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Τηλεόραση LED*

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

* Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό LED.

Ασφάλεια και αναφορά

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά 
το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για 
μελλοντική αναφορά.
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Προειδοποίηση! Οδηγίες 
σχετικά με την ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, 
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη 
για υψηλή "επικίνδυνη τάση" χωρίς μόνωση στο εσωτερικό 

του προϊόντος, το μέγεθος της οποίας ενδέχεται να είναι αρκετά 
μεγάλο ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη 
ότι στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν υπάρχουν 

σημαντικές οδηγίες σχετικά με το χειρισμό και τη συντήρηση 
(επισκευή).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή 
ΥΓΡΑΣΙΑ.

•  ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΗ 
ΦΛΟΓΑ.

•  Μην τοποθετείτε την τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο 
στα παρακάτω περιβάλλοντα:
 - Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία.
 - Σε περιοχή με υψηλή υγρασία, όπως στο μπάνιο
 - Κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως θερμάστρες ή 

άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
 - Κοντά σε πάγκους κουζίνας ή υγροποιητές, όπου υπάρχει ο 

κίνδυνος έκθεσης σε ατμό ή λάδι.
 - Σε περιοχή εκτεθειμένη στη βροχή ή στον άνεμο.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην 

τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, 
όπως βάζα, φλιτζάνια κ.ά. (π.χ. σε ράφια πάνω από τη μονάδα).

 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, 
όπως λάμπες αερίου ή κεριά. Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε 
άμεση ροή αέρα από κλιματιστικό.

 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με υπερβολική σκόνη. 
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας, έκρηξης, δυσλειτουργίας ή παραμόρφωσης του 
προϊόντος.

•  Εξαερισμός
 - Εγκαταστήστε την τηλεόραση σε σημείο που αερίζεται καλά. Μην 

την τοποθετείτε σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλί ή μαξιλάρι.
 - Μην καλύπτετε το προϊόν με υφάσματα ή άλλα υλικά ενώ είναι 

συνδεδεμένο στο ρεύμα.
•  Προσέξτε να μην ακουμπάτε τις οπές εξαερισμού. Όταν βλέπετε 

τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οπές εξαερισμού 
ενδέχεται να αναπτύξουν θερμότητα.

•  Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τυχόν φυσική ή 
μηχανική κακομεταχείριση, όπως σπείρωμα, στράβωμα, τρύπημα, 
μάγκωμα ή πάτημα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα φις, τις 
πρίζες και το σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

•  Μην μετακινείτε την τηλεόραση ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο 
τροφοδοσίας.

•  Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας που είναι 
κατεστραμμένα ή έχουν χαλαρώσει.

•  Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, φροντίστε 
να το πιάνετε από το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας 
για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση.

•  Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα 
εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας.

•  Αποσύνδεση της συσκευής από την τροφοδοσία ρεύματος
 - Το φις τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε 

περίπτωση ανάγκης, πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο 
φις τροφοδοσίας.

•  Μην αφήνετε τα παιδιά σας να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από 
την τηλεόραση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει και να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.

•  Γείωση εξωτερικής κεραίας (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα):
 - Αν έχετε εγκαταστήσει εξωτερική κεραία, ακολουθήστε τις 

παρακάτω οδηγίες προφύλαξης. 
Η εξωτερική κεραία δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εναέριες 
γραμμές ρεύματος ή άλλα κυκλώματα φωτισμού ή ρεύματος, 
ή σε σημείο που έρχεται σε επαφή με τις εν λόγω γραμμές ή τα 
κυκλώματα ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή 
σοβαρός τραυματισμός. 
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα της κεραίας έχει γειωθεί, ώστε να 
παρέχει προστασία από υπερτάσεις ή στατικά φορτία.  
Η ενότητα 810 του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα (NEC) των ΗΠΑ. 
παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τη σωστή γείωση του 
ιστού και του στηρίγματος, τη γείωση του αγωγού εισόδου που 
συνδέεται στη μονάδα αποφόρτισης της κεραίας, το μέγεθος 
των αγωγών γείωσης, τη θέση της μονάδας αποφόρτισης 
της κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις 
απαιτήσεις του ηλεκτροδίου γείωσης. 
Γείωση κεραίας σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα, ANSI/
NFPA 70
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•  Γείωση (εκτός των συσκευών που δεν έχουν γείωση)

 - Αν η τηλεόραση έχει τριπολικό φις με γείωση, πρέπει να 
συνδέεται σε τριπολική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο γείωσης, ώστε να 
αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

•  Μην αγγίζετε τη συσκευή ή την κεραία στη διάρκεια καταιγίδας. 
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

•  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο 
στην τηλεόραση και στην πρίζα. Αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, 
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο φις και στην πρίζα ή ακόμα και 
πυρκαγιά.

•  Μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα στο προϊόν. Εάν 
κάποιο αντικείμενο πέσει μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών.

•  Μην ακουμπάτε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας όταν είναι 
συνδεδεμένο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

•  Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παρακάτω, 
αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα και 
επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
περιοχής σας.
 - Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.
 - Αν εισέλθει νερό ή άλλη ουσία στο προϊόν (τροφοδοτικό 

εναλλασσόμενου ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, τηλεόραση).
 - Αν μυρίζει καπνός ή κάτι άλλο από την τηλεόραση.
 - Στη διάρκεια καταιγίδων ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται 

για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ακόμα κι αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από το 
τηλεχειριστήριο ή το κουμπί, η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος 
στη μονάδα δεν διακόπτεται αν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο.

•  Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης κοντά στην 
τηλεόραση (π.χ. ηλεκτρική «μυγοσκοτώστρα»). Υπάρχει κίνδυνος 
δυσλειτουργίας του προϊόντος.

•  Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε 
τρόπο χωρίς να έχετε γραπτή έγκριση από την LG Electronics. 
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν η συσκευή 
χρειάζεται σέρβις ή επισκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας. Η μη εξουσιοδοτημένη 
τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει τη δικαιοδοσία του χρήστη να 
χειρίζεται το προϊόν.

•  Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα 
από την LG Electronics. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, δυσλειτουργίας ή βλάβης του 
προϊόντος.

•  Μην αποσυναρμολογείτε το τροφοδοτικό AC ή το καλώδιο 
τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

•  Όταν πιάνετε το τροφοδοτικό, προσέξτε να μην το ρίξετε ή το 
χτυπήσετε. Οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο 
τροφοδοτικό.

•  Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, 
μην αγγίζετε την τηλεόραση με βρεγμένα χέρια. Αν οι ακίδες του 
καλωδίου τροφοδοσίας είναι βρεγμένες ή καλυμμένες με σκόνη, 
στεγνώστε τις ή σκουπίστε τη σκόνη αντίστοιχα.

•  Μπαταρίες
 - Φυλάσσετε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε ασφαλές μέρος, 

μακριά από τα παιδιά.
 - Μην βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή αφήνετε τις 

μπαταρίες να υπερθερμανθούν. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη 
φωτιά. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική 
θερμότητα.

•  Μετακίνηση
 - Κατά την μετακίνηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει 

και αποσυνδέσει το προϊόν, καθώς και ότι όλα τα καλώδια έχουν 
αφαιρεθεί. Ενδεχομένως να χρειαστούν 2 ή περισσότερα άτομα 
για τη μεταφορά μεγαλύτερης τηλεόρασης. Μην πατάτε ή μην 
ασκείτε πίεση στην μπροστινή όψη της τηλεόρασης. Διαφορετικά, 
ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν, πυρκαγιά ή 
τραυματισμό.

•  Μην αφήνετε το αφυγραντικό μέσο ή τα πλαστικά υλικά 
συσκευασίας σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.

•  Μην προκαλείτε ισχυρούς κραδασμούς στο προϊόν και μην αφήνετε 
αντικείμενα να πέφτουν πάνω του. Επίσης, αποφύγετε τη ρίψη 
αντικειμένων επάνω στην οθόνη.

•  Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια της οθόνης με το χέρι σας ή 
με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφιά, μολύβια ή στυλό, 
και μην προκαλείτε γρατσουνιές. Ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη 
στην οθόνη.

•  Καθαρισμός
 - Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 

και σκουπίστε απαλά τη συσκευή με ένα απαλό, στεγνό 
πανί. Μην ψεκάζετε την οθόνη με νερό ή άλλα υγρά. Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά τζαμιών, αποσμητικά χώρου, 
εντομοκτόνα, λιπαντικά, κερί (βιομηχανικό και αυτοκινήτου), 
διαβρωτικά, διαλυτικά, βενζόλιο, οινόπνευμα κ.λπ. που μπορεί 
να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και την οθόνη. Διαφορετικά, 
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στο 
προϊόν.
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Προετοιμασία

•  Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για την πρώτη ενεργοποίηση 
της τηλεόρασης μετά την παραλαβή της από το εργοστάσιο.

•  Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
•  Οι ενδείξεις OSD (On Screen Display) στην οθόνη της τηλεόρασής 

σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που εμφανίζονται 
σε αυτό το εγχειρίδιο.

•  Τα διαθέσιμα μενού και οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, 
ανάλογα με την πηγή εισόδου ή το μοντέλο προϊόντος που 
χρησιμοποιείτε.

•  Στο μέλλον, ενδέχεται να προστεθούν νέες λειτουργίες σε αυτή την 
τηλεόραση.

•  Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα όπου υπάρχει 
εύκολη πρόσβαση. Ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

•  Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να 
διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

•  Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του 
εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε 
περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

•  Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση, τα βύσματα των καλωδίων HDMI 
και των συσκευών USB πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο από 10 
χιλ και πλάτος μικρότερο από 18 χιλ. Χρησιμοποιήστε μια επέκταση 
καλωδίου που υποστηρίζει USB 2.0, εάν το καλώδιο USB ή το USB 
memory stick δεν ταιριάζει στη θύρα USB της τηλεόρασής σας. 

A

B

A

B

    

*A <=  10 χιλ

*B <=  18 χιλ  

•  Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο 
HDMI. 

•  Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η οθόνη 
ενδέχεται να μην προβάλλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει σφάλμα 
σύνδεσης. (Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI)
 - Καλώδιο Ultra High-Speed HDMI®/TM (3 m ή λιγότερο)

Προαιρετικά εξαρτήματα

Για τη βελτίωση της ποιότητας, τα προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να 
αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Για να αγοράσετε 
αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Οι 
συσκευές αυτές λειτουργούν μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα.

Το όνομα ή το σχέδιο του μοντέλου ενδέχεται να αλλάξει λόγω 
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος ή αλλαγών στις συνθήκες ή 
τις πολιτικές του κατασκευαστή. 

Τηλεχειριστήριο Magic
(Ανάλογα με το μοντέλο)

AN-MR19BA  

Ελέγξτε εάν το μοντέλο τηλεόρασης που έχετε υποστηρίζει Bluetooth 
στην ενότητα «Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας», για να βεβαιωθείτε 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο Magic.
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Επιτοίχια βάση στήριξης
(Ανάλογα με το μοντέλο)

Χρησιμοποιείτε βίδες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης που πληρούν το 
πρότυπο VESA. Οι κανονικές διαστάσεις των κιτ επιτοίχιας στήριξης 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

A
B

Μοντέλο

43UM70*
43UM71*
43/50UM73*
43/50UM74*
43/50UM75*
43/50UM76*

49/55UM70*
49/55UM71*
49/55UM73*
49/55UM74*
55UM75*
55UM76*

VESA (A x B) (χιλ) 200 x 200 300 x 300
Κανονική βίδα M6 M6
Αριθμός βιδών 4 4

Επιτοίχια βάση 
στήριξης 

LSW240B
MSW240

OLW480B
MSW240

Μοντέλο

65UM70*
60/65UM71*
65UM73*
65UM74*
65UM75*
65UM76*

75UM70*
70/75UM71*
70UM74*
75/82/86UM76*

VESA (A x B) (χιλ) 300 x 300 600 x 400
Κανονική βίδα M6 M8
Αριθμός βιδών 4 4
Επιτοίχια βάση 
στήριξης OLW480B LSW640B

Ανύψωση και μετακίνηση 
της τηλεόρασης

Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, διαβάστε τις 
ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης γρατσουνιών ή βλάβης 
στην τηλεόραση και για την ασφαλή μεταφορά της, ανεξαρτήτως τύπου 
και μεγέθους συσκευής.

•  Συνιστάται η μεταφορά της τηλεόρασης στην αρχική της 
συσκευασία.

•  Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια.

•  Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη πρέπει να είναι 
στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς για να μην 
προκληθεί ζημιά.

•  Κρατήστε σταθερά το επάνω και το κάτω μέρος του πλαισίου της 
τηλεόρασης. Μην κρατάτε το διαφανές τμήμα, το ηχείο ή το πλέγμα 
του ηχείου.

•  Για τη μεταφορά μεγάλων τηλεοράσεων, απαιτούνται τουλάχιστον 
2 άτομα. 

•  Αν μεταφέρετε την τηλεόραση με τα χέρια, κρατήστε τη όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

•  Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις ισχυρές δονήσεις κατά τη 
μεταφορά της τηλεόρασης.

•  Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, κρατήστε τη σε κατακόρυφη 
θέση, μην τη γυρνάτε ποτέ στο πλάι και μην τη γέρνετε αριστερά 
ή δεξιά.

•  Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο πλαίσιο του σκελετού καθώς 
ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη.

•  Κατά το χειρισμό της τηλεόρασης, προσέξτε να μην προκαλέσετε 
βλάβη στα κουμπιά που προεξέχουν.
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•  Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί 
ζημιά στην οθόνη.

•  Για να προσαρμόσετε τη βάση στην τηλεόραση, 
τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι με μαλακή 
επένδυση ή σε κάποια άλλη επίπεδη επιφάνεια με 
μαλακή επένδυση, με την οθόνη προς τα κάτω για να την 
προστατέψετε από τυχόν γρατσουνιές.

Επιτραπέζια τοποθέτηση

1 Σηκώστε και τοποθετήστε την τηλεόραση σε κατακόρυφη θέση 
επάνω σε ένα τραπέζι.  
•  Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 10 εκ. από τον τοίχο για επαρκή 

εξαερισμό.

10 εκ

10 εκ

10 εκ
10 εκ

10 εκ

(Ανάλογα με το μοντέλο)

2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
•  Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος, μην εφαρμόζετε 

ξένες ουσίες (έλαια, λιπαντικά, κ.λπ.) στα εξαρτήματα 
βιδών.  
(Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.)

•  Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε βάση, θα πρέπει να 
λάβετε μέτρα προκειμένου να αποτρέψετε την ανατροπή 
του προϊόντος. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει και 
να προκαλέσει τραυματισμό.

•  Για λόγους ασφαλείας και για να διατηρηθεί η διάρκεια 
ζωής των προϊόντων, μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα 
εξαρτήματα.

•  Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση 
μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση.

•  Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά και 
είναι καλά σφιγμένες. (Εάν δεν είναι καλά σφιγμένες, η 
τηλεόραση μπορεί να γύρει προς τα εμπρός μετά την 
εγκατάστασή της.) Μην χρησιμοποιήσετε πολύ δύναμη 
για να σφίξετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς μπορεί να 
καταστραφούν και να μην σφίγγουν σωστά.

Στερέωση της τηλεόρασης στον 
τοίχο

(Ανάλογα με το μοντέλο)

1 Τοποθετήστε και σφίξτε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα 
και τις βίδες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. 
•  Αν έχουν τοποθετηθεί βίδες στη θέση των κρίκων ανάρτησης, 

αφαιρέστε πρώτα τις βίδες.
2 Στερεώστε με τις βίδες τα υποστηρίγματα στον τοίχο. 

Ευθυγραμμίστε τη θέση της επιτοίχιας βάσης και των κρίκων 
ανάρτησης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

3 Συνδέστε καλά τους κρίκους ανάρτησης και τα υποστηρίγματα τοίχου 
με ένα ανθεκτικό σκοινί. Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί βρίσκεται σε 
οριζόντια θέση προς την επίπεδη επιφάνεια.

•  Χρησιμοποιήστε μια βάση στήριξης ή ένα έπιπλο που είναι αρκετά 
μεγάλο και ανθεκτικό για την ασφαλή τοποθέτηση της τηλεόρασης.

•  Υποστηρίγματα, κρίκοι και σχοινιά δεν παρέχονται. Μπορείτε να 
αποκτήσετε επιπλέον αξεσουάρ από τον τοπικό προμηθευτή.
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Τοποθέτηση στον τοίχο

Συνδέστε προσεκτικά μια προαιρετική επιτοίχια βάση στήριξης στο πίσω 
μέρος της τηλεόρασης και εγκαταστήστε την επιτοίχια βάση στήριξης σε 
έναν στερεό τοίχο κάθετα προς το δάπεδο. Αν θέλετε να τοποθετήσετε 
την τηλεόραση σε άλλα δομικά υλικά, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
προσωπικό. Η LG συνιστά, ότι η εγκατάσταση της επιτοίχιας τοποθέτησης 
πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία. Συνιστάται η χρήση 
της επιτοίχιας βάσης στήριξης της LG. Η επιτοίχια βάση στήριξης της 
LG είναι εύκολη στη μετακίνηση με συνδεδεμένα τα καλώδια. Όταν δεν 
χρησιμοποιείτε την επιτοίχια βάση στήριξης της LG, χρησιμοποιείτε μια 
επιτοίχια βάση στήριξης η οποία επιτρέπει την κατάλληλη στερέωση 
της συσκευής στον τοίχο και αφήνει επαρκή χώρο για τη σύνδεση 
εξωτερικών συσκευών. Συνιστάται να συνδέετε όλα τα καλώδια πριν από 
την τοποθέτηση μιας επιτοίχιας βάσης στήριξης.

10 εκ

10 εκ

10 εκ

10 εκ

10 εκ

(Ανάλογα με το μοντέλο)

•  Προτού εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε μια επιτοίχια 
βάση στήριξης, αφαιρέστε τη βάση εκτελώντας 
αντίστροφα τα βήματα τοποθέτησης. 

•  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βίδες και 
την επιτοίχια βάση στήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Προαιρετικά εξαρτήματα».

•  Αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το προϊόν σε τοίχο, 
προσαρμόστε την τυπική βάση στήριξης VESA 
(προαιρετικά εξαρτήματα) στην πίσω πλευρά του 
προϊόντος. Όταν χρησιμοποιείτε την επιτοίχια βάσης 
στήριξης (προαιρετικά εξαρτήματα) για την εγκατάσταση 
της συσκευής, στερεώστε την προσεκτικά, για να μην 
πέσει.

•  Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση στον τοίχο, βεβαιωθείτε 
ότι δεν έχετε κρεμάσει τα καλώδια τροφοδοσίας και 
σήματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

•  Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο αν υπάρχει κίνδυνος 
έκθεσης σε λάδια ή αναθυμιάσεις λαδιού. Ενδέχεται να 
προκληθεί βλάβη και πτώση του προϊόντος.

75/86UM76*

70UM74*, 82UM76*

•  Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να 
αφαιρέσετε το κάλυμμα του καλωδίου. Μπορεί να 
καταστραφεί το καλώδιο ή το πλαίσιο. Υπάρχει επίσης ο 
κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης. (Ανάλογα με το 
μοντέλο)

•  Όταν τοποθετείτε την επιτοίχια βάση στήριξης, συνιστάται να 
κλείνετε με ταινία την οπή της βάσης για να αποτρέψετε την είσοδο 
σκόνης και εντόμων. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Οπή βάσης
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Συνδέσεις

Για να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε διάφορες εξωτερικές 
συσκευές στην τηλεόραση και αλλάξτε λειτουργίες εισόδου. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών 
συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με κάθε συσκευή.

Κεραία/Καλώδιο
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας στον τοίχο με ένα 
καλώδιο RF (75 Ω).

•  Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος για τη χρήση 
περισσότερων από 2 τηλεοράσεων.

•  Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή, εγκαταστήστε έναν 
ενισχυτή σήματος για τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας.

•  Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση της 
κεραίας, δοκιμάστε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της κεραίας 
στη σωστή κατεύθυνση.

•  Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπέας.
•  Για μια θέση που δεν υποστηρίζεται με μετάδοση ULTRA HD, αυτή η 

τηλεόραση δεν μπορεί να λάβει απευθείας μεταδόσεις ULTRA HD.

Δορυφορική κεραία
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια δορυφορική κεραία, μέσω μιας 
δορυφορικής υποδοχής με δορυφορικό καλώδιο (75 Ω). (Ανάλογα με 
το μοντέλο)

Μονάδα CI
Παρακολουθήστε κρυπτογραφημένες (συνδρομητικές) υπηρεσίες στη 
λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης. (Ανάλογα με το μοντέλο)

•  Ελέγξτε αν η μονάδα CI έχει τοποθετηθεί στην εσοχή κάρτας 
PCMCIA με τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση και στην υποδοχή 
κάρτας PCMCIA.

•  Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει εικόνα και ήχο κατά τη σύνδεση 
CI+ CAM, επικοινωνήστε με τον πάροχο επίγειων/καλωδιακών/
δορυφορικών υπηρεσιών.

Άλλες συνδέσεις
Συνδέστε την τηλεόρασή σας με εξωτερικές συσκευές. Για την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου, συνδέστε την εξωτερική συσκευή και 
την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI. Δεν παρέχεται ξεχωριστό καλώδιο.

HDMI

•  Κατά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, πρέπει να έχετε 
απενεργοποιήσει και να έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα το προϊόν 
και τις εξωτερικές συσκευές.

•  Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI:  
(Ανάλογα με το μοντέλο) 
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz), 
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 
kHz), 
True HD (48 kHz), 
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), 
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

(Μόνο μοντέλα UHD)

•     ( )  [Εικόνα]  [Πρόσθετες ρυθμίσεις]  [HDMI 
ULTRA HD Deep Colour] 
 - Ενεργ/νο : Υποστήριξη 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Απενεργ/νο : Υποστήριξη 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Εάν η συσκευή που έχει συνδεθεί στη θύρα Είσοδος υποστηρίζει 
και ULTRA HD Deep Colour, η εικόνα ενδέχεται να είναι πιο καθαρή. 
Ωστόσο, εάν η συσκευή δεν το υποστηρίζει, η εκτέλεση της 
λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι σωστή. Σε αυτήν την περίπτωση, 
αλλάξτε τη λειτουργία "[HDMI ULTRA HD Deep Colour]" σε Απενεργ/
νο.

USB

Ορισμένοι διανομείς USB ενδέχεται να μην λειτουργούν. Εάν δεν 
είναι δυνατή η ανίχνευση μιας συσκευής USB που έχει συνδεθεί 
μέσω διανομέα USB, συνδέστε την απευθείας στην υποδοχή USB της 
τηλεόρασης.
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Εξωτερικές συσκευές

Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές περιλαμβάνουν: Συσκευή 
αναπαραγωγής Blu-ray, δέκτες HD, συσκευές αναπαραγωγής DVD, 
VCR, ηχοσυστήματα, συσκευές αποθήκευσης USB, υπολογιστές, 
παιχνιδομηχανές και άλλες εξωτερικές συσκευές.

•  Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα 
με το μοντέλο.

•  Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση, 
ανεξάρτητα από τη σειρά της θύρας της τηλεόρασης.

•  Για να εγγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε συσκευή εγγραφής 
Blu-ray/DVD ή VCR, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο 
εισόδου τηλεοπτικού σήματος στη συσκευή εγγραφής DVD ή VCR. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή.

•  Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού 
εξοπλισμού.

•  Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην τηλεόραση, 
χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με την παιχνιδομηχανή.

•  Στη λειτουργία PC, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος λόγω 
της ανάλυσης, του κάθετου πλέγματος, της αντίθεσης ή της 
φωτεινότητας. Εάν υπάρχει θόρυβος, αλλάξτε την ανάλυση στη 
λειτουργία PC ή το ρυθμό ανανέωσης ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα 
και την αντίθεση στο μενού [ΕΙΚΌΝΑ], μέχρι να είναι καθαρή η 
εικόνα.

•  Σε λειτουργία PC, ορισμένες ρυθμίσεις ανάλυσης ενδεχομένως να 
μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με την κάρτα γραφικών.

•  Αν γίνεται αναπαραγωγή περιεχομένου ULTRA HD στο PC σας, το 
βίντεο ή ο ήχος μπορεί να διακόπτονται ανά διαστήματα, ανάλογα 
με την απόδοση του PC. (Ανάλογα με το μοντέλο)

•  Κατά τη σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN, προτείνεται η χρήση 
καλωδίου CAT 7. (Μόνο αν παρέχεται θύρα .)

Μέσω του κουμπιού 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης πατώντας 
το κουμπί.

Βασικές λειτουργίες 

Ενεργοποίηση (Πατήστε)
Απενεργοποίηση 1 (Πατήστε παρατεταμένα)
Έλεγχος μενού (Πατήστε 2)
Επιλογή μενού (Πατήστε παρατεταμένα 3)

1 Όλες οι εφαρμογές που εκτελούνται θα κλείσουν, και κάθε εγγραφή 
σε εξέλιξη θα διακοπεί.(Aνάλογα με τη χώρα)

2 Πατήστε σύντομα το κουμπί όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη για να 
περιηγηθείτε στο μενού.

3 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από το μενού.

Ρύθμιση του μενού

Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί  μία 
φορά. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα στοιχεία μενού πατώντας το 
κουμπί.

Απενεργοποίηση συσκευής.
Αλλαγή της πηγής εισόδου.

  Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.
Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.
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Μέσω του τηλεχειριστηρίου

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του 
τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και 
χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση. Για να αντικαταστήσετε τις 
μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες (1,5 V AAA) αντιστοιχώντας τα άκρα  και  με την 
ετικέτα στο εσωτερικό της θήκης και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. 
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με 
την αντίθετη σειρά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς τον 
αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.

1 1

1

1

1

(Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, 
ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

**  Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα 
για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.
   Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ραδιοφώνου, 

τηλεόρασης και DTV.
 (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)  Πραγματοποιήστε αναζήτηση για περιεχόμενο, 

όπως τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες και άλλα βίντεο, ή αναζήτηση 
στο web πληκτρολογώντας τους όρους αναζήτησης στο πλαίσιο 
αναζήτησης. 

  Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε στην ψηφιακή 
λειτουργία.

 (Γρήγορες ρυθμίσεις)  Πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις.
 (ΕΙΣΟΔΟΣ)  Αλλαγή της πηγής εισόδου.

Αριθμητικά πλήκτρα  Πληκτρολόγηση αριθμών. 
**  Πρόσβαση στο μενού [ΓΡΉΓΟΡΗ ΒΟΉΘΕΙΑ].

  Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων.
 (ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ)  Εμφάνιση περισσότερων 

λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.
**  Επεξεργασία "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ". 

 - Η λειτουργία "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ" σάς επιτρέπει να ανοίξετε 
κατευθείαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή το κανάλι Live TV 
πατώντας παρατεταμένα τα αριθμητικά πλήκτρα.

    Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.
  Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου.

  Πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων προγραμμάτων.
  Εμφάνιση του οδηγού προγράμματος. 

 (ΣΙΓΑΣΗ)  Απενεργοποίηση όλων των ήχων. 
** (ΣΙΓΑΣΗ)  Πρόσβαση στο μενού [Προσβασιμ.].
    Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.

1  Κουμπιά υπηρεσιών μετάδοσης  Συνδέεται στην υπηρεσία 
Μετάδοσης βίντεο.

 (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)  Πρόσβαση στο αρχικό μενού.
** (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)  Εμφανίζει το προηγούμενο ιστορικό.

  Ορισμός χρονοπρογραμματισμού αδράνειας.
  Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο. 

  Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από την οθόνη και επιστροφή 
στη λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης. 
Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)  Κύλιση στα 
μενού ή τις επιλογές.

 (OK)  Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των 
καταχωρήσεων.

  (Κουμπιά teletext)  Αυτά τα κουμπιά 
χρησιμοποιούνται για το teletext. 

  Εκκίνηση εγγραφής και προβολή του μενού εγγραφής. (Μόνο το 
μοντέλο Time MachineReady)

 (Εξοικονόμηση ενέργειας)  Προσαρμογή της φωτεινότητας της 
οθόνης, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.

 (Κουμπιά ελέγχου)  Κουμπιά ελέγχου για 
περιεχόμενο πολυμέσων.

, , ,   Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές 
λειτουργίες ορισμένων μενού.
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Χρήση τηλεχειριστηρίου 
Magic

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του 
τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και 
χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση. 

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα «[Η στάθμη της μπαταρίας στο Magic 
Remote είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία.]», αντικαταστήστε 
την μπαταρία.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των 
μπαταριών και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (1,5 V AA) των οποίων οι 
πόλοι  και  πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό 
της θήκης, και στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. 
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το στρέφετε προς 
τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης. Για να αφαιρέσετε τις 
μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

1 1

1

1

1

(Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, 
ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

**  Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα 
για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.
,   Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 

αποκωδικοποιητή σας, προσθέτοντάς τον στο τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης για την τηλεόρασή σας.
Αριθμητικά πλήκτρα  Πληκτρολόγηση αριθμών.

**  Πρόσβαση στο μενού [ΓΡΉΓΟΡΗ ΒΟΉΘΕΙΑ].
 (ΠΑΎΛΑ)  Εισαγωγή  ανάμεσα σε αριθμούς όπως 2-1 και 2-2. 
,   Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων.

 (ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ)  Εμφάνιση περισσότερων 
λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.

**  Επεξεργασία "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ". 

 - Η λειτουργία "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ" σάς επιτρέπει να ανοίξετε 
κατευθείαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή το κανάλι Live TV 
πατώντας παρατεταμένα τα αριθμητικά πλήκτρα.

**  Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής ήχου.
    Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.
 (ΣΙΓΑΣΗ)  Απενεργοποίηση όλων των ήχων.
** (ΣΙΓΑΣΗ)  Πρόσβαση στο μενού [Προσβασιμ.].
    Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.

** (Φωνητική αναγνώριση)  Για τη χρήση της λειτουργίας 
φωνητικής αναγνώρισης απαιτείται σύνδεση δικτύου. Μόλις 
ενεργοποιηθεί η γραμμή εμφάνισης φωνής στην οθόνη της 
τηλεόρασης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και πείτε την εντολή 
σας.

 (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)  Πρόσβαση στο αρχικό μενού.
** (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)  Εμφανίζει το προηγούμενο ιστορικό.
 (Γρήγορες ρυθμίσεις)  Πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις.
** (Γρήγορες ρυθμίσεις)  Εμφανίζει το μενού [Όλες οι ρυθμίσεις].

 Tροχός (OK)  Πατήστε το κουμπί  στο κέντρο, για να επιλέξετε 
μενού. Μπορείτε να αλλάξετε προγράμματα με το κουμπί .

    (Επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)  Πατήστε το επάνω, 
κάτω, αριστερό ή δεξί κουμπί για να περιηγηθείτε στο μενού. Αν 
πατήσετε τα κουμπιά     ενώ χρησιμοποιείται ο δείκτης, τότε 
ο δείκτης θα εξαφανιστεί και το τηλεχειριστήριο Magic θα λειτουργεί 
ως κανονικό τηλεχειριστήριο. Για να εμφανίσετε ξανά το δείκτη στην 
οθόνη, κουνήστε το τηλεχειριστήριο Magic δεξιά-αριστερά.

,   Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
**, **  Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από την οθόνη και 

επιστροφή στην παρακολούθηση της τελευταίας εισόδου.
,   Εμφάνιση του οδηγού προγράμματος.

1  Κουμπιά υπηρεσιών μετάδοσης  Συνδέεται στην υπηρεσία 
Μετάδοσης βίντεο.
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 (ΕΙΣΟΔΟΣ)  Αλλαγή της πηγής εισόδου.
** (ΕΙΣΟΔΟΣ)  Πρόσβαση στο μενού [ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ].
  Εμφανίζει το αρχικό μενού του αποκωδικοποιητή.

 - Όταν δεν παρακολουθείτε με αποκωδικοποιητή, εμφανίζεται η 
οθόνη του αποκωδικοποιητή.
, , ,   Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές 

λειτουργίες ορισμένων μενού.
**  Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής.

,  (Κουμπιά ελέγχου)  Ελεγχος περιεχομένων πολυμέσων.

Καταχώρηση τηλεχειριστηρίου 
Magic 

Τρόπος καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου 
Magic

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Magic, θα πρέπει πρώτα να 
το συζεύξετε με την τηλεόρασή σας. 

1  Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Magic και 
ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

2 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο Magic προς την τηλεόραση και πατήστε 
το κουμπί  Tροχού (OK) στο τηλεχειριστήριο.

*  Αν η καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου Magic στην τηλεόραση απο-
τύχει, προσπαθήστε και πάλι αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποι-
ήσετε ξανά την τηλεόραση.

Τρόπος κατάργησης της καταχώρησης του 
τηλεχειριστηρίου Magic

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  /  και  (ΑΡΧΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ) για πέντε δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε τη σύζευξη του 
τηλεχειριστηρίου Magic με την τηλεόρασή σας.

*  Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί  /  μπορείτε να 
ακυρώσετε και να καταχωρήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο Magic.

•  Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα με 
παλιές. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης των μπαταριών 
και διαρροής.

•  Αν δεν τοποθετήσετε σωστά τους δύο πόλους της 
μπαταρίας, ενδέχεται να σημειωθεί έκρηξη ή διαρροή, 
με αποτέλεσμα πυρκαγιά, τραυματισμό ή μόλυνση του 
περιβάλλοντος.

•  Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες. Στην κοινότητά σας 
ενδέχεται να υπάρχουν κανονισμοί που υπαγορεύουν 
την κατάλληλη απόρριψη των μπαταριών για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος. Απευθυνθείτε στις τοπικές 
αρχές για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την 
ανακύκλωση.

•  Οι μπαταρίες στο εσωτερικό του προϊόντος δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο φως του 
ήλιου, σε φωτιά κ.λπ.

Οδηγός χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την τηλεόραση, 
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης που παρέχεται ενσωματωμένος στο 
προϊόν.

•  Για να ανοίξετε τον ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ, επιλέξτε  → ( ) → 
[Γενικά] → [Πληροφορίες για αυτή την τηλεόραση] → [Οδηγός 
χρήσης]

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο.

•  Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του προϊόντος και 
προσπαθήστε ξανά.

•  Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του 
τηλεχειριστηρίου.

•  Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και αν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά (  με ,  με ).

Δεν εμφανίζεται εικόνα και δεν ακούγεται ήχος.

•  Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
•  Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
•  Συνδέστε άλλα προϊόντα, για να ελέγξετε αν έχει πρόβλημα η πρίζα.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται ξαφνικά.

•  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η 
τροφοδοσία.

•  Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης 
απενεργοποίησης στις ρυθμίσεις που αφορούν την ώρα.

•  Αν δεν υπάρχει σήμα ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, η 
τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά 
αδράνειας.

Αν συνδέσετε υπολογιστή (HDMI), δεν ανιχνεύεται σήμα.

•  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης με χρήση του 
τηλεχειριστηρίου.

•  Επανασύνδεση του καλωδίου HDMI.
•  Επανεκκίνηση του υπολογιστή με την τηλεόραση ενεργοποιημένη.
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Μη φυσιολογική προβολή

•  Όταν αγγίζετε το προϊόν και είναι κρύο, μπορεί να εμφανιστεί 
ελαφρό “τρεμόπαιγμα” όταν το ενεργοποιήσετε. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία του προϊόντος.

•  Αυτή η οθόνη είναι ένα εξελιγμένο προϊόν που περιλαμβάνει 
εκατομμύρια pixel. Μπορεί να παρατηρήσετε μικροσκοπικές 
μαύρες κουκίδες ή/και κουκίδες με έντονο χρώμα (κόκκινες, μπλε 
ή πράσινες) σε μέγεθος 1 ppm στην οθόνη. Οι κουκίδες αυτές 
δεν αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργίας και δεν επηρεάζουν την 
απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος. 
Το φαινόμενο αυτό μπορεί επίσης να προκύψει σε προϊόντα άλλων 
κατασκευαστών και δεν παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης ή 
αποζημίωσης.

•  Μπορεί να παρατηρήσετε διαφορά στη φωτεινότητα και το χρώμα 
της οθόνης, ανάλογα με τη θέση τηλεθέασης (αριστερά/δεξιά/
επάνω/κάτω).  
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης. 
Δεν έχει σχέση με την απόδοση του προϊόντος και δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

•  Η προβολή μιας στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει πάγωμα της εικόνας. Αποφύγετε 
την προβολή σταθερών εικόνων στην οθόνη της τηλεόρασης για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παραγόμενος ήχος

•  Θόρυβος “τριξίματος”: Ο θόρυβος τριξίματος που παράγεται κατά 
την παρακολούθηση ή την απενεργοποίηση της τηλεόρασης 
προέρχεται από τη θερμική συστολή πλαστικού λόγω της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ο θόρυβος αυτός είναι συχνός 
σε προϊόντα στα οποία απαιτείται θερμική παραμόρφωση για τη 
λειτουργία τους.

•  Βουητό του ηλεκτρικού κυκλώματος/βόμβος της οθόνης: Θόρυβος 
χαμηλής στάθμης παράγεται από το κύκλωμα μεταγωγής υψηλής 
ταχύτητας, το οποίο τροφοδοτεί μεγάλη ποσότητα ρεύματος για τη 
λειτουργία του προϊόντος. Διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.  
Ο ήχος αυτός δεν επηρεάζει την απόδοση και την αξιοπιστία του 
προϊόντος.

•  Όταν καθαρίζετε το προϊόν, προσέχετε ώστε να μην μπουν 
υγρά ή ξένα αντικείμενα στο κενό μεταξύ της πάνω, της 
αριστερής ή της δεξιάς πλευράς της οθόνης και του οδηγού 
της οθόνης. (Ανάλογα με το μοντέλο) 

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραγγίξει το πλεονάζον νερό ή 
καθαριστικό από το πανί.

•  Μην ψεκάσετε νερό ή καθαριστικό απευθείας στην οθόνη 
της τηλεόρασης.

•  Φροντίστε να ψεκάσετε σε ένα στεγνό πανί την ποσότητα 
νερού ή καθαριστικού που χρειάζεται για να καθαρίσετε 
την οθόνη, και όχι περισσότερη από αυτήν την ποσότητα.
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Προδιαγραφές

(Aνάλογα με τη χώρα)

Προδιαγραφές μετάδοσης

Ψηφιακή τηλεόραση Αναλογική τηλεόραση 

Σύστημα τηλεόρασης
DVB-T/T2

DVB-C
DVB-S/S2

PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L

Κάλυψη καναλιού
(Ζώνη)

DVB-S/S2 DVB-C DVB-T/T2

46 ~ 862 MHz
950 ~ 2150 MHz 46 ~ 890 MHz

VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz

Ζώνη S II : 230 ~ 300 MHz
Ζώνη S III : 300 ~ 470 MHz

Μέγιστος αριθμός 
προγραμμάτων 
που μπορούν να 
αποθηκευτούν

6000 3000

Σύνθετη αντίσταση 
εξωτερικής κεραίας 75 Ω

Μονάδα CI (Π x Υ x Β) 100,0 χιλ x 55,0 χιλ x 5,0 χιλ
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(Μόνο για τα μοντέλα UM7000*)

Προδιαγραφές Ασύρματης Μονάδας (LGSWFAC81)
Ασύρματου LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Εύρος συχνοτήτων Ισχύς εξόδου (μέγ.)

2400 έως 2483,5 MHz
5150 έως 5725 MHz

5725 έως 5850 MHz (Για χώρες εκτός E.Ε.)

18,5 dBm
20,5 dBm
12 dBm

Καθώς τα κανάλια ζώνης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ή να προσαρμόσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το 
προϊόν έχει διαμορφωθεί για τον πίνακα τοπικών συχνοτήτων.
Προς ενημέρωση του χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της συσκευής 
και του σώματος.
* Το “IEEE 802.11ac” δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

(Εκτός από το μοντέλο UM7000*)

Προδιαγραφές Ασύρματης Μονάδας (LGSBWAC92)
Ασύρματου LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Εύρος συχνοτήτων Ισχύς εξόδου (μέγ.)

2400 έως 2483,5 MHz
5150 έως 5725 MHz

5725 έως 5850 MHz (Για χώρες εκτός E.Ε.)

18 dBm
18 dBm
12 dBm

Bluetooth
Εύρος συχνοτήτων Ισχύς εξόδου (μέγ.)

2400 έως 2483,5 MHz 8 dBm

Καθώς τα κανάλια ζώνης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ή να προσαρμόσει τη συχνότητα λειτουργίας. Αυτό το 
προϊόν έχει διαμορφωθεί για τον πίνακα τοπικών συχνοτήτων.
Προς ενημέρωση του χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της συσκευής 
και του σώματος.
* Το “IEEE 802.11ac” δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C έως 40 °C

Υγρασία λειτουργίας Λιγότερο από 80 %

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 °C έως 60 °C

Υγρασία αποθήκευσης Λιγότερο από 85 %
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πληροφορίες σημείωσης 
για το λογισμικό ανοικτού 
κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης 
GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση  
http://opensource.lge.com.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι 
αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι 
σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε 
μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής 
(όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), 
κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας 
αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους 
παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Άδειες χρήσης

(Μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν τηλεχειριστήριο Magic)



Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του προϊόντος 
βρίσκονται στο πίσω μέρος και σε μία πλευρά 
του προϊόντος. 
Σημειώστε τα παρακάτω, σε περίπτωση που το 
προϊόν χρειαστεί επισκευή.

Μοντέλο

Αριθμός σειράς



Network Settings

1 Press the  (Settings) on the remote to 
access the settings menu. Point the  ( ) [All 
Settings] icon and select by pressing the  
Wheel (OK) button on the remote.

All Settings( )
2 Select the [Connection] → [Wired 

Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].

CONNECTION
TV Name 

Wired Connection (Ethernet)
Not Connected

Wi-Fi Connection
Not Connected

Device Connector

Mobile TV on

Screen Share Settings

HDMI Device Settings

Picture

Sound

Programmes

Connection

General

Safety

Accessibility

3 The device automatically tries to connect to the 
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the 
network list available is displayed. Choose the 
network you wish to use.

WI-FI CONNECTION
Connection /

                          
                                
                                
                               
                                 

Add a Hidden Wireless Network

Connect via WPS PBC

Connect via WPS PIN

Advanced Wi-Fi Settings

Picture

Sound

Programmes

Connection

General

Safety

Accessibility

For wireless AP (Router) that have the  symbol, 
you need to enter the security key.

4 If the connection is successful, the "[Connected 
to Internet]" is displayed.

CONNECTION
TV Name 

Wired Connection (Ethernet)
Not Connected

Wi-Fi Connection
Connected to Internet

Device Connector

Mobile TV on

Screen Share Settings

HDMI Device Settings

Picture

Sound

Programmes

Connection

General

Safety

Accessibility

You can check the status of connection in [Ad-
vanced Wi-Fi settings].

WI-FI CONNECTION
Connection /

                          
                                
                                
                               
                                 

Add a Hidden Wireless Network

Connect via WPS PBC

Connect via WPS PIN

Advanced Wi-Fi Settings

Picture

Sound

Programmes

Connection

General

Safety

Accessibility

* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.

SMART TV Quick Setup Guide

www.lg.com



Troubleshooting Network Problems

1 Press the  (Settings) on the remote to 
access the settings menu. Point the  ( ) [All 
Settings] icon and select by pressing the  
Wheel (OK) button on the remote.

All Settings( )
2 Select the [Connection] → [Wired Connection 

(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced 
Wi-Fi Settings].

CONNECTION
TV Name 

Wired Connection (Ethernet)
Not Connected

Wi-Fi Connection
Not Connected

Device Connector

Mobile TV on

Screen Share Settings

HDMI Device Settings



WI-FI CONNECTION
Connection /

                          
                                
                                
                               
                                 

Add a Hidden Wireless Network

Connect via WPS PBC

Connect via WPS PIN

Advanced Wi-Fi Settings

Picture Picture

Sound Sound

Programmes Programmes

Connection Connection

General General

Safety Safety

Accessibility Accessibility

Follow the instructions below that correlate to your 
network status.

Check the TV or the AP (Router).

When X appears next to TV:

1 Check the connection status of the TV, AP 
(Router).

2 Power off and power on the TV, AP (Router).

3 If you are using a static IP, enter the IP directly.

4 Contact internet service provider or AP (Router) 
company.

Check the AP (Router) or consult your Internet 
service provider.

When X appears next to Gateway:

1 Unplug the power cord of the AP (Router) and 
try to connect after 5 seconds.

2 Initialize (Reset) the AP (Router).

3 Contact internet service provider or AP (Router) 
company.

When X appears next to DNS:

1 Unplug the power cord of the AP (Router) and 
try to connect after 5 seconds.

2 Initialize (Reset) the AP (Router).

3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router) 
is registered with your Internet service provider. 
(The MAC address displayed on the right 
pane of the network status window should be 
registered with your Internet service provider.)

4 Check the AP (Router) manufacturer’s website 
to make sure your router has the latest firmware 
version installed.



SmartShare Connection to Smartphone

Updating the TV Firmware

* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may 
take a few minutes.

1  (Settings) →  ( )[All Settings] →  [General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]

2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.

GENERAL
Language

Location

Time & Date

Timers

AI Service

Account Management

Eco Mode

About This TV

Additional Settings



Picture

Sound

Programmes

Connection

General

Safety

Accessibility

ABOUT THIS TV
General /

Software Version                           

Allow Automatic Updates

CHECK FOR UPDATES

TV Information

Notifications

User Guide

Quick Help

Picture

Sound

Programmes

Connection

General

Safety

Accessibility

1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the 
same local network.

2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).

3 Enable your smartphone to share content files with other devices.

4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).

5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.

6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.

Please call LG Customer Service if you experience any problems.



Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des Einstellungen-

Menüs die Taste  (Einstellungen) auf der 
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol  

 ( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen 
Sie es durch Drücken der Taste  Rad (OK) auf 
der Fernbedienung.

Alle Einstellungen( )
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene 

Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].

ANSCHLUSS
Name des TV-Geräts 

Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden

Wi-Fi-Verbindung
Nicht verbunden

Geräteanschluss

TV-Gerät per Mobilgerät einschalten

Einstellungen für den Screen Share

HDMI-Geräteeinstellungen

Bild

Ton

Sender

Anschluss

Allgemein

Sicherheit

Barrierefreiheit

3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbin-
dung zu dem verfügbaren Netzwerk her-
zustellen (zuerst über das kabelgebundene 
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird 
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken 
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk 
aus.

WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /

                          
                                
                                
                               
                                 

Verstecktes W-LAN hinzufügen

Über WPS-PBC verbinden

Über WPS-PIN verbinden

Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen

Bild

Ton

Sender

Anschluss

Allgemein

Sicherheit

Barrierefreiheit

Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol  müs-
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.

4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird 
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.

ANSCHLUSS
Name des TV-Geräts 

Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden

Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden

Geräteanschluss

TV-Gerät per Mobilgerät einschalten

Einstellungen für den Screen Share

HDMI-Geräteeinstellungen

Bild

Ton

Sender

Anschluss

Allgemein

Sicherheit

Barrierefreiheit

Sie können den Verbindungsstatus unter [Erwei-
terte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.

WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /

                          
                                
                                
                               
                                 

Verstecktes W-LAN hinzufügen

Über WPS-PBC verbinden

Über WPS-PIN verbinden

Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen

Bild

Ton

Sender

Anschluss

Allgemein

Sicherheit

Barrierefreiheit

* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.

Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV

www.lg.com



Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des Einstellungen-

Menüs die Taste  (Einstellungen) auf der 
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol  (
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es 
durch Drücken der Taste  Rad (OK) auf der 
Fernbedienung.

Alle Einstellungen( )
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Ver-

bindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] → 
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].

ANSCHLUSS
Name des TV-Geräts 

Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden

Wi-Fi-Verbindung
Nicht verbunden

Geräteanschluss

TV-Gerät per Mobilgerät einschalten

Einstellungen für den Screen Share

HDMI-Geräteeinstellungen



WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /

                          
                                
                                
                               
                                 

Verstecktes W-LAN hinzufügen

Über WPS-PBC verbinden

Über WPS-PIN verbinden

Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen

Bild Bild

Ton Ton

Sender Sender

Anschluss Anschluss

Allgemein Allgemein

Sicherheit Sicherheit

Barrierefreiheit Barrierefreiheit

Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfol-
genden Anweisungen.

Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den  
AP (Router).

Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:

1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von 
Fernsehgerät und AP (Router).

2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP 
(Router) aus und wieder ein.

3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die 
IP direkt ein.

4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder 
den Hersteller des AP (Routers).

Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an 
Ihren Internetanbieter.

Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:

1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router) 
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut 
eine Verbindung herzustellen.

2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.

3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder 
den Hersteller des AP (Routers).

Wenn ein X neben DNS erscheint:

1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router) 
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut 
eine Verbindung herzustellen.

2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.

3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des 
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem 
Internetanbieter registriert ist. (Die MAC-
Adresse, die im rechten Bereich des 
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss 
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)

4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers, 
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP 
(Router) installiert ist.



SmartShare-Verbindung zum Smartphone

Aktualisierung der TV-Firmware

* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung 
einige Minuten dauern.

1  (Einstellungen) →  ( ) [Alle Einstellungen] →  [Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] → 
[AUF UPDATES PRÜFEN]

2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.

ALLGEMEIN
Sprache

Standort

Zeit & Datum

Timer

AI-Dienst

Kontoverwaltung

Eco-Modus

Info zu diesem TV-Gerät

Zusätzliche Einstellungen



Bild

Ton

Sender

Anschluss

Allgemein

Sicherheit

Barrierefreiheit

INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Allgemein /

Softwareversion                           

Automatische Updates zulassen

AUF UPDATES PRÜFEN

TV-Informationen

Benachrichtigungen

Benutzeranleitung

Schnellhilfe

Bild

Ton

Sender

Anschluss

Allgemein

Sicherheit

Barrierefreiheit

1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen 
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.

2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App 
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).

3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.

4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).

5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.

6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.

Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.



Paramètre Réseau

1 Appuyez sur le bouton  (Paramètres) de 
la télécommande pour accéder au menu 
Paramètres. Mettez l'icône  ( ) [Tous les 
paramètres] en surbrillance et sélectionnez-
la en appuyant sur la  Molette(OK) de la 
télécommande.

Tous les paramètres( )
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire 

(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].

CONNEXION
Nom du téléviseur 

Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté

Connexion Wi-Fi
Non connecté

Connectique de périphérique

TV Mobile activée

Paramètres Screen Share

Paramètres du périphérique HDMI

Image

Son

Chaînes

Connexion

Général

Sécurité

Accessibilité

3 Le périphérique essaye automatiquement de se 
connecter au réseau disponible (prioritairement 
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la 
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez 
le réseau que vous souhaitez utiliser.

CONNEXION WI-FI
Connexion /

                          
                                
                                
                               
                                 

Ajouter un réseau sans fil masqué

Connexion via WPS PBC

Connexion via WPS PIN

Paramètres Wi-Fi avancés

Image

Son

Chaînes

Connexion

Général

Sécurité

Accessibilité

Pour connecter un routeur AP sans fil doté du sym-
bole , vous devez saisir une clé de sécurité.

4 Une fois la connexion effectuée, la mention 
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.

CONNEXION
Nom du téléviseur 

Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté

Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet

Connectique de périphérique

TV Mobile activée

Paramètres Screen Share

Paramètres du périphérique HDMI

Image

Son

Chaînes

Connexion

Général

Sécurité

Accessibilité

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans 
les [Paramètres Wi-Fi avancés].

CONNEXION WI-FI
Connexion /

                          
                                
                                
                               
                                 

Ajouter un réseau sans fil masqué

Connexion via WPS PBC

Connexion via WPS PIN

Paramètres Wi-Fi avancés

Image

Son

Chaînes

Connexion

Général

Sécurité

Accessibilité

* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'ex-

ploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous uti-

lisez.

Guide de démarrage rapide SMART TV

www.lg.com



Dépannage des problèmes de réseau

1 Appuyez sur le bouton  (Paramètres) de 
la télécommande pour accéder au menu 
Paramètres. Mettez l'icône  ( ) [Tous les 
paramètres] en surbrillance et sélectionnez-
la en appuyant sur la  Molette(OK) de la 
télécommande.

Tous les paramètres( )
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire 

(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres 
Wi-Fi avancés].

CONNEXION
Nom du téléviseur 

Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté

Connexion Wi-Fi
Non connecté

Connectique de périphérique

TV Mobile activée 

Paramètres Screen Share

Paramètres du périphérique HDMI



CONNEXION WI-FI
Connexion /

                          
                                
                                
                               
                                 

Ajouter un réseau sans fil masqué

Connexion via WPS PBC

Connexion via WPS PIN

Paramètres Wi-Fi avancés

Image Image

Son Son

Chaînes Chaînes

Connexion Connexion

Général Général

Sécurité Sécurité

Accessibilité Accessibilité

Suivez les instructions ci-dessous en fonction de 
l'état de votre réseau.

Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.

Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:

1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du 
point d'accès (routeur).

2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès 
(routeur).

3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez-
la directement.

4 Contactez votre fournisseur de services Internet 
ou le fabriquant de votre routeur AP.

Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre 
fournisseur de services Internet.

Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:

1 Débranchez le cordon d'alimentation du point 
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis 
rebranchez-le.

2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès 
(routeur).

3 Contactez votre fournisseur de services Internet 
ou le fabriquant de votre routeur AP.

Lorsque X apparaît à côté de DNS:

1 Débranchez le cordon d'alimentation du point 
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis 
rebranchez-le.

2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès 
(routeur).

3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du 
routeur a bien été enregistrée auprès de votre 
fournisseur de services Internet. (L'adresse 
MAC est inscrite sur le panneau de droite de 
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été 
enregistrée auprès de votre fournisseur de 
services Internet.)

4 Consultez le site Web du fabricant de votre 
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de 
la dernière version du micrologiciel.



Connexion SmartShare pour smartphone

Mise à jour du micrologiciel de la TV

* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisa-
tion peut prendre quelques minutes.

1  (Paramètres) →  ( ) [Tous les paramètres] →  [Général] → [À propos de ce téléviseur] → 
[Rechercher les mises à jour]

2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées 
automatiquement.

GÉNÉRAL
Langue

Lieu

Heure et date

Minuteurs

Service d'AI

Gestion des comptes

Mode Éco

À propos de ce téléviseur

Paramètres supplémentaires



Image

Son

Chaînes

Connexion

Général

Sécurité

Accessibilité

À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Général /

Version logicielle                           

Autoriser les mises à jour automatiques

RECHERCHER LES MISES À JOUR

Informations sur le téléviseur

Notifications

Guide de l'utilisateur

Aide rapide

Image

Son

Chaînes

Connexion

Général

Sécurité

Accessibilité

1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux 
périphériques doivent être connectés au même réseau local.

2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur 
les téléphones LG).

3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.

4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).

5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.

6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.

Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.



Impostazione Rete

1 Premere il pulsante  (Impostazioni) sul 
telecomando per accedere al menu delle 
impostazioni. Evidenziare l'icona  ( ) [Tutte 
le impostazioni] e selezionarla premendo il 
pulsante la  Rotella (OK) sul telecomando.

Tutte le impostazioni( )
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione 

cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].

CONNESSIONE
Nome TV 

Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso

Connessione Wi-Fi
Non connesso

Connettore dispositivo

Mobile TV attivo

Impostazioni Screen Share

Impostazioni dispositivo HDMI

Immagine

Audio

Canali

Connessione

Generale

Sicurezza

Accessibilità

3 Il dispositivo tenta automaticamente la con-
nessione alla rete disponibile (prima alla rete 
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi], 
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. 
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.

CONNESSIONE WI-FI
Connessione /

                          
                                
                                
                               
                                 

Aggiungere una rete wireless nascosta

Connetti tramite WPS PBC

Connetti tramite PIN WPS

Impostazioni Wi-Fi avanzate

Immagine

Audio

Canali

Connessione

Generale

Sicurezza

Accessibilità

Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo , 
è necessario immettere la chiave di protezione.

4 Al termine della connessione, viene visualizzato 
il messaggio "[Connesso a Internet]".

CONNESSIONE
Nome TV 

Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso

Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet

Connettore dispositivo

Mobile TV attivo

Impostazioni Screen Share

Impostazioni dispositivo HDMI

Immagine

Audio

Canali

Connessione

Generale

Sicurezza

Accessibilità

È possibile verificare lo stato della connessione 
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].

CONNESSIONE WI-FI
Connessione /

                          
                                
                                
                               
                                 

Aggiungere una rete wireless nascosta

Connetti tramite WPS PBC

Connetti tramite PIN WPS

Impostazioni Wi-Fi avanzate

Immagine

Audio

Canali

Connessione

Generale

Sicurezza

Accessibilità

* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.

SMART TV - Guida alla configurazione rapida

www.lg.com



Risoluzione dei problemi relativi alla rete

1 Premere il pulsante  (Impostazioni) sul 
telecomando per accedere al menu delle 
impostazioni. Evidenziare l'icona  ( ) [Tutte 
le impostazioni] e selezionarla premendo il 
pulsante la  Rotella (OK) sul telecomando.

Tutte le impostazioni( )
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione 

cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] → 
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].

CONNESSIONE
Nome TV 

Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso

Connessione Wi-Fi
Non connesso

Connettore dispositivo

Mobile TV attivo

Impostazioni Screen Share

Impostazioni dispositivo HDMI



CONNESSIONE WI-FI
Connessione /

                          
                                
                                
                               
                                 

Aggiungere una rete wireless nascosta

Connetti tramite WPS PBC

Connetti tramite PIN WPS

Impostazioni Wi-Fi avanzate

Immagine Immagine

Audio Audio

Canali Canali

Connessione Connessione

Generale Generale

Sicurezza Sicurezza

Accessibilità Accessibilità

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative 
allo stato della rete.

Controllare il TV o l'AP (router).

Se appare una X accanto al TV:

1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP 
(Router).

2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).

3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo 
direttamente.

4 Contattare il provider di servizi Internet o le 
società dell'AP (Router).

Controllare il router oppure consultare il proprio 
provider di servizi Internet.

Se appare una X accanto al Gateway:

1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP 
(router) e provare a connettersi nuovamente 
dopo 5 secondi.

2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).

3 Contattare il provider di servizi Internet o le 
società dell'AP (Router).

Se appare una X accanto alla DNS:

1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP 
(router) e provare a connettersi nuovamente 
dopo 5 secondi.

2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).

3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del 
router sia registrato presso il proprio provider di 
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel 
riquadro di destra della finestra dello stato della 
rete deve essere registrato presso il proprio 
provider di servizi Internet.)

4 Controllare il sito Web del produttore per 
assicurarsi che sul router sia installata la 
versione più recente del firmware.



Connessione SmartShare allo smartphone

Aggiornamento firmware TV

* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione 
potrebbe richiedere alcuni minuti.

1  (Impostazioni) →  ( ) [Tutte le impostazioni] →  [Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
TROLLA AGGIORNAMENTI]

2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato auto-
maticamente.

GENERALE
Lingua

Posizione

Ora e data

Timer

Servizio AI

Gestione account

Modalità Eco

Informazioni sulla TV

Impostazioni aggiuntive



Immagine

Audio

Canali

Connessione

Generale

Sicurezza

Accessibilità

INFORMAZIONI SULLA TV
Generale /

Versione software                           

Consentire gli aggiornamenti automatici

CONTROLLA AGGIORNAMENTI

Informazioni TV

Notifiche

Manuale d'uso

Assistenza rapida

Immagine

Audio

Canali

Connessione

Generale

Sicurezza

Accessibilità

1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si 
devono trovare sulla stessa rete locale.

2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG 
tale applicazione si chiama LG TV Plus).

3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.

4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).

5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.

6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.

Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.



CONFIGURACIÓN DE RED

1 Pulse el botón  (Configuración) del 
mando a distancia para acceder al menú de 
configuración. Resalte el icono  ( ) [Toda la 
configuración] selecciónelo pulsando el botón 

 Rueda (OK) del mando a distancia.

Toda la configuración( )
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada 

(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].

CONEXIÓN
Nombre TV 

Conexión cableada (Ethernet)
No conectado

Conexión Wi-Fi
No conectado

Conector de dispositivo

TV Móvil activada

Configuración de Screen Share

Configuración de dispositivo HDMI

Imagen

Sonido

Canales

Conexión

General

Seguridad

Accesibilidad

3 El dispositivo intenta conectarse automática-
mente a la red disponible (a la red con cables 
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se 
mostrará la lista de Conexiónes disponibles. 
Seleccione la red que desea utilizar.

CONEXIÓN WI-FI
Conexión /

                          
                                
                                
                               
                                 

Agregar una red inalámbrica oculta

Conectarse a través de WPS PBC

Conectarse a través de WPS PIN

Configuración Wi-Fi avanzada

Imagen

Sonido

Canales

Conexión

General

Seguridad

Accesibilidad

Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el 
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.

4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado 
"[Conectado a Internet]".

CONEXIÓN
Nombre TV 

Conexión cableada (Ethernet)
No conectado

Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet

Conector de dispositivo

TV Móvil activada

Configuración de Screen Share

Configuración de dispositivo HDMI

Imagen

Sonido

Canales

Conexión

General

Seguridad

Accesibilidad

Puede comprobar el estado de la conexión en 
[Configuración Wi-Fi avanzada].

CONEXIÓN WI-FI
Conexión /

                          
                                
                                
                               
                                 

Agregar una red inalámbrica oculta

Conectarse a través de WPS PBC

Conectarse a través de WPS PIN

Configuración Wi-Fi avanzada

Imagen

Sonido

Canales

Conexión

General

Seguridad

Accesibilidad

* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la ver-

sión del software.

Guía de instalación rápida de SMART TV

www.lg.com



Solución de problemas de red

1 Pulse el botón  (Configuración) del 
mando a distancia para acceder al menú de 
configuración. Resalte el icono  ( ) [Toda la 
configuración] selecciónelo pulsando el botón 

 Rueda (OK) del mando a distancia.

Toda la configuración( )
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada 

(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración 
Wi-Fi avanzada].

CONEXIÓN
Nombre TV 

Conexión cableada (Ethernet)
No conectado

Conexión Wi-Fi
No conectado

Conector de dispositivo

TV Móvil activada

Configuración de Screen Share

Configuración de dispositivo HDMI



CONEXIÓN WI-FI
Conexión /

                          
                                
                                
                               
                                 

Agregar una red inalámbrica oculta

Conectarse a través de WPS PBC

Conectarse a través de WPS PIN

Configuración Wi-Fi avanzada

Imagen Imagen

Sonido Sonido

Canales Canales

Conexión Conexión

General General

Seguridad Seguridad

Accesibilidad Accesibilidad

Siga las instrucciones indicadas a continuación que 
establecen el estado de la red.

Compruebe la TV o el AP (router).

Si aparece una X al lado de la TV:

1 Compruebe el estado de la conexión del 
televisor y el AP (router).

2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).

3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.

4 Póngase en contacto con su proveedor de 
Internet o del AP (router).

Compruebe el router o consulte con su provee-
dor de servicios de Internet.

Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:

1 Desenchufe el cable de alimentación del AP 
(router) e intente conectar de nuevo cuando 
transcurran 5 segundos.

2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).

3 Póngase en contacto con su proveedor de 
Internet o del AP (router).

Si aparece una X al lado de DNS:

1 Desenchufe el cable de alimentación del AP 
(router) e intente conectar de nuevo cuando 
transcurran 5 segundos.

2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).

3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/ 
router está registrada con su proveedor 
de servicios de Internet. (La dirección MAC 
mostrada en el panel derecho de la ventana 
de estado de red se debe registrar con su 
proveedor de servicios de Internet.)

4 Compruebe el sitio web del fabricante del 
router para asegurarse de que su router tiene la 
versión más reciente de firmware instalada.



Conexión mediante Smartshare con un Smartphone

Actualización del firmware de la TV

* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.

1  (Configuración) →  ( ) [Toda la configuración] →  [General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR 
ACTUALIZACIONES]

2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.

GENERAL
Idioma

Ubicación

Fecha y hora

Temporizadores

Servicio AI

Administración de cuenta

Modo Eco

Acerca de esta TV

Configuración adicional



Imagen

Sonido

Canales

Conexión

General

Seguridad

Accesibilidad

ACERCA DE ESTA TV
General /

Versión de software                           

Permitir actualizaciones automáticas

BUSCAR ACTUALIZACIONES

Información de TV

Notificaciones

Guía del usuario

Ayuda rápida

Imagen

Sonido

Canales

Conexión

General

Seguridad

Accesibilidad

1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos 
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.

2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV 
Plus en los teléfonos LG).

3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.

4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).

5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.

6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.

Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.



Setări pentru reţea

1 Apăsaţi  (Setări) de pe telecomandă pentru a 
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma 

 ( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând 
butonul  Disc (OK) de pe telecomandă.

Toate setările( )
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir 

(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].

CONEXIUNE
Nume TV 

Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat

Conexiune Wi-Fi
Neconectat

Conector dispozitiv

Mobile TV pornit

Setări Screen Share

Setări dispozitiv HDMI

Imagine

Sunet

Canale

Conexiune

General

Siguranţă

Accesibilitate

3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la 
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată 
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe 
care doriţi să o utilizaţi.

CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /

                          
                                
                                
                               
                                 

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă

Conectare prin intermediul WPS PBC

Conectare prin intermediul PIN WPS

Setări Wi-Fi avansate

Imagine

Sunet

Canale

Conexiune

General

Siguranţă

Accesibilitate

Pentru punctul de acces fără fir (router) care are 
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de secu-
ritate.

4 În cazul în care conexiunea se realizează cu suc-
ces, este afişată reţeaua  „[Conectat la internet]”.

CONEXIUNE
Nume TV 

Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat

Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet

Conector dispozitiv

Mobile TV pornit

Setări Screen Share

Setări dispozitiv HDMI

Imagine

Sunet

Canale

Conexiune

General

Siguranţă

Accesibilitate

Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi 
avansate].

CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /

                          
                                
                                
                               
                                 

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă

Conectare prin intermediul WPS PBC

Conectare prin intermediul PIN WPS

Setări Wi-Fi avansate

Imagine

Sunet

Canale

Conexiune

General

Siguranţă

Accesibilitate

* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.

Ghid rapid de instalare SMART TV

www.lg.com



Depanarea problemelor de reţea

1 Apăsaţi  (Setări) de pe telecomandă pentru a 
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma 

 ( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând 
butonul  Disc (OK) de pe telecomandă.

Toate setările( )
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir 

(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi 
avansate].

CONEXIUNE
Nume TV 

Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat

Conexiune Wi-Fi
Neconectat

Conector dispozitiv

Mobile TV pornit

Setări Screen Share

Setări dispozitiv HDMI



CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /

                          
                                
                                
                               
                                 

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă

Conectare prin intermediul WPS PBC

Conectare prin intermediul PIN WPS

Setări Wi-Fi avansate

Imagine Imagine

Sunet Sunet

Canale Canale

Conexiune Conexiune

General General

Siguranţă Siguranţă

Accesibilitate Accesibilitate

Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate 
cu starea reţelei dvs.

Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).

Când X apare în dreptul televizorului:

1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul 
de acces (router).

2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces 
(router).

3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.

4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau 
compania pentru punctul de acces (router).

Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi 
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.

Când X apare în dreptul Gateway:

1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al 
punctului de acces (router) şi încercaţi 
conectarea după 5 secunde.

2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).

3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau 
compania pentru punctul de acces (router).

Când X apare în dreptul DNS:

1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al 
punctului de acces (router) şi încercaţi 
conectarea după 5 secunde.

2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).

3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului 
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul 
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată 
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea 
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de 
servicii de internet.)

4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului 
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul 
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.



Conectarea SmartShare la smartphone

Actualizarea firmware-ului televizorului

* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura 
câteva minute.

1  (Setări) →  ( ) [Toate setările] →  [General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]

2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.

GENERAL
Limba

Locaţie

Ora şi data

Temporizatoare

Serviciu AI

Gestionare cont

Modul Eco

Despre acest TV

Setări suplimentare



Imagine

Sunet

Canale

Conexiune

General

Siguranţă

Accesibilitate

DESPRE ACEST TV
General /

Versiune de software                           

Permite actualizările automate

VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE

Informaţii TV

Notificări

Manual de utilizare

Ajutor rapid

Imagine

Sunet

Canale

Conexiune

General

Siguranţă

Accesibilitate

1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele 
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.

2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe tele-
foanele LG).

3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.

4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).

5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.

6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.

Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.


