joystick
ภาษาไทย

(รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน)
่ บโทรทัศน์, โดยเลือนนิ
่ วที
้ ่บริเวณ
ท่านสามารถควบคุมการท�ำงานของเครืองรั
่ น,
้ เลือนลง,
่
่
่
ปุ่ มกดแบบ joystick เลือนขึ
เลือนซ
้าย, เลือนขวา

้ ะ
การวางเครื่องแบบตังโต๊
(แตกต่างกันไปในแต่ละรุน่ )
1. จัดวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางที่ต้องการ 

--เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อ
ยืดอายุการใช ้งานให้นานยิ่งขึน้

10 ซม.
ปุ่ มกดแบบ joystick

10 ซม.

.
10 ซม
10 ซม.

10 ซม.
๊
2. ต่อสายไฟหลักเข ้ากับปลักไฟ
ข้อควรระวัง

้
การใช้งานพืนฐาน
เปิ ดเครื่อง

่ บโทรทัศน์ปิดอยู,่ ใช ้นิ วกดที
้
่
เมื่อเครืองรั
ปุ่ ม joystick 1 ครัง้ แล้วปล่อย

ปิ ดเครื่อง

่ บโทรทัศน์เปิ ดอยู,่ ใช ้นิ วกดปุ่
้
เมื่อเครืองรั
ม
ที่ปุ่ ม joystick ค้างไว้ซกั ครู่ แล้วปล่อย
(หากปรากฏ, รายการเมนู ให้กดค้างไว้
ซักครูจ่ นรายการเมนู หายไป)

ควบคุมเสียง

้ อนปุ่
่ ม joystick และเลือนไปซ
่
ใช ้นิ วเลื
้าย
หรือขวา เพื่อปรับระดับความดังของเสียง

้ อนปุ่
่ ม joystick เลือนขึ
่ น้
้นิ วเลื
ควบคุ ม ช่อ ง หากใช
่ องรายการ
หรื
อ
ลงจะเป็
นการปรั
บ
เปลี
ยนช่
รายการ
ที่ได้บนั ทึกไว้ได้ตามต้องการ

การปรับรายการเมนู
่ บโทรทัศน์ กดปุ่ ม joystick 1 ครังสามารถปรั
้
เมื่อเปิ ดเครืองรั
บค่าต่าง ๆ ของ
่ มกด joystick ไปในทิศทาง บน ล่าง ซ ้าย หรือ ขวา
รายการเมนูโดยกดเลือนปุ่
ปิ ดเครื่องรับโทรทัศน์
ลบการแสดงผลบนหน้าจอและกลับไปรับชมรายการ
่
เปลียนการรั
บชมจากแหล่งสัญญาณภายนอก
เปิ ดใช ้งานเมนู หลัก
บันทึก
่ มซ ้ายขวาหรือบนล่าง เพราะจะ
•• ระวังอย่ากดปุ่ ม joystick ก่อนที่จะเลือนปุ่
่ องรายการได้
ท�ำให้ไม่สามารถปรับระดับเสียงและเปลียนช่
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้ ่องรับโทรทัศน์ใกล้กบั แหล่งก�ำเนิ ดความร้อนต่าง ๆ เพราะ
•• ห้ามติดตังเครื
ความร้อนจะท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องรับโทรทัศน์
คำ�เตือน
้ ำแหน่ งที่มั่นคงเพียงพอ, อาจเกิด
•• ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตังในต�
อันตรายจากการตกหล่น การบาดเจ็บต่าง ๆ สามารถป้ องกันได้ หาก
ปฏิบตั ิตามค�ำแนะน� ำดังต่อไปนี ้
้
»» ใช ้ตู ้ หรือ ชันวาง
ที่ได้รบั การรับรองจากผูผ้ ลิต
้
»» ใช ้เฟอร ์นิ เจอร ์ที่สามารถป้ องกัน และให้ความปลอดภัยในการติดตังและ
ใช ้งานเครื่องรับโทรทัศน์
้ ำแหน่ งที่เหมาะสม ไม่ลน้ เกินขอบของ
»» ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าติดตังในต�
เฟอร ์นิ เจอร ์
้ องรั
่ บโทรทัศน์กบั เฟอร ์นิ เจอร ์ทีมี่ ความสูงเกินไป (เช่น ตูเ้ ก็บ
»» ไม่ควรติดตังเครื
้
่ บโทรทัศน์กบั เฟอร ์นิ เจอร ์
ของ หรือชันวางหนั
งสือ) โดยไม่มีการยึดเครืองรั
และวางเครื่องรับโทรทัศน์ในต�ำแหน่ งที่เหมาะสม
่ บโทรทัศน์บนผ้ารองบนเฟอร ์นิ เจอร ์หรือวัสดุใด ๆ ระหว่าง
»» ไม่ควรวางเครืองรั
เครื่องรับโทรทัศน์กบั เฟอร ์นิ เจอร ์
»» ให้ความรูแ้ ก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปี นบนเฟอร ์นิ เจอร ์ไปถึง
โทรทัศน์ หรือ ระมัดระวังเด็ก ๆ เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ

การใช้ระบบความปลอดภัย Kensington
(เฉพาะรุน่ )
•• รูปที่แสดงอาจมีความไปแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
ช่องส�ำหรับระบบความปลอดภัย Kensington อยู่ที่บริเวณด้านหลังของ
เครื่องรับโทรทัศน์ ส�ำหรับข ้อมูลเพิ่มเติมและการใช ้งานศึกษาเพิ่มเติมได้
่ อสายระบบความปลอดภัย
จาก http://www.kensington.com เชือมต่
Kensington กับเครื่องรับโทรทัศน์ดงั รูป

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
้ สามารถใช ้ในทุกรุน่ )
(คุณลักษณะนี ไม่

้ วยึดติดกับผนัง)
อุปกรณ์เสริมแยกซือ(ตั
รุ่น

200 x 200

300 x 300

ขนาดสลักเกลียว

M6

M6

จ�ำนวนสลักเกลียว

4
LSW240B
MSW240
60/65LF63**

4
LSW350B
MSW240

ตัวยึดติดกับผนัง
1. ใส่สลักเกลียวและขันให้แน่ น, หรือตัวยึดโทรทัศน์และสลักเกลียวที่ด้าน
หลังของโทรทัศน์
•• หากมีสลักเกลียวแทรกลงที่ต�ำแหน่ ง สลักเกลียวอยู่, เอาสลักเกลียว
นั้นออกก่อน
้ วยึดผนังกับสลักเกลียวเข ้ากับผนัง จับคูต่ ำ� แหน่ งของตัวยึดผนัง
2. ติดตังตั
และสลักเกลียวบนด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
่ อสลักเกลียวและตัวยึดผนังอย่างแน่ นหนาด้วยเชือกที่มีความ
3. เชือมต่
้ วเรียบ
ทนทาน ตรวจสอบให้แน่ ใจเพื่อให้เชือกอยูใ่ นแนวนอนกับพืนผิ
ข้อควรระวัง
้
•• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเด็กไม่ได้ปีนขึนไปบนหรื
อห้อยโหนที่บริเวณของ
หน้าจอโทรทัศน์

รุ่น
VESA (A x B)

้
•• ใช ้ชันวางหรื
อตูท้ ี่มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่พอที่จะรองรับโทรทัศน์
อย่างปลอดภัย
•• ตัวยึด สลักเกลียว และเชือกเป็ นอุปกรณ์เสริมที่ต้องแยกซือ้ คุณ
้ ่มเติมส�ำหรับอุปกรณ์เสริมจากตัวแทนจ�ำหน่ ายใกล้บา้ น
สามารถหาซือเพิ

้ ่องแบบแขวนกับผนัง
การติดตังเครื

M6

จ�ำนวนสลักเกลียว

4

ตัวยึดติดกับผนัง

LSW350B

รุ่น

32LF65**

42/50/55LF65**

VESA (A x B)

200 x 200

400 x 400

ขนาดสลักเกลียว

M6

M6

จ�ำนวนสลักเกลียว

4
LSW240B
MSW240
60/65LF65**

4
LSW440B
MSW240
70LF65**

รุ่น
VESA (A x B)

400 x 400

600 x 400

ขนาดสลักเกลียว

M6

M6

จ�ำนวนสลักเกลียว

4

4

ตัวยึดติดกับผนัง

LSW440B

LSW640B

ติดตัวยึดเสริมส�ำหรับยึดติดกับผนังที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์อย่าง
้
้
้ ่มันคง.
่
ระมัดระวัง และติดตังขาแขวนบนผนั
งในแนวตังฉากกั
บพืนที
เมื่อคุณ
ติดโทรทัศน์กบั วัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ, กรุณาติดต่อบุคลากรที่มีความช�ำนาญงาน
้ บผนังโดยช่างมืออาชีพผูช้ ำ� นาญ
แอลจีแนะน� ำให้ติดตังกั

10 ซม.

10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.

่
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าสกรูและตัวยึดติดผนังทีจะใช
้ยึดกับผนังตรงตามมาตรฐาน
VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดตัวยึดติดผนังจะอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี ้

300 x 300

ขนาดสลักเกลียว

ตัวยึดติดกับผนัง

บันทึก

49/55LF63**
ภาษาไทย

VESA (A x B)

32/40/43LF63**

A
B

ข้อควรระวัง
่ ่หรือติดตังโทรทั
้
•• ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน, แล้วเคลือนที
ศน์มิฉะนั้นอาจ
้
เกิดขึนไฟฟ้
าช็อต
้
•• ถอดขาตังออกก่
อนที่จะท�ำการติดตัง้ โดยท�ำตรงกันข ้ามกับวิธปี ระกอบ
้
•• หากคุณติดตังโทรทั
ศน์บนเพดานหรือผนังแบบเอียง, มันอาจตกและท�ำให้
เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ให้ใช ้ ตัวยึดติดผนังที่ได้รบั อนุ ญาตจาก LG และ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายใกล้บา้ นหรือบุคลากรที่มีความช�ำนาญ
้
•• ไม่ขนั สกรูแน่ นจนเกินไป เพราะการท�ำเช่นนี อาจท�
ำให้เกิดความเสียหาย
กับโทรทัศน์และการรับประกันเป็ นโมฆะ
•• ใช ้สกรูและอุปกรณ์ยึดติดกับผนัง ตรงตามมาตรฐาน VESA ความเสีย
หายหรือการบาดเจ็บ โดยใช ้ผิดประเภท หรือใช ้อุปกรณ์ไม่ถกู ต้องไม่
รวมอยูใ่ นการรับประกัน
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บันทึก

ภาษาไทย

•• ใช ้สกรูที่มีการระบุไว้ในข ้อก�ำหนดของมาตรฐานสกรูของ VESA
้
้ วนที่จ�ำเป็ น
•• ชุดประกอบตัวยึดติดผนังประกอบด้วยคูม่ ือการติดตังและชิ
นส่
•• อุปกรณ์ตวั ยึดกับผนังเป็ นอุปกรณ์เสริมพิเศษ ท่านสามารถติดต่อตัวแทน
่
จ�ำหน่ าย หรือร้านค้าผูเ้ ชียวชาญในการติ
ดตัง้
้ ่กบั ตัวยึดติดผนังตรวจสอบให้
•• ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันขึนอยู
แน่ ใจว่าใช ้ความยาวที่เหมาะสมส�ำหรับข ้อมูล
•• เพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากคูม่ ือที่มาพร้อมกับตัวยึดติดผนัง
• เมื่อติดตั้งแบบติดกับผนัง ควรใช้แผ่นลาเบล(Adhesive labe)ที่แถม
ไปพร้อมกับเครื่องติดที่ช่อง เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นและคราบ
สกปรก(เฉพาะรุ่นที่แถมไปพร้อมเครื่อง)
แถมพร้อมเครื่อง

Adhesive label
• เมื่อใช้อุปกรณ์ยึดกับผนังของบริษัทอื่นนอกจากที่กำ�หนดควรใช้
wall mount spacer เพื่อปรับระยะในการติดตั้ง(เฉพาะรุ่นที่แถม
ไปพร้อมเครื่อง)
แถมพร้อมเครื่อง

่
่
สัญญาณรบกวนขึน้ เปลียนเอาท
์พุทเครืองคอมพิ
วเตอร ์ไปความละเอียด
อื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชที่อัตราอื่นหรือปรับความสว่างและความคม
ชัด ในรายการเมนู PICTURE (ระบบภาพ) จนกว่าภาพที่ปรากฏชัดเจน
•• ในโหมดคอมพิวเตอร ์ บางค่าความละเอียดอาจไม่ท�ำงานอย่างถูกต้องขึน้
อยูก่ บั กราฟิ กการ ์ด.

่ อกับสายอากาศ
การเชือมต่
่ อเครื่องรับโทรทัศน์กบั สายอากาศขนาดมาตรฐาน (75 Ω)
เชือมต่
•• ควรใช ้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ ในกรณี ที่ต่อกับเครื่อง
รับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือมากกว่า
่
้ ปกรณ์
•• ในบริเวณที่มีสญ
ั ญาณไม่ชดั เจน หรือมีคลืนรบกวน
ควรติดตังอุ
เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรือบูตเตอร ์
•• เพื่อเพิ่มประสิทธิของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทางสายอากาศ
ในทิศทางที่เหมาะสม
•• สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลงสัญญาณไม่รวมอยูใ่ นชุด
๊ กครังก่
้ อนการเชือมต่
่ อกับ
•• เพื่อป้ องกันความเสียหาย ควรถอดปลักทุ
สายอากาศ
•• รองรับสัญญาณเสียง DTV : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC

่ อกับจานดาวเทียม
การเชือมต่
(เฉพาะรุน่ รองรับดาวเทียม)
่ อเครืองรั
่ บโทรทัศน์กบั จานดาวเทียมโดยผ่านช่องเชือมต่
่ อดาวมเทียม
เชือมต่
ผ่านสายสัญญาณดาวเทียม (75 Ω).

่ อ CI module
การเชือมต่
(เฉพาะบางรุน่ )
เมื่อรับชมรายการเข ้ารหัส(จ่ายค่าสมาชิก) ในโหมดดิจติ อล
Wall Mount Spacer

การเชื่ อมต่ อ กับ อุ ป กรณ์ภ ายนอก(ค� ำ
แนะน� ำ)
่ อกับอุปกรณ์ภายนอก ใช ้รูปภาพประกอบจากรุน่
ในหัวข ้อ การเชือมต่
่ ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข ้ากับโทรทัศน์ และเปลียนโหมดเพื
่
่อเลือก
เชือมต่
่ อของอุปกรณ์
อุปกรณ์ภายนอก ส�ำหรับข ้อมูลเพิ่มเติมของการเชือมต่
ภายนอก, อ้างอิงจากคูม่ ือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น
่ น DVD เครืองบั
่ นทึก
อุปกรณ์ภายนอกคือ : กล่องรับสัญญาณ HD เครืองเล่
สัญญาณ ระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์เก็บข ้อมูลแบบ USB, คอมพิวเตอร ์
่ ออืน่ ๆ
เครื่องเล่นเกมส ์ และอุปกรณ์เชือมต่
บันทึก
่ ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างไปแต่ละรุน่
•• การเชือมต่
่ ออุปกรณ์ภายนอกเข ้ากับโทรทัศน์โดยไม่คำ� นึ งถึงล�ำดับของช่อง
•• เชือมต่
่ อโทรทัศน์
เชือมต่
่ นทึก DVD หรือ VCR ให้ตรวจ
•• หากคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครืองบั
่ อกับโทรทัศน์สญ
สอบการเชือมต่
ั ญาณเคเบิลเข ้ากับโทรทัศน์ผ่านเครื่อง
บันทึก DVD หรือ VCR ส�ำหรับข ้อมูลเพิ่มเติมของการบันทึกอ้างอิงจาก
่ อ
คูม่ ือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชือมต่
•• โปรดดูที่คูม่ ือของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับการใช ้งาน
่ ออุปกรณ์เล่นเกมเข ้ากับโทรทัศน์ ใช ้สายเคเบิลที่มาพร้อม
•• หากคุณเชือมต่
กับอุปกรณ์การเล่นเกมส ์
่ อกับคอมพิวเตอร ์ อาจมีสญ
•• ในโหมดเชือมต่
ั ญาณรบกวนที่เกี่ยวข ้อง
้
กับความละเอียด รูปแบบแนวตังความคมชั
ดหรือความสว่าง ถ้าเกิด
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บันทึก
่ อ CI module เข ้ากับช่อง PCMCIA ในต�ำแหน่ ง
•• ตรวจสอบว่าเชือมต่
่ อไม่ถูกต้องอาจท�ำความเสียหายให้กบั เครื่องรับ
ที่ถูกต้อง หากเชือมต่
โทรทัศน์และช่องต่อ PCMCIA ได้
่ อ CI+
•• หากเครื่องรับโทรทัศน์ไม่แสดงภาพหรือเสียงใด ๆ เมื่อเชือมต่
CAM โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ

่ ออืน
่ ๆ
การเชือมต่
่ อกับอุปกรณ์อืน่ ๆ เพื่อให้ภาพและเสียงที่ชัดเจนที่สุด แนะน� ำให้
การเชือมต่
่ อโดยใช ้ช่อง HDMI ผ่านสาย HDMI ซึงจั
่ ดหาได้ตามร้านค้าชันน�
้ ำทัวไป
่
เชือมต่

INPUT

Q.MENU

1

2

3

7

8

9

้
แสดงรายการโปรแกรมช่องที่ตังไว้
4
5 6 เป็ นรายการโปรด
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยูป่ ัจจุบนั

การใช้งานรีโมตคอนโทรล
(เฉพาะบางรุน่ )
้ บายการใช ้งานปุ่ มกดบนเครืองรั
่ บโทรทัศน์และปุ่ มกดของรีโมทคอนโทรล
คูม่ ือนี อธิ
ควรศึกษาคูม่ ือการใช ้งานเพื่อใช ้งานเครื่องรับโทรทัศน์ได้อย่างละเอียด และ
เพื่อประสิทธิภาพในการใช ้งาน
่
่ให้เปิ ดฝาช่องใส่แบตเตอรรี่ที่อยูด่ า้ นนอกใส่แบตเตอรี่
การเปลียนแบตเตอรี
้ั
่ให้ตรงกัน กับ
ชนิ ด AAA ขนาด 1.5V จ�ำนวน 2 ก้อน ใส่ขวแบตเตอรี
ช่องใส่แบตเตอรี่
และ
และปิ ดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ หากต้องการถอด
แบตเตอรี่ให้ยอ้ นกลับย้อนกลับกับการใส่แบตเตอรี่

MUTE
RECENT

BACK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GUIDE

0

Q.VIEW

B

FAV
P
A
G
E

INFO
MUTE
RECENT

A

MY APPS

ปุ่ มเลือBACK
กสัญLIVE
ญาณภาพและเสี
ยงจากภายนอก
MENU EXIT
แสดงรายการเมนู อย่างง่ายหรือเมนู ลดั ต่างๆ
ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ (เฉพาะรุน่ )
TEXT T.OPT
SLEEP
(User Guide) เปิ ดคูม่ ือใช ้งาน
LIVE TV

REC

SUBTITLE

AD/

EXIT

TEXT

T.OPT

SLEEP

AD/

TV/RAD

LIVE TV

REC

D

C
แสดงประวัติการรับชมในปัจจุบนั
(HOME) เข ้าสูเ่ มนูใช ้งาน Home
แสดงรายการ Apps.
ปุ่ มทิศทาง (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ส�ำหรับเลื่อนต�ำแหน่ งในรายการ
เมนู หรือตัวเลือกต่าง ๆ
เลือกรายการเมนู ที่อยูป่ ัจจุบนั หรือยืนยันค่าต่าง ๆ
กลับไปยังรายการเมนู กอ่ นหน้า
แสดงรายการแนะน� ำ โปรแกรมช่อง ค้นหา และ บันทึก
ออกจากรายการเมนู และกลับสูก่ ารรับชมรายการปกติ

D

OK

(POWER) เปิ ด/ปิ ดเครื่องรับโทรทัศน์

B

LIVE MENU

C

1

SUBTITLE

A

MY APPS

OK

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชีรี้ โมทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รบั สัญญาณ
รีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์

RATIO

P
A
G
E

INFO

•• ห้ามใช ้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่รว่ มกัน
•• ในโทรทัศน์อะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่ มกดของรีโมทคอนโทรลอาจ
ไม่สามารถท�ำงานได้
•• ในบางประเทศอาจไม่แถมรีโมตคอนโทรลในบางรุน่

Q.MENU

ภาษาไทย

้
ปิ ดเสียงทังหมด
GUIDE
0 Q.VIEW
่
เปลียนโปรแกรมช่
องตามที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว
่
FAV
เลือนไปยั
งหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป

ข้อควรระวัง

INPUT

RATIO

TV/RAD

ปุ่ มกดตัวเลข ปุ่ มส�ำหรับป้ อนตัวเลข
แสดงแนะน� ำโปรแกรมช่องหรือรายการ (เฉพาะรุน่ )
สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
ปรับระดับเสียง

่ เศษ อยูใ่ นการใช ้งานบางเมนู
ปุ่ มสี ฟังก ์ชันพิ
้ น)
(
: สีแดง,
: สีเขียว,
: สีเหลือง,
: สีน�ำเงิ
ปุ่ มกด Teletext (
,
) ปุ่ มส�ำหรับใช ้งานในโหมด teletext
กลับสูก่ ารรับชมรายการปัจบุ นั (เฉพาะบางรุน่ )
้ าเวลาปิ ดเครื่อง
ตังค่
้
ปุ่ มควบคุม (
) ปุ่ มใช ้งานในเนื อหาพรี
เมียม Time
Machine หรือ SmartShare หรือ SIMPLINK กับอุปกรณ์ที่รองรับ
(USB หรือ SIMPLINK หรือ Time Machine)
เริ่มบันทึก และเปิ ดเมนู บนั ทึก (เฉพาะรุน่ ที่รองรับ)
แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจติ อล
เปิ ดปิ ดการใช ้งานค�ำอธิบายเสียง(เฉพาะรุน่ )
เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิจติ อล
1
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LIST

0

EXIT

การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

C

ภาษาไทย

สามารถใช ้งานได้ในบางรุน่
เมื่อปรากฏ “Magic Remote Control battery is low. Change
the battery.” (แบตเตอรี่ของเมจิกรีโมทใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่) ให้
่
่
เปลียนแบตเตอรี
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิ ดฝาหลังของรีโมท แล้วใส่แบตเตอรี่ จ�ำนวน
้ ตรงกัน
2 ก้อน (1.5 V AA) จับคูก่ บั ขัวให้
และ
และปิ ดฝาครอบ
่
ด้านหลัง ในการใช ้งานให้ช ีรี้ โมทไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อต้องการเปลียน
่
่
แบตเตอรีให้ท�ำการตรงข ้ามกับตอนใส่แบตเตอรี
ข้อควรระวัง
•• ห้ามใช ้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่รว่ มกัน
•• ในโทรทัศน์อะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่ มกดของรีโมทคอนโทรลอาจ
ไม่สามารถท�ำงานได้

1. @

2 abc

3 def

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9wxyz

LIST

0

INFO

EXIT

A

GUIDE

TEXT

T.OPT

SUBT.

D

C
่ ำแหน่ งในรายการเมนู หรือตัวเลือกต่าง ๆ
Wheel (OK) ส�ำหรับเลือนต�
และยืนยันการป้ อนข ้อมูลเลือกโปรแกรมช่องที่มีการบันทึกไว้แล้ว
ปุ่ มทิศทาง (บน/ล่าง/ซ ้าย/ขวา)
่ ำแหน่ งในรายการเมนู หรือตัวเลือกต่าง ๆ
ส�ำหรับเลือนต�
้
หากกดปุ่ ม
ขณะใช ้งานตัวชีบนหน้
าจอจะหายไป และ
่ เมื่อต้องการ
เมจิกรีโมทคอนโทรลจะท�ำงานคล้ายรีโมทคอนโทรลโดยทัวไป
้
้
ใช ้งานตัวชีบนหน้าจออีกครัง ให้เขย่าเมจิกรีโมทคอนโทรลซ ้ายขวา

B

แสดงแนะน� ำโปรแกรมช่องหรือรายการ (เฉพาะรุน่ )
(Screen Remote) แสดงรีโมทคอนโทรลที่หน้าจอ
*เข ้าใช ้เมนู ยนู ิ วเวอร ์เซลรีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุน่ )

D

A
(POWER) เปิ ด/ปิ ดเครื่องรับโทรทัศน์
่ อ
GUIDE
(INPUT) เลื
อกสัญญาณจากอุปกรณ์เชือมต่
* กดปุ่ ม
(INPUT) ค้างไว้ซกั ครู่ จะแสดงเมนู เพื่อเลือกอุปกรณ์
่ อมต่
่ อกับเครื่องรับโทรทัศน์และรองรับการใช ้งาน
ภายนอกซึงเชื
ปุ่ มกดตัวเลข ปุ่ มส�ำหรับป้ อนตัวเลข
แสดงโปรแกรมช่
งที่บันทึกSUBT.
ไว้
TEXT อT.OPT
(Space) เปิ ดช่องว่างในแป้ นพิมพ ์ที่หน้าจอ
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยูป่ ัจจุบนั

B
ปรับระดับเสียง
่
เปลียนโปรแกรมช่
องตามที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว
้
(MUTE) ปิ ดเสียงทังหมด
* เมื่อกดปุ่ ม
ค้างไว้จะ เปิ ดปิ ดการใช ้งานค�ำอธิบายเสียง(เฉพาะรุน่ )
P

(HOME) เข ้าสูเ่ มนูใช ้งาน Home
(BACK) กลับไปยังรายการเมนู กอ่ นหน้า
ออกจากรายการเมนู และกลับสูก่ ารรับชมรายการปกติ
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INFO

้
เปิ ด/ปิ ดรับชมเนื อหา
3 มิติ(เฉพาะรุน่ )
การรับรู เ้ สียง
่ อกับระบบเครือข่ายอินเตอร ์เน็ ตเพื่อรองรับการใช ้งาน
ต้องเชือมต่
1. กดปุ่ ม Voice recognition
2. ออกเสียงเมื่อมีหน้าจอแสดงที่ด้านซ ้ายมือของเครื่องรับโทรทัศน์
•• ใช ้ เมจิกรีโมทคอนโทรล ที่ระยะไม่เกิน 10 ซม. จากหน้าของผูใ้ ช ้
•• การรับรูเ้ สียงอาจล้มเหลวเมื่อท่านออกเสียงเร็ว หรือช ้าเกินไป
้ ก่ บั ผูใ้ ช ้ (เสียง, การออกเสียง, น� ำเสี
้ ยง และ
•• อัตราการรับรูเ้ สียงขึนอยู
้ งแวดล้
่
่ บโทรทัศน์)
ความเร็ว) รวมทังสิ
อม (เสียงรบกวน และเสียงของเครืองรั
(Q. Settings) แสดงรายการเมนู อย่างง่ายหรือเมนู ลดั ต่างๆ
* กดปุ่ ม (Q. Settings) ค้างไว้เพื่อแสดงเมนู Advanced
่ เศษ อยูใ่ นการใช ้งานบางเมนู
ปุ่ มสี ฟังก ์ชันพิ
้ น)
( : สีแดง,
: สีเขียว,
: สีเหลือง,
: สีน�ำเงิ
ปุ่ มใช้งาน TELETEXT(
,
) ส�ำหรับใช ้งานเทเลเทกซ ์
แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจติ อล

ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล

ลิขสิทธิ ์

วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล

่
ลิขสิทธิที์ ่รับรองอาจแตกต่างไปตามรุน่ ผลิตภัณฑ ์ ส�ำหรับข ้อมูลเพิ่มเติมเกียว
กับใบอนุ ญาตให้เยี่ยมชม www.lg.com
ภาษาไทย

ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลเพื่อใช ้งานกับเครื่องรับโทรทัศน์
1. ใส่แบตเตอรี่ที่เมจิกรีโมทคอนโทรลและเปิ ดเครื่องรับโทรทัศน์
้ กรีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ และกดปุ่ ม
2. ชีเมจิ
Wheel
(OK) ที่เมจิกรีโมทคอนโทรล
* หากไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือล้มเหลว ปิ ดเครื่องรับโทรทัศน์และเปิ ด
เครื่องใช ้งานและลองอีกครัง้

วิธียกเลิกการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
กดปุ่ ม
(BACK) และ
(HOME) พร้อมกัน ประมาณ 5 วินาที
เพื่อยกเลิกการจับคูก่ นั ระหว่างเมจิกรีโมทคอนโทรลกับเครื่องรับโทรทัศน์
* กดปุ่ ม
ค้างไว้จะสามารถยกเลิกการจับคูแ่ ละจับคูใ่ หม่อีกครัง้ ภายใน
้ ยว
การกดแค่ครังเดี

วิธีใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล

่ บ OPEN SOURCE
ข้อควรรู เ้ กียวกั
SOFTWARE
เพื่อให้ได้ซอร ์สโค้ดภายใต้ GPL, LGPL, MPL และใบอนุ ญาตโอเพนซอร ์ส
้
่ยมชม http://opensource.lge.com
อืน่ ๆ, ที่มีอยูใ่ นผลิตภัณฑ ์นี โปรดเยี
่ าวทังหมด,
้
source code นอกจากนี ้ , เงื่อนไขการอนุ ญาตทีกล่
การรับประกัน
่ บลิขสิทธิที์ ่มีให้ดาวน์โหลด
ข ้อจ�ำกัดการรับประกัน และประกาศเกียวกั
LG Electronics จะให้คณ
ุ ใน CD-ROM จะเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายที่ครอบคลุม
ในการด�ำเนิ นการจัดส่งดังกล่าว (เช่นต้นทุนของข ้อมูล, การขนส่งและการ
จัดการ) เมื่อแจ้งความประสงค ์อีเมลไปที่ opensource@lge.com. ข ้อ
้ ้ได้สำ� หรับสามปี (3) นับแต่วนั ที่คุณซือผลิ
้ ตภัณฑ ์
เสนอนี ใช

•• เขย่าเมจิกรีโมทคอนโทรลไปทางซ ้ายหรือขวา หรือ กดปุ่ ม
(HOME),
(INPUT),
เพื่อให้แสดงตัวชีที้ ่หน้าจอ (ในบางรุน่ จะแสดงตัวชี ้
ที่หน้าจอเมื่อกดปุ่ ม
Wheel (OK))
้
•• ตัวชีจะหายไปจากจอ
หากไม่การใช ้งานเป็ นเวลานาน หรือวางเมจิก
้ ยบ
รีโมทคอนโทรลไว้บนพืนเรี
้ ตอบสนองอย่างราบรืนคุ
่ ณสามารถตังค่
้ าตัวชีใหม่
้ โดยย้ายไป
•• หากตัวชีไม่
ยังขอบของหน้าจอ
่ เร็วกว่าแบบปกติ เพราะมีฟังก ์ชันการ
•• เมจิกรีโมทคอนโทรลใช ้แบตเตอรีได้
้
ท�ำงานเพิ่มขึนมากกว่
าปกติ

ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
•• ใช ้งานเมจิกรีโมทคอนโทรลในระยะที่ไกลที่สุดประมาณ 10 เมตร หากใช ้
้
งานไกลมากกว่าระยะนี อาจเกิ
ดความผิดพลาด หรือไม่สามารถใช ้งานได้
่
่อาจเกิดขึนเนื
้ ่ องจากอุปกรณ์ในบริเวณใกล้
•• ความล้มเหลวของการสือสารที
เคียง อุปกรณ์ไฟฟ้ าเช่นเตาไมโครเวฟหรือผลิตภัณฑ ์ LAN ไร้สายอาจ
่ ยวกันที่ (2.4 GHz)
ท�ำให้เกิดการรบกวน, เนื่ องจากมีการใช ้ย่านความถีเดี
•• เมจิกรีโมทคอนโทรลอาจเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดปกติ
หากมีการตกหล่น หรือได้รบั การกระแทกอย่างหนัก
่ ่อใช ้เมจิกรีโมทคอนโทรล
•• ดูแลไม่ให้ชนเฟอร ์นิ เจอร ์ใกล้เคียงหรือบุคคลอืนเมื
้ สามารถให้บริการที่เกี่ยวข ้องกับความปลอดภัยของ
•• ผูผ้ ลิตและติดตังไม่
มนุ ษย ์อันเนื่ องมากจากอุปกรณ์ไร้สาย ที่สามารถใช ้งานได้และมีความ
่
เป็ นไปได้ที่จะมีการรบกวนของคลืนไฟฟ้
า
่
•• แนะน� ำให้เคลือนย้าย Access Point (AP) ให้อยู่ในระยะมากกว่า 1
เมตร จากเครื่องรับโทรทัศน์ หากติดตัง้ ไว้ใกล้กว่านั้น อาจมีการ
่ นและกันได้
รบกวนซึงกั
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้ น
การแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองเบืองต้
ภาษาไทย

ไม่สามารถควบคุมโทรทัศน์ควบคุมรีโมทคอนโทรล
•• ตรวจสอบเซ็นเซอร ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ ์และลองอีกครัง้
•• ตรวจสอบหากมีอปุ สรรคระหว่างผลิตภัณฑ ์และรีโมทคอนโทรล
้ างถูกต้อง ( กับ
•• ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงท�ำงานและติดตังอย่
, กับ ).
ไม่แสดงภาพและเสียง
•• ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ ์เปิ ดอยู่
่ ออยูก่ บั เต้าเสียบ
•• ตรวจสอบว่าสายไฟเชือมต่
๊ งโดยการเชือมต่
่ อสินค้าอืน่ ๆ
•• ตรวจสอบหากมีปัญหาในปลักผนั
โทรทัศน์ปิดกะทันหัน
้ าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจจะหยุดชะงัก
•• ตรวจสอบการตังค่
้ า Automatic Standby(เฉพาะรุน่ ) / Sleep Timer
•• ตรวจสอบการตังค่
/ Timer Power Off ไว้หรือไม่ ในรายการเมนู TIMERS
•• หากไม่มีสญ
ั ญาณเข ้าในขณะโทรทัศน์เปิ ดอยู,่ โทรทัศน์จะปิ ดโดยอัตโนมัติ
หลังจาก ประมาณ 15 นาทีหลังจากที่ไม่มีการใช ้งาน.
่ อกับคอมพิวเตอร ์ (HDMI/DVI) ปรากฏ ‘No signal’ (ไม่มี
เมื่อเชือมต่
สัญญาณ) หรือ ‘Invalid Format’
้
•• เปิ ด/ปิ ด เครื่องรับโทรทัศน์อีกครังโดยใช
้รีโมทคอนโทรล
่ อสาย HDMI อีกครัง้
•• เชือมต่
่ นเครืองคอมพิ
่
้
่เปิ ดเครืองรั
่ บโทรทัศน์ไว้
•• เริมต้
วเตอร ์ใหม่อีกครังขณะที

ข้อมู ลจ�ำเพาะ
โมดูล Wireless
่
่
่
•• เนื่ องจากข ้อก�ำหนดของการใช ้งานคลืนความถี
ในแต่
ละประเทศทีอาจจะแตก
่
่ บตั ิการและผลิตภัณฑ ์
ต่างกันผูใ้ ช ้ไม่สามารถเปลียนหรื
อปรับความถีปฏิ
้ าส�ำหรับตารางความถีในระดั
่
นี มี้ การตังค่
บภูมิภาค
้
้ ่ำ 20
•• อุปกรณ์นี้ควรได้รบั การติดตังและด�
ำเนิ นการกับระยะทางขันต�
้ นข ้อมูล
เซนติเมตรระหว่างอุปกรณ์และร่างกายของคุณ และประโยคนี เป็
่
่อประกอบการพิจารณาของสภาพแวดล้อมของผูใ้ ช ้
ทัวไปเพื

0197
(เฉพาะรุน่ LF63**, LF65**)
ข ้อมูลโมดูล Wireless (LGSBW41)

0197

เครือข่ายไร้สาย
มาตฐาน

IEEE 802.11a/b/g/n

บลูทธู

มาตรฐาน

Bluetooth Version 4.0

ช่วงความถี่

2400 ถึง 2483.5 MHz

2400 ถึง 2483.5 MHz
ช่วงความถี่

5150 ถึง 5250 MHz
5725 ถึง 5850 MHz (นอกเหนื อ EU)
802.11a: 13 dBm

ก�ำลังขับ
(สูงสุด)

802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm
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ก�ำลังขับ
(สูงสุด)

10 dBm หรือ Lower

ขนาดของ CI โมดูล1 (กว้าง x สูง x หนา)

0 °C to 40 °C

้ ่ใช ้งาน
ความชืนที

น้อยกว่า 80 %

อุณหภูมิในการเก็บ

-20 °C ถึง 60 °C

้ ่ใช ้การเก็บรักษา
ความชืนที

น้อยกว่า 85 %

โทรทัศน์ระบบดิจติ อล
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

โทรทัศน์ระบบอะนาล็อก
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

ระบบโทรทัศน์

DVB-T3
DVB-T/T21
DVB-T/T2/C/S/S22

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

ครอบคลุมสัญญาณ

VHF, UHF
C-Band2, Ku-Band2

VHF, UHF, CATV

จ�ำนวนช่องที่รองรับมากสุด

DVB-T/T2 & อะนาล็อก TV : 1,500
DVB-S/S2 : 6,000

ความต้านทานเสาอากาศ
ภายนอก

75 Ω

ภาษาไทย

่
อม
สภาพสิงแวดล้

100.0 มม. x 55.0 มม. x 5.0 มม.

อุณหภูมิในการท�ำงาน

1 เฉพาะรูน่ ที่รองรับ DVB-T2
2 เฉพาะรุน่ ที่รองรับ DVB-T2/C/S2
3 ในรุน่ DVB-T แต่ฟังก ์ชัน่ DVB-T ไม่รองรับในรุน่ ส�ำหรับประเทศ India และ Philippines.
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¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

â»Ã´Í‹Ò¹¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´¡‹Í¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹
áÅÐà¡çºäÇŒÍŒÒ§ÍÔ§ÊíÒËÃÑº¡ÒÃãªŒ§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µ

www.lg.com

2

ÃËÑÊ¤ÕÂ

ÀÒÉÒä·Â

ÃËÑÊ¤ÕÂ

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

ÃËÑÊ

¿˜§¡ªÑè¹

(Hexa)

ÃËÑÊ

ºÑ¹·Ö¡

(Hexa)

¿˜§¡ªÑè¹

ºÑ¹·Ö¡

00

CH +, PR +

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

53

List

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

01

CH -, PR -

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

5B

Exit

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

02

Volume +

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

60

PIP(AD)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

03

Volume -

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

61

Blue

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

06

> (Arrow Key / Right Key)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

63

Yellow

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

07

< (Arrow Key / Left Key)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

71

Green

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

08

Power

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

72

Red

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

09

Mute

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

79

Ratio / Aspect Ratio

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

0B

Input

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

91

AD (Audio Description)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

0E

SLEEP

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

7A

User Guide

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

0F

TV, TV/RAD

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

7C

Smart / Home

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

7E

SIMPLINK

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

10 - 19 * Number Key 0 - 9
1A

Q.View / Flashback

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

8E

►► (Forward)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

1E

FAV (Favorite Channel)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

8F

◄◄ (Rewind)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

20

Text (Teletext)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

AA

Info

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

21

T. Opt (Teletext Option)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

AB

Program Guide

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

28

Return (BACK)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

B0

► (Play)

30

AV (Audio / Video) Mode

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

B1

ꕗ (Stop / File List)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

39

Caption/Subtitle

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

BA

ꕘ (Freeze / Slow Play /
Pause)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

40

Λ (Arrow Key / Cursor Up)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

BB

Soccer

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

41

V (Arrow Key / Cursor
Down)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

BD

ꔄ (REC)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

42

My Apps

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

DC

3D

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

43

Menu / Settings

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

99

AutoConfig

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

44

OK / Enter

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

9F

App / *

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

45

Q.Menu

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

9B

TV/PC

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

4C

List, - (ATSC Only)

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

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

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

»Ø†ÁÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

ÀÒÉÒä·Â

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

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

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

(à¤Ã×èÍ§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹)
USB IN

(à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ)

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

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

RS-232C ´ŒÇÂÊÒÂ RS-232C

ÃÙ»áºº DE9 (D-Sub 9Pin)

(PC)

(TV)
(TV)

SERVICE ONLY

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

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

2

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

RS-232C IN

1

3

(à¤Ã×èÍ§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹)

1

3

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

2

(PC)

(TV)

(CONTROL & SERVICE)

SERVICE ONLY

(à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ)

2

(TV)
(TV)

1

3

(PC)

RS-232C IN

2
RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

RS-232C IN

3

(CONTROL & SERVICE)

(CONTROL & SERVICE)

(TV)

USB USB
IN IN

4

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

(PC)
(PC)

RS-232C IN

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

(PC)
(PC)

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

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

3

SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE

ÀÒÉÒä·Â

ÃÙ»áººá¨¤â·ÃÈÑ¾·

(TV)
(TV)

1

3

(PC) à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

2

1

3

(PC)

1

3

RS-232C IN

(TV)

(CONTROL & SERVICE)

2

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

2

à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

(TV)

à¤Ã×Íè §ÃÑº â·Ã·ÑÈ ¹

2

ËÃ×Í

(TV)
(TV)

à¤Ã×Íè §ÃÑº â·Ã·ÑÈ ¹

¡ÒÃ·íÒÊÒÂ RS-232C

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ
1

5

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

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

TXD

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

GND

6

·ÕÇ Õ

2

2

TXD

3

1

RXD

5

3

GND

9

ËÃ×Í

RS-232C

RXD

3

2

TXD

(¾ÍÃµÍ¹Ø¡ÃÁ)

TXD

2

1

RXD

GND

5

3

GND

D-Sub 9

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

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

â·ÃÈÑ¾·

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

5

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

ÀÒÉÒä·Â

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

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

DATA
(Hexadecimal)

01. Power*

k

a

00 to 01

02. Aspect
Ratio

k

c

(p.7)

03. Screen
Mute

k

d

(p.7)

k

e

00 to 01

k

f

00 to 64

06. Contrast

k

g

00 to 64

07.
Brightness

k

h

00 to 64

08. Color/
Colour

k

i

00 to 64

09. Tint

k

j

00 to 64

k

00 to 32

l

00 to 01

m

00 to 01

04. Volume
Mute
05. Volume
Control

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

k

r

00 to 64

14. Bass

k

s

00 to 64

COMMAND1 COMMAND2

DATA
(Hexadecimal)

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

t

00 to 64

u

00 to 64

p

(p.8)

18. Equalizer j

v

(p.8)

q

00 to 05

a

(p.9)

b

00 to 01

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

m

c

Key Codes

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

m

g

00 to 64

x

b

(p.11)

x

t

(p.11)

x

v

(p.11)

j

u

(p.12)

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

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

6

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

ÀÒÉÒä·Â

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

01. Power (Command: k a)

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

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

¢ŒÍÁÙÅ 00: »´à¤Ã×èÍ§

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

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

01: à»´à¤Ã×èÍ§

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

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

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

¡ÒÃãªŒ»Ø†Á Mute º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

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

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

02. Aspect Ratio (Command: k c)

(¢¹Ò´¢Í§ÀÒ¾ËÅÑ¡)

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

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

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

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

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

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

»Ø†Á ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

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

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

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

¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´ã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

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

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

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

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

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

ÊÇ‹Ò§ã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

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

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

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

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

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

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

ÀÒÉÒä·Â

* ¤íÒÊÑè§ÍÒ¨¨Ð·íÒ§Ò¹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃØ‹¹áÅÐÊÑÞÞÒ³
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¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

ENGLISH
ENG

* (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

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

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

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

ã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

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

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

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

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

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

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

¤Áã¹àÁ¹ÙÀÒ¾

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

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

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

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

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

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

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

¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÃÐÂÐä¡Å

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

¢ŒÍÁÙÅ 00: »´ OSD

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

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

01: à»´ OSD

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

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

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

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

¢ŒÍÁÙÅ 00: »´¡ÒÃÅçÍ¤

01: à»´¡ÒÃÅçÍ¤

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

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

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

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

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

áÅÐ¶ŒÒÅçÍ¤à»š¹à»´
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

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

MSB

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

0

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

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

LSB
0

0

0

0

¤ÇÒÁ¶Õè

0

0

0

¢ŒÍÁÙÅ

7

6

5

¤ÇÒÁ¶Õè

4

3

2

1

0

0

0

0

1st Band

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2nd Band

0

0

0

0

1

1

0

1

0

3rd Band

...

...

...

...

...

0

1

1

4th Band

1

0

0

1

1

ÃÐ´Ñº
àÅ¢°Ò¹ÊÔº
àÅ¢°Ò¹ÊÔº
...
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0

0

5th Band

1

0

1

0

0

20(decimal)

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

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

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

àÁ¹ÙÀÒ¾

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

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

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

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

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

20. Tune Command (Command: m a)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* àÊÒÍÒ¡ÒÈÍÐ¹ÒÅçÍ¡ / à¤àºÔÅ

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

ÀÒÉÒä·Â

1

9

10

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡
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- 22: ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ (DTV) - äÁ‹ãªŒàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
- 26: ÊÒÂà¤àºÔÅ (CADTV) - äÁ‹ãªŒàÅ¢ª‹Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
- 46: ÊÒÂà¤àºÔÅ (CADTV) - ãªŒµÑÇàÅ¢ª‹Í§ËÅÑ¡à·‹Ò¹Ñé¹
(à»š¹ÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§)
ÊÍ§äºµ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹áµ‹ÅÐ¢ŒÍÁÙÅª‹Í§ËÅÑ¡áÅÐÃÍ§ áµ‹ÁÑ¡¨ÐãªŒäºµµíèÒà¾ÕÂ§
ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ (äºµÊÙ§ ¤×Í 0)
* µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§¤íÒÊÑè§·ÕèãªŒ

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

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

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

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

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

01: à¾ÔèÁ

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

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

• ÊíÒËÃÑºÃØ‹¹¢Í§ÞÕè»Ø†¹

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

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

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

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

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

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

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

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

• ÊíÒËÃÑº ¾ÅÒÊÁ‹Ò ·ÕÇÕ

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

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

¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

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

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

¢ŒÍÁÙÅ

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

21 : AV2

40 : Component1
60 : RGB

41 : Component2

90 : HDMI1
92 : HDMI3

91 : HDMI2
93 : HDMI4

X

X

X

X

X

03

X

O

O

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

(à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

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

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

* (à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

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

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

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

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

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

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

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

X

02

► à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹µÑÇàÅ×Í¡ 3D ÊíÒËÃÑº·ÕÇÕ

(à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

[Data 00]

01

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

► à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹âËÁ´ 3D ¢Í§·ÕÇÕ

*

O

[Data03][x]

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

*

O

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

* ¿˜§¡ªÑè¹¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃØ‹¹áÅÐÊÑÞÞÒ³

*

O

X : äÁ‹Ê¹ã¨

01 : CADTV
10 : ATV

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

*
*

00

[Data 02]

[Data 03]

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

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

ÀÒÉÒä·Â

24. Input select (Command: x b)
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¡ÒÃÊÑè§§Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ÀÒÂ¹Í¡

ÀÒÉÒä·Â

27. Auto Configure (Command: j u)

(à©¾ÒÐºÒ§ÃØ‹¹)

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

·íÒ§Ò¹ä´Œà©¾ÒÐã¹âËÁ´ RGB (PC)

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

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

OWNER’S MANUAL

Safety and Reference

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

Safety instructions

WARNING

Do not place the TV and/or remote control in the following
environments:
• A location exposed to direct sunlight
• An area with high humidity such as a bathroom
• Near any heat source such as stoves and other devices that
produce heat
• Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be
exposed to steam or oil
• An area exposed to rain or wind
• Near containers of water such as vases
Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product
deformation.

ENGLISH

Please read these safety precautions carefully before
using the product.

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

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

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

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

Do not plug too many electrical devices into a single multiple electrical
outlet. Otherwise, this may result in fire due to over-heating.

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

Des

icca

nt

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

Do not put or store inflammable substances near the product. There is a
danger of combustion/explosion or fire due to careless handling of the
inflammable substances.

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

Do not spray water on the product or scrub with an inflammable
substance (thinner or benzene). Fire or electric shock accident can
occur.

Do not let your children climb or cling onto the TV.
Otherwise, the TV may fall over, which may cause serious injury.
Do not allow any impact, shock or any objects to fall into the unit,
and do not drop anything onto the screen. You may be injured or the
product can be damaged.
Dispose of used batteries carefully to ensure that a small child does not
consume them. Please seek Doctor- Medical Attention immediately if
child consumes batteries.
Never touch this product or antenna during a thunder or lighting storm.
You may be electrocuted.

Do not insert any metal objects/conductors (like a metal chopstick/
cutlery/screwdriver) between power cable plug and input Wall Socket
while it is connected to the input terminal on the wall. Additionally,
do not touch the power cable right after plugging into the wall input
terminal. You may be electrocuted. (Depending on model)
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Never touch the wall outlet when there is leakage of gas, open the
windows and ventilate. It may cause a fire or a burn by a spark.

If any of the following occur, unplug the product immediately and
contact your local service centre.
• The product has been impacted by shock
• The product has been damaged
• Foreign objects have entered the product
• The product produced smoke or a strange smell
This may result in fire or electric shock.

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

ENGLISH

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

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

CAUTION

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

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

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

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

If water or another substance enters the product (like a AC adapter,
power cord, TV), disconnect the power cord and contact the service
centre immediately. Otherwise, this may result in fire or electric shock.

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

ENGLISH

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

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

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

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

Please follow the installation instructions below to prevent the product
from overheating.
Only use the specified type of battery. This could cause damage to the
remote control.

Do not mix new batteries with old batteries. This may cause the
batteries to overheat and leak.
Batteries should not be exposed to excessive heat. For example, keep
away from direct Sunlight , open fireplace and electric heaters .
Do not place non-rechargeable batteries in charging device.

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

Signal from Remote Control can be interrupted due to external/internal
lighting eg Sunlight, fluorescent lighting. If this occurs turn off lighting
or darken viewing area.
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• The distance between the product and the wall should be more
than 10 cm.
• Do not install the product in a place with no ventilation (e.g., on a
bookshelf or in a cupboard).
• Do not install the product on a carpet or cushion.
• Make sure the air vent is not blocked by a tablecloth or curtain.
Otherwise, this may result in fire.

Take care not to touch the ventilation openings when watching the TV
for long periods as the ventilation openings may become hot. This does
not affect the operation or performance of the product.
Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance
indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the
appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part
by an authorized servicer.

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

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

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

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

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

When cleaning the product and its components, unplug the power
first and wipe it with a soft cloth. Applying excessive force may cause
scratches or discolouration. Do not spray with water or wipe with a wet
cloth. Never use glass cleaner, car or industrial shiner, abrasives or wax,
benzene, alcohol etc., which can damage the product and its panel.
Otherwise, this may result in fire, electric shock or product damage
(deformation, corrosion or breakage).

Contact the service centre once a year to clean the internal parts of the
product.
Accumulated dust can cause mechanical failure.

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

As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not
disconnected from the AC power source even if you turn off this unit
by SWITCH.

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

When unplugging the cable, grab the plug and unplug it, by pulling at
the plug.

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

Don’t pull at the cord to unplug the power cord from the power board,
as this could be hazardous.

ENGLISH

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as
being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay
particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord
exits the appliance.
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Viewing 3D imaging (Only 3D
models)
WARNING
ENGLISH

You may find different brightness and colour of the panel depending on
your viewing position(left/right/top/down).
This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not
related with the product performance, and it is not malfunction.
* Disclaimer
LG LED TVs are LCD TVs with LED backlighting.

Displaying a still image (e.g., broadcasting channel logo, on-screen
menu, scene from a video game) for a prolonged time may cause
damage to the screen, resulting in retention of the image, which is
known as image sticking. The warranty does not cover the product for
image sticking.
Avoid displaying a fixed image on your television’s screen for a
prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
Also, if you watch the TV at a ratio of 4:3 for a long time, image sticking
may occur on the borders of the panel.
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject
to exchange or refund.
Generated Sound
“Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning
off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal
deformation is required. Electrical circuit humming/panel buzzing:
A low level noise is generated from a high-speed switching circuit,
which supplies a large amount of current to operate a product. It varies
depending on the product.
This generated sound does not affect the performance and reliability
of the product.
Do not use high voltage electrical goods near the TV(e.g. electric
mosquito-swatter). This may result in product malfunction.
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Viewing environment
• Viewing Time
-- When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every
hour. Viewing 3D contents for a long period of time may cause
headache, dizziness, fatigue or eye strain.
Those that have a photosensitive seizure or
chronic illness
• Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms
when they are exposed to a flashing light or particular pattern
from 3D contents.
• Do not watch 3D videos if you feel nausea, are pregnant and/ or
have a chronic illness such as epilepsy, cardiac disorder, or blood
pressure disease, etc.
• 3D Contents are not recommended to those who suffer from stereo
blindness or stereo anomaly. Double images or discomfort in
viewing may be experienced.
• If you have strabismus (cross-eyed), amblyopia (weak eyesight) or
astigmatism, you may have trouble sensing depth and easily feel
fatigue due to double images. It is advised to take frequent breaks
than the average adult.
• If your eyesight varies between your right and left eye, revise your
eyesight prior to watching 3D contents.
Symptoms which require discontinuation or
refraining from watching 3D contents
• Do not watch 3D contents when you feel fatigue from lack of sleep,
overwork or drinking.
• When these symptoms are experienced, stop using/watching 3D
contents and get enough rest until the symptom subsides.
-- Consult your doctor when the symptoms persist. Symptoms
may include headache, eyeball pain, dizziness, nausea,
palpitation, blurriness, discomfort, double image, visual
inconvenience or fatigue.

CAUTION

Preparing

Viewing invironment

Viewing age
• Infants/Children
-- Usage/ Viewing 3D contents for children under the age of 5
are prohibited.
-- Children under the age of 10 may overreact and become
overly excited because their vision is in development (for
example: trying to touch the screen or trying to jump into it.
Special monitoring and extra attention is required for children
watching 3D contents.
-- Children have greater binocular disparity of 3D presentations
than adults because the distance between the eyes is
shorter than that of adults. Therefore they will perceive more
stereoscopic depth compared to adults for the same 3D
image.
• Teenagers
-- Teenagers under the age of 19 may react with sensitivity
due to stimulation from light in 3D contents. Advise them to
refrain from watching 3D contens for a long time when they
are tired.
• Elderly
-- The elderly may perceive less 3D effect compared to the
young. Do not sit closer to the TV than the recommended
distance.

NOTE
• If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the
factory, initialization of the TV may take a few minutes.
• Image shown may differ from your TV.
• Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that
shown in this manual.
• The available menus and options may differ from the input source
or product model that you are using.
• New features may be added to this TV in the future.
• The TV can be placed in standby mode in order to reduce the power
consumption. And the TV should be turned off if it will not be
watched for some time, as this will reduce energy consumption.
• The energy consumed during use can be significantly reduced if the
level of brightness of the picture is reduced, and this will reduce
the overall running cost.
• The items supplied with your product may vary depending on the
model.
• Product specifications or contents of this manual may be changed
without prior notice due to upgrade of product functions.
• For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should
have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an
extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB
memory stick does not fit into your TV’s USB port.
B

B

Cautions when using the 3D glasses
• Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to
view 3D videos properly.
• Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses or
protective goggles.
• Using modified 3D glasses may cause eye strain or image
distortion.
• Do not keep your 3D glasses in extremely high or low
temperatures. It will cause deformation.
• The 3D glasses are fragile and are easily scratched. Always use a
soft, clean piece of cloth when wiping the lenses. Do not scratch
the lenses of the 3D glasses with sharp objects or clean/wipe them
with chemicals.

ENGLISH

• Viewing Distance
-- Maintain a distance of at least twice the screen diagonal
length when watching 3D contents. If you feel discomfort in
viewing 3D contents, move further away from the TV.

A

A

*A <
= 10 mm

*B <
= 18 mm

• Use a certified cable with the HDMI logo attached.
• If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display
or a connection error may occur. (Recommended HDMI Cable Types)
- High-Speed HDMI®/TM Cable
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

CAUTION
• Do not use any unapproved items to ensure the safety and product
life span.
• Any damage or injuries caused by using unapproved items are not
covered by the manufacturer’s warranty.
• Some models have a thin film attached on to the screen and this
must not be removed.
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ENGLISH

Separate purchase

Lifting and moving the TV

Separate purchase items can be changed or modified for quality
improvement without any notification. Contact your dealer to buy these
items. These devices only work with certain models.
The model name or design may be changed depending on the upgrade
of product functions, manufacturer’s circumstances or policies.

Please note the following advice to prevent the TV from being scratched
or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.

(Depending on model)
AG-F***
Cinema 3D Glasses

AN-MR600
Magic Remote

AG-F***DP
Dual Play Glasses

LG Audio Device

AN-VC550
Smart Camera

Maintenance

• It is recommended to move the TV in the box or packing material
that the TV originally came in.
• Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and
all cables.
• When holding the TV, the screen should face away from you to
avoid damage.

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

Cleaning your TV
Clean your TV regularly to keep the best performance and to extend the
product lifespan.
• Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and
all other cables first.
• When the TV is left unattended and unused for a long time,
disconnect the power cord from the wall outlet to prevent possible
damage from lightning or power surges.

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

Screen, frame, cabinet and stand
To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and
soft cloth.
To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in
clean water or a diluted mild detergent. Then wipe immediately with
a dry cloth.
• Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage
to the screen.
• Do not push, rub, or hit the screen surface with your fingernail or a
sharp object, as this may result in scratches and image distortions.
• Do not use any chemicals as this may damage the product.
• Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may
result in fire, electric shock, or malfunction.

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

Mounting on a table

You can simply operate the TV functions, pressing or moving the joystick
button up, down, left or right.

(Depending on model)
ENGLISH

Using the joystick button

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

Joystick Button

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Basic functions
When the TV is turned off, place your
Power On
finger on the joystick button and
press it once and release it.
When the TV is turned on, place
your finger on the joystick button
and press it once for a few seconds
Power Off
and release it. All running apps will
close, and any recording in progress
will stop.
If you place your finger over the
Volume
joystick button and move it left or
Control
right, you can adjust the volume level
you want.
If you place your finger over the
Programmes joystick button and move it up or
Control
down, you can scrolls through the
saved programmes you want.

Adjusting the menu
When the TV is turned on, press the joystick button one time. You can
adjust the Menu items moving the joystick button up, down, left or
right.

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

Using the kensington security
system

Turns the power off.

(This is not available for all models.)

Clears on-screen displays and returns to TV viewing.

• Image shown may differ from your TV.
The Kensington security system connector is located at the rear of the
TV. For more information of installation and using, refer to the manual
provided with the Kensington security system or visit http://www.
kensington.com. Connect the Kensington security system cable between
the TV and a table.

Changes the input source.
Accesses the Quick Settings.
NOTE
• When your finger over the joystick button and push it to the up,
down, left or right, be careful not to press the joystick button. If you
press the joystick button first, you may not be able to adjust the
volume level and saved programmes.
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Securing the TV to a wall
(This feature is not available for all models.)

Separate purchase(Wall mounting bracket)
Model

ENGLISH

VESA (A x B)

32/40/43LF63**

300 x 300

M6

M6

Standard screw

Number of screws
4
LSW240B
Wall mount
bracket
MSW240
Model
60/65LF63**
1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back
of the TV.

VESA (A x B)

• If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the
bolts first.
2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear
of the TV.

Number of screws
4
Wall mount
LSW350B
bracket
Model
32LF65**

3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
CAUTION
• Make sure that children do not climb on or hang on the TV.
NOTE
• Use a platform or cabinet that is strong and large enough to
support the TV securely.
• Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain
additional accessories from your local dealer.

Mounting on a wall

M6

42/50/55LF65**

200 x 200

400 x 400

M6

M6

Standard screw

Number of screws
4
LSW240B
Wall mount
bracket
MSW240
Model
60/65LF65**
VESA (A x B)

4
LSW350B
MSW240

300 x 300

Standard screw

VESA (A x B)

49/55LF63**

200 x 200

4
LSW440B
MSW240
70LF65**

400 x 400

600 x 400

Standard screw

M6

M6

Number of screws
Wall mount
bracket

4

4

LSW440B

LSW640B

A
B

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

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Make sure to use screws and wall mount bracket that meet the VESA
standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in
the following table.
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CAUTION
• Disconnect the power first, and then move or install the TV.
Otherwise electric shock may occur.
• Remove the stand before installing the TV on a wall mount by
performing the stand attachment in reverse.
• If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and
result in severe injury. Use an authorised LG wall mount and
contact the local dealer or qualified personnel.
• Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV
and void your warranty.
• Use the screws and wall mounts that meet the VESA standard. Any
damages or injuries by misuse or using an improper accessory are
not covered by the manufacturer’s warranty.

NOTE

Provided Item

ENGLISH

• Use the screws that are listed on the VESA standard screw
specifications.
• The wall mount kit includes an installation manual and necessary
parts.
• The wall mount bracket is not provided. You can obtain additional
accessories from your local dealer.
• The length of screws may differ depending on the wall mount.
Make sure to use the proper length.
• For more information, refer to the manual supplied with the wall
mount.
• When installing the wall mounting bracket, use the Adhesive
Label. The Adhesive Label will protect the opening from
accumulating dust and dirt. (Only when the item of the following
form is provided)

• If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to
connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder
or VCR. For more information of recording, refer to the manual
provided with the connected device.
• Refer to the external equipment’s manual for operating
instructions.
• If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied
with the gaming device.
• In PC mode, there may be noise associated with the resolution,
vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change the refresh rate to
another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE
menu until the picture is clear.
• In PC mode, some resolution settings may not work properly
depending on the graphics card.

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

Adhesive Label
• When attaching a wall mounting bracket to the TV, insert the wall
mount spacers into the TV wall mount holes to adjust the vertical
angle of the TV. (Only when the item of the following form is
provided)
Provided Item

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

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

Wall Mount Spacer

CI module connection
(Depending on model)
View the encrypted (pay) services in digital TV mode.

Connections (notifications)
Connect various external devices to the TV and switch input modes to
select an external device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each device.
Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio
systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external
devices.
NOTE
• The external device connection may differ from the model.
• Connect external devices to the TV regardless of the order of the
TV port.

NOTE
• Check if the CI module is inserted into the PCMCIA card slot in the
right direction. If the module is not inserted properly, this can
cause damage to the TV and the PCMCIA card slot.
• If the TV does not display any video and audio when CI+ CAM is
connected, please contact to the Terrestrial/Cable/Satellite Service
Operator.

Other connections
Connect your TV to external devices. For the best picture and audio
quality, connect the external device and the TV with the HDMI cable.
Some separate cable is not provided.
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INPUT

Q.MENU

1

Remote control

RATIO

2

3

5 of6the current programme and
Views the4information
screen.

7

8

9

Mutes all sounds. Q.VIEW
GUIDE
0
Scrolls through the saved programmes.
Moves toFAV
the previous or next screen.

(Depending on model)
ENGLISH

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote
control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

P
A
G
E

INFO

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5
V AAA) matching the and ends to the label inside the
compartment, and close the battery cover. To remove the batteries,
perform the installation actions in reverse.

MUTE
RECENT

MY APPS

OK

CAUTION
• Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote
control.
• In Analogue TV and some countries, some remote control buttons
may not work.
• The remote control will not be included for all sales market.

BACK

LIVE MENU

EXIT

T.OPT

SLEEP

AD/

TV/RAD

1
TEXT
LIVE TV

REC

Make sure to point the remote control toward the remote control sensor
on the TV.

INPUT

Q.MENU

A

RATIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GUIDE

0

Q.VIEW

B

FAV
P
A
G
E

INFO

C

SUBTITLE

D

C
Shows the previous history.
(HOME) Accesses the Home menu.
Shows the list of Apps.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through
menus or options.
Selects menus or options and confirms your input.
Returns to the previous level.
Shows the list of Programmes, Search and Recorded.
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.

MUTE
RECENT

A

MY APPS

OK

(POWER) Turns the TV on or off.
Changes
the input source.
EXIT
BACK LIVE MENU
Accesses the Quick Settings.
Resizes an image.
TEXT T.OPT
SLEEP
(User Guide) Sees
user-guide.
LIVE TV

B

REC

SUBTITLE

AD/

TV/RAD

Number buttons Enters numbers.
Shows programme guide.
Returns to the previously viewed programme.
Adjusts the volume level.
Accesses your favourite programme list.
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D
1 Coloured buttons These access special functions in some
menus.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
TELETEXT buttons(
,
) These buttons are used for
teletext.
Returns to LIVE TV.
Sets the length of time until the TV to turns off.
Control buttons (
) Controls the Premium
contents, Time Machine or SmartShare menus or the SIMPLINK
compatible devices (USB or SIMPLINK or Time Machine).
Starts to record and displays record menu.
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
By Pressing AD button, audio descriptions function will be
enabled.
Selects Radio, TV and DTV programme.

Magic remote functions

1. @

2 abc

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9wxyz

LIST

0

INFO

3 def

(HOME) Accesses the Home menu.
(BACK) Returns to the previous level.
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.

(Depending on model)

C

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA)
matching the and ends to the label inside the compartment,
and close the battery cover. Be sure to point the magic remote toward
the remote control sensor on the TV. To remove the batteries, perform
the installation actions in reverse.

GUIDE

CAUTION
• Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote
control.
• In Analogue TV and some countries, some remote control buttons
may not work.

A

ENGLISH

EXIT

When the message “Magic remote battery is low. Change the battery.” is
displayed, replace the battery.

TEXT

T.OPT

SUBT.

D

C

1. @

2 abc

3 def

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9wxyz

Wheel (OK) Press the center of the Wheel button to select a
menu. You can change programmes by using the wheel button.
Navigation buttons (up/down/left/right)

LIST

0

INFO

Press the up, down, left or right button to scroll the menu.
If you press
buttons while the pointer is in use,
the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will
operate like a general remote control.

EXIT

B

To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to
the left and right.
Shows programmes guide.

A

(Screen Remote) Displays the Screen Remote.

(POWER) Turns the TV on or off.
(INPUT) GUIDE
Changes the input source.
* Pressing and holding the (INPUT) button displays all the lists
of external inputs.
Number buttons Enters numbers.
Accesses the
savedT.OPT
programme
TEXT
SUBT. list.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard.
Views the information of the current programmes and screen.

B
Adjusts the volume level.
P

Scrolls through the saved programmes.

(MUTE) Mutes all sounds.
* By pressing and holding the
button, audio descriptions
function will be enabled. (Depending on model)

*Accesses the Universal Control Menu. (Depending on model)

D
Used for viewing 3D video. Works with a 3D-enabled TV.
(Depending on model)
(Voice recognition)
Network connection is required to use the voice recognition function.
1. Press the voice recognition button.
2. Speak when the voice display window appears on the left of the
TV screen.
• Use the Magic Remote no further than 10 cm from your face.
• The voice recognition may fail when you speak too fast or too
slowly.
• The recognition rate may vary depending on the user’s
characteristics (voice, pronunciation, intonation, and speed)
and the environment (noise and TV volume).
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(Q. Settings) Accesses the Quick Settings.
* Pressing and holding the (Q. Settings) button displays the
Advanced menu.
ENGLISH

Coloured buttons These access special functions in some menus.
( : Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
TELETEXT buttons(
teletext.

,

) These buttons are used for

Recalls your preferred subtitle in digital mode.

Registering magic remote
How to register the magic remote
To use the Magic Remote, first pair it with your TV.
1 Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
2 Point the Magic Remote at your TV and press the Wheel (OK) on
the remote control.
* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the
TV off and back on.

How to deregister the magic remote

Precautions to take when using the
magic remote
• Use the remote control within the specified range (within 10 m).
You may experience communication failures when using the device
outside the coverage area or if there are obstacles within the
coverage area.
• You may experience communication failures depending on the
accessories.
Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the
same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may
cause communication failures.
• The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP)
is within 1 meter of the TV.
Your wireless router should be more than 1 m away from the TV.
• Do not disassemble or heat the battery.
• Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
• Inserting the battery in the wrong way may result in explosion.

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

Press the
(BACK) and
(HOME) buttons at the same time, for
five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.
* Pressing and holding the
button will let you cancel and reregister Magic Remote at once.

How to use magic remote

Open source software
notice information

yy Shake the Magic Remote slightly to the right and left or press
(HOME), (INPUT),
buttons to make the pointer appear on
the screen.
(In some TV models, the pointer will appear when you turn the
Wheel (OK) button.)
yy If the pointer has not been used for a certain period of time or Magic
Remote is placed on a flat surface, then the pointer will disappear.
yy If the pointer is not responding smoothly, you can reset the pointer
by moving it to the edge of the screen.
yy The Magic Remote depletes batteries faster than a normal remote
due to the additional features.
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To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source
licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.
lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date
on which you purchased the product.

ENGLISH
ENG

.

(Australia region only)

Troubleshooting

Wireless module
yy Because band channel used by the country could be different, the
user can not change or adjust the operating frequency and this
product is set for the regional frequency table.
yy This device should be installed and operated with minimum
distance 20 cm between the device and your body. And this phrase
is for the general statement for consideration of user environment.

ENGLISH

FreeviewPlus provides access to content and services from the
Freeview networks. The FreeviewPlus service provides a 7 + day
EPG, all available Catch Up TV, recommendations and the ability
to set reminders and favourites. FreeviewPlus is available by
pressing the green button on the remote.
*FreeviewPlus uses HbbTV technology which combines broadcast
and broadband. It requires an internet connection. Normal data
usage charges and conditions apply.

Specifications

0197
(Only LF63**, LF65**)
Wireless module (LGSBW41) Specification

• Check the remote control sensor on the product and try again.
• Check if there is any obstacle between the product and the remote
control.
• Check if the batteries are still working and properly installed (
to , to ).
No image display and no sound is produced.
• Check if the product is turned on.
• Check if the power cord is connected to a wall outlet.
• Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other
products.
The TV turns off suddenly.

0197

Wireless LAN

Cannot control the TV with the remote control.

Bluetooth

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Standard

Bluetooth Version 4.0

Frequency
Range

2400 to 2483.5 MHz
5150 to 5250 MHz
5725 to 5850 MHz (for Non EU)

Frequency
Range

2400 to 2483.5 MHz

Output
Power
(Max.)

802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm

Output
Power
(Max.)

10 dBm or Lower

• Check the power control settings. The power supply may be
interrupted.
• Check if the Automatic Standby(Depending on model) / Sleep
Timer / Timer Power Off is activated in the TIMERS settings.
• If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off
automatically after 15 minutes of inactivity.
When connecting to the PC (HDMI/DVI), ‘No signal’ or ‘Invalid Format’
is displayed.
• Turn the TV off/on using the remote control.
• Reconnect the HDMI cable.
• Restart the PC with the TV on.
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CI Module Size1 (W x H x D)

ENGLISH

Environment condition

100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm

Operating Temperature

0 °C to 40 °C

Operating Humidity

Less than 80 %

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C

Storage Humidity

Less than 85 %

Digital TV
(Depending on Country)

Analogue TV
(Depending on Country)

Television system

DVB-T3
DVB-T/T21
DVB-T/T2/C/S/S22

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

Programme coverage

VHF, UHF
C-Band2, Ku-Band2

VHF, UHF, CATV

Maximum number of
storable programmes

DVB-T/T2 & Analogue TV : 1,500
DVB-S/S2 : 6,000

External antenna impedance

75 Ω

1 Only DVB-T2 support models.
2 Only DVB-T2/C/S2 support models.
3 Despite DVB-T model, DVB-T function does not apply in India and Philippines.
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Environmental information
(India region only)
ENGLISH

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)
1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator’s manual, it means the product is covered
by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
2. Dos
a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/un-repairable so as to prevent its accidental breakage.
Don’t
a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
4. Hazards of improper handling or accidental breakage:
a. All picture tubes are hazardous due to concentration of lead, cadmium and zinc in it. The various chemicals and
heavy metals contained in picture tubes cause cancer, birth defects, hormone disruption, and damage body organs
when they leak into the environment. All of this can, and does, leach into the soil, ground water, air and our own bodies.
To prevent possible injury in case of breakage, wear heavy protective clothing, including gloves & safety goggles.
b. If batteries are disposed incorrectly, it can greatly harm the environment. The chemical by-products are hazardous.
The metals and chemicals found in batteries can mix into soil which may be hazardous to humans, plants and
animals. If thrown in fire, they can cause blast and release toxic gases which may be harmful for health.
5. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-180-9999
for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties whith LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator. For more
detailed information, please visit : http://www.lge.com/in
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บันทึกชือ่ รุน่ และหมายเลขประจ�าเครือ่ ง โดยอ้างอิง
จากฉลากหลังเครือ่ ง เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อ
ตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อรับบริการอื่น ๆ ต่อไป
Record the model number and serial number of the TV.
Refer to the label on the back cover and quote this
information to your dealer when requiring any service.

ชื่อรุ่น / MODEL
หมำยเลข
ประจ�ำเครื่อง / SERIAL

(à©¾ÒÐ´Ô¨ÔµÍÅ·ÕÇÕà·‹Ò¹Ñé¹)
(Only DTV)

OWNER’S MANUAL

EXTERNAL CONTROL
DEVICE SETUP
Please read this manual carefully before operating the set and retain it for
future reference.

www.lg.com

2

KEY CODES

ENGLISH
ENG

KEY CODES
• This feature is not available for all models.
Code
(Hexa)

Function

Note

Code
(Hexa)

Function

Note

00

CH +, PR +

R/C Button

53

List

R/C Button

01

CH -, PR -

R/C Button

5B

Exit

R/C Button

02

Volume +

R/C Button

60

PIP(AD)

R/C Button

03

Volume -

R/C Button

61

Blue

R/C Button

06

> (Arrow Key / Right Key)

R/C Button

63

Yellow

R/C Button

07

< (Arrow Key / Left Key)

R/C Button

71

Green

R/C Button

08

Power

R/C Button

72

Red

R/C Button

09

Mute

R/C Button

79

Ratio / Aspect Ratio

R/C Button

0B

Input

R/C Button

91

AD (Audio Description)

R/C Button

0E

SLEEP

R/C Button

7A

User Guide

R/C Button

0F

TV, TV/RAD

R/C Button

7C

Smart / Home

R/C Button

R/C Button

7E

SIMPLINK

R/C Button

10 - 19 * Number Key 0 - 9
1A

Q.View / Flashback

R/C Button

8E

►► (Forward)

R/C Button

1E

FAV (Favorite Channel)

R/C Button

8F

◄◄ (Rewind)

R/C Button

20

Text (Teletext)

R/C Button

AA

Info

R/C Button

21

T. Opt (Teletext Option)

R/C Button

AB

Program Guide

R/C Button

28

Return (BACK)

R/C Button

B0

► (Play)

R/C Button

30

AV (Audio / Video) Mode

R/C Button

B1

ꕗ (Stop / File List)

R/C Button

39

Caption/Subtitle

R/C Button

BA

ꕘ (Freeze / Slow Play /
Pause)

R/C Button

40

Λ (Arrow Key / Cursor Up)

R/C Button

BB

Soccer

R/C Button

41

V (Arrow Key / Cursor
Down)

R/C Button

BD

ꔄ (REC)

R/C Button

42

My Apps

R/C Button

DC

3D

R/C Button

43

Menu / Settings

R/C Button

99

AutoConfig

R/C Button

44

OK / Enter

R/C Button

9F

App / *

R/C Button

45

Q.Menu

R/C Button

9B

TV/PC

R/C Button

4C

List, - (ATSC Only)

R/C Button

* Key code 4C (0x4C) is available on ATSC/ISDB models which use major/minor channel.
(For South Korea, Japan, North America, Latin America except Colombia models)

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
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• Image shown may differ from your TV.
Connect the USB to Serial converter/RS-232C input jack to an external control device (such as a computer
or an A/V control system) to control the product’s functions externally.
Note: The type of control port on the TV can be different between model series.
* Please be advised that not all models support this type of connectivity.
* Cable is not provided.

USB to Serial converter with USB Cable

USB IN

USB Type

(PC)

(TV)

• LGTV supports PL2303 chip-based (Vendor ID : 0x0557, Product
ID :IN0x2008) USB to serial converter
RS-232C
(CONTROL & SERVICE)
which is not made nor provided by LG.
• It can be purchased from computer stores that carry accessories for IT support professionals.

(TV)

(PC)

USB IN

RS-232C With RS232C Cable

(PC)

(TV)

SERVICE ONLY

DE9 (D-Sub 9pin) Type
1
• You need to purchase the RS-232C (DE9, D-Sub
3 9pin female-to-female type) to RS-232C cable required
for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.

(PC)

2

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

(PC)

SERVICE ONLY

1

3

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

2

(PC)

(TV)

1

3

(PC)
The connection interface may differ from your TV.

(TV)

2

(TV)
(TV)

1

3

(PC)

RS-232C IN

2
RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

(CONTROL & SERVICE)

(TV)

ENGLISH
ENG

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

USB USB
IN IN
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EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

(PC)
(PC)

(TV)
(TV)

RS-232C IN

(CONTROL
SERVICE)
• You need to purchase the phone-jack to RS-232 cable required
for &the
connection between the PC and
the TV, which is specified in the manual.
RS-232C IN

(PC)
(PC)

(CONTROL & SERVICE)

* For other models, connect to the USB port.
* The connection interface may differ from your TV.
1

3

(PC)
(PC)

1

3
2
2

- or

(TV)
(TV)
(TV)
(TV)

1

3

(PC)
(PC)

SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE

ENGLISH
ENG

Phone jack Type

1

3

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

2

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

2

Customer Computer

(TV)
(TV)

RS-232C configurations
3-Wire Configurations(Not standard)

1

5

PC
RXD

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

TXD

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

GND

6

2

2

TXD

3

1

RXD

5

3

GND

OR

9
RS-232C
(Serial port)

TV

RXD

3

2

TXD

TXD

2

1

RXD

GND

5

3

GND

D-Sub 9

Phone

Set ID
For Set ID number, see "Real Data Mapping" on p.6
1. Press SETTINGS to access the main menus.
2. Press the Navigation buttons to scroll to (*General → About this TV or OPTION) and press OK.
3. Press the Navigation buttons to scroll to SET ID and press OK.
4. Scroll left or right to select a set ID number and select CLOSE. The adjustment range is 1-99.
5. When you are finished, press EXIT.
* (Depending on model)

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
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• Baud rate : 9600 bps (UART)
• Data length : 8 bits
• Parity : None

ENGLISH
ENG

Communication Parameters
• Stop bit : 1 bit
• Communication code : ASCII code
• Use a crossed (reverse) cable.

Command reference list
(Depending on model)
COMMAND1 COMMAND2

DATA
(Hexadecimal)

01. Power*

k

a

00 to 01

02. Aspect
Ratio

k

c

(p.7)

03. Screen
Mute

k

d

(p.7)

k

e

00 to 01

k

f

00 to 64

06. Contrast

k

g

00 to 64

07.
Brightness

k

h

00 to 64

08. Color/
Colour

k

i

00 to 64

09. Tint

k

j

00 to 64

k

00 to 32

l

00 to 01

m

00 to 01

04. Volume
Mute
05. Volume
Control

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

k

r

00 to 64

14. Bass

k

s

00 to 64

COMMAND1 COMMAND2

DATA
(Hexadecimal)

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

t

00 to 64

u

00 to 64

p

(p.8)

18. Equalizer j

v

(p.8)

q

00 to 05

a

(p.9)

b

00 to 01

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

m

c

Key Codes

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

m

g

00 to 64

x

b

(p.11)

x

t

(p.11)

x

v

(p.11)

j

u

(p.12)

* Note:	During playing or recording media, all commands except Power (ka) and Key (mc) are not
executed and treated as NG.
With RS232C cable, TV can communicate "ka command" in power-on or power-off status. but with
USB-to-Serial converter cable, the command works only if TV is on.
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Transmission / Receiving Protocol
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : First command to control the TV. (j, k, m or x)
[Command 2] : Second command to control the TV.
[Set ID]
:	You can adjust the [Set ID] to choose desired monitor ID number in option menu.
Adjustment range in TV is 1 to 99. If [Set ID] value is selected to ‘0’, every connected set
can be controlled.
		* [Set ID] is indicated as decimal (1 to 99) on menu and as Hexadecimal (0x00 to 0x63) on
transmission/receiving protocol.
[DATA]
: To transmit command data (hexadecimal). Transmit ‘FF’ data to read status of command.
[Cr]
: Carriage Return - ASCII code ‘0x0D’
[ ]
: Space – ASCII code ‘0x20’
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving normal data. At this time,
if the data is data read mode, it indicates present status data. If the data is data write mode, it returns the
data of the PC computer.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving abnormal data from
non-viable functions or communication errors.
Data 00: Illegal Code
Real data mapping (Hexadecimal b Decimal)
* When you enter the [data] in hexadecimal, refer to following conversion table.
* Channel Tune (ma) Command uses two-byte hexadecimal value([data]) to select channel number.
00 : Step 0
01 : Step 1 (Set ID 1)
...
0A : Step 10 (Set ID 10)
...
0F : Step 15 (Set ID 15)
10 : Step 16 (Set ID 16)
...

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

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

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
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01. Power (Command: k a)
►► To control Power *On or Off of the set.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Power Off

01 : *Power On

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► To Show TV is Power On or *Off
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Similarly, if other functions transmit ‘FF’ data
based on this format, Acknowledgement feedback
presents status about each function.

02. Aspect Ratio (Command: k c)
(Main Picture Size)
►► To adjust the screen format. (Main picture format)
You can also adjust the screen format using the
Aspect Ratio in the Q.MENU. or PICTURE menu.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normal screen 07 : 14:9
(4:3)
(Europe, Colombia, Mid-East,
02 : Wide screen
Asia except South Korea and
(16:9)
Japan)
04 : Zoom
09 : * Just Scan
05 : Zoom 2
0B : Full Wide
	(Latin America
(Europe, Colombia, Midexcept Colombia
East, Asia except South
Only)
Korea and Japan)
06 : Set by Program/ 10 to 1F : C
 inema Zoom 1
Original
to 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* In case of video mute on only, TV will display On
Screen Display(OSD). But, in case of Screen mute
on, TV will not display OSD.

04. Volume Mute (Command: k e)
►► To control volume mute on/off.
You can also adjust mute using the MUTE button
on remote control.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Volume mute on (Volume off)
01 : Volume mute off (Volume on)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Command: k f)
►► To adjust volume.
You can also adjust volume with the volume
buttons on remote control.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Command: k g)
►► To adjust screen contrast.
You can also adjust contrast in the PICTURE
menu.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Using the PC input, you select either 16:9 or 4:3
screen aspect ratio.
* In DTV/HDMI/Component mode (high-definition),
Just Scan is available.
* Full wide mode may work differently based on
model and is supported for DTV fully, and ATV,
AV partially.

07. Brightness (Command: k h)
►► To adjust screen brightness.
You can also adjust brightness in the PICTURE
menu.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64

03. Screen Mute (Command: k d)
►► To select screen mute on/off.

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

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Screen mute off (Picture on)
Video mute off
01 : Screen mute on (Picture off)
10 : Video mute on

08. Color/Colour (Command: k i)
►► To adjust the screen Color(Colour).
You can also adjust colour in the PICTURE menu.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

ENGLISH
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Data Min : 00 to Max : 64

* (Depending on model)

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

09. Tint (Command: k j)
►► To adjust the screen tint.
You can also adjust tint in the PICTURE menu.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red : 0
 0 to Green : 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Sharpness (Command: k k)
►► To adjust the screen sharpness.
You can also adjust sharpness in the PICTURE
menu.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

14. Bass (Command: k s)
►► To adjust Bass.
You can also adjust in the AUDIO menu.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Depending on model)

15. Balance (Command: k t)
►► To adjust balance.
You can also adjust balance in the AUDIO menu.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data Min : 00 to Max : 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Color(Colour) Temperature (Command: x u)
11. OSD Select (Command: k l)
►► To select OSD (On Screen Display) on/off when
controlling remotely.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD off

►► To adjust colour temperature. You can also adjust
Color(Colour) Temperature in the PICTURE menu.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01 : OSD on

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

17. ISM Method (Command: j p) (Only Plasma TV)
12. Remote control lock mode (Command: k m)
►► To lock the front panel controls on the monitor and
remote control.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Lock off

01 : Lock on

►► To control the ISM method. You can also adjust
ISM Method in OPTION menu.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 02: Orbiter
08: Normal
20: Color(Colour) Wash
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* If you are not using the remote control, use this
mode.
When main power is off & on (plug-off and plug-in,
after 20 - 30 seconds), external control lock is
released.

18. Equalizer (Command : j v)
►► Adjust EQ of the set.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

MSB

* In the standby mode (DC off by off timer or ‘ka’,
‘mc’ command), and if key lock is on, TV will not
turn on by power on key of IR & Local Key.

0

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

0

0

0

0

Frequency

13. Treble (Command: k r)
►► To adjust treble.
You can also adjust in the AUDIO menu.

LSB
0

0

0

Data

7

6

5

Frequency

4

3

2

1

0

Step

0

0

0

1st Band

0

0

0

0

0

0(decimal)

0

0

1

2nd Band

0

0

0

0

1

1(decimal)

0

1

0

3rd Band

...

...

...

...

...

...

0

1

1

4th Band

1

0

0

1

1

19(decimal)
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0

0

5th Band

1

0

1

0

0

20(decimal)

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

* It depends on model, and can adjust when sound
mode is EQ adjustable value.

19. Energy Saving (Command: j q)
►► To reduce the power consumption of the TV. You
can also adjust Energy Saving in PICTURE menu.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : Off
01 : Minimum
02 : Medium
03 : Maximum
04 : Auto (For LCD TV / LED TV) /
Intelligent sensor (For PDP TV)
05 : Screen off
* (Depending on model)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 10 = 00 0a
Data 02 = Analog Antenna TV = 00
Result = ma 00 00 0a 00
2. Tune to the digital antenna (DVB-T) Channel 01.
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 1 = 00 01
Data 02 = Digital Antenna TV = 10
Result = ma 00 00 01 10
3. Tune to the satellite (DVB-S) Channel 1000.
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 1000 = 03 E8
Data 02 = Digital Satellite TV = 40
Result = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• For South Korea, North/Latin America except
Colombia Model

►► To tune channel to following physical/major/minor
number.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

20. Tune Command (Command: m a)
* This command may work differently depending on
model and signal.

• For Europe, Mid-East, Colombia, Asia except
South Korea and Japan Model
►► Select channel to following physical number.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analog Antenna/Cable
[Data 00][Data 01] Channel Data
Data 00 : High byte channel data
Data 01 : Low byte channel data
- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)
Data 02 : Input Source (Analog)
- 00 : Antenna TV (ATV)
- 80 : Cable TV (CATV)
* Digital Antenna/Cable/Satellite
[Data 00][Data 01]: Channel Data
Data 00 : High Channel data
Data 01 : Low Channel data
- 00 00 ~ 27 0F (Decimal: 0 ~ 9999)
Data 02 : Input Source (Digital)
- 10 : Antenna TV (DTV)
- 20 : Antenna Radio (Radio)
- 40 : Satellite TV (SDTV)
- 50 : Satellite Radio (S-Radio)
- 90 : Cable TV (CADTV)
- a0 : Cable Radio (CA-Radio)
* Tune Command Examples:
1. Tune to the Analog antenna (PAL) Channel 10.

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digital channels have a Physical, Major, and Minor
channel number. The Physical number is the actual
digital channel number, the Major is the number that
the channel should be mapped to, and the Minor is
the sub-channel. Since the ATSC tuner automatically
maps the channel from the Major / Minor number,
the Physical number is not required when sending a
command in Digital.
* Analog Antenna/Cable
Data 00 : Physical Channel Number
- Antenna (ATV) : 02~45 (Decimal: 2 ~ 69)
- Cable (CATV) : 01, 0E~7D (Decimal : 1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: Major/Minor Channel Number
Data 01 & 02: xx (Don't care)
Data 03 & 04: xx (Don't care)
Data 05: Input Source (Analog)
- 00 : Antenna TV (ATV)
- 01 : Cable TV (CATV)
* Digital Antenna/Cable
Data 00 : xx (Don't care)
[Data 01][Data 02]: Major Channel Number
Data 01 : High byte Channel Data
Data 02 : Low byte Channel Data
- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Minor Channel Number
Data 03 : High byte Channel Data
Data 04 : Low byte Channel Data
Data 05 : Input Source (Digital)
- 02 : Antenna TV (DTV) – Use Physical Channel
Number
- 06 : Cable TV (CADTV) – Use Physical Channel

ENGLISH
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Number
- 22 : Antenna TV (DTV) – Don’t Use Physical
Channel Number
- 26 : Cable TV (CADTV) - Don’t Use Physical
Channel Number
- 46 : Cable TV (CADTV) – Use Major Channel
Number Only (One Part Channel)
Two bytes are available for each major and minor
channel data, but usually the low byte is used alone
(high byte is 0).
* Tune Command Examples:
1.	Tune to the Analog cable (NTSC) channel 35.
Set ID = All = 00
Data 00 = Channel Data is 35 = 23
Data 01 & 02 = No Major = 00 00
Data 03 & 04 = No Minor = 00 00
Data 05 = Analog Cable TV = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.	Tune to the digital antenna (ATSC) channel 30-3.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03
Data 05 = Digital Antenna TV = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• For Japan Model

►► To tune channel to following physical/major/minor
number.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Data 05 = Digital Antenna TV = 02
Total = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Tune to the BS (ISDB-BS) channel 30.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Don’t Care = 00 00
Data 05 = Digital BS TV = 07
Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* This feature is varied based on the model.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)
(Command: m b)
►► To skip current channel(programme) for next time.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Set the saved channel status to del(ATSC, ISDB)/
skip(DVB) or add.

22. Key (Command: m c)
►► To send IR remote key code.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* Digital Antenna/Satellite
Data 00: xx (Don't care)

Data Key code - p.2.

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number
Data 01: High byte Channel Data
Data 02: Low byte Channel Data
- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

23. Control Backlight (Command: m g)

[Data 03][Data 04]: Minor/Branch Channel Number
(Don’t care in Satellite)
Data 03: High byte Channel Data
Data 04: Low byte Channel Data
Data 05 : Input Source (Digital/Satellite for Japan)
- 02 : Antenna TV (DTV)
- 07 : BS (Broadcasting Satellite)
- 08 : CS1 (Communication Satellite 1)
- 09 : CS2 (Communication Satellite 2)
* Tune Command Examples:
1 Tune to the digital antenna (ISDB-T) channel 17-1.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11
Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01

01 : Add

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

• For LCD TV / LED TV

►► To control the backlight.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Control Panel Light (Command: m g)

• For Plasma TV

►► To control the panel light.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

►► To select input source for main picture.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : DTV
01 : CADTV
02 : Satellite DTV
10 : ATV
ISDB-BS (Japan)
03 : ISDB-CS1 (Japan)
04 : ISDB-CS2 (Japan)
11 : CATV

O

01

X

X

X

02

X

X

X

03

X

O

O

[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

21 : AV2
41 : Component2

90 : HDMI1
92 : HDMI3

91 : HDMI2
93 : HDMI4

26. Extended 3D(Command: x v) (only 3D models)
(Depending on model)
►► To change 3D option for TV.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* This function depends on model and signal.

25. 3D(Command: x t) (only 3D models)
(Depending on model)
►► To change 3D mode for TV.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

* (Depending on model)

Data Structure
[Data 00]	00 : 3D On
01 : 3D Off
02 : 3D to 2D
03 : 2D to 3D
[Data 01]	00 : Top and Bottom
01 : Side by Side
02 : Check Board
03 : Frame Sequential
04 : Column interleaving
05 : Row interleaving
[Data 02]	00 : Right to Left
01 : Left to Right
[Data 03]	3D Effect(3D Depth): Min : 00 - Max : 14
(*transmit by Hexadecimal code)
* [Data 02], [Data 03] functions depend on model
and signal.
* If [Data 00] is 00 (3D On), [Data 03] has no
meaning.
* If [Data 00] is 01 (3D off) or 02 (3D to 2D), [Data
01], [Data 02] and [Data 03] have no meaning.
* If [Data 00] is 03 (2D to 3D), [Data 01] and
[Data 02] have no meaning.
* If [Data 00] is 00 (3D On) or 03 (2D to 3D), [Data
03] works when 3D Mode (Genre) is manual only.
* All 3D pattern options ([Data 01]) may not be
available according to broadcasting/video signal.
[Data 02]

O

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

40 : Component1
60 : RGB

[Data 01]

O

X : don’t care

20 : AV or AV1

[Data 00]

00

[Data 03]

[Data 00]	3D option
00 : 3D Picture Correction
01 : 3D Depth (3D Mode is Manual Only)
02 : 3D Viewpoint
06 : 3D Color Correction
07 : 3D Sound Zooming
08 : Normal Image View
09 : 3D Mode (Genre)
[Data 01]	It has own range for each 3D option
determined by [Data 00].
1) When	[Data 00] is 00
00 : Right to Left
01 : Left to Right
2) When	[Data 00] is 01, 02
Data		Min: 0 - Max: 14 (*transmit by Hexadecimal
code)
Data value range(0 - 20) converts Viewpoint range
(-10 - +10) automatically (Depending on model)
* This option works when 3D Mode (Genre) is manual
only.
3) When	[Data 00] is 06, 07
00 : Off
01 : On
4) When	[Data 00] is 08
00 : Revert to 3D video from 3D-to-2D
converted 2D video
		 01 : Change 3D video to 2D video, except
2D-to-3D video
* If conversion condition doesn’t meet, command is
treated as NG.
5) When [Data 00] is 09
00 : Standard
02 : Cinema
04 : Manual

01 : Sport
03 : Extreme
05 : Auto

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
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24. Input select (Command: x b)
(Main Picture Input)
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27. Auto Configure (Command: j u)
(Depending on model)
►► To adjust picture position and minimize image
shaking automatically. It works only in RGB (PC)
mode.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Run Auto Configure
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

