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Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng TV của bạn và giữ lại
để tham khảo trong tương lai.
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CẢNH BÁO
yy Nếu bạn bỏ qua thông báo cảnh báo, bạn có thể
bị chấn thương nghiêm trọng hoặc có thể bị tai
nạn hoặc tử vong.

THẬN TRỌNG
yy Nếu bạn bỏ qua thông báo nhắc nhở thận trọng,
bạn có thể bị thương nhẹ hoặc thiết bị có thể bị
hỏng.

LƯU Ý
yy Lưu ý này giúp bạn hiểu và sử dụng sản phẩm
một cách an toàn. Hãy đọc kỹ lưu ý trước khi sử
dụng sản phẩm.
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Hướng dẫn An toàn
Vui lòng đọc kỹ các biện pháp an toàn này trước khi sử dụng sản phẩm.

CẢNH BÁO
yyKhông đặt TV và/hoặc điều
khiển từ xa trong những môi
trường sau:
--Một vị trí tiếp xúc với ánh
sáng mặt trời trực tiếp

yyCắm chặt phích cắm điện
vào ổ điện, nếu không, đánh
lửa có thể xảy ra.

--Một khu vực có độ ẩm cao
như phòng tắm
--Gần nguồn nhiệt như bếp
lò và các thiết bị tạo ra
nhiệt khác
--Gần quầy bếp hoặc máy
tạo ẩm nơi chúng có thể
dễ dàng tiếp xúc với hơi
nước hoặc dầu
--Một khu vực tiếp xúc với
mưa hoặc gió
--Gần những đồ chứa nước
như lọ hoa
Nếu không, điều này có thể
dẫn đến cháy, điện giật, hỏng
hoặc biến dạng sản phẩm.

yyĐảm bảo thiết bị không tiếp
xúc với các vật nóng như lò
sưởi. Điều này có thể gây ra
nguy cơ cháy hoặc điện giật.

yyKhông để thiết bị ở vị trí có
thể tiếp xúc với bụi bẩn. Điều
này có thể gây ra nguy cơ
cháy.

yyKhi lắp TV lên tường, đảm
bảo lắp đặt gọn gàng và tách
biệt dây cáp khỏi phía sau
TV để không tạo ra nguy cơ
điện giật /cháy.

yyPhích cắm điện là thiết bị kết
nối/ngắt kết nối TV với nguồn
cấp điện AC. Phích cắm này
phải đã được lắp và có thể
hoạt động khi TV được sử
dụng.
yyKhông chạm vào phích cắm
điện khi tay ướt. Ngoài ra,
nếu chân cắm của dây bị ướt
hoặc bị phủ bụi bẩn, hãy làm
khô phích cắm hoàn toàn
hoặc lau sạch bụi. Bạn có thể
bị điện giật vì quá ẩm.
yyHãy đảm bảo kết nối dây
nguồn điện với ổ cắm điện
AC tương thích được nối đất.
(Ngoại trừ các thiết bị không
được nối đất.) Nếu không,
bạn có thể bị điện giật hoặc
thương tích.
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yyKhông đặt vật nặng hoặc sản
phẩm đè lên dây điện. Nếu
không, điều này có thể dẫn
đến cháy hoặc điện giật.
yyUốn cong dây ăng-ten giữa
bên trong và bên ngoài tòa
nhà để ngăn nước mưa chảy
vào. Điều này có thể dẫn đến
hỏng nước bên trong Sản
phẩm và có thể gây điện giật.

yyKhông cắm quá nhiều thiết
bị điện vào một ổ cắm điện
nhiều hốc cắm. Nếu không,
điều này có thể dẫn đến cháy
do quá nóng.
yyKhông làm rơi sản phẩm
hoặc để sản phẩm rơi xuống
khi kết nối thiết bị bên ngoài.
Nếu không, điều này có thể
gây thương tích hoặc thiệt
hại cho sản phẩm.
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yyGiữ vật liệu chống ẩm trong
gói và gói vinyl ngoài tầm
với của trẻ nhỏ. Chất chống
ẩm có hại nếu nuốt vào. Nếu
nuốt do vô ý, hãy làm cho
người nuốt nôn ra và đưa
họ đến bệnh viện gần nhất.
Ngoài ra, gói vinyl có thể gây
ngạt thở. Giữ gói ngoài tầm
với của trẻ nhỏ.
yyKhông để trẻ nhỏ leo lên hoặc
bám vào TV. Nếu không, TV
có thể rơi xuống, gây thương
tích nghiêm trọng.
yyVứt bỏ pin cẩn thận để đảm
bảo trẻ nhỏ không nuốt phải
chúng. Hãy hỏi lời khuyên
y tế của bác sĩ ngay nếu trẻ
nhỏ nuốt phải pin.
yyKhông chèn bất kỳ vật kim
loại/chất dẫn điện nào (như
đũa kim loại/dao kéo/tuốc nơ
vít) vào giữa phích cắm điện
và đầu vào ổ điện trong khi
phích cắm được kết nối với
ổ điện trên tường. Ngoài ra,
không chạm vào dây điện
sau khi đã cắm vào một đầu
cắm trên tường. Bạn có thể
bị điện giật. (Tùy theo kiểu
máy)
yyKhông đặt hoặc để chất dễ
cháy gần thiết bị. Sẽ có nguy
cơ cháy hoặc nổ do việc sử
dụng ẩu các chất dễ cháy.

yyKhông làm rơi các vật bằng
kim loại như đồng xu, kẹp
tóc, đũa hoặc dây vào thiết
bị hoặc các vật dễ cháy như
giấy hoặc diêm. Trẻ em phải
chú ý đặc biệt. Có thể xảy
ra điện giật, cháy hoặc chấn
thương. Nếu có vật lạ rơi vào
trong thiết bị, hãy rút dây điện
và liên hệ với trung tâm bảo
hành.

yyKhông phun nước lên thiết bị
hoặc lau bằng chất dễ cháy
(dung môi hoặc benzene).
Có thể xảy ra cháy hoặc điện
giật.
yyKhông cho phép bất kỳ tác
động, rung chấn hoặc đồ vật
rơi vào thiết bị, và không thả
bất kỳ vật gì xuống màn hình.
Bạn có thể bị chấn thương
hoặc thiết bị có thể bị hỏng.
yyKhông chạm vào thiết bị hoặc
ăng-ten này trong khi có sấm
hoặc chớp. Bạn có thể bị
điện giật.
yyKhông chạm vào ổ cắm trên
tường khi có rò khí, không
mở cửa sổ và thông hơi.
Điều này có thể gây cháy
hoặc bỏng do đánh lửa.
yyKhông tự ý tháo rời, sửa
chữa hoặc sửa đổi thiết bị.
Có thể xảy ra cháy hoặc điện
giật. Hãy liên hệ với trung
tâm dịch vụ để kiểm tra,
chỉnh sửa hoặc sửa chữa.
yyNếu những việc sau đây xảy
ra, hãy rút phích cắm của
sản phẩm ngay lập tức và
liên hệ với trung tâm dịch vụ
ở địa phương của bạn.
--Sản phẩm đã bị ảnh
hưởng bởi rung chấn
--Sản phẩm đã bị hỏng
--Vật lạ đã rơi vào sản phẩm
--Sản phẩm có khói hoặc có
mùi lạ
Điều này có thể dẫn đến cháy
hoặc điện giật.
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yyKhông để nhỏ nước hoặc tóe
nước vào thiết bị và không
đặt các vật chứa chất lỏng
như bình nước lên thiết bị.

THẬN TRỌNG
yyLắp thiết bị ở nơi không có
sóng vô tuyến.
yyNên có khoảng cách đủ rộng
giữa ăng-ten bên ngoài và
các dây điện để giữ cho ăngten khỏi chạm vào dây điện
ngay cả khi ăng-ten rơi. Điều
này có thể gây điện giật.
yyKhông lắp đặt sản phẩm
ở những nơi như giá kệ
không vững hoặc các bề
mặt nghiêng. Ngoài ra, tránh
những nơi có độ rung hoặc
nơi sản phẩm không được
nâng đỡ đầy đủ. Nếu không,
sản phẩm có thể rơi hoặc lật,
có thể gây thương tích hoặc
thiệt hại cho sản phẩm.
yyNếu bạn lắp đặt TV trên đế,
bạn cần thực hiện biện pháp
để ngăn sản phẩm khỏi lộn
nhào. Nếu không, sản phẩm
có thể rơi xuống, gây thương
tích.
yyNếu bạn định gắn sản phẩm lên tường, hãy gắn
giá treo tường tiêu chuẩn của VESA (các bộ phận
tùy chọn) vào mặt sau của sản phẩm. Khi bạn lắp
đặt TV để sử dụng giá treo tường (các bộ phận
tùy chọn), hãy cố định cẩn thận để TV không rơi.
yyChỉ sử dụng đồ gá/phụ kiện cho nhà sản xuất chỉ
định.

yyKhi lắp đặt ăng-ten, hãy tham
khảo ý kiến một kỹ thuật viên
dịch vụ có tay nghề. Nếu
không được lắp đặt bởi một
kỹ thuật viên có tay nghề,
điều này có thể gây ra nguy
cơ cháy hoặc điện giật.
yyChúng tôi khuyên bạn nên
giữ khoảng cách ít nhất bằng
2-7 lần kích thước đường
chéo màn hình khi xem TV.
Xem TV trong thời gian dài
có thể làm bạn bị mờ mắt.
yyChỉ sử dụng các loại pin
được quy định. Điều này có
thể gây hỏng bộ điều khiển
từ xa.
yyKhông sử dụng lẫn lộn pin
mới với pin cũ. Điều này có
thể làm cho pin trở nên quá
nóng và rò rỉ.
yyKhông được để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.
Ví dụ, để cách xa ánh sáng mặt trời trực tiếp, lò
sưởi hở và lò sưởi điện.
yyKhông lắp pin không sạc lại vào thiết bị sạc.
yyĐảm bảo không có vật chắn
giữa bộ điều khiển từ xa và
bộ cảm biến.
yyTín hiệu từ Điều khiển từ xa
có thể bị gián đoạn do ánh
sáng bên ngoài/bên trong
như Ánh sáng mặt trời, đèn
huỳnh quang. Nếu điều này
xảy ra, hãy tắt đèn hoặc làm
tối khu vực xem.
yyKhi kết nối các thiết bị bên
ngoài như máy chơi trò chơi
video, hãy chắc chắn rằng
các dây nối đủ dài. Nếu
không, sản phẩm có thể rơi,
có thể gây thương tích hoặc
thiệt hại cho sản phẩm.
yyKhông bật/tắt thiết bị bằng
cách cắm vào hoặc rút phích
điện khỏi ổ cắm trên tường.
(Không sử dụng phích cắm
điện để bật/tắt.) Điều này có
thể gây hỏng cơ học hoặc có
thể gây điện giật.

TIẾNG
VIEVIỆT

yyRút phích cắm của TV khỏi ổ
cắm điện AC nếu bạn không
có ý định sử dụng TV trong
một thời gian dài. Bụi bám
có thể gây ra nguy cơ cháy
và khả năng cách điện giảm
có thể gây ra rò rỉ điện/điện
giật/cháy.
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yyVui lòng làm theo các hướng
dẫn lắp đặt dưới đây để ngăn
sản phẩm khỏi quá nóng.
--Khoảng cách giữa sản
phẩm và tường nên lớn
hơn 10 cm.
--Không lắp đặt sản phẩm
ở nơi không có hệ thống
thông gió (ví dụ, trên kệ
sách hoặc trong tủ).
--Không lắp đặt sản phẩm
trên thảm hoặc đệm.
--Hãy chắc chắn rằng lỗ
thông khí không bị chặn
bởi khăn trải bàn hoặc
rèm.
Nếu không, điều này có thể
dẫn đến cháy.
yyHãy cẩn thận để không chạm
vào các lỗ thông gió khi xem
TV trong thời gian dài vì các
lỗ thông gió có thể trở nên
nóng. Điều này không ảnh
hưởng đến hoạt động hoặc
hiệu suất của sản phẩm.
yyKiểm tra định kỳ dây của thiết bị và nếu bên
ngoài bị hỏng hoặc xuống cấp, hãy tháo dây,
ngừng sử dụng thiết bị và thay dây bằng loại
dây tương tự do thợ bảo hành được ủy quyền
chỉ định.
yyTránh để bụi bẩn tích tụ trên
các chân hoặc ổ cắm phích
điện. Điều này có thể gây ra
nguy cơ cháy.
yyBảo vệ dây điện khỏi tình
trạng sử dụng quá mức về
mặt vật lý hoặc cơ học, như
xoắn, thắt nút, kẹp, buộc
vào cửa hoặc giẫm lên. Chú
ý đặc biệt đến phích cắm,
ổ cắm trên tường và đầu ra
của dây trên thiết bị.
yyKhông ấn mạnh lên bảng
điều khiển bằng tay hoặc vật
sắc như móng tay, bút chì
hoặc bút mực hoặc không
làm xước màn hình, vì điều
này có thể làm hỏng màn
hình.

yyTránh chạm vào màn hình
hoặc giữ ngón tay trên màn
hình trong thời gian dài. Làm
như vậy có thể tạo ra một
số biến dạng/hu hỏng tạm
thời hoặc vĩnh viễn trên màn
hình.
yyKhi vệ sinh sản phẩm và các
linh kiện, trước hết hãy rút
phích cắm và lau bằng khăn
mềm. Sử dụng lực mạnh có
thể gây xước hoặc mất màu.
Không xịt nước hoặc lau
bằng khăn ướt. Không bao
giờ sử dụng nước lau kính,
nước làm bóng xe hơi hoặc
công nghiệp, chất mài mòn
hoặc sáp, benzen, cồn v.v.,
những thứ có thể làm hỏng
sản phẩm và bảng điều khiển
của sản phẩm. Nếu không,
điều này có thể dẫn đến
cháy, điện giật hoặc hỏng
sản phẩm (biến dạng, ăn
mòn hoặc gẫy).
yyKhi thiết bị được cắm vào ổ cắm AC trên tường,
bạn không được ngắt thiết bị khỏi nguồn điện AC
ngay cả khi bạn tắt thiết bị bằng CÔNG TẮC.
yyKhi rút dây điện, hãy cầm
vào phích cắm và rút ở phích
cắm. Không kéo ở dây để rút
dây điện khỏi bảng điện, vì
điều này có thể nguy hiểm.
yyKhi di chuyển sản phẩm, hãy
chắc chắn rằng bạn đã tắt
nguồn điện. Sau đó, hãy rút
dây điện, dây ăng-ten và tất
cả các dây nối. Máy TV hoặc
dây điện có thể bị hỏng, gây
ra nguy cơ cháy hoặc điện
giật.
yyKhi di chuyển hoặc mở hộp
sản phẩm, hãy làm việc hai
người vì sản phẩm nặng.
Nếu không, điều này có thể
dẫn đến thương tích.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

yyHãy yêu cầu nhân viên bảo
hành có tay nghề để thực
hiện tất cả công việc bảo
hành. Bảo hành là cần thiết
khi thiết bị hỏng hóc như:
dây điện hoặc phích cắm bị
hỏng, chất lỏng đổ vào thiết
bị hoặc vật thể rơi vào trong
thiết bị, thiết bị tiếp xúc với
nước mưa hoặc hơi ẩm,
thiết bị không hoạt động bình
thưởng hoặc bị rơi.
yyNếu bạn cảm thấy lạnh khi
chạm vào sản phẩm, có thể
có một “nhấp nháy” nhỏ khi
sản phẩm được bật. Điều
này là bình thường, không có
vấn đề gì với sản phẩm.
yyBảng điều khiển là một sản
phẩm hiển thị công nghệ cao
với độ phân giải hai triệu đến
sáu triệu pixel. Bạn có thể
thấy những chấm đen nhỏ
và/hoặc chấm màu rực rỡ
(đỏ, xanh dương hoặc xanh
lá cây) ở kích thước 1 ppm
trên bảng điều khiển. Điều
này không phải là sự cố và
không ảnh hưởng đến hiệu
năng và độ tin cậy của sản
phẩm. Hiện tượng này cũng
xảy ra ở các sản phẩm của
bên thứ ba và không được
trao đổi hoặc hoàn lại tiền.
yyBạn có thể thấy bảng điều
khiển có độ sáng và màu sắc
khác nhau tùy thuộc vào vị trí
của bạn nhìn (trái/phải/trên/
dưới). Hiện tượng này xảy
ra do các đặc tính của bảng
điều khiển. Điều này không
liên quan đến hiệu năng của
sản phẩm, và không phải là
sự cố.

TIẾNG
VIEVIỆT

yyHãy liên hệ với trung tâm bảo
hành một năm một lần để
làm vệ sinh các bộ phận bên
trong của sản phẩm.
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yyHiển thị một hình ảnh tĩnh (ví dụ, logo của kênh
phát sóng, menu trên màn hình, cảnh từ một trò
chơi video hoặc màn hình máy tính) trong một
thời gian dài có thể gây hại màn hình, dẫn đến
lưu giữ hình ảnh, điều này được gọi là dính hình
. Hiện tượng này có thể tồn tại trong thời gian
dài hoặc không bao giờ biến mất. Sản phẩm bị
dính hình không được bảo hành. Tránh hiển thị
một hình ảnh cố định trên màn hình TV trong
thời gian dài (1 giờ hoặc lâu hơn đối với OLED).
Ngoài ra, nếu bạn xem TV với tỷ lệ 4:3 trong một
thời gian dài, hiện tượng dính hình có thể xảy ra
ở đường viền của bảng điều khiển. Hiện tượng
này cũng xảy ra ở các sản phẩm của bên thứ ba
và không được trao đổi hoặc hoàn lại tiền.
yyPhát ra tiếng “lách cách” :
Âm thanh lách cách xảy ra khi xem hoặc tắt TV
được tạo ra bởi sự co nhiệt nhựa do nhiệt độ và
độ ẩm. Âm thanh này phổ biến ở các sản phẩm
mà biến dạng nhiệt là cần thiết. Mạch điện kêu
ào ào/bảng điều khiển kêu ù ù: Một âm thanh
khẽ được tạo ra từ mạch chuyển đổi tốc độ cao,
cung cấp dòng điện lớn để vận hành sản phẩm.
Điều này thay đổi tùy theo sản phẩm. Âm thanh
này không ảnh hưởng đến hiệu năng hoặc độ tin
cậy của sản phẩm.
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VIEVIỆT
TIẾNG

Xem Hình ảnh 3D (Chỉ các kiểu máy 3D)

CẢNH BÁO
Môi trường Xem
yy Thời gian Xem
-- Khi xem nội dung 3D, mỗi giờ nghỉ từ 5 đến 15 phút. Xem nội dung 3D trong thời gian dài có thể gây đau dầu,
chóng mặt, mệt mỏi hoặc căng mắt.

Những người bị động kinh nhạy sáng hoặc bị bệnh mãn tính
yy Một số người dùng có thể gặp phải hiện tượng động kinh hoặc các triệu chứng lạ thường khác khi tiếp xúc với ánh
sáng nhấp nháy hoặc hình mẫu đặc biệt từ nội dung 3D.
yy Không xem video 3D nếu bạn cảm thấy buồn nôn, đang mang thai và/hoặc có bệnh kinh niên như động kinh, rối
loạn tim hoặc bệnh huyết áp cao, v.v.
yy Nội dung 3D không được khuyến khích cho những người bị mù hoặc bất thường với hình ảnh nổi. Bạn có thể thấy
hai hình ảnh hoặc khó chịu khi xem.
yy Nếu bạn bị lác (lé mắt), giảm sức nhìn (thị lực kém) hoặc loạn thị, bạn có thể gặp khó khăn về cảm nhận độ sâu và
dễ bị mệt mỏi do hai hình ảnh. Bạn nên nghỉ ngơi thường xuyên hơn người lớn bình thường.
yy Nếu thị lực ở mắt phải và mắt trái của bạn khác nhau, hãy chỉnh sửa thị lực của bạn trước khi xem nội dung 3D.

Các triệu chứng yêu cầu ngừng hoặc không được xem nội dung 3D
yy Không xem nội dung 3D khi bạn thấy mệt mỏi do thiếu ngủ, làm việc quá sức hoặc uống bia rượu.
yy Khi những triệu chứng này xảy ra, hãy dừng sử dụng/xem nội dung 3D và nghỉ ngơi đầy đủ cho đến khi giảm triệu
chứng.
-- Tham khảo ý kiến bác sĩ khi triệu chứng không giảm. Các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, đau nhãn cầu,
chóng mặt, buồn nôn, đánh trống ngực, mờ mắt, khó chịu, hai hình ảnh, khó khăn khi nhìn hoặc mệt mỏi.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN
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Môi trường Xem
yy Khoảng cách Xem
- Duy trì khoảng cách ít nhất bằng hai lần chiều dài đường chéo màn hình khi xem nội dung 3D. Nếu bạn cảm
thấy khó chịu khi xem nội dung 3D, hãy giữ khoảng cách xa hơn so với TV.

Tuổi Xem
yy Trẻ sơ sinh/Trẻ nhỏ
-- Sử dụng/Xem nội dung 3D cho trẻ em dưới 5 tuổi đều bị cấm.
-- Trẻ em dưới 10 tuổi có thể phản ứng thái quá và trở nên quá hưng phấn vì thị giác của trẻ đang phát triển (ví
dụ: cố gắng chạm vào màn hình hoặc cố gắng để nhảy vào màn hình. Cần giám sát đặc biệt và chú ý thêm khi
trẻ em xem nội dung 3D.
-- Trẻ em có sự chênh lệch điểm nhìn của hai mắt đối với hình ảnh 3D lớn hơn người lớn vì khoảng cách giữa hai
mắt ngắn hơn so với người lớn. Do đó chúng sẽ cảm nhận được độ sâu nổi lớn hơn so với người lớn với cùng
một hình ảnh 3D.
yy Thanh thiếu niên
-- Thanh thiếu niên dưới 19 tuổi có thể phản ứng với sự nhạy cảm do kích thích từ ánh sáng trong nội dung 3D.
Khuyên chúng không nên xem nội dung 3D trong thời gian dài khi chúng mệt mỏi.
yy Người già
-- Người già có thể cảm nhận được ít hiệu ứng 3D hơn so với người trẻ. Không ngồi sát TV hơn so với khoảng
cách khuyến nghị.

Lưu ý khi sử dụng kính 3D
yy
yy
yy
yy
yy

Hãy đảm bảo sử dụng kính 3D LG. Nếu không, bạn có thể không xem được video 3D đúng cách.
Không sử dụng kính 3D thay cho kính thông thường, kính râm hoặc kính bảo hộ.
Sử dụng kính 3D sửa đổi có thể gây mỏi mắt hoặc biến dạng hình ảnh.
Không để kính 3D ở nơi nhiệt độ cực cao hay thấp. Điều này sẽ gây ra biến dạng.
Kính 3D rất mong manh và dễ trầy xước. Luôn sử dụng mảnh vải mềm, sạch khi lau mắt kính. Không làm xước mắt
kính của kính 3D bằng vật sắc hoặc làm vệ sinh/lau bằng hóa chất.

TIẾNG
VIEVIỆT

THẬN TRỌNG
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QUY TRÌNH LẮP ĐẶT / LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ

VIEVIỆT
TIẾNG

LƯU Ý
yyHình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.
yyOSD (On Screen Display - Hiển thị trên màn hình) của TV có thể hơi khác so với minh họa trong sách hướng dẫn
này.
yyCác menu và tùy chọn sẵn có có thể khác so với nguồn đầu vào hoặc kiểu máy của sản phẩm mà bạn đang sử
dụng.
yyCác tính năng mới có thể được thêm vào TV này trong tương lai.
yyTV này có thể được đặt ở chế độ chờ để giảm tiêu thụ điện năng. Và nên tắt TV nếu không xem trong một
khoảng thời gian, vì điều này sẽ giảm tiêu thụ năng lượng.
yyNăng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng có thể giảm đáng kể nếu độ sáng của hình ảnh được giảm, và điều
này sẽ giảm tổng chi phí vận hành.

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
1

Mở hộp và chắc chắn rằng tất cả các phụ kiện đều được bao gồm.

2

Lắp chân đến vào TV. (Tùy theo kiểu máy)

3

Kết nối thiết bị bên ngoài với TV.

4

Đảm bảo rằng kết nối mạng sẵn có.
Bạn có thể sử dụng các chức năng mạng của TV chỉ khi có kết nối mạng.

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ
Mở hộp
Kiểm tra các hạng mục sau trong hộp sản phẩm. Nếu phụ kiện nào bị thiếu, vui lòng liên hệ với đại lý ở địa phương nơi
bạn mua sản phẩm.
Minh họa trong hướng dẫn này có thể khác so với sản phẩm và phụ kiện thực tế.

THẬN TRỌNG
yyKhông sử dụng các hạng mục không được chấp thuận để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của sản phẩm.
yyMọi hư hại hoặc chấn thương do sử dụng các hạng mục không được chấp thuận đều không thuộc phạm vi bảo
hành.
yyMột số kiểu máy có tấm phim mỏng dán trên màn hình và không được bóc ra.

LƯU Ý
yyCác phụ kiện đi kèm với sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
yyThông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không thông báo
trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.
yyĐể có kết nối tối ưu, cáp HDMI và thiết bị USB nên có gờ chặn nhỏ hơn 10 mm chiều dày và 18 mm chiều rộng.
Sử dụng dây cáp kéo dài hỗ trợ USB 2.0 nếu cáp USB hoặc thẻ nhớ USB không vừa vặn với cổng USB của TV.
HDMI

B

B
A

A

A

10 mm

B

18 mm

USB
A

10 mm

A

8 mm (Chỉ EA88**-TA)

B

18 mm

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ
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EA98**, EA97**

SMART

BACK

/Q.MENU

Hướng dẫn sử dụng

Cáp thành phần
(Component)
(Xem tr.28)

Bộ điều khiển từ xa, pin
(AAA)
Bộ điều khiển từ xa sẽ
không được bao gồm cho
tất cả các thị trường bán
hàng
(Tùy theo kiểu máy)
(Xem tr.32, 33)

Cáp tổ hợp
(Composite)
(Xem tr.28, 29)

Bộ điều khiển từ xa ma
thuật, pin (AA)
(Xem tr.34)

Phụ kiện Quản lý Cáp
(Xem tr.21, 23)

Kính xem phim 3D
Số lượng kính 3D có thể khác
nhau tùy theo kiểu máy hoặc
quốc gia.

Dải cáp
(Xem tr.23)

Tag On

Nắp đậy thẻ AV
(Xem tr.20)

Dải chống rơi
(Tùy theo kiểu máy)
(Xem tr.21)

Đinh vít (cố định để
Quản lý cáp)
1 EA, M4 x L20
(Xem tr.21, 23)

hoặc

Vải lau
(Tùy theo kiểu máy)

Vật cách điện
(Tùy theo kiểu máy)
(Xem tr.14)

Camera cuộc gọi video
(Xem tr.24)

Tag on
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VIEVIỆT
TIẾNG

EA88**

SMART

BACK

/Q.MENU

Hướng dẫn sử dụng

Bộ điều khiển từ xa, pin
(AAA)
Bộ điều khiển từ xa sẽ
không được bao gồm cho
tất cả các thị trường bán
hàng
(Tùy theo kiểu máy)
(Xem tr.32, 33)

Bộ điều khiển từ xa ma
thuật, pin (AA)
(Xem tr.34)

Kính xem phim 3D
Số lượng kính 3D có thể khác
nhau tùy theo kiểu máy hoặc
quốc gia.

Tag On

Tag on

Cáp thành phần
(Component)
(Xem tr.28)

Cáp tổ hợp (Composite)
(Xem tr.28, 29)

Thiết bị giữ Cáp
2 EA
(Chỉ EA88**-TA)
(Xem tr.24)

Giá đỡ
(Chỉ EA88**-TA)
(Xem tr.19)

Nắp đế
(Chỉ EA88**-TA)
(Xem tr.19)

Nắp đậy thẻ AV
(Chỉ EA88**-TA)
(Xem tr.20)

Băng dán velcro
2 EA
(Chỉ EA88**-TA)
(Xem tr.20)

Đinh vít đế
9 EA, M4 x L20
(Chỉ EA88**-TA)
(Xem tr.19)

Đinh vít đế
4 EA, M4 x L10
(Chỉ EA88**-TA)
(Xem tr.19)

Vải lau
(Tùy theo kiểu máy)

Lõi ferit
(Chỉ EA88**-TC)
(Xem tr.13)

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ
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TIẾNG
VIEVIỆT

hoặc

Vật cách điện
(Tùy theo kiểu máy)
(Xem tr.14)

Camera cuộc gọi video
(Xem tr.24)

LƯU Ý
(Chỉ EA88**-TC)
yyCác phụ kiện đi kèm với sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
yyThông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc nội dung trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi mà không thông báo
trước do nâng cấp các chức năng của sản phẩm.

Cách sử dụng lõi ferit
1.

Sử dụng lõi ferit để giảm nhiễu điện trong các dây điện. Quấn dây điện trên lõi ferit một vòng.

2.

Đặt lõi ferit gần TV.

[gần ổ cắm trên
tường]

[gần TV]
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LƯU Ý
yyNếu có Vật cách điện, hãy thực hiện như được minh họa.
- Sử dụng Vật cách điện để lắp đặt TV ở nơi có sự chênh lệch điện áp giữa TV bộ và GND của tín hiệu ăng-ten.
» Nếu có sự chênh lệch điện áp giữa TV và GND của tín hiệu ăng-ten, tiếp điểm ăng-ten có thể bị nóng và nhiệt 		
độ quá cao có thể gây ra tai nạn.
- Bạn có thể nâng cao an toàn khi xem TV bằng cách loại bỏ điện áp khỏi ăng-ten TV một cách hiệu quả. Nên
gắn vật cách điện vào tường. Nếu không thể gắn vào tường, hãy gắn vào TV. Tránh ngắt kết nối vật cách điện 		
ăng-ten sau khi lắp đặt.
- Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng ăng-ten TV được kết nối.

1. Kết nối với TV.
Tường
ANTENNA/
CABLE IN

Cáp / Ăng-ten

hoặc

Vật cách điện
2. Kết nối với Hộp giải mã tín hiệu.

Kết nối một đầu của vật cách điện với cáp / giắc cắm ăng-ten và kết nối đầu kia với TV hoặc hộp giải mã tín hiệu.
“Thiết bị được kết nối với hệ thống nối đất bảo vệ của cách lắp đặt tòa nhà thông qua kết nối nguồn điện hoặc thông
qua thiết bị khác với một kết nối đến hệ thống nối đất bảo vệ - và đến một hệ thống phân phối cáp sử dụng cáp
đồng trục, trong một số trường hợp có thể tạo ra nguy cơ hỏa hoạn. Do đó kết nối với một hệ thống phân phối cáp
được cung cấp thông qua một thiết bị cách điện dưới một dải tần nhất định (vật cách điện mạ, xem EN 60728-11)”
Khi sử dụng vật cách điện RF, độ nhạy của tín hiệu có thể hơi giảm.

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ

15

Các mặt hàng mua riêng biệt có thể thay đổi hoặc sửa đổi để nâng cao chất lượng mà không thông báo.
Hãy liên hệ với đại lý để mua các mặt hàng này.
Các thiết bị này chỉ hoạt động với một số kiểu máy.

BACK

SMART

/Q.MENU

P

AN-MR400
Điều khiển từ xa ma
thuật

AG-F***
Kính xem phim 3D

AG-F***DP
Kính xem đôi

Thiết bị âm thanh LG

Tag On

Tag on

Tính tương thích

AN-VC5**
Camera cuộc gọi video

EA98**, EA97**

EA88**

•

•

AG-F***
Kính xem phim 3D

•

•

AG-F***DP
Kính xem đôi

•

•

Thiết bị âm thanh LG

•

•

Tag on

•

•

•

•

AN-MR400
Điều khiển từ xa ma thuật

AN-VC5**
Camera cuộc gọi video

Tên kiểu máy hoặc thiết kế có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nâng cấp các chức năng sản phẩm, hoàn cảnh hoặc chính
sách của nhà sản xuất.

TIẾNG
VIEVIỆT

Mua riêng
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VIEVIỆT
TIẾNG

Bộ phận và nút
Chỉ EA98**, EA97**
Màn hình

Đèn logo LG

Cảm biến điều khiển
từ xa
Loa tiếng trong

Nút Cảm ứng Thông minh

(Chỉ EA98**)

Loa
Chỉ EA88**

Màn hình

Đèn logo LG

Cảm biến điều
khiển từ xa

Nút Cảm ứng Thông minh
Loa
(Tùy theo kiểu máy)
Nút

Nguồn điện
Bật/tắt nguồn.

LƯU Ý
yyBạn có thể đặt Đèn logo LG thành bật hoặc tắt bằng cách chọn TÙY CHỌN trong menu chính.

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ
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1

Để bật TV
- Nhẹ nhàng nhấn nút cảm ứng thông minh ngay dưới đèn logo LG ở phía dưới của TV.

2

Để tắt TV
- Nếu menu cảm ứng không hiển thị trên màn hình, hãy nhấn nút cảm ứng thông minh khoảng hai giây.
- Nếu bạn nhấn nút cảm ứng thông minh khoảng hai giây khi các menu cảm ứng hiển thị trên màn hình, các menu
cảm ứng sẽ biến mất.

Đèn logo LG

Smart Touch

THẬN TRỌNG
yyKhông đặt TV gần hoặc ở trên nguồn nhiệt vì điều này có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng khác.
yyChỉ nhấn nhẹ nút cảm ứng thông minh bằng ngón tay.
yyNếu bạn chạm vào bất kỳ phần nào khác, ngoại trừ nút cảm ứng thông minh, TV có thể không hồi đáp.
yyKhông nhấn nút cảm ứng thông minh bằng hai hoặc nhiều ngón tay. Điều này có thể làm sản phẩm hoạt động sai.
Bạn chỉ nên nhấn nút bằng một ngón tay.

3

Để sử dụng Nút Cảm ứng Thông minh

Pꕌ
ꕍ
Chương trình

Nhấn

Trượt

Nhấn

Nhấn giữ.

- Nhấn: Chọn menu bạn muốn.
-N
 hấn và giữ: Trở về bước trước.
Nếu không có bước trước, nhấn và giữ sẽ tắt TV.
-T
 rượt sang trái/phải: Di chuyển giữa các menu Chương trình, Đầu vào, Cài đặt, Tắt nguồn và Âm lượng.
Nếu bạn muốn thay đổi chương trình hoặc cài đặt âm lượng nhanh hơn, hãy trượt ngón tay sang trái hoặc phải để
đến menu Chương trình hoặc Âm lượng, nhấn và giữ menu khoảng 2 giây.

TIẾNG
VIEVIỆT

Sử dụng Nút Cảm ứng Thông minh
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VIEVIỆT
TIẾNG

Nâng và di chuyển TV

yyKhi vận chuyển một TV lớn, cần có ít nhất 2 người.
yyKhi vận chuyển TV bằng tay, giữ TV như trong hình
minh họa sau đây.

Vui lòng lưu ý lời khuyên sau đây để ngăn TV khỏi bị trầy
xước hoặc hư hỏng và vận chuyển an toàn bất kể loại và
kích thước của TV.

THẬN TRỌNG
yyTránh chạm vào màn hình, vì điều này có thể dẫn
đến hư hỏng màn hình.

yyNên di chuyển TV khi còn trong hộp hoặc vật liệu
đóng gói đi kèm với TV ban đầu.
yyTrước khi di chuyển hoặc tháo TV, tháo dây nguồn
và tất cả cáp.
yyKhi giữ TV, màn hình phải xoay ra khỏi bạn để tránh
hư hỏng.

yy Giữ chặt phần đầu và phần cuối của khung TV. Đảm
bảo không cầm bộ phận trong suốt, loa hoặc khu
vực lưới của loa. (Tùy theo kiểu máy)

yyKhi vận chuyển TV, không để TV bị xóc hoặc bị rung
quá mức.
yyKhi vận chuyển TV, giữ thẳng TV, không xoay TV
bằng cạnh hoặc nghiêng TV về phía trái hoặc phải.
yyKhông sử dụng lực quá mạnh gây ra gập/cong
khung vì điều này có thể làm hỏng màn hình.
yyHãy chắc chắn giữ TV thẳng đứng thay vì nằm hoặc
nghiêng trong khi di chuyển TV.

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ
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TIẾNG
VIEVIỆT

Lắp đặt TV
Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.

Gắn đế
(Chỉ EA88**-TA)

4

1

Nắp đế
Mặt trước

Giá đỡ

2
4 EA
M4 x L10

3

THẬN TRỌNG
yyKhi lắp đế vào TV, hãy đặt màn hình úp xuống trên
bàn đệm hay bề mặt phẳng để bảo vệ màn hình
khỏi bị trầy xước.
yyHãy chắc chắn rằng các đinh vít được lắp đúng
và siết chặt. (Nếu chúng không được siết đủ chặt,
TV có thể nghiêng về phía trước sau khi lắp đặt).
Không dùng lực quá mạnh với các đinh vít; nếu
không đinh vít có thể bị hỏng và không siết chính
xác.

9 EA
M4 x L20

LƯU Ý
yyTháo đế trước khi lắp TV vào giá treo tường
bằng cách thực hiện lắp đế theo chiều ngược lại.

20

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ

VIEVIỆT
TIẾNG

Lắp ráp nắp đậy thẻ AV

Đặt trên bàn

(Chỉ EA98**, EA97**)
1

1

V
 ui lòng lắp ráp các nắp đậy thẻ AV như minh họa
trong hình vẽ.

Nâng và nghiêng TV vào vị trí thẳng đứng trên bàn.
- Để cách khoảng trống 10 cm (tối thiểu) so với
tường để thông gió tốt.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

10 cm

Nắp đậy thẻ AV

m

10 c

10 cm

(Chỉ EA88**-TA)
1

Vui lòng gắn băng dán Velcro như minh họa trong
hình vẽ.

Băng dán
velcro

2

V
 ui lòng lắp ráp các nắp đậy thẻ AV như minh họa
trong hình vẽ.
2

Nắp đậy
thẻ AV

Cắm dây điện vào ổ cắm điện trên tường.

THẬN TRỌNG
yyKhông đặt TV gần hoặc ở trên nguồn nhiệt vì điều
này có thể gây hỏa hoạn hoặc hư hỏng khác.

LẮP RÁP VÀ CHUẨN BỊ

(Chỉ EA88**-TA)
Để sử dụng đế kiểu bàn một cách an toàn, hãy đảm bảo
gắn chặt nó vào tường.

Cố định TV vào bàn
(Tùy theo kiểu máy)
Cố định TV vào bàn để khỏi bị nghiêng về phía trước, hư
hỏng và thương tích có thể xảy ra.
1

1

2
3

Chèn và siết chặt bu lông khoen, hoặc giá treo TV và
bu lông vào mặt sau của TV.
-- Nếu có các bu lông được lắp vào vị trí bu lông
khoen, hãy tháo các bu lông trước.
Gắn giá treo tường vào tường bằng các bu lông.
Chỉnh vị trí của giá treo tường cho khớp với bu lông
khoen ở mặt sau của TV.
Buộc bu lông khoen và giá treo tường bằng một sợi
dây thừng chắc chắn. Hãy đảm bảo để giữ cho dây
thừng ngang với mặt phẳng.

THẬN TRỌNG
yy Đảm bảo rằng trẻ nhỏ không leo lên hoặc bám
vào TV.

Lắp đặt dải chống rơi và phụ kiện quản lý cáp.

Phụ kiện Quản
lý Cáp

1 EA
M4 x L20
Dải chống rơi

LƯU Ý
yy Sử dụng bệ hoặc tủ đủ chắc và lớn để nâng đỡ
TV an toàn.
yy Giá treo, bu lông và dây thừng không được cung
cấp. Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ đại lý
địa phương.

TIẾNG
VIEVIỆT

Cố định TV vào tường
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2 Để cố định TV vào bàn, chèn và siết chặt đinh vít ở
phía sau đế.

Đặt trên tường
(Chỉ EA88**-TA)
Gắn giá treo tường tùy chọn ở phía sau TV một cách cẩn
thận và lắp đặt giá treo tường lên bức tường vững chắc
vuông góc với sàn nhà. Khi bạn gắn TV vào các vật liệu
xây dựng khác, vui lòng liên hệ với nhân viên có trình độ.
LG khuyến nghị việc treo tường nên được thực hiện bởi
một chuyên gia lắp đặt có trình độ.

10 cm

10 cm

10 cm

Dải chống rơi
10 cm

Đinh vít cố định dải
chống rơi
(*Không được cung cấp)

CẢNH BÁO
yy Để ngăn TV khỏi bị rơi, TV nên được gắn chặt
vào sàn/tường theo hướng dẫn lắp đặt. Nghiêng,
rung, hoặc lắc TV có thể gây thương tích.

Hãy đảm bảo sử dụng đinh vít và giá treo tường đáp ứng
các tiêu chuẩn VESA. Kích thước tiêu chuẩn cho bộ giá
treo tường được mô tả trong bảng dưới đây.

Mua riêng (Giá treo tường)
KIỂU MÁY

CẢNH BÁO
yy Nếu TV không được đặt ở vị trí đủ vững, có thể
có tiềm tàng nguy hiểm do rơi. Nhiều thương
tích, đặc biệt là cho trẻ em, có thể tránh được
bằng những biện pháp đơn giản như:
»» Sử dụng tủ hoặc đế được nhà sản xuất TV
khuyên dùng.
»» Chỉ sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ TV
an toàn.
»» Đảm bảo TV không nhô ra ngoài cạnh của
đồ nội thất nâng đỡ.
»» Không đặt TV trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ,
kệ sách) mà không neo cả đồ nội thất và TV
để nâng đỡ phù hợp.
»» Không đặt TV lên vải hoặc vật liệu khác
được đặt giữa TV và đồ nội thất nâng đỡ.
»» Giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm của leo lên
đồ nội thất để tiếp cận với TV hoặc bộ điều
khiển của TV.

55EA88**-TA

VESA (A)

210

Đinh vít chuẩn
Số lượng đinh vít
Giá treo tường

M6
2
AW-55EA88S

A

A
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yy Tháo dây điện trước, sau đó di chuyển hoặc lắp
đặt TV. Nếu không, có thể bị điện giật.
yy Nếu bạn lắp đặt trên trần nhà hoặc tường
nghiêng, TV có thể rơi và gây chấn thương
nghiêm trọng. Sử dụng giá treo tường của
LG được ủy quyền và liên hệ với đại lý tại địa
phương hoặc nhân viên có trình độ tay nghề.
yy Không siết quá chặt đinh vít vì điều này có thể
gây hư hỏng cho TV và làm mất hiệu lực bảo
hành.
yy Sử dụng các đinh vít và giá treo tường đáp
ứng các chuẩn VESA. Mọi hư hỏng hoặc chấn
thương do sử dụng sai hoặc sử dụng phụ kiện
không thích hợp đều không được nhà sản xuất
bảo hành.

Làm vệ sinh cáp

TIẾNG
VIEVIỆT

THẬN TRỌNG

23

(Chỉ EA98**, EA97**)
1

Cố định phụ kiện Quản lý cáp bằng đinh vít và sắp
xếp các dây cáp.

LƯU Ý
yy Sử dụng các đinh vít được liệt kệ trong thông số
kỹ thuật đinh vít theo chuẩn VESA.
yy Bộ giá treo tường bao gồm hướng dẫn lắp đặt và
các bộ phận cần thiết.
yy Giá treo tường không được cung cấp. Bạn có thể
mua phụ kiện bổ sung từ đại lý địa phương.
yy Chiều dài của đinh vít có thể khác tùy theo giá
treo tường. Nhớ sử dụng chiều dài thích hợp.
yy Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng
dẫn đi kèm với giá treo tường.

Phụ kiện Quản lý Cáp
1 EA
M4 x L20

2
3

Bọc dây cáp đã sắp xếp bằng Dải cáp.
Kéo khóa zip xuống.

Dải cáp

THẬN TRỌNG
yyKhông di chuyển TV bằng cách cầm phụ kiện Quản
lý cáp và Dải cáp, vì phụ kiện Quản lý cáp và Dải
cáp có thể vỡ, và thương tích và thiệt hại cho TV
có thể xảy ra.
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(Chỉ EA88**-TA)
** Loại đế **
1

Sử dụng Bộ giữ cáp để buộc gọn và định vị các dây
cáp với nhau.

Camera Cuộc Gọi
Video
Xử Lý Sản Phẩm

Thiết bị giữ Cáp

yyKhông để camera bị ướt. Chất lỏng đi vào camera có
thể gây đoản mạch.
yyLau sạch camera nhẹ nhàng bằng khăn khô để loại bỏ
bụi bẩn. Nếu sản phẩm rất bẩn, trước tiên hãy xịt chất
tẩy rửa nhẹ lên khăn.
yyKhông làm sạch bằng chất để pha loãng, cồn, benzen
hoặc bất kỳ chất dễ bay hơi nào khác. Các chất này
có thể làm hư hỏng bề mặt sản phẩm hoặc ảnh hưởng
đến hoạt động của sản phẩm.
yyKhông tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm.
Việc tháo rời không đúng có thể gây hỏa hoạn, điện
giật hoặc chấn thương.
yyKhông lắc camera.
yyKhông kéo cáp.

Hướng Dẫn Lắp Đặt
** Loại giá treo tường **

yyHãy đảm bảo bạn có đủ không gian cho các kết nối khi
lắp đặt sản phẩm.
yyKhông lắp đặt ở nơi có nhiều bụi, bẩn hoặc ẩm.
yyKhông lắp đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp
hoặc gần các nguồn nhiệt.
yyNhững vật có từ tính, chẳng hạn như loa, có thể ảnh
hưởng đến hoạt động của camera.
yyLắp đặt sản phẩm ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm vừa
phải. Nhiệt độ được đề nghị là 0°C đến 40°C.
yySóng điện từ mạnh từ các thiết bị khác có thể cản trở
hoạt động của camera.
yyGỡ bỏ tất cả các túi nhựa bảo vệ (Vinyl) trước khi sử
dụng.

7

Bộ giữ dây điện

THẬN TRỌNG
yyKhông di chuyển TV bằng cách cầm Bộ giữ cáp và
Bộ giữ dây điện, vì Bộ giữ cáp và Bộ giữ dây điện
có thể vỡ, và thương tích và thiệt hại cho TV có
thể xảy ra.

Các tên sản phẩm và tên công ty có trong hướng dẫn
này có thể được đăng ký hoặc không được đăng ký nhãn
hiệu hoặc bản quyền, và chỉ được sử dụng cho mục đích
nhận dạng hoặc giải thích. Tất cả các nhãn hiệu được
bảo lưu.

CAMERA CUỘC GỌI VIDEO

Gắn camera cuộc gọi video
1

Micrô

Ống kính

Mở đế ra và đặt nó vào giữa phía trên cùng của tivi.

Micrô
Camera Cuộc Gọi Video
Tivi

Đế

Chỉ Báo Hoạt Động

2	Uốn đế của camera cuộc gọi video. Gắn đế của
camera cuộc gọi video vào phía sau màn hình bằng
băng dán Velcro.

Cáp USB
Camera Cuộc Gọi Video

Tay Đế
Bộ giữ cáp
của bệ
Đáy Đế

Không thể thực
hiện cuộc gọi khẩn
cấp bằng Skype
Skype không phải là dịch vụ thay
thế điện thoại, và không thể sử
dụng để quay số dịch vụ khẩn cấp.

Băng dán velcro
Tivi

TIẾNG
VIEVIỆT

Tổng quan
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CAMERA CUỘC GỌI VIDEO / KẾT NỐI

Nhét cáp của camera cuộc gọi video vào bộ giữ cáp.
Vui lòng mở nắp che Camera USB cho kết nối cáp
của camera cuộc gọi video. Camera sẽ được kết nối
với các thiết bị đầu cuối CAM như minh họa trong
hình.
(Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.)

KẾT NỐI
Phần KẾT NỐI này chủ yếu sử dụng các sơ đồ cho kiểu
máy EA98**.
Kết nối các thiết bị bên ngoài với TV và chuyển chế độ
đầu vào để chọn thiết bị bên ngoài. Để biết thêm thông tin
về kết nối thiết bị bên ngoài, xem tài liệu hướng dẫn được
cung cấp kèm theo từng thiết bị.
Các thiết bị bên ngoài sẵn có là: bộ thu HD, đầu phát
DVD, VCR, hệ thống âm thanh, thiết bị lưu trữ USB, PC,
máy quay hoặc máy ảnh, thiết bị chơi trò chơi và các thiết
bị bên ngoài khác.

LƯU Ý

Bộ giữ cáp của bệ

Nắp che Camera USB

LƯU Ý
yy Để có đầu ra video và âm thanh chất lượng tốt
nhất, hãy lắp camera ở giữa, phía trên cùng của
tivi.
yy Lắp đặt trong khi tivi tắt.
yy Khi sử dụng loa ngoài, hãy để một khoảng trống
đủ lớn giữa micrô và loa.
yy Tivi phải được kết nối vào một mạng để Skype để
hoạt động.
yy Hãy nhớ kết nối cáp camera cuộc gọi video với
cổng CAM với logo cái đinh ba USB trên cáp
ngửa lên trên.
yy Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng loa ngoài trên
tivi của bạn, chỉ sử dụng loa trước bên phải/trái
(stereo) khi sử dụng Skype.
yy Khi thực hiện cuộc gọi video với Skype bằng
cách sử dụng máy tính, cần sử dụng phiên bản
phần mềm Skype cho Windows 4.2 trở lên.
(Hãy truy cập vào trang chủ của Skype
(www.skype.com) cho những hệ điều hành khác
ngoài Windows, ví dụ như OS X, Linux, v.v...)
yy Không thể thực hiện cuộc gọi video đến một máy
tính Mac chạy Skype 2.8 trở xuống.
yy Nội dung có thể bị thay đổi hoặc xóa, tùy thuộc
vào Nhà Cung Cấp Nội Dung.
yy Vui lòng truy cập vào trang web của nhà cung
cấp nội dung để biết thông tin cụ thể về dịch vụ
của họ.
yy Màn hình cập nhật phần mềm sẽ tự động hiển thị
khi có bản cập nhật.
yy Đối với một số kiểu máy, bạn không thể sử dụng
các thiết bị đầu vào như bàn phím và chuột trong
khi sử dụng Skype (nội dung cao cấp).

yy Kết nối thiết bị bên ngoài có thể khác so với kiểu
máy.
yy Kết nối thiết bị bên ngoài với TV bất kể thứ tự
của cổng TV.
yy Nếu bạn ghi chương trình TV trên thiết bị ghi DVD
hoặc VCR, đảm bảo cắm cáp đầu vào tín hiệu TV
vào TV qua thiết bị ghi DVD hoặc VCR. Để biết
thêm thông tin về việc ghi, xem tài liệu hướng dẫn
được cung cấp kèm thiết bị được kết nối.
yy Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị ngoài
để biết hướng dẫn vận hành.
yy Nếu bạn kết nối thiết bị chơi trò chơi với TV, sử
dụng cáp được cung cấp kèm theo thiết bị chơi
trò chơi.
yy Ở chế độ máy tính, có thể có nhiễu liên quan đến
độ phân giải, hình dọc, độ tương phản hoặc độ
sáng. Nếu có nhiễu, hãy thay đổi đầu ra của máy
tính bằng độ phân giải khác, thay đổi tỷ lệ làm
mới thành tỷ lệ khác hoặc điều chỉnh độ sáng và
độ tương phản trên menu HÌNH ẢNH cho đến khi
hình ảnh rõ ràng.
yy Ở chế độ máy tính, một số cài đặt độ phân giải
có thể không hoạt động đúng tùy thuộc vào card
đồ họa.

KẾT NỐI
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Kết nối HDMI

Kết nối TV với ổ cắm ăng-ten trên tương bằng cáp RF
(75 Ω).

Truyền tín hiệu video và âm thanh kỹ thuật số từ thiết bị
bên ngoài tới TV. Kết nối thiết bị bên ngoài và TV bằng
cáp HDMI như trong hình minh họa.
Chọn cổng đầu vào HDMI bất kỳ để kết nối. Việc bạn sử
dụng cổng nào không quan trọng.

IN
ANTENNA / CABLE

ANTENNA// Hộp cáp HD /
DVD / Bly-Ray
CABLE
HD STB / PC

LƯU Ý
yySử dụng bộ chia tín hiệu để sử dụng nhiều hơn
2 TV.
yyNếu chất lượng hình ảnh kém, hãy lắp bộ khuếch
đại tín hiệu để cải thiện chất lượng hình ảnh.
được
yyNếu chất lượng hình ảnh kém khi ăng-ten
ANTENNA/
kết nối, hãy thử căn chỉnh ăng-ten đúngCABLE
hướng.IN
yyCáp ăng-ten và bộ chuyển đổi không được cung
cấp bộ chuyển đổi.
yyÂm thanh DTV được hỗ trợ: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC

(*Không được cung cấp )

HDMI

LƯU Ý
yyNên sử dụng TV có kết nối HDMI để có chất
lượng hình ảnh tốt nhất.
yySử dụng Cáp HDMI™ Tốc độ Cao mới nhất có
chức năng CEC (Customer Electronics Control Điều khiển Điện tử bởi Khách hàng).
yyCáp HDMI™ Tốc độ Cao được kiểm tra để truyền
dẫn tín hiệu HD lên tới 1080p và hơn nữa.
yyĐịnh dạng âm thanh HDMI được hỗ trợ: Dolby
Digital, DTS, PCM (Lên đến 192 KHz, 32 KHz /
44,1 KHz / 48 KHz / 88 KHz / 96 KHz / 176 KHz /
192 KHz)
ARC (Audio Return Channel - Kênh phản hồi âm
thanh)
yyMột thiết bị âm thanh bên ngoài hỗ trợ SIMPLINK
và ARC phải được kết nối bằng cổng HDMI/DVI
IN 1 (ARC).
yyKhi kết nối bằng cáp HDMI tốc độ cao, thiết bị
âm thanh bên ngoài hỗ trợ đầu ra ARC SPDIF
quang học mà không cần thêm cáp âm thanh
quang học và hỗ trợ chức năng SIMPLINK.

TIẾNG
VIEVIỆT

Kết nối ăng-ten
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Kết nối DVI sang HDMI

Kết nối thành phần

Truyền tín hiệu video kỹ thuật số từ thiết bị bên ngoài tới
TV. Kết nối thiết bị bên ngoài và TV bằng cáp DVI-HDMI
như trong hình minh họa. Để truyền tín hiệu âm thanh,
hãy kết nối cáp âm thanh.
Chọn cổng đầu vào HDMI bất kỳ để kết nối. Việc bạn sử
dụng cổng nào không quan trọng.

Truyền tín hiệu video và âm thanh kỹ thuật tương tự từ
thiết bị bên ngoài tới TV. Kết nối thiết bị bên ngoài và TV
bằng cáp thành phần như trong hình minh họa.

IN

AV
VIDEO

COMPONENT

AUDIO

PR

PB

Y

AV
AV

VÀNG

VÀNG
(Sử dụng cáp video tổ
hợp được cung cấp.)

XANH LÁ CÂY

AUDIO

DVD / Blu-Ray / Hộp cáp HD / PC

XANH LÁ CÂY

R

XANH LÁ CÂY

ĐỎ

TRẮNG
L

XANH DA TRỜI

ĐỎ

(*Không được
cung cấp)

XANH DA TRỜI XANH DA TRỜI

ĐỎ

ĐỎ

DVI OUT

ĐỎ

AUDIO OUT

TRẮNG

(*Không được
cung cấp)

ĐỎ

TRẮNG

VÀNG

(*Không được
cung cấp)

XANH LÁ CÂY
(Sử dụng cáp
video thành phần
được cung cấp.)

VIDEO

DVD / Blu-Ray / Hộp Cáp HD

LƯU Ý
yyTùy thuộc vào card đồ họa, chế độ DOS có thể
không hoạt động nếu Cáp HDMI sang DVI được
sử dụng.
yyKhi sử dụng cáp HDMI / DVI, chỉ một liên kết duy
nhất được hỗ trợ.

LƯU Ý
yyNếu các cáp không được lắp đặt đúng, điều này
có thể làm hình ảnh hiển thị đen trắng hoặc màu
biến đổi.

KẾT NỐI

Kết nối âm thanh

Truyền tín hiệu video và âm thanh kỹ thuật tương tự từ
thiết bị bên ngoài tới TV. Kết nối thiết bị bên ngoài và TV
bằng cáp tổ hợp như trong hình minh họa.

Bạn có thể sử dụng một hệ thống âm thanh bên ngoài
của loa tích hợp.

Kết nối âm thanh quang học kỹ
thuật số
Truyền tín hiệu âm thanh kỹ thuật số từ TV đến một thiết
bị bên ngoài. Kết nối thiết bị bên ngoài và TV bằng cáp
âm thanh quang học như trong hình minh họa.

AV
VIDEO

IN

COMPONENT
COMPONENT

AUDIO

PR

PB

PB

Y

Y

OUT

OPTICAL
DIGITAL
AUDIO

AV

VÀNG
(Sử dụng cáp video tổ hợp
được cung cấp.)
ĐỎ

TRẮNG

VÀNG

ĐỎ

TRẮNG

VÀNG

(*Không được
cung cấp)

(*Không được
cung cấp)

L (MONO) AUDIO R

ĐỎ

VCR / Blu-Ray / Hộp
Cáp HD

TRẮNG

VÀNG
VIDEO

Hệ thống Âm thanh Kỹ
thuật số / Canvas Loa
(Chỉ EA88**-TC)

OPTICAL AUDIO IN

THẬN TRỌNG
yyKhông nhìn vào cổng đầu ra quang. Nhìn vào tia
la-de có thể làm hỏng mắt của bạn.
yyÂm thanh có chức năng ACP (Audio Copy
Protection - Chống sao chép âm thanh) có thể
chặn đầu ra âm thanh kỹ thuật số.

TIẾNG
VIEVIỆT

Kết nối composite
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VIEVIỆT
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Kết nối tai nghe

Kết nối loa Canvas
(Chỉ EA88**-TC)
Kết nối loa Canvas và TV bằng cáp quang học như trong
hình minh họa.

Truyền tín hiệu tai nghe từ TV đến thiết bị bên ngoài.
Kết nối thiết bị bên ngoài và TV bằng tai nghe như
trong hình minh họa.

Tivi

Canvas
Loa
(Sử dụng Loa
Canvas được cung
cấp.)

OUT

Ext.Speaker /
H/P

(*Không được
cung cấp)

Cáp quang học
(Sử dụng Cáp quang học được cung cấp.)

LƯU Ý
yyCác mục trong menu ÂM THANH được tắt khi kết
nối tai nghe.
yyKhi thay đổi CHẾ ĐỘ AV bằng tai nghe được kết
nối, thay đổi được áp dụng cho video chứ không
phải âm thanh. (Tùy theo kiểu máy)
yyĐầu ra Âm thanh Kỹ thuật số Quang học không
sẵn có khi kết nối tai nghe.
yyTrở kháng của tai nghe: 16 Ω
yyĐầu ra âm thanh tối đa của tai nghe: 0,627 mW
đến 1,334 mW
yyKích thước giắc cắm tai nghe: 0,35 cm

KẾT NỐI
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Kết nối một thiết bị lưu trữ USB như thẻ nhớ flash USB,
ổ cứng gắn ngoài hoặc đầu đọc thẻ nhớ USB vào TV
và truy cập menu SmartShare để sử dụng các tập tin đa
phương tiện khác nhau.

Liên kết Độ nét cao Di động (Mobile High-definition Link
- MHL) là một giao diện để truyền tín hiệu nghe nhìn kỹ
thuật số từ điện thoại di động đến TV.

1 (ARC)

HDD IN

1(USB 3.0 IN)

2

2

USB IN

3

3

USB IN

/ DVI IN

4(MHL)

Kết nối MHL

HDD
(*Không được cung cấp)

Cáp thụ động MHL
(*Không được cung cấp)

HUB
(*Không được cung cấp)
USB
(*Không được cung cấp)
Điện thoại di động

LƯU Ý
yyMột số USB Hub có thể không làm việc. Nếu một
thiết bị USB được kết nối bằng USB Hub không
được phát hiện, hãy kết nối trực tiếp thiết bị đó
với cổng USB IN trên TV.
yyKết nối nguồn điện bên ngoài nếu USB của bạn
cần.

HDD
(*Not Provided)

LƯU Ý
yyKết nối điện thoại di động với cổng HDMI/DVI IN
4(MHL) để xem màn hình điện thoại trên TV.
yyCáp thụ động MHL cần thiết để kết nối TV và điện
thoại di động.
yyKết nối này chỉ hoạt động với điện thoại hỗ trợ
MHL.
yyMột số ứng dụng có thể được vận hành bởi điểu
khiển từ xa.
yyĐối với một số điện thoại di động hỗ trợ MHL,
bạn có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa ma
thuật.
yyRút cáp thụ động MHL khỏi TV khi:
» chức năng MHL tắt
» thiết bị di động của bạn đã sạc đầy ở chế độ
chờ

TIẾNG
VIEVIỆT

Kết nối USB
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ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Mô tả trong sách hướng dẫn này được dựa trên các nút của điều khiển từ xa. Vui
lòng đọc sách hướng dẫn này cẩn thận và sử dụng TV đúng cách. Để thay pin,
mở nắp pin, thay pin (1,5 V AAA) lắp các cực
và
với nhãn bên trong ngăn
chứa pin và đóng nắp pin. Để tháo pin, hãy thực hiện các thao tác ngược lại với
quy trình lắp pin.

hoặc

THẬN TRỌNG
yyKhông sử dụng chung pin cũ và mới vì điều này có thể làm hỏng điều khiển từ xa.
yyỞ TV kỹ thuật tương tự và một số quốc gia, một số nút điều khiển từ xa có thể không hoạt động.
yyBộ điều khiển từ xa sẽ không được bao gồm cho tất cả các thị trường bán hàng.
Nhớ hướng điều khiển từ xa vào bộ cảm biến từ xa trên TV.
(Tùy theo kiểu máy)

RATIO

(NGUỒN) Bật hoặc tắt TV.
(Hướng dẫn sử dụng) Xem Hướng dẫn Sử dụng.
RATIO Chỉnh kích thước hình ảnh.
INPUT Thay đổi nguồn đầu vào.
TV/RAD Chọn chương trình Radio, TV và DTV.

INPUT
TV /
RAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIST

0

Q.VIEW

FAV

P
MUTE
INFO

SMART MY APPS

Các nút màu sắc Những nút này truy cập các chức năng đặc biệt trong
một số menu.
: Xanh lá cây,
: Vàng,
: Xanh)
( : Đỏ,

OK

BACK

GUIDE

EXIT

SUBTITLE

TEXT

T.OPT

Q.MENU

LIVE TV

REC
SETTINGS

1

P
A
G
E

Các nút số Nhập số.
Các nút chữ cái Nhập chữ cái. (Tùy theo kiểu máy)
(Space) Mở một khoảng trống trên bàn phím ảo. (Tùy theo kiểu máy)
LIST Truy cập danh sách chương trình đã lưu.
Q.VIEW Trở về chương trình đã xem trước đó.
- Điều chỉnh mức âm lượng.
+
FAV Truy cập danh sách chương trình yêu thích.
Được sử dụng cho video 3D.
Tắt tất cả âm thanh.
MUTE
P
Cuộn qua các chương trình hoặc các kênh đã lưu.
PAGE
Di chuyển đến màn hình trước hoặc tiếp theo.
INFO
Xem thông tin về chương trình và màn hình hiện tại.
SMART Truy cập menu HOME.
MY APPS Hiển thị danh sách Ứng dụng.
Các nút Điều hướng (lên/xuống//trái/phải) Cuộn qua các menu và tùy
chọn.
OK Chọn menu hoặc tùy chọn và xác nhận đầu vào.
BACK Quay lại mức trước.
GUIDE Hiển thị hướng dẫn chương trình.
EXIT Xóa hiển thị trên màn hình và trở về chế độ xem TV.

2

Các nút TELETEXT ( TEXT, T.OPT) Những nút này được sử dụng cho
điện tín.
SUBTITLE Gọi lại phụ đề ưu tiên trong chế độ kỹ thuật số.
Q.MENU Truy cập các menu nhanh.
LIVE TV Quay lại TV TRỰC TIẾP.
Các nút điều khiển (
) Điều khiển nội dung Trả phí
(Premium), Time Machine Ⅱ hoặc các menu SmartShare hoặc thiết bị
tương thích với SIMPLINK (USB hoặc SIMPLINK hoặc Time Machine Ⅱ).
REC
Sử dụng để điều chỉnh menu Time Machine.
SETTINGS Truy cập các menu chính.
1 CHẾ ĐỘ AV Chọn chế độ AV. (Tùy theo kiểu máy)
1 AD Bằng cách nhấn nút AD, mô tả âm thanh chức năng sẽ được kích
hoạt. (Tùy theo kiểu máy)
Truy cập thiết bị AV được kết nối bằng cáp HDMI thông
2
qua HDMI-CEC. Mở menu SIMPLINK. (Tùy theo kiểu máy)
2 APP/* Chọn nguồn menu TV MHP. (Tùy theo kiểu máy)
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RATIO

INPUT
TV/
RAD

TV/
RAD

(NGUỒN) Bật hoặc tắt TV.
SUBTITLE
Gọi lại
phụ đềdef
ưu tiên trong chế độ kỹ thuật số.
.,;@
abc
Q.MENU Truy cập các menu nhanh.
GUIDE Hiển thị hướng dẫn chương trình.
RATIO
ghi Chỉnhjklkích thước
mnohình ảnh.
INPUT Thay đổi nguồn đầu vào.
TV/RAD Chọn chương trình Radio, TV và DTV.
pqrs
tuv
wxyz
Các nút số Nhập số.
LIST Truy cập danh sách chương trình đã lưu.
Q.VIEW
LISTTrở về chương
Q.VIEW
trình đã xem trước đó.

GUIDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[

0

FAV

MUTE

SMART

MY APPS

LIVE TV

REC

+
- Điều chỉnh mức âm lượng.
FAV Truy cập FAV
danh sách chương trình yêu thích.
Được sử dụng cho videoP3D.
MUTE Tắt tất cả âm thanh.AG
P E trình hoặc các kênh đã lưu.
P
Cuộn qua các chương
PAGE MUTE
Di chuyển đến màn hình trước hoặc tiếp theo.
CÁC NÚT TELETEXT ( TEXT, T.OPT) Những nút này được sử dụng cho
điện tín.
SETTINGSXem thông tin về chương trình và màn hình hiện tại.
INFO
APPSHOME.
menu
SMART Truy cậpMY
Hiển
thị
danh
sách Ứng dụng.
MY APPS
Các nút Điều hướng (lên/xuống//trái/phải) Cuộn qua các menu và tùy
chọn.
SLEEP
OK
OK Chọn menu hoặc tùy chọn và xác nhận đầu vào.
BACK Quay lại mức trước.
EXIT Xóa hiển thị trên màn hình và trở về chế độ xem TV.
SETTINGS Truy cập các menu chính.
Sử dụng để điều chỉnh menu Time Machine.
REC
TRỰC TIẾP.
LIVE TV Quay lại TVEXIT
Các nút điều khiển (
) Điều khiển nội dung Trả phí
(Premium), Time Machine Ⅱ hoặc các menu SmartShare hoặc thiết
bị tương thích với SIMPLINK (USB hoặc SIMPLINK hoặc Time
SUBTITLE
Machine Ⅱ).
Các nút màu sắc Những nút này truy cập các chức năng đặc biệt trong
LIVE TV
một số menu.
(
: Đỏ,
: Xanh lá cây,
: Vàng,
: Xanh)
REC

INFO

TIẾNG
VIEVIỆT

(Tùy theo kiểu máy)
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CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA MA THUẬT
Khi thông báo "Pin điều khiển từ xa ma thuật yếu. Thay pin." hiển thị, hãy thay pin.
và
với nhãn bên trong ngăn
Để thay pin, mở nắp pin, thay pin (1,5 V AA) lắp các cực
chứa pin và đóng nắp pin. Nhớ hướng điều khiển từ xa về phía cảm biến điều khiển từ xa
trên tivi.
Để tháo pin, hãy thực hiện các thao tác lắp đặt theo chiều ngược lại.

2

1

THẬN TRỌNG
yyKhông sử dụng chung pin cũ và mới vì điều này có thể làm hỏng điều khiển từ xa.
yyỞ TV kỹ thuật tương tự và một số quốc gia, một số nút điều khiển từ xa có thể không hoạt động.
Con trỏ (Bộ thu phát RF)
(NGUỒN)
Bật hoặc tắt TV.
BACK (QUAY LẠI)
Trở lại mức trước.

SMART

SMART

BACK

LIGHTING ON/OFF (BẬT/TẮT
ĐÈN)
Bật và tắt đèn.
Nếu bạn đặt là ON (BẬT), đèn tự
động tắt sau 5 giây

(Nhận dạng giọng nói)
(Tùy theo kiểu máy)
Wheel(OK)
Chọn menu hoặc tùy chọn và xác
nhận đầu vào.
Cuộn qua các chương trình đã
lưu.
Nếu bạn nhấn nút điều hướng
trong khi di chuyển con trỏ trên
màn hình, con trỏ biến mất và
Điều khiển từ xa Ma thuật hoạt
động như điều khiển từ xa thông
thường.
Để hiển thị lại con trỏ, lắc Điều
khiển từ xa Ma thuật sang hai bên.

Điều chỉnh mức âm lượng.
Được sử dụng cho Video 3D.

Truy cập menu HOME.

Các nút điều hướng
( LÊN XUỐNG TRÁI
/Q.MENU

PHẢI )
Cuộn qua các menu và tùy chọn.
Cuộc qua
P các chương trình hoặc
các kênh đã lưu.
/Q.MENU
Truy cập các menu nhanh.
Truy cập Điều khiển từ xa Màn
hình gồm có nút số và nút màu
sắc.

(TẮT TIẾNG)

Tắt tất cả âm thanh.

Nhận dạng giọng nói (Tùy theo kiểu máy)
Yêu cầu kết nối mạng để sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói.
Tốc độ nhận dạng có thể khác nhau tùy theo đặc điểm của người dùng (giọng nói, phát âm, ngữ âm và tốc độ)
và môi trường (tiếng ồn và âm lượng TV).
1.
2.

Nhấn nút Nhận dạng giọng nói.
Nói điều bạn muốn khi cửa sổ hiển thị giọng nói xuất hiện ở bên trái màn hình TV.
• Nhận dạng giọng nói có thể không thành công nếu bạn nói quá nhanh hoặc quá chậm.
• Không để điều khiển từ xa ma thuật cách mặt bạn hơn 10 cm.

CÁC CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA MA THUẬT
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Đăng ký Điều khiển từ xa ma
thuật
Cần phải ‘ghép nối’ (đăng ký) điều khiển từ xa ma thuật
với TV trước khi có thể hoạt động.
BACKđăngHOME
Cách
ký Điều khiển từ xa Ma thuật

P

1 Để đăng ký tự động, hãy bật TV
và nhấn nút Wheel(OK). Khi đăng
ký hoàn tất, thông báo hoàn tất
xuất hiện trên màn hình.
2 Nếu đăng ký không thành công,
hãy tắt TV và bật lại, sau đó nhấn
nút Wheel(OK) để hoàn tất
đăng ký.

MY APPS

Cách đăng ký lại Điều khiển từ xa Ma thuật
BACK
SMART

1 Nhấn và giữ các nút BACK
và SMART đồng thời trong 5
giây để xác lập lại, sau đó đăng
ký bằng cách thực hiện theo phần
“Cách đăng ký Điều khiển từ xa
Ma thuật” ở trên.
2 Để đăng ký lại Điều khiển từ xa
Ma thuật, nhấn và giữ nút BACK
trong 5 giây hướng về TV. Khi
đăng ký hoàn tất, thông báo hoàn
tất xuất hiện trên màn hình.

Cách sử dụng Điều khiển từ xa
Ma thuật
1 Nếu con trỏ biến mất, hãy di
chuyển điều khiển từ xa sang trái
hoặc phải một chút. Sau đó, con
trỏ sẽ tự động xuất hiện trên màn
hình.
»»Nếu con trỏ không sử dụng
trong một khoảng thời gian, con trỏ
sẽ biến mất.
2 Bạn có thể di chuyển con trỏ bằng
cách hướng Đầu nhận con trỏ của
điều khiển từ xa vào TV sau đó di
chuyển sang trái, phải, lên hoặc
xuống.
»»Nếu con trỏ không hoạt động
đúng, hãy để điều khiển từ xa
trong 10 giây sau đó sử dụng lại.

1

Nếu bạn nhấn Wheel(OK) trên điều khiển từ xa
ma thuật, màn hình sau đây xuất hiện.
Hiển thị thông tin về chương trình và màn hình
hiện tại.

2

Bạn có thể chọn Menu Khác.

Cẩn trọng Khi Sử dụng Điều
khiển từ xa Ma thuật
yySử dụng Điều khiển từ xa Ma thuật trong khoảng
cách giao tiếp tối đa (10 m). Sử dụng Điều khiển
từ xa Ma thuật ngoài khoảng cách này, hoặc một
đồ vật cản trở nó, có thể gây ra lỗi giao tiếp.
yyLỗi giao tiếp có thể xảy ra do các thiết bị gần đó.
Các thiết bị điện như lò vi sóng hoặc sản phẩm
mạng LAN không dây có thể gây nhiễu, vì những
thiết bị này sử dụng cùng băng tần (2,4 GHz) như
Điều khiển từ xa Ma thuật.
yyĐiều khiển từ xa Ma thuật có thể bị hỏng hoặc
hoạt động sai nếu nó bị rơi hoặc bị va đập nặng.
yyChú ý không để va đập vào đồ nội thất gần đó
hoặc người khác khi sử dụng Điều khiển từ xa Ma
thuật.
yyNhà sản xuất và người lắp đặt không thể cung
cấp dịch vụ có liên quan đến sự an toàn của con
người vì thiết bị không dây áp dụng có khả năng
gây nhiễu sóng điện.
yyĐiểm truy cập (Access Point - AP) nên được đặt
cách TV hơn 1 m. Nếu AP được lắp đặt gần hơn
1 m, Điều khiển từ xa Ma thuật có thể không hoạt
động như mong muốn do nhiễu sóng.
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Sử dụng Hướng dẫn
Sử dụng

1

TÙY CHỌN > Để đặt ngôn ngữ
SMART
 Cài đặt  TÙY CHỌN  Ngôn ngữ
Chọn Ngôn ngữ menu và Ngôn ngữ âm thanh hiển thị trên màn hình.

Hướng dẫn Sử dụng cho phép bạn truy cập thông tin TV
chi tiết dễ dàng hơn.

Ngôn ngữ menu Chọn một ngôn ngữ cho văn bản hiển thị.
[Chỉ ở chế độ kỹ thuật số]
Ngôn ngữ âm
Khi xem đài phát kỹ thuật số có một số ngôn ngữ âm thanh,
thanh
bạn có thể chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.
[Chỉ ở chế độ kỹ thuật số]
Sử dụng chức năng Phụ đề khi hai hoặc nhiều
Ngôn ngữ
ngôn ngữ phụ đề được phát.
phụ đề
✎N
 ếu dữ liệu phụ đề ở ngôn ngữ được chọn không được
phát, thì phụ đề ở ngôn ngữ mặc định sẽ hiển thị.

1 Nhấn nút SMART để truy cập menu Smart Home .
2 Chọn User Guide (Hướng dẫn sử dụng) và nhấn
Wheel(OK).



LƯU Ý
yy Bạn cũng có thể truy cập Hướng dẫn sử dụng
bằng cách nhấn
(User Guide) trong điều khiển
từ xa. (Tùy theo kiểu máy)

Hướng dẫn Sử dụng

3

1

Để sử dụng thiết bị đầu vào
Để đặt các tùy chọn thời gian

Cài đặt PROGRAMME
Cài đặt PICTURE, SOUND
TÙY CHỌN
Chức năng LG SMART

Để đặt ngôn ngữ
Để đặt quốc gia
Để đặt Điều khiển từ xa Ma thuật

Chức năng nâng cao
Thông tin

Để đặt các tùy chọn khóa TV

2

Để đặt các tùy chọn khác
Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến

Chỉ mục

4

5

1 Hiển thị chương trình đang xem hoặc màn hình
nguồn đầu vào.

2 Cho phép chọn thể loại bạn muốn.
3 Cho phép chọn mục bạn muốn.
Bạn có thể sử dụng
trang.

/

để di chuyển giữa các

4 Cho phép duyệt mô tả về chức năng mà bạn
muốn từ chỉ mục.

5 Cung cấp thông tin chi tiết về các chức năng của
LG Smart TV khi Internet được kết nối. (Có thể
không sẵn có tùy theo quốc gia/ngôn ngữ.)

2

Đóng
chỉ mục

Hướng dẫn Sử dụng

Thử Ngay

Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến

1

Hiển thị mô tả về menu được chọn. Bạn có thể sử
dụng / để di chuyển giữa các trang.

2

Di chuyển trực tiếp đến menu được chọn từ
Hướng dẫn sử dụng.

BẢO TRÌ
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Làm vệ sinh TV
Vệ sinh TV định kỳ để TV hoạt động tốt nhất và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

THẬN TRỌNG
yyĐảm bảo tắt nguồn điện và rút dây nguồn và tất cả các cáp khác trước tiên.
yyKhi không ai xem và sử dụng TV trong thời gian dài, hãy rút dây điện ra khỏi ổ cắm trên tường để tránh hư hại có
thể xảy ra do sét hoặc do hiện tượng tăng vọt điện áp.

Màn hình, khung, Vỏ và đế
Để làm sạch bụi hoặc vết bẩn nhẹ, lau bề mặt bằng giẻ mềm, sạch và khô.
Để làm sạch vết bẩn lớn, lau bề mặt bằng giẻ mềm thấm nước sạch hoặc dung dịch nước tẩy nhẹ pha loãng. Sau đó,
lau ngay bằng giẻ sạch và khô.

THẬN TRỌNG
yyTránh chạm vào màn hình, vì điều này có thể dẫn đến hư hỏng màn hình.
yyKhông ấn, cọ hoặc đập vào bề mặt bằng móng tay hay vật sắc vì việc đó có thể làm xước màn hình và gây méo
hình ảnh.
yyKhông dùng hóa chất vì hóa chất có thể làm hỏng sản phẩm.
yyKhông phun chất lỏng lên bề mặt. Nước vào trong TV có thể gây cháy, giật điện hoặc hỏng hóc.

THẬN TRỌNG
(Chỉ EA98**)
yyKhi làm vệ sinh TV của bạn, không phun nước trực tiếp lên các loa trái và
phải ở dưới cùng của TV.
yyKhông để một chút nước nào xâm nhập vào TV và giữ cho TV khô.
» Nếu không, điều này có thể gây hư hỏng cho sản phẩm, chẳng hạn như ăn
mòn.

Dây nguồn
Làm sạch bụi bẩn tích tụ trên dây nguồn theo định kỳ.

TIẾNG
VIEVIỆT
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Vấn đề
Không thể điều khiển TV
bằng điều khiển từ xa.

Giải pháp
yyKiểm tra cảm biến điều khiển từ xa trên sản phẩm và thử lại.
yyKiểm tra xem có chướng ngại vật giữa sản phẩm và điều khiển từ xa hay không.
với ).
yyKiểm tra xem pin còn hoạt động và được lắp đúng hay không ( với ,

Không có hình ảnh hiển thị yyKiểm tra xem bạn đã bật sản phẩm chưa.
và không có âm thanh.
yyKiểm tra xem dây điện đã được nối vào ổ cắm điện trên tường chưa.
yyKiểm tra xem có vấn đề trong ổ cắm điện trên tường hay không bằng cách kết nối các
sản phẩm khác.
TV tắt đột ngột.
yyKiểm tra cài đặt điều khiển nguồn. Nguồn điện có thể bị mất.
yyKiểm tra xem tính năng Tự động ngủ có được kích hoạt trong cài đặt thời gian hay
không.
yyNếu không có tín hiệu trong khi TV được bật, TV sẽ tự động tắt sau 15 phút không hoạt
động.
Khi kết nối với máy tính
yyBật/tắt TV bằng điều khiển từ xa.
(HDMI/DVI), thông báo
yyKết nối lại cáp HDMI.
‘No signal’ (Không có tín
yyKhởi động lại máy tính với TV đã bật.
hiệu) hoặc ‘Invalid Format’
(Định dạng không hợp lệ)
hiển thị.
Nếu Skype không khởi
động

yyKiểm tra xem Camera Cuộc Gọi Video có được kết nối đúng với cổng USB trên tivi
không.
yyKiểm tra trạng thái kết nối mạng.

Nếu Cửa Sổ Thông Báo
yyKiểm tra và đảm bảo rằng trạng thái của bạn không được đặt là "Do not disturb" (Không
không được hiển thị khi có
làm phiền).
cuộc gọi được nhận
yyKhi sử dụng các chức năng TV nhất định, không thể nhận cuộc gọi đến (ví dụ, trong khi
cập nhật phần mềm, v.v.).
yyKiểm tra "Privacy settings"(Cài Đặt Bảo Mật) là "Allow calls from people in my contact
list only" (Chỉ cho phép cuộc gọi từ những người trong danh sách liên hệ của tôi).
Nếu có tiếng vọng (ví dụ,
khi bạn nghe thấy giọng
nói của mình phát lại qua
loa)

yyThay đổi cài đặt âm thanh rạp hát tại nhà thành âm thanh stereo thay vì âm thanh vòm.
yyGiảm âm lượng loa.
yyQuá nhiều tiếng vọng trong phòng có thể làm giảm chất lượng âm thanh.
yyKiểm tra micrô bằng cách sử dụng 'Echo / Sound Test Service' (Dịch Vụ Kiểm Tra Tiếng
Vọng/Âm Thanh).

Nếu bạn không thể nhận
yySự tắc nghẽn internet hoặc mạng có thể làm giảm chất lượng video.
bất kỳ video nào hoặc nếu yyViệc sử dụng không dây cũng có thể làm giảm chất lượng video. Chúng tôi khuyên bạn
video có chất lượng thấp
nên sử dụng kết nối internet có dây.
yyChất lượng màn hình có thể giảm khi sử dụng Zoom-In (Phóng To). Chúng tôi khuyên
bạn nên sử dụng chỉnh tỷ lệ tối thiểu trong cuộc gọi video.
yyKiểm tra xem thông tin chất lượng cuộc gọi có được đánh dấu là "nghiêm trọng" không.
Nếu có, chất lượng video có thể bị giảm.
Nếu cuộc gọi kết thúc đột
ngột

yyKhi một số chức năng tivi nhất định được kích hoạt, cuộc gọi có thể bị ngắt kết nối.
(ví dụ, chức năng Hẹn giờ, v.v...)
yyKhông rút phích cắm Camera Cuộc Gọi Video trong khi gọi.

Nếu menu Skype không
xuất hiện trên menu
Premium

yyKết nối camera với tivi, sau đó cập nhật phần mềm. Để biết chi tiết về cách cập nhật
phần mềm, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng tivi.

Vấn đề khác

yyCác vấn đề có thể phát sinh từ tình trạng tắc nghẽn mạng của các vấn đề với mạng
Skype.
yyNếu bạn có những thắc mắc khác về các chức năng của Skype, hãy truy cập vào
www.skype.com.
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Đặc tính kỹ thuật mô-đun LAN không dây (TWFM-B006D)
Chuẩn

IEEE802.11a/b/g/n
2400 đến 2483,5 MHz

Phạm vi tần số

5150 đến 5250 MHz
5725 đến 5850 MHz (đối với các quốc gia ngoài EU)
802.11a: 11 dBm
802.11b: 14 dBm

Công suất đầu ra

802.11g: 10,5 dBm

(Tối đa)

802.11n - 2,4GHz: 11 dBm
802.11n - 5GHz: 12,5 dBm
Đặc tính kỹ thuật mô-đun Bluetooth (BM-LDS401)

Chuẩn

Bluetooth Phiên bản 3.0

Phạm vi tần số
Công suất đầu ra (Tối đa)

2400 ~ 2483,5 MHz
10 dBm hoặc thấp hơn

yyVì kênh băng tần được sử dụng bởi quốc gia này có thể khác nhau, người dùng không thể thay đổi hoặc điều chỉnh
tần số hoạt động và sản phẩm này được thiết lập cho bảng tần số trong khu vực.

0197
0197
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Các thông số kỹ thuật của sản phẩm biểu thị ở trên có thể thay đổi mà không thông báo trước do quá trình nâng cấp
chức năng sản phẩm.
Để biết nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn gắn trên sản phẩm.
55EA98**

KIỂU MÁY

55EA9800-TA
55EA980Y-TA

Kích thước (D x C x R) (mm)

1227 x 798,5 x 192

Trọng lượng (kg)

17,2

Yêu cầu về điện

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55EA97**
55EA9700-TA
55EA970Y-TA
55EA970T-TA

KIỂU MÁY

Kích thước (D x C x R) (mm)

1227 x 798,5 x 192

Trọng lượng (kg)

17,2

Yêu cầu về điện

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55EA88**
55EA8800-TA
55EA880Y-TA

55EA8800-TC
55EA880Y-TC
55EA880T-TC

Có đế (mm)

1230 x 790 x 233

-

Không có đế (mm)

1230 x 715 x 25,4

1230 x 715 x 25,4

Có đế (kg)

18,0

-

Không có đế (kg)

13,2

KIỂU MÁY

Kích thước
(D x C x R)
Trọng lượng

Yêu cầu về điện
Nhiệt độ Hoạt động
Điều kiện môi
trường

12,4
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
0 °C đến 40 °C

Độ ẩm Hoạt động

Dưới 80 %

Nhiệt độ Bảo quản

-20 °C đến 60 °C

Độ ẩm Bảo quản

Dưới 85 %
TV kỹ thuật số

TV kỹ thuật tương tự

(Tùy theo quốc gia)

(Tùy theo quốc gia)
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I

Hệ thống TV

DVB-T(*DVB-T/T2)

SECAM B/G, SECAM D/K

Phạm vi Chương trình

VHF, UHF

VHF, UHF, CATV

NTSC-M
Số lượng tối đa
chương trình có thể lưu
Trở kháng Ăng-ten Bên ngoài
* : Chỉ các kiểu máy được hỗ trợ DVB-T2.

DVB-T/T2 & TV kỹ thuật tương tự: 1.500
75 Ω

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

AN-VC500
(Camera Cuộc Gọi Video)
112 x 56 x 38

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) (mm)
Trọng lượng (g)

107,8
Ống kính

Video

Điểm ảnh hiệu dụng

Âm thanh

Hơn 100cm

Thị Trường

61,25° theo đường chéo
1920 x 1080

Định dạng đầu ra

H.264, MJPEG, YUV

Hình ảnh Đầu ra

Full-HD, HD, VGA, QVGA, QQVGA

Micrô

Giao Diện

2 micrô
USB

Nhiệt độ Hoạt động
Điều kiện môi trường

Tiêu cự

0 SDgrC - 40 SDgrC

Độ ẩm Hoạt động

0 % - 80 %

Nhiệt độ Bảo quản

-20 SDgrC - 70 SDgrC

Độ ẩm Bảo quản

0 % - 90 %

yyCác thông số kỹ thuật hiển thị ở trên có thể thay đổi mà không có thông báo trước để cải thiện chất lượng.
yySản phẩm này tuân theo Thông số kỹ thuật về camera mã hóa của Skype (SECS) 2.1.

LƯU Ý
Cuộc gọi video thông qua LG TV không thể được thực hiện bằng cách thiết bị sau:
yy
» ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
» ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
» AIGURU_SV1 Skype Video Phone
Danh sách thiết bị không được hỗ trợ có thể được sửa đổi mà không có thông báo trước.
yy
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Thông tin về kết nối cổng thành phần

Chế độ hỗ trợ HDMI/DVI-DTV

Các cổng thành phần trên TV
Độ phân giải

640 x 480
720 x 480
720 x 576
1280 x 720

1920 x 1080

Tần số Ngang

Tần số Dọc

(kHz)

(Hz)

31,469

59,94

31,5

60

31,469

59,94

31,5

60

31,25

50

37,5

50

44,96

59,94

45

60

33,72

59,94

33,75

60

28,125

50

26,97

23,97

27

24

33,716

29,976

33,75

30,00

56,25

50

67,43

59,94

67,5

60

Chế độ hỗ trợ HDMI/DVI-PC
Độ phân giải

Tần số ngang
(kHz)

Tần số dọc (Hz)

640 x 350

31,468

70,09

720 x 400

31,469

70,08

640 x 480

31,469

59,94

800 x 600

37,879

60,31

1024 x 768

48,363

60,00

1152 x 864

54,348

60,053

1360 x 768

47,712

60,015

1280 x 1024

63,981

60,020

1920 x 1080

67,50

60,00

Cổng đầu ra video trên máy
phát DVD

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Tín hiệu

Component

480i / 576i

O

480p / 576p

O

720p / 1080i

O

1080p

O
(Chỉ 50 Hz / 60 Hz)
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yyVideo, là đầu vào dưới dạng nội dung đa phương tiện bên dưới được tự động chuyển vào màn hình 3D.
Chế độ hỗ trợ 3D tự động
Đầu vào

Tín hiệu
640 X 480

480p

576p

720p

HDMI
1080i

1080p

Tần số ngang
(kHz)

Tần số dọc (Hz)

Trên & dưới, Cạnh nhau(Một nửa), Cạnh
nhau(Toàn bộ)

31,469 / 31,5
62,938 / 63
31,469 / 31,5

59,94 / 60

62,938 / 63
31,25
62,5

Định dạng video 3D có thể phát

Đóng gói khung, Dòng thay thế
Trên & dưới, Cạnh nhau(Một nửa), Cạnh
nhau(Toàn bộ)
Đóng gói khung, Dòng thay thế

50

37,50

50

44,96 / 45

59,94 / 60

75

50

89,91 / 90

59,94 / 60

28,125

50

33,72 / 33,75

59,94 / 60

56,25

50

67,432 / 67,5

59,94 / 60

26,97 / 27

23,97 / 24

28,125

25

33,716 / 33,75

29,976 / 30

43,94 / 54

23,97 / 24

56,25

25

67,432 / 67,5

29,976 / 30

56,25

50

67,432 / 67,5

59,94 / 60

USB

1080p

33,75

30

DLNA

1080p

33,75

30

Trên & dưới, Cạnh nhau(Một nửa), Cạnh
nhau(Toàn bộ)
Đóng gói khung, Dòng thay thế
Trên & dưới, Cạnh nhau(Một nửa), Cạnh
nhau(Toàn bộ)
Đóng gói khung, Dòng thay thế
Trên & dưới, Cạnh nhau(Một nửa), Cạnh
nhau(Toàn bộ)

Đóng gói khung, Trường thay thế

Trên & dưới, Cạnh nhau(Một nửa), Cạnh
nhau(Toàn bộ)

Đóng gói khung, Dòng thay thế

Trên & dưới, Cạnh nhau(Một nửa)

Cạnh nhau(Một nửa), Trên & dưới, Bảng ô bàn
cờ, MPO(Ảnh), JPS(Ảnh)
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Chế độ hỗ trợ 3D thủ công
Tín hiệu
Đầu vào

Độ phân giải

Tần số Ngang
(kHz)

Tần số dọc (Hz)

DTV

HD / SD

-

-

ATV(CVBS)

SD

-

-

Component

HD / SD

-

-

1024 x 768

48,36

1360 x 768

47,71

1920 x 1080

67,5

Khác

-

-

480p

31,5

60

576p

31,25

50

37,5

50

60
HDMI-PC

720p

45

60

28,12

50

33,75

60

27

24

28,12

25

33,75

30

56,25

50

67,5

60

-

-

-

-

Trên 704 x 480
tăng dần

-

50 / 60

Trên 704 x 480
tăng dần

-

Khác

Dưới 320 x 240

-

-

Trên 320 x 240

-

-

1024 x 768p

-

30 / 60

1280 x 720p

-

30 / 60

1920 x 1080p

-

30 / 60

Khác

-

-

1080i
HDMI-DTV

1080p

Dưới 704 x 480
Trên 704 x 480
xen kẽ
USB, DLNA
(Phim)

USB, DLNA
(Ảnh)

MiracastTM/Widi

Định dạng video 3D có thể
phát

2D thành 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới

2D to 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới, Bảng ô bàn
cờ, Thứ tự Khung, Hàng xen
kẽ, Cột xen kẽ
2D thành 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới
2D to 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới, Bảng ô bàn
cờ, Thứ tự Khung, Hàng xen
kẽ, Cột xen kẽ
2D thành 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới
2D to 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới, Bảng ô bàn
cờ, Hàng xen kẽ, Cột xen kẽ
2D to 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới, Bảng ô bàn
cờ, Thứ tự Khung, Hàng xen
kẽ, Cột xen kẽ
2D thành 3D
2D thành 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới
2D to 3D, Cạnh nhau(Một nửa),
Trên & dưới, Bảng ô bàn cờ,
Thứ tự Khung, Hàng xen kẽ,
Cột xen kẽ
2D to 3D, Cạnh nhau(Một nửa),
Trên & dưới, Bảng ô bàn cờ,
Hàng xen kẽ, Cột xen kẽ
2D thành 3D
2D thành 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới
2D thành 3D, Cạnh nhau(Một
nửa), Trên & dưới
2D thành 3D
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Giấy phép hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo kiểu. Để biết thêm thông tin về giấy phép, truy cập www.lg.com.
Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. “Dolby” và biểu tượng hai chữ D là
thương hiệu của Dolby Laboratories.

Thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, và logo HDMI là thương hiệu
hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC, một
công ty con của Tập đoàn Rovi xây dựng. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video
DivX. Truy cập divx.com để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi các tệp
của bạn sang video DivX.
GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng ký để
phát các phim DivX Video-on-Demand (VOD) đã mua. Để lấy mã đăng ký, tìm mục DivX VOD
trong menu thiết lập thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn tất
đăng ký.
“DivX Certified® để phát video DivX® với chất lượng HD 1080p, bao gồm cả nội dung phải trả
phí.”
“DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc các công ty
con của Tập đoàn và được sử dụng theo giấy phép.”
“Thuộc phạm vi điều chỉnh của một hoặc nhiều bằng sáng chế sau tại Hoa Kỳ:
7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

Sản xuất theo giấy phép của Bằng sáng chế Hoa Kỳ số: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 &
các bằng sáng chế của Hoa Kỳ và toàn thế giới đã cấp & đang chờ cấp. DTS, Biểu tượng &
DTS cùng Biểu tượng là các thương hiệu đã đăng ký & DTS 2.0+Digital Out là thương hiệu
của DTS, Inc. Các sản phẩm bao gồm phần mềm. © DTS, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

THÔNG BÁO VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
Để nhận mã nguồn theo giấy phép nguồn mở GPL, LGPL, MPL và các giấy phép khác, được bao gồm trong sản phẩm
này, vui lòng truy cập http://opensource.lge.com.
Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và thông báo bản quyền được tham
chiếu đều có sẵn để tải xuống.
LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trên CD-ROM với mức phí trang trải chi phí thực hiện việc phân
phối này (như chi phí phương tiện, vận chuyển và xử lý) theo yêu cầu qua email được gửi đến opensource@lge.com.
Cung cấp này có hiệu lực trong ba (3) năm kể từ ngày bạn mua sản phẩm.

Thiết lập thiết bị điều khiển ngoài
Để nhận thông tin về thiết lập thiết bị điều khiển ngoài, vui lòng truy cập www.lg.com.
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GIẤY PHÉP

Ghi lại tên Model và số sêri của TV.
Xem nhãn ở vỏ sau và đưa thông tin này cho
đại lý của bạn khi yêu cầu bất cứ dịch vụ nào.

TÊN MODEL
SỐ SÊRI

(chỉ DTV)

