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คู่มือผู้ใช้

ความปลอดภัยและการอ้างอิง
ทีวี LED*
* ทีวี LG LED ใช้จอภาพ LCD ร่วมกับแบ็คไลท์ LED

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์ของคุณและโปรดเก็บคู่มือ
ฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป

*MFL69652107*
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ค�ำเตือน! ค�ำแนะน�ำด้าน
ความปลอดภัย
ภาษาไทย

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด

ข้อควรระวัง : ห้ามถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลัง) ออก เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้
สามารถบ�ำรุงรักษาเองได้อยู่ภายใน ปรึกษาผู้ให้บริการที่
ได้รับการรับรอง
สัญลักษณ์นี้มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามี “กระแสไฟฟ้า
อันตราย” ที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
อาจมีความแรงสูงพอท�ำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดไฟ
ฟ้าช็อตแก่บุคคลได้
สัญลักษณ์นี้มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การใช้งานและการบ�ำรุงรักษา (การซ่อมแซม) ที่
ส�ำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
ค�ำเตือน : อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความชื้น เพื่อลด
ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต
•• ห้ามวางทีวีและ/หรือรีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อมต่อ
ไปนี้:
-- ต�ำแหน่งที่โดนแสงแดดโดยตรง
-- พื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นห้องน�้ำ
-- ใกล้แหล่งความร้อนอย่างเช่นเตาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผลิต
ความร้อน
-- ใกล้เคาน์เตอร์ในครัวหรือเครื่องก�ำเนิดความชื้นที่ซึ่ง
อุปกรณ์อาจสัมผัสกับไอน�้ำหรือน�้ำมันได้
-- บริเวณที่โดนฝนหรือลม
-- ใกล้ภาชนะที่บรรจุน�้ำอย่างเช่น แจกัน
มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การท�ำงานผิด
ปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดรูป
•• ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีฝุ่น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้
•• ปลั๊กไฟคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับ
เต้ารับ AC ต้องเชื่อมต่อปลั๊กนี้อยู่ตลอดเวลาและใช้งานใน
ขณะที่ใช้งานทีวีอยู่
•• ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก และหากขาปลั๊กเปียกหรือมี
ฝุ่น ให้เช็ดขาปลั๊กให้แห้งหรือหมดฝุ่นก่อน คุณอาจถูกไฟฟ้า
ดูดจากความชื้นที่มากเกินไปได้
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•• กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อสายเคเบิลต่อไฟเข้า
กับเต้าเสียบไฟ AC ที่มีขาสายดินที่ใช้ร่วมกันได้ (ยกเว้น
อุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งสายดินเอาไว้) มิเช่นนั้นอาจมีความเป็น
ไปได้ที่คุณจะถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ
•• เสียบปลั๊กสายเคเบิลต่อไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังจนสุด หาก
ไม่เสียบจนสุด อาจเกิดการติดไฟได้
•• ตรวจสอบว่าฉนวนหุ้มสายไฟไม่ได้สัมผัสวัตถุที่ร้อน เช่น ฮีต
เตอร์ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
•• ห้ามวางวัตถุหนักหรือตัวผลิตภัณฑ์เองทับสายเคเบิลต่อไฟ มิ
ฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
•• งอสายเคเบิลเสาอากาศระหว่างด้านในและด้านนอกอาคาร
เพื่อป้องกันไม่ให้ฝนไหลเข้ามา ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสีย
หายจากน�้ำภายในผลิตภัณฑ์และอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
•• เมื่อติดตั้งทีวีบนผนัง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งและ
เดินสายที่ออกมาจากด้านหลังของทีวีแยกกันอย่างเรียบร้อย
ดีแล้ว เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อต/อันตรายจากเพลิง
ไหม้
•• ห้ามเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจ�ำนวนมากเกินไปเข้ากับเต้าเสียบ
ปลั๊กไฟแบบหลายตาเพียงตัวเดียว มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิด
เพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินได้
•• ห้ามท�ำผลิตภัณฑ์ตก หรือปล่อยให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว�่ำขณะ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก มิเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
•• เก็บสารกันความชื้นของบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ไวนิลให้พื้นจากมือเด็ก สารกันความชื้นเป็นอันตรายหาก
กินเข้าไป หากกินเข้าไปโดยอุบัติเหตุ พยายามท�ำให้ผู้
ป่วยอาเจียนออกมา และพาส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวนิลอาจท�ำให้เกิดการอุดตัน
ทางเดินหายใจได้ โปรดเก็บให้พื้นจากมือเด็ก
•• ไม่ควรปล่อยให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี มิเช่นนั้นทีวีอาจตกลงมา
ซึ่งอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้
•• ก�ำจัดแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เด็กกินเข้าไป โปรด
ปรึกษาแพทย์หรือส่งเข้ารับการรักษาโดยทันที หากเด็กกิน
แบตเตอรี่เข้าไป
•• ห้ามสอดวัตถุที่เป็นโลหะ/สื่อน�ำไฟฟ้า (เช่นตะเกียบโลหะ/
ช้อนส้อม/ไขควง) เข้าไปที่เต้าเสียบสายเคเบิลต่อไฟในขณะ
ที่เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง นอกจากนี้อย่าสัมผัส
ปลั๊กไฟทันทีหลังจากที่ถอดออกจากเต้ารับบนผนัง อาจถูก
ไฟฟ้าดูดได้
•• ห้ามวางหรือเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ อาจ
เกิดอันตรายจากการลุกไหม้/การระเบิดหรือไฟไหม้เนื่องจาก
การจัดเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายอย่างไม่ระวัง
•• ห้ามท�ำวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กิ๊บหนีบผม ตะเกียบ
หรือลวดหล่น หรือวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น กระดาษ หรือไม้
ขีดไฟหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ควรเฝ้าดูแลเด็กๆ มากเป็น
พิเศษ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บได้
หากวัตถุแปลกปลอมหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายไฟ
และติดต่อศูนย์บริการ

•• ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นชั้นวางที่ไม่
มั่นคงหรือพื้นผิวเอียง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน
หรือที่ที่ไม่มีส่วนรองรับผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่เช่นกัน มิฉะนั้น
ผลิตภัณฑ์อาจหล่นลงมาหรือพลิกคว�่ำ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
•• หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวาง คุณจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการต่างๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว�่ำ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจ
ตกลงมา ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
•• หากคุณต้องการยึดอุปกรณ์เข้ากับผนัง ให้ติดตั้งส่วนเชื่อม
ต่อตามมาตรฐาน VESA (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เข้าที่ด้าน
หลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ตัวยึด
ส�ำหรับติดตั้งบนผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ให้ยึดอย่าง
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกหล่น
•• ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ / อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
•• เมื่อติดตั้งเสาอากาศ ให้ปรึกษาช่างเทคนิคผู้ช�ำนาญการ
หากไม่ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ช�ำนาญการ อาจท�ำให้เกิด
อันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
•• เราขอแนะน�ำให้คุณรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง 7 เท่าของ
ขนาดหน้าจอตามแนวทแยงเมื่อรับชมทีวี หากคุณดูทีวีเป็น
ระยะเวลานาน อาจท�ำให้สายตาพร่ามัวได้
•• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดที่ระบุเท่านั้น เพราะอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรลได้
•• ห้ามใช้แบตเตอรี่ใหม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า เพราะอาจท�ำให้
แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินและเกิดการรั่วซึมได้
•• ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกินไป ตัวอย่างเช่น
เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เตาผิง และเครื่องท�ำความ
ร้อนไฟฟ้า
•• สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลอาจถูกขัดขวางเนื่องจากแสง
สว่างภายนอก/ภายใน เช่นแสงแดด แสงฟลูออเรสเซนต์
หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปิดไฟส่องสว่างหรือลดแสงในพื้นที่
การรับชม
•• เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นวิดีโอเกมคอนโซล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อมีความยาวเพียงพอ มิฉะนั้น
ผลิตภัณฑ์อาจหล่นลงมา ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
•• ห้ามเปิด/ปิดเครื่องโดยเสียบหรือถอดสายไฟกับเต้ารับที่ผนัง
(ห้ามใช้ปลั๊กไฟแทนสวิตช์) เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสีย
หายทางกลไกหรือถูกไฟฟ้าช็อตได้
•• โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำการติดตั้งด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์ร้อนเกินไป
-- ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังควรอยู่ที่อย่างน้อย
10 ซม.
-- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งไม่มีการระบายอากาศ
(เช่น บนชั้นหนังสือ หรือในตู้)
-- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรอง
-- ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิดกั้นโดยผ้า
ปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้

ภาษาไทย

•• ห้ามพ่นน�้ำลงบนผลิตภัณฑ์ หรือเช็ดด้วยสารที่ติดไฟได้ง่าย
(ทินเนอร์หรือเบนซิน) อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
•• อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกหรือมีวัตถุหล่นเข้าไปข้าง
ใน และอย่าท�ำสิ่งของตกใส่หน้าจอ อาจได้รับบาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
•• ห้ามสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือเสาอากาศระหว่างที่มีพายุฝนฟ้า
คะนอง อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
•• ห้ามสัมผัสเต้ารับที่ผนังเมื่อมีแก๊สรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและ
ระบายอากาศ อาจเกิดไฟไหม้จากประกายไฟได้
•• ห้ามถอด ซ่อม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง อาจเกิด
ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ
ปรับตั้ง หรือส่งซ่อม
•• ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์
ทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ
-- ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
-- วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปข้างในผลิตภัณฑ์
-- ผลิตภัณฑ์ก่อควันหรือกลิ่นแปลกปลอม
อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
•• ถอดปลั๊กทีวีออกจากเต้าเสียบ AC บนผนัง หากคุณคาดว่า
จะไม่ได้ใช้ทีวีเป็นระยะเวลานาน ฝุ่นที่สะสมอยู่อาจท�ำให้เกิด
ไฟไหม้ หรือการเสื่อมสภาพของฉนวนอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว
ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
•• อย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกน�้ำหกหรือกระเซ็นใส่ และไม่ควรวางวัตถุ
ที่มีน�้ำอยู่ภายใน เช่น แจกัน ไว้บนอุปกรณ์นี้
•• ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนผนังถ้า หากมีโอกาสที่จะสัมผัส
น�้ำมัน หรือไอน�้ำมัน เพราะอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความ
เสียหายและตกหล่น
•• หากมีน�้ำเข้าสู่ทีวีหรือสัมผัสกับทีวี อะแดปเตอร์ AC หรือสาย
ไฟ กรุณาถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์บริการทันที มิ
ฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
•• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับอนุญาตและสายไฟที่ได้รับ
อนุมัติจาก LG Electronics เท่านั้น มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิด
อัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การท�ำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดรูป
•• ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ อาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
•• โปรดใช้ความระมัดระวังในการจับถืออะแดปเตอร์เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก แรงกระแทกจาก
ภายนอกอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับอะแดปเตอร์
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบสาย
ไฟที่ทีวีอย่างแน่นหนาแล้ว
•• ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่คลื่นวิทยุรบกวน
•• ควรเว้นระยะห่างให้เพียงพอระหว่างเสาอากาศภายนอกและ
สายไฟตามเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เสาอากาศสัมผัสกับ
สายไฟ แม้เมื่อเสาอากาศล้มลง อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
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•• ระมัดระวังอย่าแตะช่องระบายอากาศเมื่อรับชมทีวีเป็นเวลา
นาน เนื่องจากช่องระบายอากาศอาจจะร้อน สภาวะนี้ไม่มีผลก
ระทบต่อการท�ำงานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
•• ควรตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจ�ำ หากมีสิ่ง
ที่แสดงถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดสายไฟ
หยุดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และเปลี่ยนสายไฟด้วยอะไหล่
แท้จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
•• ระวังไม่ให้ฝุ่นสะสมที่ขาปลั๊กไฟหรือเต้ารับ อาจท�ำให้เกิด
ไฟไหม้ได้
•• ระวังไม่ให้สายไฟอยู่ในต�ำแหน่งหรือลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น
สายบิด สายพันกัน สายถูกทับ ถูกประตูหนีบ หรือถูกเหยียบ
โปรดดูแลปลั๊ก เต้ารับที่ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่องใช้
ไฟฟ้าให้ดีเป็นพิเศษ
•• ห้ามกดจอแรงๆ ด้วยมือหรือวัตถุแหลมคม เช่น ตะปู ดินสอ
ปากกา หรือท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอ เนื่องจากอาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อหน้าจอได้
•• หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือทาบนิ้วลงบนหน้าจอเป็นเวลา
นาน การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดความผิดเพี้ยน/ความเสียหาย
ต่อหน้าจอชั่วคราวหรือถาวรได้
•• ตลอดเวลาที่เครื่องเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ที่ผนัง เครื่องจะยัง
ได้รับไฟ AC อยู่แม้ว่าคุณจะปิดเครื่องด้วยสวิตช์แล้ว
•• เมื่อจะถอดสายเคเบิล ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก อย่าดึงที่
สายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟออกจากแผงเสียบสาย เพราะอาจ
เกิดอันตรายได้
•• เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้
ปิดเครื่องก่อนแล้ว จากนั้นถอดปลั๊กสายไฟ สายอากาศ และ
สายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก ชุดทีวีหรือสายไฟอาจ
ได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
หรือท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
•• เมื่อเคลื่อนย้ายหรือน�ำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่อง ให้ช่วยกัน
สองคนเป็นคู่เนื่องจากผลิตภัณฑ์หนัก มิเช่นนั้นอาจท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บได้
•• ขอรับบริการซ่อมแซมจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง การ
เข้ารับบริการเป็นสิ่งจ�ำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย เช่น
สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกใส่ หรือมีวัตถุหล่น
เข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น อุปกรณ์ไม่
ท�ำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น
•• ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีก�ำลังไฟสูงใกล้กับทีวี (เช่น เครื่อง
ช็อตแมลง) อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดพลาดได้
•• เมื่อท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆ ให้ถอด
ปลั๊กออกก่อน แล้วเช็ดด้วยผ้านุ่ม การใช้แรงมากเกินไปอาจ
ท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือสีถลอกได้ ห้ามฉีดน�้ำ หรือเช็ดด้วย
ผ้าเปียก ห้ามใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดกระจก น�้ำยาขัดเงา
รถยนต์หรือที่ใช้ในอุตสาหกรรม สารขัดถูหรือแวกซ์ เบนซิน
แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์และหน้าจอเสีย
หายได้ มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความ
เสียหายต่อผลิตภัณฑ์ (เสียรูป ผุกร่อน หรือแตกหัก)

การเตรียมการ
•• ถ้าทีวีถูกเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากการส่งมอบจากโรงงาน
อาจต้องใช้เวลานานถึงหลายนาทีในการเริ่มท�ำงานครั้งแรก
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
•• รูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
•• OSD (เมนูแสดงผลบนหน้าจอ) ของทีวีอาจแตกต่างไปจากที่
แสดงในคู่มือนี้เล็กน้อย
•• เมนูและตัวเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งสัญญาณ
อินพุตหรือรุ่นของ ผลิตภัณฑ์ที่คุณก�ำลังใช้อยู่
•• คุณสมบัติใหม่ๆ อาจถูกเพิ่มเข้ามาในทีวีนี้ได้ในอนาคต
•• สิ่งของที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างออกไปขึ้น
อยู่กับรุ่น
•• ข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการอัป
เกรดฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
•• เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI และอุปกรณ์
USB ควรมีกรอบหนาน้อยกว่า 10 มม. และกว้างน้อยกว่า 18
มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 หากสายเคเบิล USB หรือ
ไดร์ฟ USB ไม่พอดีกับพอร์ต USB ของทีวี
B

B
A

A

*A<
= 10 มม.
*B<
= 18 มม.

•• ใช้สายเคเบิลที่ได้รับการรับรองที่มีโลโก้ HDMI
•• ถ้าคุณไม่ใช้สายเคเบิล HDMI ที่ได้รับการรับรอง อาจไม่มี
ภาพปรากฏบนหน้าจอ หรืออาจมีความผิดพลาดในการเชื่อม
ต่อ (ประเภทสายเคเบิล HDMI ที่แนะน�ำ)
-- สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM (3 ม. หรือสั้นกว่า)
-- สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM ที่มี Ethernet (3 ม.
หรือสั้นกว่า)
•• วิธีใช้แกนเฟอร์ไรท์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
-- ใช้แกนเฟอร์ไรท์เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในสายไฟ พันสายไฟบนแกนเฟอร์ไรท์หนึ่งครั้ง
[ด้านผนัง]

10 ซม. (+ / -2 ซม.)

[ด้านทีวี]

•• ห้ามใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความ
ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

•• บางรุ่นจะมีฟิล์มแบบบางติดบนหน้าจอ ซึ่งต้องไม่
ลอกออก
•• ในการติดตั้งขาตั้งกับชุดทีวี ให้คว�่ำหน้าจอลงบน
โต๊ะที่อ่อนนุ่มหรือพื้นผิวราบเพื่อป้องกันการเกิด
รอยขีดข่วนบนหน้าจอ
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูต่างๆ อย่างถูกต้อง
และไขแน่น (ถ้าไขสกรูไม่แน่นพอ ทีวีอาจเอียงมา
ด้านหน้าหลังจากติดตั้งแล้ว) ห้ามใช้แรงบิดมาก
เกินไปและห้ามขันสกรูแน่นเกินไป มิฉะนั้นสกรูอาจ
ได้รับความเสียหายและยึดติดอยู่อย่างไม่เหมาะสม

โปรดจดจ�ำค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมีรอยขีดข่วน
หรือช�ำรุด และเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะมี
ประเภทและขนาดใดก็ตาม

ภาษาไทย

•• ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ชิ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับอนุมัติไม่อยู่ในความคุ้มครองของ
การรับประกันจากผู้ผลิต

การยกและเคลื่อนย้ายทีวี

•• ขอแนะน�ำให้เคลื่อนย้ายทีวีในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มากับ
ทีวีในตอนแรก
•• ก่อนที่จะท�ำการย้ายหรือยกทีวี ให้ถอดสายไฟและสายเคเบิล
ทั้งหมดออก
•• เมื่อจับถือทีวี ควรหันหน้าจอออกจากตัวคุณเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย

•• ถือกรอบด้านบนและด้านล่างของทีวีให้แน่น แน่ใจว่าไม่ได้จับ
ส่วนโปร่งใส ล�ำโพง หรือบริเวณตะแกรงล�ำโพง

ซื้อแยกต่างหาก
สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรายการที่ซื้อแยกต่างหากเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีการแจ้งเตือน โปรดติดต่อตัวแทน
จ�ำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้ท�ำงานได้กับบางรุ่น
เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือการออกแบบขึ้นอยู่กับการอัป
เกรดฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์หรือนโยบายของผู้ผลิต
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

•• เมื่อขนย้ายทีวีขนาดใหญ่ ควรท�ำอย่างน้อย 2 คน
•• เมื่อเคลื่อนย้ายทีวีด้วยมือ ให้ถือทีวีดังที่แสดงในภาพประกอบ
ต่อไปนี้

AN-MR650A
เมจิกรีโมทคอนโทรล

•• เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี อย่าให้ทีวีถูกกระทบกระเทือนหรือสั่น
สะเทือนมากเกิน
•• เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ให้ทีวีอยู่ในลักษณะตั้งตรง อย่าให้ด้าน
ข้างชี้พื้น หรือเอียงทีวีไปทางซ้ายหรือขวา
•• อย่ากดแรงมากเกินไปจนเกิดการบิด/การโค้งงอของตัวเครื่อง
เนื่องจากอาจท�ำให้หน้าจอเสียหายได้
•• เมื่อคุณจับถือทีวี ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับปุ่มที่ยื่น
ออกมา
•• หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม
เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอได้
•• ห้ามเคลื่อนย้ายทีวีด้วยการจับที่ยึดสาย เนื่องจาก
ที่ยึดสายอาจฉีกขาดได้และอาจเกิดความบาดเจ็บ
และความเสียหายต่อทีวี
5

การติดตั้งบนโต๊ะ

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันของทีวีโดยใช้ปุ่มนี้ได้

1 ยกและเอียงทีวีเข้าไปอยู่ในแนวตั้งบนโต๊ะ
•• ทิ้งระยะห่าง 10 ซม. (ขั้นต�่ำ) จากผนังเพื่อให้ระบายอากาศ
ได้อย่างเหมาะสม

ภาษาไทย

การใช้ปุ่ม

10 ซม.

10 ซม.

ม.
10 ซ
10 ซม.

10 ซม.

ฟังก์ชันพื้นฐาน

2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง

เปิดเครื่อง (กด)
ปิดเครื่อง1 (กดค้างไว้)
เมนูควบคุม (กด2)
เมนูเลือก (กดค้างไว้3)
1 แอพที่ก�ำลังใช้งานอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดและการบันทึกใดๆ ที่
ด�ำเนินอยู่จะหยุดลง
2 คุณสามารถเข้าถึงและปรับเมนูได้ด้วยการกดปุ่มเมื่อเปิดทีวีอยู่
3 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อคุณเข้าใช้งานการควบคุมเมนู

การปรับเมนู
เมื่อทีวีเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม
เมนูต่างๆ ได้โดยใช้ปุ่ม

ครั้งเดียว คุณสามารถปรับแต่งรายการ

ปิดเครื่อง
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้
ปรับระดับเสียง
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•• ห้ามวางทีวีใกล้หรือบนแหล่งความร้อน เนื่องจาก
อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ
•• ห้ามทาสารแปลกปลอม (น�้ำมัน สารหล่อ
ลื่น เป็นต้น) ลงบนส่วนของสกรูเมื่อประกอบ
ผลิตภัณฑ์ (การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เสียหาย)
•• ถ้าโทรทัศน์ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ที่มีความมั่นคงมากพอ
ก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่นได้ คุณ
สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดย
เฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ
เช่น:
-- ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
-- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับ
โทรทัศน์
-- ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบ
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
-- ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือ
ชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และ
โทรทัศน์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
-- ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่ขั้นอยู่
ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
-- สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่าย
เฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุม
ต่างๆ

การยึดทีวีเข้ากับผนัง

ซื้อแยกต่างหาก (ตัวยึดส�ำหรับติดตั้งบนผนัง)

(คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกรุ่น)

49/55LJ55**
49/55LJ61**
49/55LJ62**

VESA (A x B) (มม.)

200 x 200

300 x 300

สกรูมาตรฐาน

M6

M6

จ�ำนวนของสกรู

4

4

ตัวยึดส�ำหรับติดตั้ง
บนผนัง

LSW240B
MSW240

LSW350B
MSW240

ภาษาไทย

1 เสียบและขันอายโบลท์ หรือตัวยึดทีวีกับน็อตที่ด้านหลังของทีวี
•• หากมีน็อตเสียบอยู่ที่ต�ำแหน่งของอายโบลท์ ให้ถอดน็อต
ตัวนั้นออกก่อน
2 ติดตั้งตัวยึดติดผนังด้วยน็อตเข้ากับผนัง ตรวจสอบว่าต�ำแหน่ง
ของตัวยึดติดผนังและอายโบลท์ที่ด้านหลังของทีวีตรงกันแล้ว
3 เชื่อมต่ออายโบลท์และตัวยึดติดผนังให้แน่นด้วยเชือกที่แข็ง
แรงทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกขนานกับพื้นผิวเรียบ

รุ่น

43LJ55**
32LJ57**
32/43LJ61**
32/43LJ62**

A
B

•• คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี
•• ใช้แท่นหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับ
ทีวีได้อย่างปลอดภัย
•• ตัวยึด น็อต และเชือกไม่ได้มีแถมมาให้ คุณสามารถรับ
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�ำหน่ายในท้องถิ่นของคุณ

•• ถอดขาตั้งออกก่อนน�ำทีวีติดตั้งกับที่ติดผนังด้วย
การใช้วิธีย้อนกลับจากขั้นตอนการติดขาตั้ง
•• เมื่อติดตั้งฉากยึดผนัง แนะน�ำให้ใช้เทปปิดรูขาตั้งเพื่อป้องกัน
ฝุ่นและแมลง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การติดตั้งบนผนัง
ติดตั้งตัวยึดติดผนังที่จ�ำหน่ายแยกต่างหากไว้ที่ด้านหลังของทีวี
อย่างระมัดระวัง แล้วติดตั้งตัวยึดติดผนังบนก�ำแพงที่แข็งแรงโดย
ให้ตั้งฉากกับพื้น เมื่อคุณก�ำลังจะยึดทีวีเข้ากับส่วนของอาคาร
โปรดติดต่อบุคลากรที่ได้รับการรับรอง LG แนะน�ำให้ผู้ติดตั้งมือ
อาชีพที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ท�ำการติดตั้งบนผนัง เราแนะน�ำให้ใช้
อุปกรณ์ติดผนังของ LG อุปกรณ์ติดผนังของ LG นั้นเคลื่อนย้ายง่าย
แม้มีสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG
โปรดใช้อุปกรณ์ติดผนังที่ยึดอุปกรณ์กับผนังได้แน่นหนาเพียงพอ
และมีพื้นที่เหลือส�ำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ขอแนะน�ำให้
เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดก่อนที่จะท�ำการติดตั้งบนผนังอย่างถาวร

รูขาตั้ง

10 ซม.

10 ซม.

10 ซม.
10 ซม.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูและตัวยึดติดผนังที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดตัวยึดติดผนัง
ได้มีการอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
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การเชื่อมต่อ (การแจ้งเตือน)
ภาษาไทย

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับทีวี และเปลี่ยนโหมด
สัญญาณเข้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อม
กับอุปกรณ์แต่ละตัว
อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ได้ ได้แก่เครื่องรับสัญญาณ HD, เครื่องเล่น
DVD, VCR, ระบบเสียง, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB, พีซี, เครื่อง
เล่นเกม และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
•• การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
•• เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงล�ำดับ
ของพอร์ตทีวี
•• หากคุณบันทึกรายการทีวีลงในเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าของ
ทีวีเข้ากับทีวีผ่านเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR แล้ว ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก โปรดดูที่คู่มือที่ให้มากับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
•• ดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับค�ำแนะน�ำใน
การใช้งาน
•• หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับทีวี ใช้สายเคเบิลที่ให้
มาพร้อมกับอุปกรณ์เล่นเกมส์
•• ในโหมด PC อาจมีคลื่นรบกวนที่เกี่ยวเนื่องกับความละเอียด
รูปแบบแนวตั้ง ความเปรียบต่าง หรือความสว่าง หากมีคลื่น
รบกวน ให้เปลี่ยนสัญญาณขาออก PC ไปเป็นความละเอียด
อื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชเป็นอัตราอื่น หรือปรับความสว่าง
และความเปรียบต่างบนเมนู ระบบภาพ จนกว่าภาพจะคมชัด
•• ในโหมด PC การตั้งค่าความละเอียดบางรายการอาจไม่
สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด
•• เมื่อเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN แบบใช้สาย แนะน�ำให้ใช้สาย
CAT 7

การเชื่อมต่อสายอากาศ
เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบเสาอากาศที่ผนังด้วยสายเคเบิล RF
(75 Ω)
•• ใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อใช้งานทีวีมากกว่า 2 เครื่อง
•• หากคุณภาพของภาพไม่ดี ให้ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณ
อย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุง คุณภาพของภาพ
•• หากคุณภาพของภาพไม่ดี ในขณะที่เชื่อมต่อเสาอากาศอยู่
ให้ลองจัดแนวของเสาอากาศในทิศทางที่ถูกต้อง
•• ไม่มีสายเคเบิลเสาอากาศและตัวแปลงแถมมาให้ด้วย
•• เสียง DTV ที่รองรับ : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
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การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
•• ตรวจให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอะแดปเตอร์
AC-DC ก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟของทีวีเข้ากับ
เต้าเสียบไฟบนผนัง

การเชื่อมต่อจานดาวเทียม
(เฉพาะรุ่นดาวเทียม)
เชื่อมต่อทีวีกับจานดาวเทียมเข้ากับเต้ารับดาวเทียมด้วยสาย
เคเบิล RF ดาวเทียม (75 Ω)

การเชื่อมต่อโมดูล CI
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
ชมบริการที่เข้ารหัส (ต้องช�ำระเงิน) ในโหมดดิจิตอลทีวี
•• ตรวจสอบว่าได้ใส่โมดูล CI ในช่องใส่การ์ด PCMCIA ใน
ทิศทางที่ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ใส่โมดูลอย่างถูกต้องอาจท�ำให้ทีวี
และช่องใส่การ์ด PCMCIA ได้รับความเสียหาย
•• หากทีวีไม่แสดงวิดีโอและเสียงเมื่อเชื่อมต่อ CI+ CAM โปรด
ติดต่อผู้ให้บริการภาคพื้นดิน/เคเบิล/ดาวเทียม

การเชื่อมต่อ USB
อาจไม่สามารถใช้ฮับ USB บางรุ่น ถ้าไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อม
ต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB บนทีวี

การเชื่อมต่ออื่นๆ
เชื่อมต่อทีวีของคุณเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพ
ของภาพและเสียงที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวี
ด้วยสาย HDMI ไม่มีสายเคเบิลแยกแถมมาให้
•• รูปแบบเสียง HDMI ที่ได้รับการสนับสนุน :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz),
DTS (44.1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

รีโมทคอนโทรล

ค�ำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงตามปุ่มบนรีโมทคอนโทรล โปรด
อ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและใช้ทีวีอย่างถูกต้อง
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่
(1.5 V AAA) โดยให้ขั้ว
และ
ตรงตามฉลากในที่ใส่ แล้ว
ปิดฝาแบตเตอรี่ ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ย้อนกลับขั้นตอนการ
ติดตั้ง
•• ในทีวีอะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มบน
รีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้
แน่ใจว่าได้ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบน
ทีวีแล้ว
* ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

ACCESS
ACCESS

MENU
MAZON

1

2

ภาษาไทย

(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่น
หรือภูมิภาค)

(พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี
เลือกวิทยุ ทีวี และโปรแกรม DTV
(ค้นหา) ค้นหาเนื้อหา เช่น รายการทีวี, ภาพยนตร์ และวิ
ดีโออื่นๆ หรือสืบค้นจากเว็บด้วยการป้อนข้อความในแถบการ
ค้นหา
ด้วยการซูมไปยังบริเวณที่เลือก คุณจะสามารถรับชม
บริเวณดังกล่าวได้แบบเต็มหน้าจอ
(การตั้งค่าด่วน) เข้าใช้การตั้งค่าด่วน
(สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข
แสดงผังรายการ
กลับไปที่โปรแกรมที่เคยดูก่อนหน้านี้
* คุณสามารถเข้าถึงแอพ หรือ Live TV โดยใช้
ปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะดังกล่าว
ปรับระดับเสียง
เข้าถึงรายการโปรแกรมโปรดของคุณ
ดูข้อมูลของช่องสถานีหรือรายการปัจจุบันและหน้าจอ
(ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด
เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้
เคลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
1 , 2 ปุ่มบริการสตรีม เชื่อมต่อกับบริการสตรีมวิดีโอ
แสดงประวัติก่อนหน้า
(หน้าแรก) เข้าถึงเมนูหน้าหลัก
-- การกดปุ่ม
ค้างไว้จะแสดงประวัติก่อนหน้า
แสดงรายการโปรแกรมและที่แนะน�ำ
ปุ่ม Teletext (
) ปุ่มเหล่านี้ใช้ส�ำหรับ Teletext
* น�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายการที่คุณก�ำลังรับชม
ปุ่มลูกศร (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) เลื่อนหาเมนูหรือตัวเลือก
เลือกเมนูหรือตัวเลือก และยืนยันการป้อนข้อมูล
กลับไปที่ระดับก่อนหน้า
ล้างการแสดงผลบนหน้าจอ และกลับไปยังการดูทีวี
ฟังก์ชันค�ำอธิบายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน
เริ่มบันทึกและแสดงเมนูบันทึก (เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน
Time MachineReady เท่านั้น)
ปุ่มควบคุม (
) ควบคุมเนื้อหาสื่อ
RECENT  RECENTS
,
,
,
ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึงฟังก์ชัน
พิเศษในบางเมนู

이란/수단/시리

c Link

E TV

[Magic Link 氊獞 懆凃]
怾割 斳洢
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ฟังก์ชันเมจิกรีโมท
ภาษาไทย

(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่น
หรือภูมิภาค)
เมื่อข้อความ “แบตเตอรี่เมจิกรีโมทต�่ำ เปลี่ยนแบตเตอรี่” ปรากฏ
ขึ้น ให้ท�ำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่
(1.5 V AA) โดยให้ขั้ว
และ
ตรงตามฉลากในที่ใส่ แล้ว
ปิดฝาแบตเตอรี่ ชี้เมจิกรีโมทไปที่เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลของ
ทีวี ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ย้อนกลับขั้นตอนการติดตั้ง
•• ในทีวีอะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มบน
รีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้
* ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

1

3
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2

4

3

4

(พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี
คุณสามารถเปิดหรือปิด Set-Top Box ได้ด้วยการ
เพิ่ม Set-Top Box ลงในรีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์ส�ำหรับ
ทีวีของคุณ
ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข
ปุ่มตัวอักษร ป้อนตัวอักษร
เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึก
(พื้นที่ว่าง) เพิ่มพื้นที่ว่างบนแป้นพิมพ์ของหน้าจอ
(รีโมทหน้าจอ) แสดงหน้าจอรีโมท
-- เข้าถึงเมนูการควบคุมอเนกประสงค์
* คุณสามารถเข้าถึงแอพ หรือ Live TV โดยใช้
ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะดังกล่าว
* ฟังก์ชันค�ำอธิบายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน
ปรับระดับเสียง
(ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด
เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้
(การรับรู้เสียง)
ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้ฟังก์ชันการรับรู้เสียง
1 กดปุ่มการรับรู้เสียง
2 พูดเมื่อหน้าต่างแสดงเสียงปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี
(ค้นหา)* ค้นหาเนื้อหา เช่น รายการทีวี, ภาพยนตร์ และ
วิดีโออื่นๆ หรือสืบค้นจากเว็บด้วยการป้อนข้อความในแถบการ
ค้นหา
(หน้าแรก) เข้าถึงเมนูหน้าหลัก
1
* แสดงประวัติก่อนหน้า
2
แสดงเมนูหลักของ Set-Top Box
-- เมื่อคุณไม่ได้รับชมผ่าน Set-Top Box: จอภาพจะเปลี่ยนไป
เป็นหน้าจอ Set-Top Box
(การตั้งค่าด่วน) เข้าใช้การตั้งค่าด่วน
2, 4
-- การกดปุ่ม
ค้างไว้จะแสดงเมนู การตั้งค่าทั้งหมด
วงล้อ (ตกลง) กดตรงกลางของปุ่ม Wheel เพื่อเลือกเมนู
คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการใช้ปุ่มวงล้อ
(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) กดปุ่มขึ้น ลง ซ้าย หรือ
ขวาเพื่อเลื่อนเมนู ถ้าคุณกดปุ่ม
ขณะก�ำลังใช้
พอยน์เตอร์อยู่ พอยน์เตอร์จะหายไปจากหน้าจอ และเมจิกรีโมท
จะท�ำหน้าที่เช่นเดียวกับรีโมทคอนโทรลทั่วไป หากต้องการแส
ดงพอยน์เตอร์บนหน้าจออีกครั้ง ให้เขย่าเมจิกรีโมทไปทางซ้าย
และขวา

การลงทะเบียนเมจิกรีโมท
วิธีลงทะเบียนเมจิกรีโมท
ในการใช้เมจิกรีโมท อันดับแรก ให้จับคู่รีโมทกับทีวีของคุณ
1 ใส่แบตเตอรี่ในเมจิกรีโมทและเปิดทีวี
2 ชี้เมจิกรีโมทไปที่ทีวีและกด
วงล้อ (ตกลง) บน
รีโมทคอนโทรล
* หากทีวีลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลไม่ส�ำเร็จ ให้ลองอีก
ครั้งหลังจากปิดและเปิดทีวีใหม่

วิธียกเลิกการลงทะเบียนเมจิกรีโมท
กดปุ่ม
และ
(หน้าแรก) พร้อมกันค้างไว้ห้าวินาทีเพื่อ
ยกเลิกการจับคู่เมจิกรีโมทกับทีวีของคุณ
* การกดปุ่ม
ค้างไว้จะท�ำให้คุณสามารถยกเลิกและลง
ทะเบียนเมจิกรีโมทอีกครั้งได้ในคราวเดียวกัน

ลิขสิทธิ์
ข้อตกลงที่สนับสนุนอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับข้อตกลง โปรดไปที่ www.lg.com

ภาษาไทย

กลับไปที่ระดับก่อนหน้า
* ปิดการแสดงผลบนหน้าจอและกลับสู่การดูสัญญาณเข้า
ล่าสุด
แสดงผังรายการ
3 , 4 ปุ่มบริการสตรีม เชื่อมต่อกับบริการสตรีมวิดีโอ
3
แสดงประวัติก่อนหน้า
(สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
-- การกดปุ่ม
ค้างไว้จะแสดงรายการทั้งหมดของสัญญาณ
เข้าภายนอก
,
,
,
ปุ่มเหล่านี้จะเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษต่างๆ
ในบางเมนู
ปุ่ม Teletext (
,
) ปุ่มเหล่านี้ใช้ส�ำหรับ Teletext
* น�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายการที่คุณก�ำลังรับชม
ด้วยการซูมไปยังบริเวณที่เลือก คุณจะสามารถรับชม
บริเวณดังกล่าวได้แบบเต็มหน้าจอ
* คุณสามารถซูมไปที่บริเวณที่รีโมทคอนโทรลชี้อยู่

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์ส
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL,
LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้
โปรดไปที่ http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน
และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้
LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM โดย
คิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูล
การจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง
opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้สาม (3) ปีนับจาก
วันที่คุณซื้อสินค้า

การตั้งค่าอุปกรณ์ส�ำหรับการ
ควบคุมภายนอก
หากต้องการข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ส�ำหรับการควบคุมภายนอก
โปรดไปที่ www.lg.com
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การแก้ปัญหา
ไม่สามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้
ภาษาไทย

•• ตรวจสอบเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนตัวผลิตภัณฑ์ แล้ว
ลองอีกครั้ง
•• ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับ
รีโมทคอนโทรลหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงใช้การได้และติดตั้งอยู่อย่างถูก
ต้องหรือไม่ ( ตรงกับ , ตรงกับ )
ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาและไม่มีเสียง
•• ตรวจสอบว่าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วหรือยัง
•• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังแล้วหรือ
ยัง
•• ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเต้ารับที่ผนังหรือไม่ โดยเชื่อม
ต่อผลิตภัณฑ์อื่นเข้ากับเต้ารับนั้น
ทีวีปิดโดยกะทันหัน
•• ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจ
ถูกตัด
•• ตรวจสอบว่า ตั้งเวลาปิด หรือ ตัวตั้งเวลาปิด ถูกเปิดใช้อยู่
ในการตั้งค่า ตัวตั้งเวลา หรือไม่
•• ตรวจสอบว่าเปิดใช้ ปิดเครื่องอัตโนมัติ อยู่ในการตั้งค่า
ทั่วไป โหมด Eco หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
•• หากไม่มีสัญญาณในขณะที่ทีวีเปิดอยู่ ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติ
หลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 15 นาที
เมื่อเชื่อมต่อกับ PC (HDMI) ข้อความ ‘ไม่มีสัญญาณ’ หรือ ‘รูป
แบบไม่ถูกต้อง’ ปรากฏขึ้น
•• ปิด/เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล
•• เชื่อมต่อสาย HDMI อีกครั้ง
•• เริ่มการท�ำงานของ PC ใหม่โดยทีวีเปิดอยู่
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การแสดงผลผิดปกติ
•• หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น อาจมี “การกะพริบ” เล็ก
น้อยเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์
มีความผิดปกติ
•• หน้าจอนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ประกอบด้วยหลายล้าน
พิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีด�ำขนาดเล็กและ/หรือจุดสีสดใส (สี
แดง สีน�้ำเงิน หรือสีเขียว) ที่มีขนาด 1 ppm บนหน้าจอ ซึ่ง
ไม่ถือเป็นการท�ำงานผิดปกติและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท�ำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์เช่นนี้
เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามเช่นกันและไม่มีสิทธิ์น�ำ
ไปแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้
•• คุณอาจเห็นว่าความสว่างและสีของหน้าจอแตกต่างออกไป
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งรับชม (ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะของหน้าจอ ซึ่งไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท�ำงานของผลิตภัณฑ์
และไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
•• การแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานอาจท�ำให้ภาพติดค้างได้ หลีก
เลี่ยงการแสดงภาพนิ่งค้างไว้บนหน้าจอทีวีเป็นระยะเวลานาน
เสียงที่ออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์
•• เสียง “แครก” : เสียงแครกๆ ที่เกิดขึ้นขณะรับชมหรือปิดทีวี
นั้นเกิดจากการที่พลาสติกหดตัวหรือยืดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ
และความชื้น เสียงนี้เป็นเรื่องปกติส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
เปลี่ยนรูปเพราะความร้อนได้
•• เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า/เสียงซ่าของหน้าจอ : เสียงระดับต�่ำ
เกิดขึ้นจากวงจรสลับความเร็วสูง ซึ่งจ่ายกระแสไฟจ�ำนวนมาก
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท�ำงานได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ เสียงที่ถูกสร้างขึ้นนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท�ำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจ�ำเพาะ

32LJ570*, 32LJ571*

•• เนื่องจากช่องความถี่อาจต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ใช้ไม่
สามารถเปลี่ยนหรือปรับความถี่การท�ำงานได้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูก
ก�ำหนดค่ามาส�ำหรับตารางความถี่ตามภูมิภาค
•• ภายใต้ดุลพินิจของผู้ใช้ ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ห่าง
จากร่างกายคุณเป็นระยะขั้นต�่ำ 20 ซม.
(เฉพาะ LJ55**, LJ57**)
ข้อมูลจ�ำเพาะโมดูลไร้สาย (LGSWFAC71)
LAN ไร้สาย (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
ช่วงความถี่

พลังงานเอาต์พุต
(สูงสุด)

2,400 ถึง 2,483.5 MHz
5,150 ถึง 5,725 MHz
5,725 ถึง 5,850 MHz (นอก EU)

13 dBm
16.5 dBm
10 dBm

* “IEEE 802.11ac” ไม่มีให้บริการในทุกประเทศ
(เฉพาะ LJ61**, LJ62**)
ข้อมูลจ�ำเพาะโมดูลไร้สาย (LGSBWAC72)

ตัวแปลงไฟ
AC/DC

ภาษาไทย

ผู้ผลิต : Lien Chang
รุ่น : LCAP45
ผู้ผลิต : APD
รุ่น : DA-48G19
ผู้ผลิต : Chicony
รุ่น : A16-048N2A
ผู้ผลิต : LG Innotek
รุ่น : PSAC-L655

ข้อมูลจ�ำเพาะโมดูลไร้สาย

เข้า : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
ออก : DC 19 V
2.53 A
32LJ573*
ผู้ผลิต : Lien Chang
รุ่น : LCAP40
ผู้ผลิต : Chicony
รุ่น : A16-065N4A
ผู้ผลิต : LG Innotek
รุ่น : PSAD-L641
เข้า : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
ออก : DC 19 V
3.42 A

LAN ไร้สาย (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
ช่วงความถี่

พลังงานเอาต์พุต
(สูงสุด)

2,400 ถึง 2,483.5 MHz
5,150 ถึง 5,725 MHz
5,725 ถึง 5,850 MHz (นอก EU)

14 dBm
16.5 dBm
11.5 dBm

บลูทูธ
ช่วงความถี่

พลังงานเอาต์พุต
(สูงสุด)

2,400 ถึง 2,483.5 MHz

8.5 dBm

* “IEEE 802.11ac” ไม่มีให้บริการในทุกประเทศ
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โมดูล CI1 (W x H x D)

ภาษาไทย

สภาพแวดล้อม

100.0 มม. x 55.0 มม. x 5.0 มม.

อุณหภูมิขณะท�ำงาน

0 °C ถึง 40 °C

ความชื้นขณะท�ำงาน

น้อยกว่า 80 %

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

-20 °C ถึง 60 °C

ความชื้นในการจัดเก็บ

น้อยกว่า 85 %

1 เฉพาะรุ่นดาวเทียม
ดิจิตัลทีวี
(ขึ้นอยู่กับประเทศ)

ทีวีอะนาล็อก
(ขึ้นอยู่กับประเทศ)

ระบบโทรทัศน์

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

ความครอบคลุมของ
โปรแกรม

VHF, UHF
C-Band2,
Ku-Band2

VHF, UHF, CATV

จ�ำนวนสูงสุดของ
โปรแกรมทีส
่ ามารถเก็บได้

DVB-T/T2 & ทีวีอะนาล็อก : 2,000
DVB-S/S2 : 6,000

อิมพิแดนส์ของเสาอากาศ
ภายนอก

75 Ω

1 เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน DVB-T2 แม้ว่าจะเป็นรุ่น DVB-T2 แต่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน DVB-T/T2 ได้ในฟิลิปปินส์
2 เฉพาะรุน
่ ที่สนับสนุน DVB-T2/C/S2
•• ข้อมูลพลังงานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์มีการระบุตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
-- ปริมาณการใช้พลังงานจะมีการวัดตามมาตรฐาน IEC 62087
•• ปริมาณการใช้พลังงานที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นชนิดของเนื้อหาวิดีโอที่ก�ำลังเล่นและการตั้งค่าทีวี
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ข้อก�ำหนด
ภาษาไทย

ค�ำเตือน!
ห้ามวางโทรทัศน์บนบริเวณที่ไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจตกลงมา ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการ
บาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:
•• ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
•• ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรทัศน์
•• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
•• ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
•• ไม่วางโทรทัศน์บนผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจอยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
•• สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ
ถ้าคุณก�ำลังจะเก็บโทรทัศน์เครื่องปัจจุบันของคุณไว้และย้ายที่ ควรระลึกถึงข้อควรระวังที่กล่าวถึงข้างต้น

สัญลักษณ์
หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
หมายถึงอุปกรณ์ Class II
หมายถึงสแตนด์บาย
หมายถึง “เปิด” (พลังงาน)
หมายถึงแรงดันไฟฟ้าอันตราย
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บันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของทีวี
ดูป้ายที่ฝาด้านหลังและแจ้งข้อมูลนี้กับตัวแทนจ�ำหน่ายเมื่อ
ต้องการรับบริการ
รุ่น
หมายเลขเครื่อง

