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R

AUDIO

3

5

4
1

2

1

2

3

4

ENERGY AV MODE INPUT

TV
SAVING

3

4

1

2

4

5

7

8

9

0

FLASHBK

LIST

3
6

MARK

FAV

VOL

3D

CH

P
A
G
E

MUTE
MENU INFO

Q.MENU

ENTER

BACK

EXIT
L/R SELECT
FREEZE

RATIO

*MFL69020002*

A

F

B

E

G1

G2
D
C

43UF680T-TA
43UF680Y-TA
43UH600T-TA

49UF680T-TA
49UF680Y-TA
49UH600T-TA

55UF680T-TA
55UF680Y-TA
55UH600T-TA

65UF680T-TA
65UF680Y-TA
65UH600T-TA

50UF830T-TA
50UF830Y-TA

58UF830T-TA
58UF830Y-TA

A

x

B

x

C

(mm)

971 x 628 x 180

1104 x 701 x 237

1240 x 778 x 237

1460 x 902 x 263

1122 x 709 x 237

1298 x 815 x 263

A

x

E

x

F

(mm)

971 x 570 x 56.4

1104 x 645 x 56.7

1240 x 722 x 56.7

1460 x 846 x 58.5

1122 x 664 x 53.3

1298 x 770 x 54.2

D

(kg)

10.8

14.3

18.1

27.4

16.2

22.8

10.5

14.0

17.8

27.0

15.9

22.4

D

-(

G1 + G2 ) (kg)
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(&RPPDQGMX  ΔϴΎϘϠΗΔΌϴϬΗ $XWR&RQILJXUH27
 ίήτϟΐδΣ 
ϊοϭϲϓςϘϓϞϤόΗΎ˱ϴΎϘϠΗΎϫίΰΘϫϞϴϠϘΗϭΓέϮμϟϊοϭςΒπϟŻ
 ήΗϮϴΒϤϜϟ RGB
7UDQVPLVVLRQ>M@>X@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
ϲΎϘϠΘϟϦϳϮϜΘϟϞϴϐθΗ'DWD
$FN>X@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

ΔϴΑήόϟ

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

ΔϴΑήόϟ

11 ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

$FN>W@>@>6HW,'@>@>2.@>'DWD@>'DWD@>'DWD@

AV221

AV1ϭAV20



>'DWD@>[@

2ϥ˷ϮϜϤϟ41

1ϥ˷ϮϜϤϟ40
RGB60




HDMI291
HDMI493

HDMI190
HDMI392




>W@>@>6HW,'@>@>1*@>'DWD@>[@

 &RPPDQG[Y  ϊγϮϣΩΎόΑϷϲΛϼΛ
([WHQGHG'26
˷
 ςϘϓΩΎόΑϷΔϴΛϼΜϟΕίήτϟ
ίήτϟΐδΣ

$FN>E@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@
ΓέΎηϹϭίήτϟϰϠϋΔϔϴχϮϟϩάϫΪϤΘόΗ

ίΎϔϠΘϠϟΩΎόΑϷϲΛϼΜϟέΎϴΨϟήϴϴϐΘϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>[@>Y@>@>6HW,'@>@>'DWD@>@
>'DWD@>&U@
ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟέΎϴΨϟ >'DWD]
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΜϟΓέϮμϟϴΤμΗ00

ϱϭΪϳΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟϥ· ΩΎόΑϷϲΛϼΛϖϤϋ01
 ςϘϓ
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΔϳΰϛήϣΔτϘϧ02

ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛέϮλϥϮϟϴΤμΗ06

ΩΎόΑϷϲΛϼΛΕϮλήϴϐμΗήϴΒϜΗ07

ΓέϮμϠϟϱΩΎϋνήϋ08

ωϮϨϟ ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟ09
ϞΒϗϦϣΩΪΤϣΩΎόΑϷϲΛϼΛέΎϴΧϞϜϟϦ˷ϴόϣϕΎτϧΪΟϮϳ >'DWD]
.['DWD]
00ϱϭΎδΗ>'DWD@
ΔϤϴϗϥϮϜΗΎϣΪϨϋ 1

 έΎδϴϟϰϟ·ϦϴϤϴϟϦϣ 5LJKWWR/HIW00

ϦϴϤϴϟϰϟ·έΎδϴϟϦϣ /HIWWR5LJKW01
02ˬ01ϱϭΎδΗ>'DWD@
ϥϮϜΗΎϣΪϨϋ 2
ΰϣήϟΐδΣϞϘϨϟ 14ϰμϗϷΪΤϟ0ϰϧΩϷΪΤϟ  Data

ϱήθϋϲγΪδϟ
  ΔϳΰϛήϤϟΔτϘϨϟϕΎτϧ  ΕΎϧΎϴΒϟΔϤϴϗϕΎτϧϝ˷ϮΤϳ
ίήτϟΐδΤΑ Ύ˱ϴΎϘϠΗ
ςϘϓΎ˱ϳϭΪϳ ωϮϨϟ ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋέΎϴΨϟάϫϞϤόϳ
07ˬ06ϱϭΎδΗ>'DWD@
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·00

ϞϴϐθΗ01

ΔϤϴϗϥϮϜΗΎϣΪϨϋ 3


08ϱϭΎδΗ>'DWD@
ΔϤϴϗϥϮϜΗΎϣΪϨϋ 4

ϮϳΪϴϔϠϟΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟϰϟ·ΓΩϮόϟ00
ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟϦϣϪϠϳϮΤΗϢΗϱάϟ
ΩΎόΑϷϲΎϨΜϟϊοϮϟϰϟ·
ϲΎϨΜϟϊοϮϟϰϟ·ϮϳΪϴϔϠϟΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟήϴϴϐΗ01
 
ϲΎϨΛϦϣϪόοϭϞϳϮΤΗϢΗϱάϟϮϳΪϴϔϟ˯ΎϨΜΘγΎΑˬΩΎόΑϷ
ΩΎόΑϷϲΛϼΛϰϟ·ΩΎόΑϷ
ϡΎϫήϴϐϛήϣϷΔϠϣΎόϣϢΘΗˬϞϳϮΤΘϟρήηΔϴΒϠΗϢΘϳϢϟΫ·
09ϱϭΎδΗ>'DWD@ΔϤϴϗϥϮϜΗΎϣΪϨϋ 5
ΔοΎϳέ01
ϱϮϗ03
ϲΎϘϠΗ05

ϲγΎϴϗ00
ΎϤϨϴγ02
ϱϭΪϳ04

$FN>Y@>@>6HW,'@>@>2.@>'DWD@>'DWD@>[@
>Y@>@>6HW,'@>@>1*@>'DWD@>[@

ΔϴΛϼΜϟΕίήτϠϟ  &RPPDQG[W  ΩΎόΑϷϲΛϼΛ 3D25
 ςϘϓΩΎόΑϷ
ίήτϟΐδΣ
ίΎϔϠΘϠϟΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟήϴϴϐΘϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>[@>W@>@>6HW,'@>@>'DWD@>@>'DWD@
>@>'DWD@>@>'DWD@>&U@

ίήτϟΐδΣ 
ΔϴϨΒϟ Structure Data
ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϞϴϐθΗ00 >'DWD]
ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ· '2II01

ΩΎόΑϷϲΎϨΛϰϟ·ΩΎόΑϷϲΛϼΛ 'WR'02

ΩΎόΑϷϲΛϼΛϰϟ·ΩΎόΑϷϲΎϨΛ 'WR'03
ϲϠϔγϭϱϮϠϋ 7RSDQG%RWWRP00 >'DWD]
ΐϧΎΟϰϟ·ΐϧΎΟ 6LGHE\6LGH01

ΕΎόΑήϣΔΣϮϟ &KHFN%RDUG02

ϲϟϮΘϣέΎσ· )UDPH6HTXHQWLDO03

ΓΪϤϋϷϞΧΪΗ &ROXPQLQWHUOHDYLQJ04

έϮτδϟϞΧΪΗ 5RZLQWHUOHDYLQJ05
έΎδϴϟϰϟ·ϦϴϤϴϟϦϣ 5LJKWWR/HIW00 >'DWD]
ϦϴϤϴϟϰϟ·έΎδϴϟϦϣ /HIWWR5LJKW01
 ΩΎόΑϷϲΛϼΛϖϤϋ ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟήϴΛ΄Θϟ '(IIHFW >'DWD]
14ϰμϗϷΪΤϟ00ϰϧΩϷΪΤϟ

ϱήθϋϲγΪγΰϣέΔτγϮΑϝΎγέ·
ΓέΎηϹϭίήτϟϰϠϋ>'DWD@ϭ>'DWD@ϒΎχϭΪϤΘόΗ
ϥΈϓˬ ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϞϴϐθΗ 00ϱϭΎδΗ>'DWD@ΔϤϴϗΖϧΎϛΫ·
ϰϨόϣϼΑ>'DWD]
ϭ ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 01ϱϭΎδΗ>'DWD@ΔϤϴϗΖϧΎϛΫ·
Data@ϭ>'DWD@ϥΈϓ ΩΎόΑϷϲΎϨΛϰϟ·ΩΎόΑϷϲΛϼΛ 02ϱϭΎδΗ
ϰϨόϣϼΑ>'DWD@ϭ>02
ϲΛϼΛϰϟ·ΩΎόΑϷϲΎϨΛ ϥΈϓˬ03ϱϭΎδΗ>'DWD@ΔϤϴϗΖϧΎϛΫ·
ϭ>'DWD@ˬ
 ΩΎόΑϷ
ΎϬϟϰϨόϣϻ>'DWD]
 ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟϞϴϐθΗ 00ώϠΒΗ>'DWD@ΔϤϴϗΖϧΎϛΫ·
ϥϮϜϳΎϣΪϨϋ>'DWD@ϞϤόΗˬ ΩΎόΑϷϲΛϼΛϰϟ·ΩΎόΑϷϲΎϨΛ 03ϭ
ςϘϓΎ˱ϳϭΪϳ ωϮϨϟ ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟϊοϮϟ
˱ >'DWD@ ΩΎόΑϷϲΛϼΜϟςϤϨϟΕέΎϴΧϊϴϤΟήϓϮΘΗϻΪϗ
ΎϘϓϭ
ϮϳΪϴϔϟΚΒϟΓέΎηϹ
['DWD]

['DWD]

['DWD]

['DWD]

2

2

2

00

X

X

X

01

X

X

X

02

2

2

X

03

ϢΘϬΗϻX

$FN>D@>@>6HW,'@>@>2.@>'DWD@>'DWD@
>'DWD@>'DWD@>'DWD@>'DWD@
>[@>D@>@>6HW,'@>@>1*@>'DWD@>[@

 ϑάΣΔϓΎο· $GG'HO ΞϣΎϧήΒϟ  ΓΎϨϘϟ Channel21
(&RPPDQGPE  &RPPDQGPE  ϲτΨΗ
ΔϠΒϘϤϟΓήϤϟϲϓΔϴϟΎΤϟ ΞϣΎϧήΒϟ ΓΎϨϘϟϲτΨΘϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>P@>E@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
ΔϓΎο·01 (DVB ϲτΨΗ $76&ˬ,6'% ϑάΣ'DWD
$FN>E@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@
ϲτΨΗ ISDBˬATSC ϑάΣϰϠϋΔχϮϔΤϤϟΓΎϨϘϟΔϟΎΣςΒο
ΔϓΎο·ϭ DVB)

(&RPPDQGPF  ΡΎΘϔϤϟ Key22

35 NTSC ϱήχΎϨΘϟϞΑΎϜϟΓΎϨϗϰϟ·ϒϴϟϮΘϟ1

00 ϞϜϟ ίΎϬΠϟϑήόϣ
˷
23 35ϲϫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ 'DWD

0000 ϲδϴέϢϗέϦϣΎϣ 'DWD 

0000 ϱϮϧΎΛϦϣΎϣ 'DWD 

01 ϱήχΎϨΗϞΑΎϛίΎϔϠΗ 'DWD

PD ωϮϤΠϤϟ
. ATSC ΔϴϤϗήϟΔϴοέϷΓΎϨϘϟϰϟ·ϒϴϟϮΘϟ2

00 ϞϜϟ ίΎϬΠϟϑήόϣ
˷
00 ϲϠόϔϟϢϗήϟϑήϋϻ 'DWD

1E00 30ϮϫϲδϴήϟϢϗήϟ 'DWD 

0300 3ϮϫϱϮϧΎΜϟϢϗήϟ 'DWD 

22 ϲϤϗήϟϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ 'DWD

PD( ωϮϤΠϤϟ
$FN>D@>@>6HW,'@>@>2.@>'DWD@>'DWD@
>'DWD@>'DWD@>'DWD@>'DWD@
>[@>D@>@>6HW,'@>@>1*@>'DWD@>[@

ϥΎΑΎϴϟϲϓίήτϠϟ 
ϲϟΎΘϟϱϮϧΎΜϟϲδϴήϟϲϠόϔϟϢϗήϟϰϠϋΓΎϨϘϟϒϴϟϮΘϟŻ

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϮϟϲδϴήϟ˯ήϤΤϟΖΤΗΔόηϷΰϣέϝΎγέϹŻ

7UDQVPLVVLRQ>P@>D@>@>@>@>'DWD@>@>'DWD@

7UDQVPLVVLRQ>P@>F@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

>@>'DWD@>@>'DWD@>@>'DWD@>@>'DWD@>&U@

 ΡΎΘϔϤϟΰϣέ .H\FRGH D
 ata
$FN>F@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

&RPPDQG  ϲϔϠΨϟ˯ϮπϟΎΑϢϜΤΘϟ &RQWURO%DFNOLJKW23
(PJ
LEDίΎϔϠΗLCDίΎϔϠΘϟ 
ϲϔϠΨϟ˯ϮπϟΎΑϢϜΤΘϠϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>P@>J@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>J@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

ΎϣίϼΒϟίΎϔϠΘϟ 
ϢϜΤΘϟΔΣϮϟ˯ϮπΑϢϜΤΘϠϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>P@>J@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>J@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

(&RPPDQG[E  ϝΎΧΩϹΪϳΪΤΗ ,QSXWVHOHFW24
ΔϴδϴήϟΓέϮμϟϝΎΧΩ·
ϲδϴήϟΓέϮμϟϝΎΧΩ·έΪμϣΪϳΪΤΘϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>[@>E@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
ϲϤϗέϞΑΎϛίΎϔϠΗ01
ATV10

Data
ϲϤϗήϟίΎϔϠΘϟ00 
ιΎΨϟϲϤϗήϟίΎϔϠΘϟ02 

ϲϋΎϨμϟήϤϘϟΎΑ
ϥΎΑΎϴϟ ,6'%%6
ϥΎΑΎϴϟ ,6'%&603 
ϥΎΑΎϴϟ ,6'%&604 
ϞΑΎϛίΎϔϠΗ11 
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ϲϋΎϨμϟήϤϘϟϲϤϗήϟϲοέϷΚΒϟ
ϢΘϬΗϻ [['DWD
ϲδϴήϟΓΎϨϘϟϢϗέ>'DWD@>'DWD]
ϊϔΗήϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ'DWD
ξϔΨϨϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ'DWD
(9999a1ϱήθόϟϢϗήϟ 0F27a0100 
ϲϋήϔϟϱϮϧΎΜϟΓΎϨϘϟϢϗέ>'DWD@>'DWD]
ϲϋΎϨμϟήϤϘϟΎΑϢΘϬΗϻ
ϊϔΗήϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ'DWD
ξϔΨϨϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ'DWD
ϥΎΑΎϴϠϟϲϋΎϨλήϤϗϲϤϗέ ϝΎΧΩϹέΪμϣ'DWD
ϲϤϗήϟίΎϔϠΘϟ ϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ02 
ΚΒϠϟϲϋΎϨλήϤϗ BS07 
(1ϝΎμΗϼϟϲϋΎϨλήϤϗ CS108 
(2ϝΎμΗϼϟϲϋΎϨλήϤϗ CS209 
ϒϴϟϮΘϟήϣϦϋΔϠΜϣ
. ,6'%7 ΔϴϤϗήϟΔϴοέϷΓΎϨϘϟϰϟ·ϒϴϟϮΘϟ 1
00 ϞϜϟ ίΎϬΠϟϑήόϣ
˷
00 ϲϠόϔϟϢϗήϟϑήϋϻ 'DWD

1100 17ϮϫϲδϴήϟϢϗήϟ 'DWD 

0100 1ϮϫϲϋήϔϟϱϮϧΎΜϟϢϗήϟ 'DWD 

02 ϲϤϗήϟϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ 'DWD

PD ωϮϤΠϤϟ
.%6 ,6'%%6 ΓΎϨϗϰϟ·ϒϴϟϮΘϟ 2

00 ϞϜϟ ίΎϬΠϟϑήόϣ
˷
00 ϲϠόϔϟϢϗήϟϑήϋϻ 'DWD

1E00 30ϮϫϲδϴήϟϢϗήϟ 'DWD 

0000 ϢΘϬΗϻ 'DWD 

%679 ϲϤϗέ 'DWD

PD( ωϮϤΠϤϟ
ίήτϟΐδΣΓΰϴϤϟϩάϫϒϠΘΨΗ

ΔϴΑήόϟ

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

ΔϴΑήόϟ

9

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

0a00 10ϲϫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ 'DWD 

00 ϱήχΎϨΘϟϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ 'DWD

PDD ΔΠϴΘϨϟ
.01 '
 9%7 ΔϴϤϗήϟΔϴοέϷΓΎϨϘϟϰϟ·ϒϴϟϮΘϟ2

00 ϞϜϟ ίΎϬΠϟϑήόϣ
˷
0100 1ϲϫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ 'DWD 

10 ϲϤϗήϟϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ 'DWD

PD ΔΠϴΘϨϟ
.1000 '
 9%6 ϲϋΎϨμϟήϤϘϟΓΎϨϗϰϟ·ϒϴϟϮΘϟ3

00 ϞϜϟ ίΎϬΠϟϑήόϣ
˷
E803 1000ϲϫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ 'DWD 

40 ϲϤϗήϟϲϋΎϨμϟήϤϘϟίΎϔϠΗ 'DWD
PD( ΔΠϴΘϨϟ
$FN>D@>@>6HW,'@>@>2.@>'DWD@>'DWD@
>'DWD@>[@>D@>@>6HW,'@>@>1*@>'DWD@>[@

˯ΎϨΜΘγΎΑΔϴϨϴΗϼϟΔϴϟΎϤθϟΎϜϳήϣϭΔϴΑϮϨΠϟΎϳέϮϛϲϓΕίήτϠϟ 
ΎϴΒϣϮϟϮϛ
ϲϟΎΘϟϱϮϧΎΜϟϲδϴήϟϲϠόϔϟϢϗήϟϰϠϋΓΎϨϘϟϒϴϟϮΘϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>P@>D@>@>@>@>'DWD@>@>'DWD@

ϱήθϋ 20

0

0

1

0

1

βϣΎΨϟϕΎτϨϟ

0

0

1

$FNQRZOHGJHPHQW>Y@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

ΐδΣςΒπϠϟΔϠΑΎϗϝΩΎόϣΔϤϴϗΕϮμϟϊοϭϥϮϜϳΎϣΪϨϋςΒπϟϚϨϜϤϳ
ίήτϟ

(&RPPDQGMT  ΔϗΎτϟήϴϓϮΗ (QHUJ\6DYLQJ19
˱
ΔϤΎϗϦϣΔϗΎτϟήϴϓϮΗςΒοΎπϳϚϨϜϤϳίΎϔϠΘϟΔϗΎσϙϼϬΘγϦϣ
Ϊ˷ ΤϠϟŻ
ΓέϮμϟ
7UDQVPLVVLRQ>M@>T@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
Data
ϞϴϐθΘϟϑΎϘϳ·00 
ϰϧΩϷΪΤϟ01 
ςγϮΘϤϟΪΤϟ02 
ϰμϗϷΪΤϟ03 
 LEDίΎϔϠΗLCDίΎϔϠΘϟ ϲΎϘϠΗ04 
(PDPίΎϔϠΘϟ  ϲϛάϟέΎόθΘγϻίΎϬΟ ,QWHOOLJHQWVHQVRU
ϞϴϐθΘϟϦϋΔϔϗϮΘϣΔηΎθϟ05 
 ίήτϟΐδΣ 
$FN>T@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

>@>'DWD@>@>'DWD@>@>'DWD@>@>'DWD@>&U@
ϢϗέϲϠόϔϟϢϗήϟΪ˷ όϳϱϮϧΎΛϭϲδϴέϭϲϠόϓΓΎϨϗϢϗέΔϴϤϗέΕϮϨϗϚϠϤΗ
ϪϴϠϋΓΎϨϘϟςϴτΨΗϲϐΒϨϳϱάϟϢϗήϟϮϫϲδϴήϟϢϗήϟϭϲϠόϔϟΔϴϤϗήϟΓΎϨϘϟ
ϦϣΎ˱ϴΎϘϠΗΓΎϨϘϟςτΨϳATSCϒϟϮϣϥΎϤΑΔϴϋήϔϟΓΎϨϘϟϱϮϧΎΜϟϢϗήϟϭ
ϲϤϗέήϣϝΎγέ·ΪϨϋϲϠόϓϢϗέήϴϓϮΗϡΰϠϳϻˬϱϮϧΎΜϟϲδϴήϟϢϗήϟ
ϱήχΎϨΗϞΑΎϛϲοέΚΑ
ϲϠόϔϟΓΎϨϘϟϢϗέ 00 Data
(69a2ϱήθόϟϢϗήϟ 45a02 ATV ϲοέϷΚΒϟ 
(125a14ˬ1ϱήθϋ (a'ˬ01 CATV ϞΑΎϜϟ 
ϱϮϧΎΜϟϲδϴήϟΓΎϨϘϟϢϗέ>'DWDa]
ϢΘϬΗϻ [[02 01 Data
ϢΘϬΗϻ [[04 03 Data
ϱήχΎϨΗ ϝΎΧΩϹέΪμϣ05 Data
(ATV ϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ00 
(CATV ϲϠΑΎϛίΎϔϠΗ01 
ϞΑΎϜϟϲοέϷϲϤϗήϟΚΒϟ
ϢΘϬΗϻ [[00 Data
ϲδϴήϟΓΎϨϘϟϢϗέ>'DWD@>'DWD]
ϊϔΗήϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ01 Data
ξϔΨϨϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ02 Data
(9999a1ϱήθόϟϢϗήϟ 0F27a0100 
ϱϮϧΎΜϟΓΎϨϘϟϢϗέ>'DWD@>'DWD]
ϊϔΗήϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ03 Data
ξϔΨϨϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ04 Data
ϲϤϗέ ϝΎΧΩϹέΪμϣ05 Data
ϲϠόϔϟΓΎϨϘϟϢϗέϡΪΨΘγ± DTV ϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ02 
ϲϠόϔϟΓΎϨϘϟϢϗέϡΪΨΘγ± CADTV ϲϠΑΎϛίΎϔϠΗ06 
ϲϠόϔϟΓΎϨϘϟϢϗέϡΪΨΘδΗϻ± DTV ϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ22 
ϲϠόϔϟΓΎϨϘϟϢϗέϡΪΨΘδΗϻ± CADTV ϲϠΑΎϛίΎϔϠΗ26 
ΓΎϨϗ ςϘϓϲδϴήϟΓΎϨϘϟϢϗέϡΪΨΘγ± CADTV ϲϠΑΎϛίΎϔϠΗ46 
ΪΣϭ˯ΰΟΕΫ
ΖϳΎΒϟΓΩΎϋϡΪΨΘδ˵ϳϦϜϟˬΔϳϮϧΎΛϭΔϴδϴέΓΎϨϗΕΎϧΎϴΑϞϜϟΖϳΎΑ2ήϓϮΘϳ
 0ϮϫϊϔΗήϤϟΖϳΎΒϟ ϩΪΣϭξϔΨϨϤϟ
ϒϴϟϮΘϟήϣϦϋΔϠΜϣ

(&RPPDQGPD  ϒϴϟϮΘϟήϣ 7XQH&RPPDQG20
ΓέΎηϹϭίήτϟΐδΣϒϠΘΨϣϞϜθΑήϣϷάϫϞϤόϳΪϗ

˯ΎϨΜΘγΎΑΎϴγϭΎϴΒϣϮϟϮϛϭςγϭϷϕήθϟϭΎΑϭέϭϲϓΕίήτϠϟ 
ϥΎΑΎϴϟϭΔϴΑϮϨΠϟΎϳέϮϛ
ϲϟΎΘϟϲϠόϔϟϢϗήϠϟΓΎϨϘϟΩΪ˷ ΣŻ

7UDQVPLVVLRQ>P@>D@>@>6HW,'@>@>'DWD@>@
>'DWD@>@>'DWD@>&U@
ϱήχΎϨΗϞΑΎϛϲοέΚΑ
['DWD@>'DWD@&KDQQHO'DWD
ϊϔΗήϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ  0
 0 Data
ξϔΨϨϤϟΖϳΎΒϟΕΫΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ  0
 1 Data
(199a0ϱήθόϟϢϗήϟ C700a0000 
ϱήχΎϨΗ ϝΎΧΩϹέΪμϣ'DWD
(ATV ϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ00 
(CATV ϲϠΑΎϛίΎϔϠΗ80 
ϲϋΎϨλήϤϗϞΑΎϛϲϤϗέϲοέΚΑ
ΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ>'DWD@>'DWD]
ΎϴϠόϟΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ00 Data
ϰϠϔδϟΓΎϨϘϟΕΎϧΎϴΑ01 Data
(9999a0ϱήθόϟϢϗήϟ 0F27a0000 
ϲϤϗέ ϝΎΧΩϹέΪμϣ02 Data
(DTV ϲοέϷΚΒϟίΎϔϠΗ10 
ϮϳΩήϟ ϲοέϷΚΒϟϮϳΩέ20 
(SDTV ϲϋΎϨμϟήϤϘϟίΎϔϠΗ40 
(65DGLR ϲϋΎϨμϟήϤϘϟϮϳΩέ50 
(CADTV ϲϠΑΎϛίΎϔϠΗ90 
(&$5DGLR ϲϠΑΎϛϮϳΩέa0 
ϒϴϟϮΘϟήϣϦϋΔϠΜϣ
.10 P
 AL ΔϳήχΎϨΘϟΔϴοέϷΓΎϨϘϟϰϟ·ϒϴϟϮΘϟ1

00 ϞϜϟ ίΎϬΠϟϑήόϣ
˷

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

(&RPPDQGNV  ήϴϬΠϟ %DVV14

ήϴϬΠϟςΒπϟ
Ż
ΕϮμϟΔϤΎϗϲϓήϴϬΠϟςΒο˱ΎπϳϚϨϜϤϳ
7UDQVPLVVLRQ>N@>V@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>L@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

(&RPPDQGNM  ϥϮϠϟΔΟέΩ Tint09

ΔηΎθϟϥϮϟΔΟέΩςΒπϟ
Ż
˱
ΓέϮμϟΔϤΎϗϲϓϥϮϠϟΔΟέΩςΒοΎπϳϚϨϜϤϳ
7UDQVPLVVLRQ>N@>M@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>V@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

64ήπΧϰϟ·00ήϤΣΕΎϧΎϴΒϟ
$FN>M@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

 ίήτϟΐδΣ 

(&RPPDQGNW  ϥίϮΘϟ Balance15
ϥίϮΘϟςΒπϟŻ
ΕϮμϟΔϤΎϗϲϓϥίϮΘϟςΒο˱ΎπϳϚϨϜϤϳ
7UDQVPLVVLRQ>N@>W@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

(&RPPDQGNN  ΓΪ˷ Τϟ 6KDUSQHVV10
ΔηΎθϟΓΪ˷ ΣςΒπϟŻ
˱
ΓέϮμϟΔϤΎϗϲϓΓΪ˷ ΤϟΎπϳϚϨϜϤϳ
7UDQVPLVVLRQ>N@>N@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>W@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

32ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>N@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

 ϥϮϠϟΓέήΣΔΟέΩ &RORU &RORXU 7HPSHUDWXUH16
(&RPPDQG[X)
˱
ϦϣϥϮϠϟΓέήΣΔΟέΩςΒοΎπϳϚϨϜϤϳϥϮϠϟΓέήΣΔΟέΩςΒπϟ
Ż
ΓέϮμϟΔϤΎϗ
7UDQVPLVVLRQ>[@>X@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

 νήόϟΕέΎϴΧΔηΎηΪϳΪΤΗ 26'6HOHFW11
(&RPPDQGNO)
ϢϜΤΘϟΪϨϋ νήόϟΕέΎϴΧΔηΎη 26'ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗΪϳΪΤΘϟŻ
Ϊό˵ΑϦϋ
7UDQVPLVVLRQ>N@>O@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
ϰϠϋνήόϟΕέΎϴΧϞϴϐθΗ01  ΡΎΘϔϤϟΰϣέ .H\FRGH D
 ata
ΔηΎθϟ

$FN>X@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

$FN>O@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

ίΎϔϠΗ  &RPPDQGMS  ISMΔϘϳήσ ,600HWKRG17
ςϘϓΎϣίϼΒϟ
˱
ISMςΒοΎπϳϚϨϜϤϳ
ISMΔϘϳήσ ,600HWKRG˰ΑϢϜΤΘϠϟŻ
ΕέΎϴΨϟΔϤΎϗϲϓ ISMΔϘϳήσ Method
7UDQVPLVVLRQ>M@>S@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
ϝϼψϟϊϨϣ 2UELWHU02ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
ϱΩΎϋ08

ϥϮϟϷϒϴψϨΗ &RORU &RORXU :DVK20
$FN>S@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

ίΎϬΠϟϝΩΎόϣςΒπϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>M@>Y@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

0

LSB
0

0

0

0

0

0

νήόϟίΎϬΟϰϠϋΔϴϣΎϣϷΔΣϮϠϟΎΑΔλΎΨϟϢϜΤΘϟήλΎϨϋϝΎϔϗϹŻ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϭ
7UDQVPLVVLRQ>N@>P@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
ϞϔϘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·01  ΡΎΘϔϤϟΰϣέ .H\FRGH D
 ata
$FN>P@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

(&RPPDQGMY  ϝΩΎόϤϟ Equalizer18

MSB

ϢϜΤΘϟΓΪΣϭϝΎϔϗ·ϊοϭ 5HPRWHFRQWUROORFNPRGH12
(&RPPDQGNP  Ϊό˵ΑϦϋ

0

ϊοϮϟάϫϡΪΨΘγˬΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘδΗϻΖϨϛΫ·
ˬϪϠϴλϮΗΪϋϭβΑΎϘϟϞμϓ
ΎϬϠϴϐθΗϭΔϴδϴήϟΔϗΎτϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
˶
ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟϞϔϗ˯Ύϐϟ·ϢΘϳˬ ΔϴϧΎΛ30ϰϟ·20ΪόΑ
ϑΎϘϳ·ΖϗΆϣΔτγϮΑήϤΘδϤϟέΎϴΘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ· ΩΪόΘγϻϊοϭϲϓ
˷
έάόΘϴγˬϴΗΎϔϤϟϞϔϗϞϴϐθΗϝΎΣϲϓϭ
mcϭkaήϣϷϭϞϴϐθΘϟ
ΡΎΘϔϤϟϭ˯ήϤΤϟΖΤΗΔόηϷΎΑϞϴϐθΘϟΡΎΘϔϣϖϳήσϦϋίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗ

ϲϠΤϤϟ

(&RPPDQGNU  ϦϴϨτϟ 7UHEOH13
ΩΩήΘϟ


ϦϴϨτϟςΒπϟ
Ż
ΕϮμϟΔϤΎϗϲϓϦϴϨτϟςΒο˱ΎπϳϚϨϜϤϳ

ΕΎϧΎϴΒϟ



ΓϮτΧ

0

1

2

3

4

ΩΩήΘϟ

5

6

7

ϱήθϋ 0

0

0

0

0

0

ϝϭϷϕΎτϨϟ

0

0

0

ϱήθϋ 1

1

0

0

0

0

ϲϧΎΜϟϕΎτϨϟ

1

0

0

...

...

...

...

...

...

ΚϟΎΜϟϕΎτϨϟ

0

1

0

ϱήθϋ 19

1

1

0

0

1

ϊΑήϟϕΎτϨϟ

1

1

0

7UDQVPLVVLRQ>N@>U@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>U@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

ΔϴΑήόϟ

 ίήτϟΐδΣ 

8

7

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

ΔϴΑήόϟ

ΓέΎηϹϭίήτϟΐδΣϒϠΘΨϣϞϜθΑήϣϭϷϞϤόΗΪϗ
$FN>G@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@
ΔηΎηίΎϔϠΘϟνήόϴγˬςϘϓ ϮϳΪϴϔϟϢΘϛ YLGHRPXWHϞϴϐθΗϝΎΣϲϓ
6FUHHQPXWHϞϴϐθΗϝΎΣϲϓϦϜϟ 26' νήόϟΕέΎϴΧ
ΔηΎθϟϰϠϋνήόϟΕέΎϴΧίΎϔϠΘϟνήόϳϦϟˬ ΔηΎθϟΐΠΣ
.(26')

(&RPPDQGND  ΔϗΎτϟ Power01
ϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭίΎϬΠϟϞϴϐθΘΑ ϢϜΤΘϠϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>N@>D@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
ϞϴϐθΘϟΪϴϗΔϗΎτϟ 01  ΡΎΘϔϤϟΰϣέ .H\FRGH D
 ata
$FN>D@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

(&RPPDQGNH  ΕϮμϟϢΘϛ 9ROXPH0XWH04
 ΕϮμϟϢΘϛ YROXPHPXWHϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗϲϓϢϜΤΘϠϟ

Ż
˱
 ΕϮμϟϢΘϛ MUTEέΰϟϡΪΨΘγΎΑΕϮμϟϢΘϛςΒοΎπϳϚϨϜϤϳ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϰϠϋ
7UDQVPLVVLRQ>N@>H@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
Volume  ΕϮμϟϢΘϛϞϴϐθΗ 9ROXPHPXWHRQ'DWD
ΕϮμϟϯϮΘδϣϞϴϐθΗϑΎϘϳ·  off
 ΕϮμϟϢΘϛϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 9ROXPHPXWHRII01

ΕϮμϟϯϮΘδϣϞϴϐθΗ  9ROXPHRQ)
$FN>H@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

 ΕϮμϟϯϮΘδϤΑϢϜΤΘϟ 9ROXPH&RQWURO05
(&RPPDQGNI)

ΕϮμϟϯϮΘδϣςΒπϟ
Ż
ϰϠϋΕϮμϟϯϮΘδϣέέίΔτγϮΑΕϮμϟϯϮΘδϣςΒο˱ΎπϳϚϨϜϤϳ
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
7UDQVPLVVLRQ>N@>I@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>I@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

 &RPPDQGNJ  ϦϳΎΒΘϟ &RQWUDVW06

ΔηΎθϟϦϳΎΒΗςΒπϟ
Ż
˱
ΓέϮμϟΔϤΎϗϲϓϦϳΎΒΘϟΔΟέΩςΒοΎπϳϚϨϜϤϳ
7UDQVPLVVLRQ>N@>J@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>J@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

(&RPPDQGNK  ωϮτδϟ %ULJKWQHVV07

ΔηΎθϟωϮτγςΒπϟ
Ż
˱
ΓέϮμϟΔϤΎϗϲϓωϮτδϟΔΟέΩςΒοΎπϳϚϨϜϤϳ
7UDQVPLVVLRQ>N@>K@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
64ϰμϗϷΪΤϟϰϟ·00ΕΎϧΎϴΒϠϟϰϧΩϷΪΤϟ
$FN>K@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

(&RPPDQGNL  ϥϮϠϟ &RORU&RORXU08

ΔηΎθϟϥϮϟςΒπϟ
Ż
˱
ΓέϮμϟΔϤΎϗϲϓϥϮϠϟςΒοΎπϳϚϨϜϤϳ
7UDQVPLVVLRQ>N@>L@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@

ϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ· ϭίΎϔϠΘϟνήϋϞϴϐθΘϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>N@>D@>@>6HW,'@>@>))@>&U@
$FN>D@>@>6HW,'@>@>2.@>'DWD@>[@
˱
ˬϖϴδϨΘϟάϬϟΎϘϓϭFFΕΎϧΎϴΑϯήΧϒΎχϭΖϠγέϝΎΣϲϓˬϞΜϤϟΎΑϭ

ΔϔϴχϭϞϛϝϮΣΔϟΎΤϟέήϗϹΔΑΎΠΘγϡΪ˷ ϘΗ

&RPPDQGNF  νήϋϰϟ·ϝϮσΔΒδϧ $VSHFW5DWLR
 02
ΔϴδϴήϟΓέϮμϟϢΠΣ
 ΔϴδϴήϟΓέϮμϟϖϴδϨΗ ΔηΎθϟϖϴδϨΗςΒπϟŻ
˱
ϲϓνήόϟϰϟ·ϝϮτϟΔΒδϧϡΪΨΘγΎΑΔηΎθϟϖϴδϨΗςΒοΎπϳϚϨϜϤϳ
ΓέϮμϟΔϤΎϗϭΔόϳήδϟΔϤΎϘϟ
7UDQVPLVVLRQ>N@>F@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
07 ( ΔϳΩΎόϟΔηΎθϟ'DWD
ΎϴγϭςγϭϷϕήθϟϭΎϴΒϣϮϟϮϛϭΎΑϭέϭ
ΔπϳήϋΔηΎη02

ϥΎΑΎϴϟϭΔϴΑϮϨΠϟΎϳέϮϛ˯ΎϨΜΘγΎΑ
()
ςϘϓδϣ 09
ήϴϐμΗήϴΒϜΗ04

ΔηΎθϟ˯ϞϤΑξϳήϋ0B
2ήϴϐμΗήϴΒϜΗ05

ςγϭϷϕήθϟϭΎϴΒϣϮϟϮϛϭΎΑϭέϭ
˯ΎϨΜΘγΎΑΔϴϨϴΗϼϟΎϜϳήϣ 

ΔϴΑϮϨΠϟΎϳέϮϛ˯ΎϨΜΘγΎΑΎϴγϭ
ςϘϓΎϴΒϣϮϟϮϛ
ϥΎΑΎϴϟϭ ΞϣΎϧήΒϟΐδΣςΒο06

ϲΎϤϨϴγήϴϐμΗήϴΒϜΗ1Fϰϟ·10
ϲϠλ
16ϰϟ·1Ϧϣ
$FN>F@>@>6HW,'@>@>2.1*@>'DWD@>[@

ϦϣΔηΎθϟνήϋϰϟ·ϝϮσΔΒδϧΩΪ˷ ΣˬήΗϮϴΒϤϜϟϝΎΧΩ·ϡΪΨΘγΎΑ
ϭϦϴΑ
ˬ ΔϗΪϟϲϟΎϋ ϥ˷ϮϜϤϟHDMI ϲϤϗήϟίΎϔϠΘϟ DTVϊοϭϲϓ
ςϘϓδϣέΎϴΨϟήϓϮΘϳ
ίήτϟΐδΣϒϠΘΨϣϞϜθΑΔηΎθϟ˯ϞϤΑξϳήϋϊοϮϟϞϤόϳΪϗ
ίΎϔϠΘϟϦϣϞϜϟϲΰΟϞϜθΑϭϲϤϗήϟίΎϔϠΘϠϟϞϣΎϛϞϜθΑΪϤΘόϣϮϫϭ
ϮϳΪϴϔϟΕϮμϟϭϱήχΎϨΘϟ

(&RPPDQGNG  ΔηΎθϟΐΠΣ 6FUHHQ0XWH03
ΔηΎθϟΐΠΣϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗΪϳΪΤΘϟŻ
7UDQVPLVVLRQ>N@>G@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U@
νήϋ  ΔηΎθϟΐΠΣϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 6FUHHQPXWHRII00 Data
 ΓέϮμϟ
ϮϳΪϴϔϟϢΘϛϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 9LGHRPXWHRII
νήϋϡΪϋ  ΔηΎθϟΐΠΣϞϴϐθΗ 6FUHHQPXWHRQ01

ΓέϮμϟ
ϮϳΪϴϔϟϢΘϛϞϴϐθΗ 9LGHRPXWHRQ 10


ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

6

ϝΎγέϹ
[&RPPDQG@>&RPPDQG@>@>6HW,'@>@>'DWD@>&U]
[ϭmϭkϭj ίΎϔϠΘϟΎΑϢϜΤΘϠϟϝϭϷήϣϷ  >&
 RPPDQG]
ίΎϔϠΘϟϲϓϢϜΤΘϠϟϲϧΎΜϟήϣϷ  >&
 RPPDQG]
ΕέΎϴΨϟΔϤΎϗϲϓΏϮϠτϤϟνήόϟίΎϬΟϑήόϣϢϗέέΎϴΘΧϻ>6HW,'@ςΒοϚϨϜϤϳ

>6HW,']
˷
ϞμΘϣίΎϬΟϞϜΑϢϜΤΘϟϦϜϤϳˬ>6HW,'@ΔϤϴϘϛ0ΪϳΪΤΗϢΗΫ·99ϭ1ϦϴΑίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟςΒπϟϕΎτϧΡϭήΘϳ
ϝϮϛϮΗϭήΑϰϠϋ 63×0ϰϟ·00×0 ϱήθϋϲγΪγϢϗήϛϭΔϤΎϘϟϰϠϋ 99ϰϟ·1 ϱήθϋϢϗήϛ>6HW,'@ϰϟ·ΓέΎηϹϢΘΗ   
ϝΎΒϘΘγϻϝΎγέϹ
ήϣϷΔϟΎΣΓ˯ήϘϟ FF ΕΎϧΎϴΑϝΎγέ· ϱήθϋϲγΪγ ήϣϷΕΎϧΎϴΑϝΎγέϹ 
>DATA]
ASCIIΰϣέϮϫµ['¶ϥ·ήτδϟϝϭϷωΎΟέ· 
>Cr]
20×0ϮϫASCIIΰϣέ±ΔϓΎδϣ 
>@
2.$FNQRZOHGJHPHQW
[&RPPDQG@>@>6HW,'@>@>2.@>'DWD@>[]
˱ ACK έήϗ·ίΎϬΠϟϞγήϳ
ϰϟ·ϚϟΫήϴθϴϓˬΕΎϧΎϴΒϟΓ˯ήϗϊοϭϲϓΕΎϧΎϴΒϟΖϧΎϛΫ·ˬΖϗϮϟάϫϲϓΔϴόϴΒσΕΎϧΎϴΑϝΎΒϘΘγΪϨϋϖϴδϨΘϟάϬϟΎϘϓϭ

˱
ήΗϮϴΒϤϜϟΕΎϧΎϴΑΪϴόΗΎϬϧΈϓˬΕΎϧΎϴΒϟΔΑΎΘϛϊοϭϲϓΕΎϧΎϴΒϟΖϧΎϛΫ·ΔϴϟΎΤϟΔϟΎΤϟΕΎϧΎϴΑ
(UURU$FNQRZOHGJHPHQW
[&RPPDQG@>@>6HW,'@>@>1*@>'DWD@>[]
˱ ACK έήϗ·ίΎϬΠϟϞγήϳ
ϦϣΔϴόϴΒσήϴϏΕΎϧΎϴΑϝΎΒϘΘγΪϨϋϖϴδϨΘϟάϬϟΎϘϓϭ

˱
ϝΎμΗϻϲϓ˯ΎτΧϭϖϴΒτΘϠϟΔϠΑΎϗήϴϏϒΎχϭ
ϟΎλήϴϏΰϣήϟ'DWD
ϱήθϋاϱήθϋϲγΪγ ϲϠόϔϟΕΎϧΎϴΒϟςϴτΨΗ
ϲϟΎΘϟϞϳϮΤΘϟϝϭΪΟϊΟέˬϱήθόϟϲγΪδϟϖϴδϨΘϟΎΑ>data@ϝΎΧΩ·ΪϨϋ
ΓΎϨϘϟϢϗέΪϳΪΤΘϟ >data@ ϦϴΘ˴ ϳΎΑΕΫΔϳήθϋΔϴγΪγΔϤϴϗ ma  ΓΎϨϘϟϒϴϟϮΗ &KDQQHO7XQHήϣϡΪΨΘδϳ
254ΓϮτΨϟFE
255ΓϮτΨϟFF
...
256ΓϮτΨϟ0001
...
9998ΓϮτΨϟ0E27
9999ΓϮτΨϟ0F27
...

(50ϒϳήόΘϟςΒο 50ΓϮτΨϟ32
0ΓϮτΨϟ00
(51ϒϳήόΘϟςΒο 51ΓϮτΨϟ33
(1ϒϳήόΘϟςΒο 1ΓϮτΨϟ01
...
...
(99ϒϳήόΘϟςΒο 99ΓϮτΨϟ63 (10ϒϳήόΘϟςΒο 10ΓϮτΨϟ0A
...
...
199ΓϮτΨϟC7 (15ϒϳήόΘϟςΒο 15ΓϮτΨϟ0F
200ΓϮτΨϟC8 (16ϒϳήόΘϟςΒο 16ΓϮτΨϟ10
...
...

ΔϴΑήόϟ

ϝΎΒϘΘγϻϝΎγέϹϝϮϛϮΗϭήΑ

5

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

ΔϴΑήόϟ

ϝΎμΗϻΕΎϤϠόϣ
ΖΑ1ϒϗϮΘϟΖΑϝΪόϣ 
ASCIIΰϣέϝΎμΗϻΰϣέ 
˱
Ύ˱όσΎϘΘϣ ΎγϮϜόϣ
ϼΑΎϛϡΪΨΘγ

˱

%DXGUDWHESV 8$57) 
ΖΑ8ΕΎϧΎϴΒϟϝϮσ 
˯ϲηϻϞΛΎϤΘϟΖΑϝΪόϣ 

ήϣϭϸϟΔϴόΟήϤϟΔϤΎϘϟ
 ίήτϟΐδΣ 
'DWD
ΔϳήθϋϲγΪγ

'DWD
ΔϳήθϋϲγΪγ

&200$1' &200$1'

64ϰϟ·00

t

64ϰϟ·00

u

(8ΔΤϔμϟ

S

(8ΔΤϔμϟ

v

ϥίϮΘϟ15
ΓέήΣΔΟέΩ16
[
ϥϮϟϷ
ISMΔϘϳήσ17
j
ΎϣίϼΒϟίΎϔϠΗ
ςϘϓ
j
ϝΩΎόϤϟ18

05ϰϟ·00

q

(9ΔΤϔμϟ
01ϰϟ·00

a
E

ϴΗΎϔϤϟίϮϣέ
64ϰϟ·00

c
g

k

a

(7ΔΤϔμϟ

c

(7ΔΤϔμϟ

d

k ΔηΎθϟΐΠΣ03

01ϰϟ·00

e

k

j ΔϗΎτϟήϴϓϮΗ19

64ϰϟ·00

f

k

ϒϴϟϮΘϟήϣ20
ΓΎϨϘϟ21
ΞϣΎϧήΒϟ
ΔϓΎο·
ϲτΨΗ ϑάΣ
ΡΎΘϔϤϟ22
ϢϜΤΘϟ23
ˬϲϔϠΨϟ˯ϮπϟΎΑ
ϢϜΤΘϟΔΣϮϟ˯Ϯο
ΪϳΪΤΗ24
ϲδϴέ ϝΎΧΩϹ
ΩΎόΑϷϲΛϼΛ25
ΔϴΛϼΛΕίήτϟ
ςϘϓΩΎόΑϷ
ΩΎόΑϷϲΛϼΛ26
Είήτϟ ϊγϮϣ
˷
ςϘϓΩΎόΑϷΔϴΛϼΛ
Auto27
Configure

64ϰϟ·00

g

k

ΕϮμϟϢΘϛ04
ϢϜΤΘϟ05
ΕϮμϟϯϮΘδϤΑ
ϦϳΎΒΘϟ06

64ϰϟ·00

h

k

ωϮτδϟ07

64ϰϟ·00

i

k

ϥϮϠϟ08

64ϰϟ·00

j

k

ϥϮϠϟΔΟέΩ09

32ϰϟ·00

k

k

ΓΪΤϟ10

01ϰϟ·00

l

k

01ϰϟ·00

m

64ϰϟ·00

r

k

64ϰϟ·00

V

k ϖϴϤϋΕϮλ14

m
m

m
m

E

[

(11ΔΤϔμϟ

t

[

(12ΔΤϔμϟ

v

u

ΔϗΎτϟ01
ϝϮτϟΔΒδϧ02
k
νήόϟϰϟ·

01ϰϟ·00

(11ΔΤϔμϟ

(11ΔΤϔμϟ

&200$1' &200$1'

[

j

k

ΕέΎϴΧΪϳΪΤΗ11
ϰϠϋνήόϟ
ΔηΎθϟ
ϝΎϔϗ·ϊοϭ12
k ϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
Ϊό˵Α
ΩΎΣΕϮλ13

ΓΪ˷ϴΟήϴϏΎϬϧϰϠϋ mc  ΡΎΘϔϤϟ Keyϭ ka ΔϗΎτϟ˯ΎϨΜΘγΎΑήϣϭϷΔϓΎϛέΎΒΘϋϢΘϳˬEMFϭDivXϞΜϣUSBΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛ

ΔψΣϼϣ
˱
USBϝ˷ϮΤϣϞΑΎϛϊϣϦϜϟϞϴϐθΘϟϦϋΎϔϗϮΘϣϭϞϴϐθΘϟΪϴϗϥΎϛΫ·NDFRPPDQGήϣϷάϴϔϨΗίΎϔϠΘϠϟϦϜϤϳˬRS232CϞΑΎϜϟϊϣ
ϞϴϐθΘϟΪϴϗίΎϔϠΘϟϥΎϛΫ·ςϘϓήϣϷϞϤόϳˬϲϠδϠδΗϰϟ·

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

4

ϞϴϟΪϟϲϓέϮϛάϤϟίΎϔϠΘϟΎΑήΗϮϴΒϤϜϟϞϴλϮΘϟΏϮϠτϤϟ56ϞΑΎϜϟϒΗΎϬϟβΒϘϣ˯ήηϚϴϠϋ 
.USBάϔϨϤΑϞϴλϮΘϟΎΑϢϗˬϯήΧϷΕίήτϠϟ

1

3

(PC)
2

SERVICE ONLY

ίΎϔϠΘϟϦϣϝΎμΗϻΔϬΟϭϒϠΘΨΗΪϗ

(TV)
ϭ

1

3

(PC)

(TV)

RS-232C IN

2

(CONTROL & SERVICE)

ϞϴϤόϟήΗϮϴΒϤϛ

RS-232CϦϳϮϜΗΕΎϴϠϤϋ
ΔϴγΎϴϗήϴϏ ϙϼγϷΔϴΛϼΜϟϦϳϮϜΘϟΕΎϴϠϤϋ
ίΎϔϠΘϟ



ήΗϮϴΒϤϜϟ

7;'

2

2

5;'

5;'

1

3

7;'

*1'

3

5

*1'

2

3

5;'

5;'

1

2

7;'

*1'

3

5

*1'

ϒΗΎϬϟ

5

6

ϭ
7;'

1

9



56&
ϲϠδϠδΘϟάϔϨϤϟ

'6XE

ϥΎϨγ9ϭΫ

ίΎϬΠϟϑ˷ήόϣ
6ΔΤϔμϟϰϠϋϲϠόϔϟΕΎϧΎϴΒϟςϴτΨΗϊΟέˬίΎϬΠϟϑήόϣϢϗήϟ
˷
ΔϴδϴήϟϢϮϘϟϰϟ·ϝϮλϮϠϟSETTINGSϰϠϋςϐο 1
.OKϰϠϋςϐοϭ(*HQHUDOĺ$ERXWWKLV79RU237,21 ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟϞϘϨΘϟέέίϰϠϋςϐο 2
.OKϰϠϋςϐοϭ6(7,'ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟϞϘϨΘϟέέίϰϠϋςϐο 3
.99ϰϟ·1ϦϣςΒπϟϕΎτϧΡϭήΘϳCLOSEΩΪ˷ ΣϢΛίΎϬΟϑήόϣϢϗέΪϳΪΤΘϟϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϰϟ·έ
ήϣ
˷
˷  4
.EXITϰϠϋςϐοˬ˯ΎϬΘϧϻΪϨϋ

 5
 ίήτϟΐδΣ 

ΔϴΑήόϟ

ϒΗΎϬϟβΒϘϣωϮϧ

3

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

ΔϴΑήόϟ

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·
ϪϣΪΨΘδΗϱάϟίΎϔϠΘϟΓέϮλϦϋΔοϭήόϤϟΓέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗ 
ϢϜΤΘϠϟϚϟΫϭ ΓέϮμϟϭΕϮμϟΎΑϢϜΤΘϟϡΎψϧϭήΗϮϴΒϤϛϞΜϣ ϲΟέΎΧϢϜΤΗίΎϬΠΑϢΛ56&ϲϠδϠδΘϟϝ˷ϮΤϤϟϝΎΧΩ·βΒϘϤΑUSBϞϴλϮΘΑϢϗ
ίΎϬΠϟϒΎχϮΑϲΟέΎΨϟ
ίήτϟΔϠδϠγΐδΣίΎϔϠΘϟϰϠϋϢϜΤΘϟάϔϨϣωϮϧϒϠΘΨϳΪϗΔψΣϼϣ
ϝΎμΗϻϦϣωϮϨϟάϬϟΔϓΎϛΕίήτϟϢϋΩϡΪϋϰϟ·ΓέΎηϹέΪΠΗ
ήϓϮΘϣήϴϏϞΑΎϜϟ

USBϞΑΎϛΔτγϮΑϲϠδϠδΗϝϮΤϤΑUSBϞϴλϮΗ
˷

(PC)

USB IN

USBωϮϧ

(TV)

ϭϪόϨμΗϢϟϲϠδϠδΗϝ˷ϮΤϤΑ 2008×0ΞΘϨϤϟϑήόϣˬ0557×0ϊΎΒϟϑ
ήόϣ
˷
˷ ΔΤϳήηϰϟ·ΪϨΘδϤϟUSBPL2303ϞϴλϮΗLGTVϢϋΪϳ 
.LGϩήϓϮΗ
ΕΎϣϮϠόϤϟΎϴΟϮϟϮϨϜΗϢϋΩϲμμΨΘϤϟΕΎϘΤϠϣϊϴΒΗϲΘϟήΗϮϴΒϤϜϟήΟΎΘϣϦϣϩ΅ήηϦϜϤϳ 

RS232CϞΑΎϛϊϣRS-232C
ϥΎϨγ9ϭΫ'6XE DE9ωϮϧ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΝϭήΧ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

PIP(AD)

60

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

9ROXPH
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϕέί
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ήϔλ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϦϤϳϷϩΎΠΗϻέίϢϬγέί 
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ήπΧ

71

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ήδϳϷϩΎΠΗϻέίϢϬγέί !
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ήϤΣ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΔϗΎτϟ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΕϮμϟϢΘϛ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϲΗϮμϟϒλϮϟ AD
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϝΎΧΩ·
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩ

7A

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϥϮϜδϟ

0E

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΔϴδϴήϟΔηΎθϟSmart
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

795$'ˬTV

0F

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

SIMPLINK

7E

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϢϳΪϘΗ ŹŹ

8E

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ωΎΟέϹϊϳήδϟνήόϟ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ωΎΟέ· ŻŻ

8F

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΔϠπϔϤϟΓΎϨϘϟ FAV
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΕΎϣϮϠόϤϟ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΕΎϣϮϠόϤϟιϮμϧ κϨϟ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί
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AB

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΕΎϣϮϠόϤϟιϮμϧΕέΎϴΧ 72SW
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϞϴϐθΗ Ź

B0

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

(BACK ΓΩϮόϟ

28
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ήηΎΒϤϟίΎϔϠΘϟϞϴϐθΘϟϑΎϘϳ· 廐

B1
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BA
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϞϔγϷϰϟ·ήηΆϤϟϢϬγέί V
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΩΎόΑϷϲΛϼΛ

DC

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϲΗΎϘϴΒτΗ

42

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϲΎϘϠΘϟϦϳϮϜΘϟ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΕΩΪϋϹΔϤΎϘϟ

43

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϖϴΒτΘϟ
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ϝΎΧΩ·ϖϓϮϣ

44

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί
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Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί

ΔόϳήδϟΔϤΎϘϟ

45

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέί
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www.lg.com

يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء
الخلفي من التلفزيون قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى
أي خدمة في المستقبل.
الطراز
الرقم التسلسلي

لتقديم االقتراحات أو اآلراء
أو الشكاوى ،يرجى االتصال
على الرقم  800 54في اإلمارات العربية المتحدة
 0800 545454في جنوب أفريقيا
 080 100 54 54في المغرب
 19960في مصر
 021 36 54 54في الجزائر
في البلدان األخرى ،يرجى االتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع
http://www.lg.com

(األردن فقط)

0197

WEEE

0197
العربية
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التخلص من الجهاز الخاص بك.
الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات اإللكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجالت ومشطوب.

المواصفات

1

مواصفات الوحدة الالسلكية
ّ y
يتعذر على المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه ويتم ضبط هذا
المنتج وف ًقا لجدول التردد اإلقليمي نظرً ا ألن قناة النطاق التي
يستخدمها البلد قد تكون مختلفة.
yيجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على بُعد  20سم على األقل من
جسمكُ .تستخدم هذه الجملة للبيان العام لمراعاة بيئة المستخدم.

0197

(الطرازات
,

,
فقط)

,

,

,

ظروف بيئة
التشغيل

وحدة الشبكة المحلية  LANالالسلكية

نطاق
التردد

من  2400إلى 2483.5
ميجاهرتز
من  5150إلى 5250
ميجاهرتز
من  5725إلى 5850
ميجاهرتز (للبلدان خارج
االتحاد األوروبي)

نطاق
التردد

طاقة
اإلخراج
(الحد
األقصى)

802.11a 13:ديسيبل مللي واط
802.11b 15:ديسيبل مللي واط
طاقة
802.11g 14:ديسيبل مللي واط
اإلخراج
 02.11n 2.4- 8جيجاهرتز:
(الحد
 16ديسيبل مللي واط
األقصى)
 02.11n 5- 8جيجاهرتز:
 16ديسيبل مللي واط

 2400إلى
2483.5
ميجاهرتز

 10ديسيبل
مللي واط أو
أقل

درجة حرارة
التخزين

من  20-درجة مئوية إلى  60درجة
مئوية

نسبة رطوبة
التخزين

أقل من % 85

التلفاز التناظري
(حسب البلد)

نظام التلفاز

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

تغطية البرامج

UHF، VHF
Ku-Band2،
C-Band2

CATV ، UHF، VHF

العدد األقصى
للبرامج القابلة
للتخزين

 & DVB-T/T2التلفاز التناظري 1,500 :
: DVB-S/S2

معاوقة الهوائي
الخارجي

 75أوم

1 1الطرازات التي تدعم  DVB-T2فقط .ال يعمل DVB-T/T2
في الفلبين بالرغم من استخدام طراز .DVB-T2
2 2الطرازات التي تدعم  DVB-T2/C/S2فقط.

17

العربية

قياسي

IEEE802.11a/b/g/n

قياسي

نسبة رطوبة
التشغيل

أقل من % 80

التلفاز الرقمي
(حسب البلد)

وحدة البلوتوث
اإصداربلوتوث
4.0

درجة حرارة
التشغيل

من  0درجة مئوية إلى  40درجة
مئوية

1 1الطرازات التي تدعم وضع ( Satelliteلقمر الصناعي) فقط.

مواصفات الوحدة الالسلكية(LGSBW41)

0197

 100.0مم  55.0 xمم  5.0 xمم

احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة
التحكم عن ُبعد Magic
yاستخدم الريموت ضمن النطاق المحدد (ضمن  10أمتار).
قد تواجه مشاكل في االتصال عند استخدام الجهاز خارج
منطقة التغطية أو في حال وجود عوائق ضمن هذه
المنطقة.
yقد يفشل االتصال وف ًقا للملحقات .تعمل األجهزة مثل أفران
الميكروويف وشبكة  LANالالسلكية ضمن النطاق
الترددي نفسه ( 2.4جيجاهرتز) كنطاق الريموت
السحري .قد يتسبب هذا بفشل االتصال.
yقد ال يعمل الريموت السحري بطريقة صحيحة إذا تم وضع
جهاز راوتر السلكي (نقطة وصول) ضمن مسافة متر
واحد من التلفاز .يجب وضع جهاز الراوتر الالسلكي على
بُعد أكثر من متر واحد من التلفاز.
yال تفك البطارية أو تعرّ ضها للحرارة.
yال توقع البطارية .تج ّنب تعريض البطارية لصدمات قوية.
yقد يتسبب إدخال البطارية بشكل غير صحيح بحدوث
انفجار.
العربية

التراخيص
قد تختلف التراخيص المدعومة بحسب الطراز .للحصول على مزيد
من المعلومات حول التراخيص ،يُرجى زيارة الموقع
www.lg.com.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة
المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو LGPL
و  MPLوتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج،
يرجى زيارة الموقع .http://opensource.lge.com
باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام الترخيص
وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.
ستوفر  LG Electronicsأيضًا التعليمات البرمجية المصدر على
قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن
واالستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى
 .opensource@lge.comإن هذا العرض صالح لمدة ثالث
( )3سنوات اعتبارً ا من تاريخ شراء المنتج.
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إعداد جهاز التحكم الخارجي
للحصول على معلومات حول إعداد جهاز التحكم الخارجي ،يرجى
زيارة عنوان الموقع التالي .www.lg.com

استكشاف األخطاء وإصالحها
تعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت العادي.
y yافحص جهاز استشعار الريموت وحاول مرة ثانية.
y yتحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز والريموت.
y yتحقق من أن البطاريات ال تزال تعمل وأنها مركبة بشكل
إلى ).
صحيح ( إلى ،

ال تظهر أي صورة وال يصدُر أي صوت.

y yتحقق من تشغيل التلفاز.
y yتحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.
y yتحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من
خالل توصيل أجهزة أخرى به.

يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
y yافحص إعدادات التحكم بالطاقة .قد يكون مصدر اإلمداد
بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة.
y yتحقق من تنشيط ميزة ( Automatic Standbyوضع
االستعداد التلقائي) (حسب الطراز) Sleep timer /
(مؤقت النوم) ( Timer Power off /إيقاف تشغيل
المؤقت) في إعدادات ( Timersالمؤقتات).
y yفي حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز ،فسيتوقف التلفاز
عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور  15دقيقة ال يتم خاللها
تسجيل أي نشاط.

)  ،يتم
عند االتصال بالكمبيوتر الشخصي (
عرض "ال توجد إشارة" أو "تنسيق غير صالح".
y yقم بإيقاف /تشغيل التلفاز باستخدام الريموت.
y yأعد توصيل كبل .HDMI
 y yأعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
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تسجيل الريموت السحري Magic

C
GUIDE

D
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كيفية تسجيل الريموت السحري
الستخدام الريموت السحري ،يجب إقرانه أوالً مع التلفاز.
1ضع البطاريات داخل الريموت السحري ثم قم بتشغيل التلفاز.
العجلة
2وجّ ه الريموت السحري نحو التلفاز ثم اضغط على
( )OKعلى الريموت.
*في حالة فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري ،حاول مرة
أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفاز وتشغيله مجد ًدا.
كيفية إعادة تسجيل الريموت السحري
(الصفحة الرئيسية) في الوقت
(الرجوع) و
اضغط على
ثوان إللغاء إقران الريموت السحري مع التلفاز.
نفسه لمدة خمس
ٍ
إلى إلغاء تسجيل الريموت
*يؤدي الضغط باستمرار على زر
السحري وإعادة تسجيله في اآلن نفسه.

C

أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)
اضغط على األزرار إلى األعلى أو األسفل أو اليسار أو اليمين
أثناء
للتنقل في القائمة .إذا ضغطت على األزرار
استخدام المؤشر ،سيختفي هذا األخير عن الشاشة وسيعمل الريموت
السحري كريموت عادي .لعرض المؤشر على الشاشة مجد ًداّ ،
هز
الريموت السحري إلى اليسار واليمين.
لعرض دليل البرامج.
(وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالشاشة) لعرض وحدة التحكم
عن بُعد بالشاشة.
* للوصول إلى قائمة التحكم الشامل( .حسب الطراز)

D
يُستخدم لعرض الفيديو ثالثي األبعاد( .حسب الطراز)
(التعرّ ف على الصوت)
(حسب الطراز)
يلزم توفير اتصال شبكة الستخدام وظيفة التعرّ ف على الصوت.
1 .1اضغط على زر التعرّ ف على الصوت.
2 .2ابدأ بالتكلم عند ظهور إطار عرض الصوت على شاشة
التلفاز.
	•استخدم الريموت السحري على مسافة ال تزيد عن  10سم
من الوجه.
	•قد يفشل التعرّ ف على الصوت عندما تتكلم بسرعة كبيرة
أو ببطء شديد.
	•قد يختلف معدل التعرّ ف بحسب خصائص المستخدم
(الصوت واللفظ والنبرة والسرعة) والبيئة (التشويش
ومستوى صوت التلفاز).

العربية

العجلة ( )OKاضغط على وسط زر العجلة لتحديد قائمة .يمكنك
تغيير البرامج باستخدام زر العجلة.

كيفية استخدام الريموت السحري Magic

ّ y
هز الريموت السحري قليالً إلى اليمين واليسار أو اضغط
(إدخال) ،
(الصفحة الرئيسية)،
على األزرار
ليظهر المؤشر على الشاشة( .في بعض طرازات
العجلة (.))OK
التلفاز ،يظهر المؤشر عند تدوير زر
yإذا لم يتم استخدام المؤشر لفترة معينة أو إذا كان الريموت
مستو ،سيختفي المؤشر.
السحري على سطح
ٍ
yإذا لم يكن المؤشر يستجيب بشكل سلس ،يمكنك إعادة ضبطه
عن طريق تحريكه إلى حافة الشاشة.
yيستنفد الريموت السحري طاقة البطاريات بطريقة أسرع من
الريموت العادي بسبب الميزات اإلضافية التي يتميّز بها.

(اإلعدادات) للوصول إلى اإلعدادات السريعة.
إلى عرض القائمة متقدم.
* يؤدي الضغط باستمرار على زر
األزرار الملونة للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض
 :أزرق)
 :أخضر  :أصفر
 :أحمر
القوائم( .
) تستخدم هذه األزرار لنصوص
,
أزرار نصوص المعلومات(
المعلومات.
الستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.
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Q.VIEW

GUIDE
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P
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وظائف الريموت السحري MAGIC

RECENT

MY APPS

C
D

LIVE
MENU

1

(حسب الطراز)
هذا الملحق ليس مضم ًنا في كل الطرازات .عند ظهور الرسالة
"Magic remote control battery is low.
"Change the battery.
(بطارية الريموت السحري  Magicضعيفة ،استبدل البطارية) ،فعليك
استبدال البطارية .الستبدال البطاريات ،افتح غطاء البطاريات ،واستبدل
و
البطاريات ( 1.5فولت بحجم  )AAبحيث يتطابق الطرفان
مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية.
تأكد من توجيه الريموت السحري إلى مستشعر الريموت الموجود على
التلفاز .إلزالة البطاريات ،قم بتنفيذ إجراءات التركيب بالعكس.
تنبيه
y yال تخلط البطاريات القديمة والجديدة ،إذ قد يؤدي ذلك إلى
إتالف الريموت.
y yقد ال تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بُعد في
التلفزيون التناظري وفي بعض البلدان.

C
العربية

لعرض المحفوظات السابقة.

A

(الصفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

لعرض قائمة التطبيقات.
,
أزرار نصوص المعلومات(
لنصوص المعلومات.
أزرار التنقل (أعلى /أسفل /يسار /يمين ) للتنقل عبر القوائم أو
الخيارات.
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد اإلدخال.
للعودة إلى المستوى السابق.
لمسح ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز.
) تستخدم هذه األزرار

B

D
يؤدي الضغط على الزر  ADإلى تمكين وظيفة وصف الصوت( .حسب
الطراز)
لعرض قائمة البرامج ،البحث والتسجيالت.

) للتحكم بالمحتويات المميزة أو قوائم
أزرار التحكم (
 Time Machineأو  SmartShareأو أجهزة  SIMPLINKالمتوافقة (USB
أو  SIMPLINKأو )Time Machine

 1األزرار الملونة للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.
 :األزرق)
 :األصفر،
 :األخضر،
 :األحمر،
(

3 def

2 abc

@ 1.

6 mno

5 jkl

4 ghi

9wxyz

8 tuv

7pqrs

INFO

0

LIST

EXIT

A
(الطاقة) تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
(إدخال) لتغيير مصدر اإلدخال.
GUIDE
إلى عرض كافة قوائم
* يؤدي الضغط باستمرار على الزر
اإلدخاالت الخارجية( .حسب الطراز)
أزرار األرقام إلدخال األرقام.
المحفوظة.
للوصول إلى الئحة البرامج
SUBT.

T.OPT

TEXT

لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.

B
P

لضبط مستوى الصوت.
للتنقل عبر البرامج أو القنوات المحفوظة.

(كتم الصوت) لكتم جميع األصوات.
إلى تمكين وظيفة
* يؤدي الضغط باستمرار على الزر
وصف الصوت.
(الصفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
(الرجوع) للعودة إلى المستوى السابق.
لمسح ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز.
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توصيل وحدة CI
(حسب الطراز)
لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفزيون الرقمي.
y yتحقق من إدخال وحدة  CIفي فتحة بطاقة PCMCIA
باالتجاه الصحيح .قد يؤدي عدم إدخال الوحدة بالشكل الصحيح
إلى إلحاق ضرر بالتلفزيون وبفتحة بطاقة .PCMCIA
y yإذا لم يقم التلفاز بعرض أي ملف فيديو أو صوت عندما يكون
 CI+ CAMمتصل ،يُرجى االتصال بمُشغل خدمة نظام البث
األرضي/الكبل/القمر الصناعي.

تنبيه
y yال تخلط البطاريات القديمة والجديدة ،إذ قد يؤدي ذلك إلى إتالف
الريموت.
y yقد ال تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بُعد في
التلفزيون التناظري وفي بعض البلدان.
y yقد ال تعمل بعض المفاتيح على الريموت في التلفزيون التناظري
وفي بعض البلدان.
تأكد من توجيه الريموت العادي إلى مستشعر الريموت الموجود على
التلفاز.

التوصيل بوحدة USB
(حسب الطراز)
قد ال تعمل بعض موزعات  .USBإذا لم يتم الكشف عن جهاز
 USBمتصل باستخدام موزع  ،USBفقم بتوصيله مباشر ًة بمنفذ
 USBفي التلفاز.

A

RATIO

INPUT

Q.MENU

SUBTITLE

توصيالت أخرى

مالحظة
y yتنسيق  HDMI Audioالمدعوم :
( 32كيلوهرتز 44.1،كيلوهرتز48،
كيلوهرتز),
( 44.1كيلوهرتز 48،كيلوهرتز),
( 32كيلوهرتز 44.1،كيلوهرتز 48،كيلوهرتز 96،
كيلوهرتز 192،كيلوهرتز)
(حسب الطراز)

الريموت العادي
(حسب الطراز)
ترتكز المواصفات الموجودة في هذا الدليل على أزرار الريموت.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح.
الستبدال البطاريات ،افتح غطاء البطاريات ،واستبدل البطاريات
( 1.5فولت بحجم  )AAAبحيث يتطابق الطرفان
مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثم أغلق غطاء
و
البطارية.
إلزالة البطاريات ،قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.

B

Q.VIEW

العربية

قم بتوصيل التلفاز بأجهزة خارجية .للحصول على أفضل جودة
للصورة والصوت ،قم بتوصيل الجهاز الخارجي والتلفاز باستخدام
كابل  .HDMIلم يتم توفير بعض الكابالت المنفصلة.
(صورة)
y
: HDMI ULTRA HD Deep Colour
(تشغيل)  -يدعم درجة دقة  4Kبتردد  50/60هرتز
()4:2:0 ،4:2:2 ،4:4:4
(إيقاف)  -يدعم درجة دقة  4Kبتردد  50/60هرتز
()4:2:0
إذا كان الجهاز متصالً بمنفذ إدخال ويدعم أيضا ً ULTRA HD Deep
 ،Colourفقد تكون الصورة أوضح .ولكن ،إذا كان الجهاز ال يدعمه،
فإنه قد ال يعمل بشكل صحيح.
في هذه الحالة ،قم بتوصيل الجهاز بمنفذ  HDMIمختلف أو قم بتغيير
إعداد  HDMI ULTRA HD Deep Colourفي التلفاز إلى
(إيقاف).
(تتوفر هذه الميزة على بعض الطرازات التي تدعم سلسلة األلوان
 Deep Colourالفائقة الوضوح فقط).

GUIDE
FAV

P

PAGE

MY APPS

A

RECENT

(الطاقة) تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
لتحديد برنامج الراديو ،والتلفاز ،والتلفاز الرقمي.
لتغيير مصدر اإلدخال.
LIVE
السريعة.
للوصول إلى اإلعدادات
MENU
إلعادة ضبط حجم صورة.

الستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.

B
أزرار األرقام إلدخال األرقام.
لعرض دليل البرامج.
للعودة إلى البرنامج المعروض ساب ًقا.
لضبط مستوى الصوت.
للوصول إلى الئحة القنوات المفضلة.
لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.

كتم جميع األصوات.
للتنقل عبر البرامج أو القنوات المحفوظة.
لالنتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
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y yعند تثبيت قوس التثبيت على الحائط ،استخدم البطاقة الالصقة
أو الغطاء الواقي المتوفر .ستحمي البطاقة الالصقة أو الغطاء
الواقي الفتحة من تراكم الغبار واألوساخ( .عند تو ّفر البطاقة أو
الغطاء فقط)
العنصر المتوفر

التوصيالت (التنبيهات)
قم بتوصيل األجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدّل بين أوضاع
اإلدخال لتحديد جهاز خارجي .ولمزيد من المعلومات عن توصيل
األجهزة الخارجية ،راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.
األجهزة الخارجية المتوفرة هي :أجهزة االستقبال عالية الدقة
ومشغالت أقراص  DVDوأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات
تخزين  USBوالكمبيوتر وأجهزة األلعاب وأجهزة خارجية أخرى.
مالحظة

ملصق الحماية

y
y

العنصر المتوفر

y

العربية

الغطاء الواقي

y
y
y

y yعند توصيل قوس تثبيت على الحائط بالتلفاز ،أدخل فواصل
المُباعدة للتثبيت على الحائط في فتحات قوس تثبيت التلفاز
على الحائط واضبط الزاوية العمودية للتلفاز( .فقط عند توفر
العنصر بالشكل التالي)
العنصر المتوفر

y
y

فواصل المباعدة
للتثبيت على الحائط
y yوف ًقا لشكل الحامل ،استخدم أداة مسطحة إلزالة غطاء الحامل
كما هو مبيّن أدناه( .على سبيل المثال مفك براغي ذو رأس
مسطح) (فقط عند توفر العنصر بالشكل التالي)

توصيل الهوائي
قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كبل RF
(بمقاومة (Ω 75أوم)).
y
y
y
y
y

أداة مسطحة

yقد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
yيجب توصيل األجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب
منافذ التلفاز.
yفي حالة تسجيل برنامج تلفاز على قرص  DVDأو جهاز
فيديو ،تأكد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر
مسجل أقراص  DVDأو جهاز الفيديو .لمزيد من معلومات
التسجيل ،راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
yراجع دليل األجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
yعند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز ،استخدم الكبل المرفق بجهاز
األلعاب.
yفي وضع ( PCكمبيوتر) ،قد يحدث بعض التشويش المرتبط
بدرجة الدقة أو النمط العمودي أو التباين أو السطوع .في حالة
استمرار التشويش ،قم بتغيير إخراج الكمبيوتر إلى قيمة دقة
أخرى وقم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط
السطوع والتباين في قائمة ( PICTUREصورة) حتى تحصل
على صورة واضحة.
yفي وضع ( PCكمبيوتر) ،قد ال تعمل بعض إعدادات الدقة
بشكل صحيح وف ًقا لكارت الشاشة.
yإذا تم تشغيل المحتوى  ULTRA HDعلى الكمبيوتر ،قد
يتعطل الفيديو أو الصوت بشكل متقطع وف ًقا ألداء الكمبيوتر.
(حسب الطراز)

y

yاستخدم جهاز فصل اإلشارة الستخدام أكثر من تلفازين.
yإذا كانت جودة الصورة سيئة ،فقم بتثبيت مكبر اإلشارات بشكل
صحيح لتحسين جودة الصورة.
yإذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي ،فحاول إعادة
توجيه الهوائي في االتجاه الصحيح.
yال يتم تزويد كبل هوائي ومحول.
yصوت التلفاز الرقمي المدعوم  MPEG :و Dolby Digital
و Dolby Digital PlusوHE-AAC
yلموقع غير مدعوم بالبث الفائق الوضوح ( ،)ULTRA HDال
يمكن لهذا التلفاز تلقي إشارات بث  ULTRA HDمباشرة .ال
يمكن لهذا التلفاز تلقي إشارات بث ذي دقة فائقة الوضوح
بكسل) مباشرة ألنه لم يتم التأكيد على
(
المعايير المتعلقة بها( .حسب الطراز)

توصيل طبق القمر الصناعي
12

(طرازات القمر الصناعي فقط)
قم بتوصيل التلفاز بطبق قمر صناعي بمقبس القمر الصناعي باستخدام
كبل تردد راديوي خاص بالقمر الصناعي (بمقاومة ( 75أوم)).

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط
(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات).

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس التثبيت
على الحائط)
**49/55UF84
**50UF83** 40/43UF77
**49/55UF77
**43UF68
الطراز
**49/55UF68
**43UF64
**49/55UF64
x 300300
( Vمم) (أ  xب) x 200200
 ESA
البرغي القياسي

تنبيه
y yاحرص على عدم قيام األطفال بالتسلق على التلفاز أو التعلق
به.

4
عدد البراغي
LSW240B
قوس التثبيت على
MSW240
الحائط
**58UF83
**70/79UF77** 60/65UF77
الطراز
**70UF73
**65UF68
**65UF64
x 600400
( Vمم) (أ  xب) x 300300
 ESA
4
LSW350B
MSW240

البرغي القياسي

M6

M8

عدد البراغي
قوس التثبيت على
الحائط

4

4

LSW350B

LSW640B

A

مالحظة
y yاستخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كا ٍ
ف لتحمل جهاز
التلفاز بشكل آمن.
y yال يتم توفير األقواس والمسامير والحبال .يمكنك الحصول
على الملحقات االختيارية من الوكيل المحلي.

B

y

التثبيت على الحائط

y

قم بتثبيت قوس التثبيت االختياري على الحائط بالجزء الخلفي من
التلفاز بحرص وثبّت قوس التثبيت على حائط صلب يكون عموديًا
بالنسبة لألرض .عند توصيل التلفاز بمواد بناء أخرى ،يُرجى
االتصال بعامل مؤهل.
توصي  LGبقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على
الحائط .نوصي باستخدام قوس التثبيت على الحائط من  .LGيتميّز قوس
التثبيت على الحائط من  LGبسهولة إزالته مع الكبالت الموصولة به.
عند عدم استخدام قوس التثبيت على الحائط من  ،LGيرجى استخدام
قوس تثبيت على الحائط من شأنه تثبيت المنتج بشكل آمن على الحائط مع
ضمان وجود مسافة كافية لتوفير إمكانية اتصال مع األجهزة الخارجية.
يوصى بتوصيل كل الكبالت قبل تثبيت قوس التثبيت على الحائط.

M6

العربية

1 1أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة
التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
 y yأزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات
العروة أوالً في حالة توفرها.
2 2ثبّت قوسي التثبيت على الحائط بالمسامير على الحائط.
وطابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات
العروة في جهة التلفاز الخلفية.
3 3قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط
بإحكام بواسطة حبل قوي.
تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح
المستوي.

M6

y

y
y

تنبيه
yافصل الطاقة أوالً ،ثم انقل التلفاز أو قم بتثبيته .وإال فقد تحدث صدمة
كهربائية.
أزل الحامل قبل تثبيت التلفاز على قوس تثبيت على الحائط عبر تنفيذ
ِ y
إجراءات توصيل الحامل بالعكس.
yفي حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل ،قد يسقط ويتسبب
في حدوث إصابات بالغة.
استخدم قوس تثبيت على الحائط معتم ًدا من  LGواتصل بالوكيل
المحلي أو عامل مؤهل.
yال تربط البراغي أكثر من الالزم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف
بالتلفاز وإبطال الضمان.
 yاستخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير
 .VESAال يشمل ضمان هذا الجهاز األضرار أو اإلصابات
الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير المالئم.
مالحظة

 10سم
 10سم

y

 10سم

 10سم

احرص على استخدام مسامير وقوس تثبيت على الحائط وف ًقا لمعايير
 .VESAيوفر الجدول التالي وص ًفا لألبعاد القياسية لمجموعة قوس
التثبيت على الحائط.

y
y
y
y

yاستخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وف ًقا
لمعايير .VESA
yتتضمن مجموعة قوس التثبيت على الحائط دليل التركيب
والقطع الضرورية.
yإن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري .يمكنك الحصول
على الملحقات االختيارية من الوكيل المحلي.
yقد يختلف طول البراغي بحسب قوس التثبيت على الحائط.
تأكد من استخدام الطول المناسب.
yلمزيد من المعلومات ،راجع الدليل المتوفر مع قوس التثبيت
على الحائط.
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استخدام زر التحكم

التثبيت على الطاولة

يمكنك التحكم بسهولة بوظائف التلفاز ،الضغط أو تحريك زر التحكم
ألعلى أو ألسفل أو لليمين أو لليسار.

(قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك).

مالحظة
y yليست السلسلة  UF64مزوّ دة بزر تحكم بل بأزرار تشغيل
الطاقة/إيقاف تشغيل الطاقة فقط.

1 1ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
أبق مسافة  10سم (على األقل) من الحائط لتهوية مناسبة.
ِ yy

0
 1سم
 10سم
زر التحكم

 10سم
 10سم

 10سم
2 2قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.
تنبيه

الوظائف األساسية
العربية

تشغيل

عند إيقاف تشغيل التلفاز ،ضع
إصبعك على زر التحكم
واضغط مرة واحدة وحرّ ره.

إيقاف التشغيل

عند تشغيل التلفاز ،ضع
إصبعك على زر التحكم
لثوان قليلة
واضغط مرة واحدة
ٍ
وحرّ ره .ستغلق كافة التطبيقات
قيد التشغيل ،وسيتوقف أي
تسجيل قيد التقدم.

التحكم بمستوى
الصوت

إذا وضعت إصبعك على زر
التحكم ودفعته إلى اليسار أو
اليمين ،يمكنك ضبط مستوى
الصوت كما ترغب

التحكم بالبرامج

إذا وضعت إصبعك فوق زر
التحكم ودفعته ألعلى أو
ألسفل ،يمكنك االنتقال عبر
البرامج المحفوظة كما ترغب.

ضبط القائمة

عندما يكون التلفاز قيد التشغيل ،اضغط على زر التحكم مرة واحدة.
يمكنك ضبط عناصر القائمة عن طريق تحريك زر التحكم ألعلى أو
ألسفل أو لليسار أو اليمين.
إليقاف تشغيل الطاقة.
لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفاز.
لتغيير مصدر اإلدخال.
للوصول إلى اإلعدادات السريعة.

10

مالحظة
y yعند وضع إصبعك على زر التحكم ودفعه لألعلى أو األسفل أو
اليسار أو اليمين ،احرص على عدم الضغط على زر التحكم.
إذا ضغطت على زر التحكم أوالً ،لن يمكنك ضبط مستوى
الصوت والبرامج المحفوظة.

y yال تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها،
إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.
تحذير
y yإذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ ،يمكن لهذا
أن يش ّكل خطرً ا حيث يصبح التلفاز معرّ ضًا للسقوط.
يمكن تفادي حدوث العديد من اإلصابات ،خاصة لألطفال ،عبر
اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
» » استخدام خزائن أو حامالت توصي بها الجهة
المص ّنعة للتلفاز.
» » استخدام قطع األثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
» »الحرص على وضع التلفاز بموضع ال يتجاوز طرف
قطعة األثاث الداعمة.
» »عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل
المثال ،خزانة أو خزانة ُك ُتب) من دون تثبيت األثاث
والتلفاز على دعامة مناسبة.
» »عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم
وضعها بين التلفاز وقطعة األثاث الداعمة.
» »توعية األطفال حول مخاطر تسلّق قطع األثاث
للوصول إلى التلفاز أو أدوات التح ّكم الخاصة به.

استخدام نظام أمان Kensington
(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات).
y yقد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.
تجد موصل نظام أمان  Kensingtonفي الجزء الخلفي للتلفاز.
للمزيد من المعلومات حول التثبيت واالستخدام ،راجع دليل الجهاز
المرفق بنظام أمان  Kensingtonأو تفضل بزيارة الموقع
.http://www.kensington.com
قم بتوصيل كبل نظام أمان  Kensingtonبين التلفاز والطاولة.

y yعند توصيل الحامل بالتلفاز ،وجّ ه الشاشة إلى األسفل
مستو
وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح
ٍ
لحمايتها من الخدوش.
y yاحرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها
بإحكام( .في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ ،قد يميل
التلفاز نحو األمام بعد تثبيته ).ال تستخدم القوة لربط
البراغي بشكل مفرط؛ وإال فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر
بالبرغي وارتخائه.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل
يمكن تغيير العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل أو تعديلها بهدف
تحسين الجودة من دون أي إشعار.
اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر .تعمل هذه الوحدات مع بعض
الطرازات فقط .قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه استنا ًدا إلى ترقية
وظائف المنتج ،أو ظروف الشركة المص ّنعة أو سياساتها.
(حسب الطراز)

AG-F***DP
نظارات اللعب
الثنائي

الجهاز الصوتي من
LG

عند نقل التلفاز أو حمله ،يُرجى قراءة اإلرشادات التالية لتجنب خدشه
أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل اآلمن بغض النظر عن نوع التلفاز
وحجمه.
y yيوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغل ًفا بمواد التعبئة التي
أرفقت به.
y yافصل سلك الطاقة وجميع الكبالت قبل نقل التلفاز أو حمله.
y yعند اإلمساك بالتلفاز ،يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعي ًدا عنك
وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

y yأمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام .تأكد من
عدم اإلمساك بالجزء الشفاف أو بمكبّر الصوت أو بمنطقة
شبكة مكبّر الصوت.

الصيانة
تنظيف التلفاز
اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له وإلطالة عمره
االفتراضي.
y yتأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكبالت
األخرى أوالً.
y yعند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة
طويلة ،قم بفصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحائط
وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات
المفاجئة في شدة التيار.

y yيتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على األقل.
y yعند نقل التلفاز باليد ،يجب اإلمساك به كما هو موضح في
الصورة التالية.

الشاشة واإلطار والهيكل الخارجي والحامل
إلزالة الغبار أو األتربة الخفيفة ،امسح السطح بقطعة قماش ناعمة
ونظيفة وجافة.

y
y

إلزالة األوساخ الكبيرة ،امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة
بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف .ثم امسحه فورً ا بقطعة قماش جافة.

y

y
y
y
y

yتجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت ،إذ قد يؤدي ذلك إلى
إلحاق الضرر بها.
yال تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحك أو تضغط عليه
بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث
خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
yال تستخدم المواد الكيميائية فقد تتسبب في تلف المنتج.
yال ترش السائل على سطح الشاشة .وإذا دخل ماء إلى
التلفاز ،فقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة
كهربائية أو عطل التلفاز.

y

yعند نقل التلفاز ،ال تعرِّ ضه لالرتجاج أو االهتزاز الشديد.
yعند نقل التلفاز ،اجعله دومًا مستقيمًا ،وتج ّنب قلبه على جانبه
أو إمالته يمي ًنا أو يسارً ا.
yال تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبّب في إمالة /ثني هيكل
اإلطار إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالشاشة.
yعند استخدام التلفاز ،احرص على عدم إلحاق الضرر بزر
التحكم البارز.
تنبيه

y yتجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت ،إذ قد يؤدي ذلك إلى
إلحاق الضرر بها.
y yال تحمل التلفاز مع اإلمساك بحوامل الكابل ،إذ يمكن لهذه
الحوامل أن تنكسر ،وبالتالي قد يتسبب هذا في حدوث إصابات
وإلحاق ضرر بالتلفاز.

سلك الطاقة
أزل الغبار المتراكم أو األتربة المتراكمة على سلك الطاقة بانتظام.
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العربية

***AG-F
نظارات السينما
ثالثية األبعاد

AN-MR600
الريموت السحري
()Magic

AN-VC550
الكاميرا الذكية

حمل التلفاز ونقله

تنبيه

التحضير

بيئة المشاهدة
• مسافة المشاهدة
 حافظ على وجود مسافة ال تقل عن ضعف طول الشاشةالقطري عند مشاهدة محتويات ثالثية األبعاد .في حالة
عدم الشعور بالراحة عند مشاهدة المحتويات ثالثية
األبعاد ،ابتعد عن التلفاز.

عمر المشاهد

العربية

• األطفال الصغار/األطفال
يحظر استخدام/مشاهدة المحتويات ثالثية األبعاد لألطفالدون  5أعوام.
قد يتفاعل األطفال دون  10أعوام بصورة زائدة وتصبحاإلثارة لديهم أكبر حيث إن حاسة الرؤية لديهم ال تزال
في طور النمو (على سبيل المثال ،قد يحاولون لمس
الشاشة أو القفز داخلها) .لذا ينبغي مراقبة األطفال جي ًدا
واالنتباه لهم عند مشاهدتهم المحتويات ثالثية األبعاد.
لدى األطفال تفاوت في الرؤية بالعين للعروض ثالثيةاألبعاد بخالف البالغين وذلك ألن المسافة بين العينين
لديهم أقصر من المسافة عند البالغين .لذا فهم يتلقون عم ًقا
أكبر بالنسبة للعروض المجسمة مقارنة بالبالغين عند
مشاهدة نفس الصورة ثالثية األبعاد.
• المراهقون
قد يتفاعل المراهقون أقل من  19عامًا مع الحساسيةبسبب التنبيه البصري الناتج من اإلضاءة في المحتويات
ثالثية األبعاد .لذا قدّم لهم النصح باالبتعاد عن مشاهدة
المحتويات ثالثية األبعاد لفترة طويلة عندما يشعرون
بالتعب.
• كبار السن
قد يتلقى كبار السن تأثيرً ا ثالثي األبعاد أقل مقارنةبالشباب .ال تجلس أقرب من المسافة الموصى بها عند
مشاهدة التلفاز.

تنبيهات عند استخدام نظارات األبعاد الثالثية
•
•
•
•
•
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تأكد من استخدام نظارات األبعاد الثالثية الخاصة بـ .LG
وإال ،فلن تكون قادرً ا على مشاهدة مقاطع الفيديو ثالثية األبعاد
بشكل صحيح.
ال تستخدم نظارات األبعاد الثالثية بدالً من النظارات العادية أو
النظارات الشمسية أو النظارات الواقية.
قد يؤدي استخدام نظارات األبعاد الثالثية المعدّلة إلى إجهاد
العين أو تشويه الصورة.
ال تحتفظ بنظارات األبعاد الثالثية في درجات حرارة مرتفعة
ج ًدا أو منخفضة ج ًدا .فقد يتسبب ذلك في تشوه شكلها.
إن نظارات األبعاد الثالثية سهلة الكسر والخدش .استخدم دائمًا
قطعة قماش نظيفة وناعمة لتنظيف العدسات .ال تخدش عدسات
النظارات باستخدام أشياء حادة أو تقم بتنظيفها/بمسحها
باستخدام مواد كيميائية.

مالحظة
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y

yإذا تم تشغيل التلفاز للمرة األولى بعد شحنه من المصنع ،قد
تستغرق تهيئة التلفاز ما يصل إلى دقيقة واحدة.
yقد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
yقد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز
تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
yقد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر اإلدخال
أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
yيمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
yيمكن ضبط التلفاز على وضع االستعداد للحد من استهالك
الطاقة .ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته
لبعض الوقت ،حيث يسهم ذلك في الحد من استهالك
الطاقة.
yيمكن الحد من استهالك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف
سطوع الصورة،مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل
اإلجمالية.
yقد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
yقد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون
إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
yللحصول على أفضل اتصال ،يجب أال تتجاوز أطراف
 10 Uمم سم ًكا و  18مم
كبالت  HDMIووحدات  SB
عرضًا .استخدم كبل إطالة يدعم  USB 2.0إذا كان كبل
 USBأو بطاقة ذاكرة  USBال تالئم منفذ  USBفي
التلفاز.
B

<  10مم
*A =

B
A

A

<  18مم
*B =

y yاستخدم كابالً معتم ًدا مع وجود شعار  HDMIعليه.
y yإذا لم تستخدم كابل  HDMIمعتم ًدا ،قد ال تظهر الشاشة أو
قد يحدث خطأ في االتصال( .أنواع كابالت HDMI
الموصى بها)
	 كابل  HDMI®/TMعالي السرعة ( 3أمتار أو أقل)	 كابل  HDMI®/TMعالي السرعة مع Ethernetتنبيه
y
y
y
y

yال تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السالمة وطول
العمر االفتراضي للمنتج.
yال يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام
مواد غير معتمدة.
yال يجب نزع الفيلم الرقيق المثبّت على شاشة بعض
الطرازات.
تزل اللوحة باستخدام أصابعك أو أي أداة .فقد يلحق ذلك
yال ِ
ضررً ا بالمنتج( .الطرازات ** UF84فقط)

عرض الصور ثالثية األبعاد (الطرازات ثالثية األبعاد
فقط)
إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة
تتراوح بين مليونين وستة ماليين بكسل .قد ترى ً
نقاطا سوداء
صغيرة و/أو ً
نقاطا ملونة ساطعة (حمراء أو زرقاء أو خضراء)
بحجم  1جزء في المليون من اللوحة .وال يشير هذا إلى وجود
عطل وال يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.
تحدث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى وال تشكل
سببًا الستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

تحذير

بيئة المشاهدة

y yوقت العرض
ً
قسطا من
عند مشاهدة محتويات ثالثية األبعاد ،خذالراحة قدره  15 - 5دقيقة كل ساعة .حيث قد يتسبب
عرض المحتويات ثالثية األبعاد لفترة طويلة في اإلصابة
بالصداع أو الدوار أو اإلرهاق أو إجهاد العين.

بالنسبة إلى الذين يعانون من النوبات المرضية المتعلقة
بالتحسس الضوئي أو األمراض المزمنة

قد يؤدي عرض صور ثابتة لفترة مطوّ لة إلى التصاق الصورة.
تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.
الصوت الصادر من التلفاز
صوت "تكسير" :يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة
التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلّص الحراري للبالستيك بفعل
الحرارة والرطوبة .هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون
فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا .طنين الدائرة
الكهربائية/طنين الشاشة :يصدر صوت خافت من دائرة التبديل
ذات السرعة العالية ،والتي تم ّد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله.
ويختلف ذلك بحسب المنتج.
ال يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.
ال تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز(على
سبيل المثال من ّ
شة الحشرات) .فقد يلحق ذلك ضررً ا بالمنتج.

y
y
y

y

األعراض التي تتطلب االنقطاع عن مشاهدة المحتويات
ثالثية األبعاد أو تجنبها
y yتجنب مشاهدة المحتويات ثالثية األبعاد عندما تشعر بالتعب
الناشئ عن قلة النوم أو العمل الكثير أو كنت تحت تأثير
المشروب.
y yعند الشعور بهذه األعراض ،توقف عن استخدام/مشاهدة
ً
قسطا من الراحة حتى تزول
المحتويات ثالثية األبعاد وخذ
األعراض.
 استشر الطبيب عند استمرار هذه األعراض .قد تشملاألعراض الشعور بالصداع أو اإلحساس بألم بمقلة العين
أو الدوار أو الغثيان أو خفقان القلب أو ضبابية في الرؤية
أو عدم الراحة أو ازدواج الصورة أو عدم الراحة في
الرؤية أو اإلحساس بالتعب.
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العربية

قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب
موضع مشاهدتك (من الجهة اليسرى/اليمنى/العلوية/السفلية).
تحدث هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة .وال يتعلق هذا
بأداء المنتج وال يشير إلى عطل فيه.

y

yقد يعاني بعض المستخدمين نوبات مرضية أو أعراض أخرى
غير عادية عند تعرضهم لضوء وامض أو لنمط محدد من
المحتويات ثالثية األبعاد.
yتجنب مشاهدة مقاطع الفيديو ثالثية األبعاد إذا كنت تشعر
ت حامالً و/أو كنت تعاني من مرض مزمن
بغثيان أو كن ِ
وخاصة الصرع أو اضطرابات القلب أو ضغط الدم وما شابه.
yال يُوصى بمشاهدة المحتويات ثالثية األبعاد للمصابين بالعمى
المجسّم أو الشذوذ المجسّم .فقد يشعرون بازدواج الصور أو
بعدم الراحة أثناء المشاهدة.
الحول أو الغَ مَش (ضعف الرؤية) أو
yإذا كنت تعاني من َ
االستجماتيزم ،فقد تواجه مشكلة في اإلحساس بالعمق وقد
تشعر بالتعب بسرعة بسبب الصور المزدوجة .ينصح بأخذ
أقساط من الراحة أكثر من المعدل الذي يأخذه البالغون.
yإذا كان هناك تفاوت في الرؤية بين العين اليمنى واليسرى،
فتحقق من قوة حاسة البصر لديك قبل مشاهدة المحتويات ثالثية
األبعاد.

تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مقبس التيار
الكهربي.
قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.

العربية

احرص على حماية سلك الطاقة من سوء االستخدام المادي
والميكانيكي ،مثل تعرضه للثني أو االلتواء أو الضغط عليه أو
إغالق الباب عليه أو المشي فوقه .انتبه جي ًدا للكابالت مقبس
التيار الكهربي في الحائط والمناطق حيث يخرج السلك من
الجهاز.

عند فصل الكبل ،أمسك القابس وافصله.
في حالة انقطاع األسالك داخل كبل الطاقة ،قد يتسبب ذلك في
نشوب حريق.

عند تحريك المنتج ،تأكد من إيقاف تشغيله أوالً .ثم ،قم بفصل
كبالت الطاقة وكبالت الهوائي وكل كبالت التوصيل.
حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في
خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

عند تحريك المنتج أو فك تغليفه ،استعن بشخص آخر لحمله ألن
المنتج ثقيل.
وإال فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
ال تضغط بيدك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم
حبر بشدّة على اللوحة أو تقم بخدشها.
اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج
الداخلية.
قد يتسبب الغبار المتراكم بعطل ميكانيكي.
تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة
طويلة .فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.

عند تنظيف المنتج ومكوناته ،قم بفصل قابس الطاقة أوالً ثم
امسحه بقطعة من القماش الناعم .قد يؤدي استخدام القوة
المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في األلوان .ال تستخدم
رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف .ال تستخدم مطل ًقا
منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة
بالسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول ،إلخ والتي من شأنها
إلحاق التلف بالمنتج ولوحته.
وإال فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التآكل أو التعطل).

طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في
الحائط ،ال يتم فصلها عن مصدر اإلمداد بالتيار المتردد حتى
في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
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أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل .تكون
أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرّ ض الجهاز ألي
ضرر ،كتلف سلك اإلمداد بالطاقة أو القابس ،أو انسكاب سائل
أو وقوع شيء على الجهاز ،أو تعرّ ض الجهاز للمطر أو
الرطوبة ،أو عدم تشغيله بشكل طبيعي ،أو وقوعه.

ً
بسيطا عند
إذا كان المنتج بار ًدا عند لمسه ،فقد تلحظ "وميضًا"
تشغيله .هذا األمر طبيعي في أجهزة التلفاز.

إذا أردت تثبيت المنتج على الحائط ،فقم بتوصيل واجهة التثبيت
ذات المعيار ( VESAاألجزاء االختيارية) بالجانب الخلفي من
المنتج .عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط
(األجزاء االختيارية) ،ثبّته بعناية حتى ال يسقط.
استخدم التركيبات  /الملحقات المحددة من قِبل جهة الصنع فقط.

عند تركيب الهوائي ،استشر فني الخدمة المؤهل.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
خطيرة.

عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة ألعاب الفيديو ،تأكد من أن
الكبالت طويلة بما يكفي.
وإال فقد يسقط المنتج وهو األمر الذي قد يتسبب في حدوث
إصابة أو تلف للمنتج.

العربية

ننصح بالمحافظة على مسافة تتراوح بين  2و  7أضعاف حجم
الشاشة القطري عند مشاهدة التلفاز.
في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة ،قد يتسبب ذلك في رؤية
مشوشة.

قد يشوش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على اإلشارة
الصادرة عن الريموت .وفي هذه الحالة ،عليك إعتام الغرفة أو
غلق المصابيح الكهربية.

ال تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خالل توصيل قابس
الطاقة أو فصله عن مقبس التيار الكهربائي المثبت بالحائط( .ال
تستخدم قابس الطاقة كمفتاح ).فقد يؤدي ذلك إلى عطل
ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.

استخدم نوع البطاريات المحدّد فقط.
فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالريموت.

ال تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد
ومن ثم تسرب السائل منها.
البطاريات ال ينبغي أن تتعرض للحرارة الزائدة .على سبيل
المثال ،أحفظهم بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ،الموقد
المفتوح ( دون غطاء) والسخانات الكهربائية.

يُرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتفادي حدوث
سخونة مفرطة للمنتج.
 y yيجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحائط  10سم.
 y yال تقم بتثبيت المنتج في مكان ال توجد فيه تهوية (على سبيل
المثال ،على الرف في مكتبة أو في خزانة).
 y yال تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
y yتأكد من عدم انسداد فتحة التهوية بغطاء المائدة أو الستارة.
وإال فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

ال تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز شحن
البطاريات.
احرص على عدم مالمسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز
لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة .وال يؤثر
ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.
تأكد من عدم وجود أي أشياء بين الريموت والمستشعر الخاص
به.

قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري ،فإن بدا لك تلفه أو سوء
حالته ،فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق
الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.
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ال تقم بتفكيك المنتج أو إصالحه أو تعديله وف ًقا لتقديرك الخاص.
فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معايرته أو
إصالحه.

العربية

في حالة حدوث أيا ً مما يلي ،قم بفصل المنتج على الفور واتصل
بمركز الخدمة المحلي.
y yتأثر المنتج بالصدمة
y yتلف المنتج
y yدخول أجسام غريبة داخل المنتج
y yصدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة
كهربائية.

استخدم فقط محوّ ل تيار متردد وسلك طاقة معتمدَ ين من قبل
 .LG Electronicsوإال ،فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو
حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوّ ه المنتج.

ال تفكك أب ًدا محوّ ل التيار المتردد أو سلك الطاقة .فقد يؤدي ذلك
إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تو َّخ الحرص عند استخدام المحوّ ل لتجنب تعرضه ألي صدمة
خارجية .فقد تلحق الصدمة الخارجية ضررً ا بالمحوّ ل.
تنبيه

إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل ،قم بفصل كبل
الطاقة عن مقبس التيار الكهربائي المثبت في الحائط.
يمكن أن يتسبّب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن
يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرّ ب كهربائي أو صدمة
كهربائية أو حريق.

خال من الموجات الالسلكية.
قم بتثبيت المنتج في مكان ٍ

ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة
للمحافظة على عدم تالمس األول مع الثاني حتى في حالة سقوط
الهوائي.
إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
يجب عدم تعريض الجهاز للتقطير أو الرش ،كما يجب عدم
وضع أي غرض يحتوي على السوائل ،كالمزهريات ،على
الجهاز.
ال تقم بتثبيت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال
تعرّ ضه إلى سقوط زيت أو رذاذ الزيت .قد يلحق هذا
ضررً ا بالمنتج ويسبب سقوطه.

في حال تسرّ ب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّ ل
التيار المتردد وسلك الطاقة والتلفاز) ،افصل سلك الطاقة
واتصل بمركز الخدمة على الفور .وإال ،فقد يتسبب ذلك في
نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
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ال تقم بتثبيت المنتج في أماكن كالرفوف غير الثابتة أو األسطح
المنحنية .تجنب أيضًا األماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو
االماكن التي ال يكون فيها المنتج غير مثبت بشكل كامل.
وإال فقد يسقط المنتج أو ينقلب ،األمر الذي قد يتسبب في حدوث
إصابة أو تلف للمنتج.

في حالة تركيب التلفاز على حامل ،ستحتاج إلى القيام ببعض
اإلجراءات لتفادي سقوط المنتج .وإال فقد يسقط المنتج مما قد
يتسبب في حدوث إصابة.

ال تقم بتوصيل الكثير من األجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي
واحد متعدد المنافذ.
وإال فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.

احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوعه عند توصيل أجهزة
خارجية.
وإال فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.

Desic

cant

ال تدع األطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به.
وإال فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

تخلص من البطاريات بحرص لمنع األطفال من تناولها بالفم.
في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم ،اصطحبه إلى الطبيب
على الفور.

صالً (مثل القطع المعدنية او السكاكين او المفك) في
ال تدخل مو ّ
أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف اآلخر متصال بمقبس
التيار الكهربائي المثبت في الحائط .باإلضافة إلى ذلك ،ال تلمس
كبل الطاقة فورً ا بعد توصيله مباشرة في الحائط.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي(.حسب الطراز)

ال تدخل األشياء المعدنية كالعمالت أو دبابيس الشعر أو عيدان
األكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة االشتعال كالورق
وعيدان الثقاب .يجب أن ينتبه األطفال جي ًدا.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو تحدث إصابات.
في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج ،قم بفصل سلك الطاقة
واتصل بمركز الخدمة.
العربية

أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من
ِ
الفينيل بعي ًدا عن متناول األطفال.
المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتالعها .في
حالة ابتالعها عن طريق الخطأ ،أجبر المريض على التقيؤ
وتوجّ ه إلى أقرب مستشفى .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يتسبّب
التغليف المصنوع من الفينيل باالختناق .فأبقه بعي ًدا عن متناول
األطفال.

ال تضع أو تخزن مواد سريعة االشتعال قرب المنتج.
هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب الالمباالة في
التعامل مع المواد سريعة االشتعال.

ال تقم برش الماء على المنتج أو تقم بمسحه بمادة سريعة
االشتعال (مرقق الدهان "الثنر" أو البنزين) .فقد ينشب حريق أو
تحدث صدمة كهربائية.

ال تسمح بتعرض المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله،
و ال تسقط أي شيء على الشاشة.
قد تتعرض لإلصابة أو قد يتلف المنتج.

ال تلمس أب ًدا هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العواصف
الرعدية أو البرقية.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

ال تلمس مطل ًقا مصدر الطاقة بالحائط عندما يكون هناك تسرب
غازي ،عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة.
فقد ينشب حريق أو تصاب بحروق بفعل الشرارة.
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تعليمات األمان
يرجى قراءة احتياطات األمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.
تحذير

العربية

ال تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بُعد في البيئات التالية:
 y yموقع يتعرض ألشعة الشمس المباشرة
 y yمنطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثالً
 y yقُرب مصدر حرارة كالمواقد أو األجهزة األخرى التي
ُتصدر حرارة
 y yقُرب طاوالت المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن
أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
 y yمنطقة معرّ ضة للمطر أو الرياح
 y yقرب حاويات الماء كالمزهريات
وإال فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة
كهربائية أو ّ
تعطل المنتج أو تغيير شكله.

احرص على توصيل كبل الطاقة بمقبس التيار الكهربائي
المناسب التي بها طرف أرضي( .باستثناء األجهزة التي ال
يوجد بها طرف أرضي).
قد تتعرض للصعق الكهربائي أو اإلصابة.

قم بتثبيت كبل الطاقة بالكامل داخل مقبس التيار الكهربائي
المثبت بالحائط.
إذا لم يتم تثبيت كبل الطاقة تمامًا ،فقد ينشب حريق.

احرص على عدم حدوث تالمس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة
كجهاز التدفئة.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
خطيرة.

ال تضع المنتج حيث قد يتعرّ ض للغبار.
قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.
ال تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كبالت الطاقة.
قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قابس التيار هو الوحده المسؤله عن فصل و توصيل التيار
الكهربي للمنتج .يجب أن يظل القابس متصال عند استخدام
المنتج.
قم بثني كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجه لمنع تدفق
األمطار إلى الداخل.
قد يتسبب الماء في إلحاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في
حدوث صدمة كهربائية.
ال تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين .باإلضافة إلى
ذلك ،إذا كان طرف السلك رطبًا أو يغطيه الغبار ،فقم بتجفيف
قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه.
قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.
عند تثبيت تلفاز على الحائط ،تأكد من تثبيته بإحكام و عزل
الكابالت عن الجزء الخلفي للتلفاز.
إذ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
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دليل المالك

األمان والمرجع
*LED TV
*إن تلفاز  LEDمن  LGمزوّ د بشاشة  LCDمع إضاءة خلفية بتقنية .LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
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