
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Телевізор зі світлодіодною 
підсвіткою*

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і 
збережіть посібник для довідки у майбутньому.

* Телевізор зі світлодіодною підсвіткою LG – це рідкокристалічний екран зі світлодіодною підсвіткою.

www.lg.com

Продукти без радіочастотних модулів. Продукти з радіочастотними модулями.
Адреса імпортера : ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
                                 тел.: +38 (044) 201-43-50
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ЛІЦЕНЗІЇ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ
 / НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

ЛІЦЕНЗІЇ

Набір ліцензій може бути різним залежно від моделі. Детальнішу інформацію про ліцензії дивіться на 
веб-сайті www.lg.com.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З 
ВІДКРИТИМ КОДОМ

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який 
міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com .
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від 
відповідальності і повідомлення про авторські права.
Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості 
виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після 
надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна 
впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ 
КЕРУВАННЯ
Для отримання інформації про зовнішній пристрій керування відвідайте веб-сайт www.lg.com
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням виробу уважно прочитайте ці правила техніки безпеки.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 y Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:
 - у місці, яке зазнає впливу прямих сонячних променів;
 - у місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті;
 - поблизу джерел тепла, наприклад, печей, та інших пристроїв, які 

виділяють тепло;
 - поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря, де вони 

легко можуть контактувати з парою чи олією;
 - у місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру;
 - поблизу посудин із водою, наприклад, ваз.

В іншому випадку, це може призвести до виникнення пожежі, ураження 
електричним струмом, збою у роботі виробу або його деформації.

 y Не встановлюйте виріб у місцях, де на нього може осідати багато пилу.  
Це може спричинити пожежу.

 y Мережевий штекер кабелю є пристроєм, що забезпечує від'єднання від 
джерела живлення. Доступ до нього не має бути ускладненим.

 y Не торкайтеся штекера кабелю мокрими руками. Також, якщо контакт 
кабелю мокрий або забруднений, його слід насухо і чисто витерти.  
Надмірна вологість може призвести до ураження електричним струмом.

 y Кабель живлення необхідно під'єднувати лише до заземлених розеток 
(крім пристроїв, які не заземлено).  
Інакше ви ризикуєте травмуватися або бути ураженим електричним 
струмом.

 y Кабель живлення має бути зафіксовано належним чином.  
Інакше може виникнути пожежа.

 y Стежте, щоб кабель живлення не торкався гарячих предметів, 
наприклад нагрівача.  
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.

 y Не ставте важкі предмети чи сам виріб на кабелі живлення.  
Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі чи ураження 
електричним струмом.
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 y Зігніть кабель антени між внутрішньою і зовнішньою частинами будівлі 
для запобігання затіканню води під час опадів.  
Вода може пошкодити виріб всередині та спричинити ураження 
електричним струмом.

 y У разі кріплення телевізора до стіни слідкуйте, щоб не підвісити його за 
кабелі живлення і передачі сигналу на задній панелі.  
Це може спричинити пожежу та ураження електричним струмом.

 y Не вставляйте в один продовжувач надто багато електричних 
пристроїв.  
Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі через 
перегрівання.

 y Слідкуйте, щоб під час під'єднання зовнішніх пристроїв телевізор не 
впав і не перевернувся.  
Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування або 
пошкодження виробу.

Desiccant

 y Тримайте вологопоглинаючий матеріал і вінілове пакування у місцях, 
недосяжних для дітей.  
Вологопоглинаючий матеріал становить загрозу здоров'ю, якщо його 
проковтнути. Якщо дитина випадково ковтнула його, слід спровокувати 
блювоту і негайно звернутися до лікаря. Вінілове пакування може 
спричинити удушення. Тримайте його в місцях, недосяжних для дітей.

 y Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися за нього.  
Інакше телевізор може перевернутися, що може призвести до 
серйозних травм.

 y Уважно утилізуйте використані батареї, щоб діти їх не проковтнули.  
У разі потрапляння батареї в організм негайно зверніться до лікаря.

 y Не вставляйте пристроїв, що є провідниками (наприклад, столові 
прилади, викрутки) в один кінець кабелю, тоді як інший під'єднано до 
електророзетки. Крім того, не торкайтеся кабелю живлення одразу 
після під'єднання до електророзетки.  
Це може призвести до ураження електричним струмом. 
(залежно від моделі)

 y Не кладіть і не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу виробу.  
Недбале поводження із легкозаймистими речовинами може спричинити 
вибух або пожежу.

 y Не кидайте всередину виробу дрібні металеві предмети, такі як монети, 
шпильки, та шматки дроту, або легкозаймисті предмети, такі як папір та 
сірники. Особливо уважними слід бути дітям.  
Це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі 
або травмування. Якщо у виріб потрапив сторонній предмет, від'єднайте 
кабель живлення від електромережі та зверніться до сервісного центру.

 y Не бризкайте воду на виріб і не протирайте його легкозаймистими 
речовинами (розчинником чи бензолом). Це може спричинити пожежу 
або ураження електричним струмом.
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 y Оберігайте виріб від ударів та потрапляння всередину нього сторонніх 
предметів.  
Інакше можна травмуватися або пошкодити виріб.

 y У жодному разі не торкайтеся даного виробу чи його антени під час 
грози чи блискавки.  
Це може призвести до ураження електричним струмом.

 y У разі витоку газу ніколи не торкайтеся електророзеток. Відкрийте вікна 
і провітріть приміщення.  
Торкання розеток може спричинити пожежу або опіки іскрою.

 y Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб самостійно.  
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.  
Для перевірки, калібрування або ремонту виробу зверніться до 
сервісного центру.

 y Негайно від'єднуйте виріб від електромережі та звертайтеся до 
місцевого сервісного центру в таких випадках, коли:
 - виріб зазнав удару;
 - виріб було пошкоджено;
 - у виріб потрапили сторонні предмети;
 - з виробу йде дим або чути незвичний запах.

Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.

 y Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого часу, 
від'єднайте кабель живлення від електромережі.  
Накопичення пилу може спричинити займання, а погіршення рівня 
ізоляції — витік струму, ураження струмом або пожежу.

 y Оберігайте виріб від потрапляння крапель або бризок рідини; не ставте 
на нього предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.

 y Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. 
Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.

 УВАГА
 y Встановлюйте виріб у місцях, де немає випромінювання радіохвиль.

 y Зовнішня антена повинна знаходитися на достатній відстані від ліній 
живлення, щоб вона не торкалася їх, у випадку падіння.  
Інакше це може призвести до ураження електричним струмом.
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 y Не встановлюйте виріб на нестійких поличках або похилих поверхнях. 
Крім того, не встановлюйте виріб у місцях із вібрацією або місцях, які 
не підтримують його повністю.  
Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна 
травмуватися або пошкодити його.

 y У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних 
заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може 
призвести до травм.

 y Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн 
VESA (продається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн 
(продається окремо).

 y Використовуйте лише ті аксесуари/додаткові приладдя, які вказано виробником.

 y У разі встановлення антени зверніться до кваліфікованої особи, для 
того, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.

 y Дивитися телевізор рекомендується із відстані, яка щонайменше в 
2-7 разів перевищує діагональ екрана.  
Тривалий телеперегляд може призвести до розфокусування зору.

 y Використовуйте лише батареї вказаного типу.  
Інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.

 y Не використовуйте одночасно нові та старі батареї.  
Це може призвести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.

 y Оберігайте батареї від надмірного нагрівання, зокрема від прямого сонячного проміння, 
відкритого вогню та обігрівачів.

 y НЕ вставляйте не перезаряджувані батареї в зарядний пристрій.

 y Стежте, щоб між пультом дистанційного керування та його сенсором на 
виробі не було перешкод.

 y Сигнал пульта дистанційного керування може перериватися сонячним 
світлом або іншим потужним світлом. У такому разі затемніть кімнату.

 y Під'єднуючи зовнішні пристрої, такі як ігрові відеоприставки, 
використовуйте кабелі достатньої довжини.  
Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна 
травмуватися або пошкодити його.

 y Не вмикайте та не вимикайте виріб, вставляючи штекер у розетку і 
виймаючи його (не використовуйте штекер як перемикач).  
Це може спричинити механічне пошкодження або ураження 
електричним струмом.
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 y Для запобігання перегріванню виробу дотримуйтесь поданих нижче 
інструкцій зі встановлення.
 - Відстань між виробом і стіною має становити не менше 10 см.
 - Не встановлюйте виріб у місці без вентиляції (наприклад, на 

книжкову полицю або в сервант).
 - Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
 - Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не було накрито скатертиною чи 

занавіскою.
Інакше може виникнути пожежа.

 y Якщо телевізор увімкнено довгий час, не торкайтеся вентиляційних 
отворів, оскільки вони можуть нагріватися. Це не впливає на 
функціональність чи робочі характеристики виробу.

 y Час від часу оглядайте кабель пристрою і в разі виявлення пошкоджень чи зношення 
від'єднайте його і скористайтеся послугами спеціаліста для заміни його ідентичним кабелем.

 y Стежте, щоб на контактах вилки і на розетці не збирався пил.  
Це може спричинити пожежу.

 y Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стежте, 
щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкався гострих 
предметів, не затискався дверима і не лежав під ногами. Особливо 
стежте за штекерами, розетками та місцем під'єднання кабелю до 
пристрою.

 y Не натискайте на панель пристрою пальцями або гострими предметами 
(нігтем, олівцем чи ручкою) і не дряпайте її.

 y Не торкайтеся екрана та не тримайте на ньому палець (пальці) 
тривалий період часу. Це може спричинити тимчасові викривлення 
зображення на екрані.

 y У разі чищення виробу та його компонентів спочатку від'єднайте його від 
електромережі, а потім протріть м'якою ганчіркою. Не застосовуйте надмірної 
сили під час чищення. Це може спричинити появу подряпин або зміну кольору. 
Не розпилюйте на виріб воду та не протирайте його мокрою ганчіркою. У 
жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла та автомобілів, засоби 
для чищення промислового призначення, абразивні засоби для чищення, віск, 
бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його екран.  
Недотримання цієї вимоги може призвести до виникнення пожежі, ураження 
електричним струмом або пошкодження виробу (деформації, корозії чи ламання).

 y Поки пристрій підключено до розетки змінного струму, на нього постійно подається живлен-
ня, навіть якщо перемикач живлення на пристрої переведено в положення "вимкнено".

 y Щоб від'єднати кабель, візьміть за штекер і вийміть його.  
Якщо дроти всередині кабелю живлення пошкоджено, може виникнути 
пожежа.

 y Перед переміщенням виробу спочатку вимкніть живлення. Потім 
від'єднайте кабелі живлення, кабелі антени та всі кабелі, які 
використовуються для під'єднання.  
Телевізор або кабель живлення може бути пошкоджено, що може 
призвести до виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
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 y Переносьте та розпаковуйте виріб удвох, оскільки він важкий.  
Інакше можна травмуватися.

 y Для очищення внутрішніх компонентів виробу раз на рік звертайтеся до 
сервісного центру.  
Накопичення пилу всередині може спричинити механічне пошкодження.

 y Якщо виникає потреба в обслуговуванні, звертайтеся до кваліфікованих 
спеціалістів. Обслуговування необхідне в разі пошкодження виробу 
або його частини, наприклад, кабелю живлення або вилки, розлиття 
рідини або потрапляння сторонніх предметів у виріб, впливу дощу або 
підвищеної вологи, порушення належної роботи або падіння.

 y Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може 
спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є 
ознакою несправності.

 y Екран – це високотехнологічний виріб із роздільною здатністю від двох 
до шести мільйонів пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні 
точки та/або яскраві кольорові точки (червоні, блакитні чи зелені) з 
концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності 
виробу та не впливає на його роботу і надійність.   
Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не 
передбачає заміну або повернення грошей.

 y Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно від вашого 
місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу).  
Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і 
не є ознакою несправності.

 y Тривале відтворення статичного зображення на екрані (наприклад, логотипу увімкненого ка-
налу, екранного меню, зображення із відеогри) може пошкодити його, спричинивши появу 
залишкового зображення. Гарантія не поширюється на пошкодження, пов'язані з цим яви-
щем.  
Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом тривалого часу (2 або 
більше годин для рідкокристалічних дисплеїв; 1 або більше годин для плазмових панелей).  
Крім того, якщо тривалий час використовувати формат кадру 4:3, залишкове зображення 
може з'явитися на краях екрана.  
Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або 
повернення грошей.

 y Чути шум 
Звук потріскування: звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вими-
кання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури 
та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається теплова деформація. Елек-
трична схема гуде/панель дзижчить: тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з вели-
кою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється за-
лежно від виробу.  
Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.
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 ПРИМІТКА

 y Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
 y Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
 y Доступні меню та параметри можуть відрізнятись залежно від використовуваного джерела 

вхідного сигналу та моделі пристрою.
 y У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
 y Для зменшення споживання електроенергії телевізор можна перевести в режим очікування. 

Також для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його 
ніхто не дивитиметься.

 y За рахунок зниження рівня яскравості зображення під час перегляду телепрограм можна 
значно зменшити споживання електроенергії та експлуатаційні витрати.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Розпаковування
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться 
до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення в цьому посібнику можуть 
відрізнятись від дійсного вигляду виробу чи певного елемента.

 УВАГА

 y Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження 
терміну використання виробу.

 y На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних 
компонентів, гарантія не поширюється.

 y На деяких моделях до екрана прикріплено тонку плівку, яку не можна знімати.

 ПРИМІТКА

 y Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
 y Характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у 

зв’язку із вдосконаленням виробу.
 y Для нормального під’єднання кабелів HDMI та пристроїв USB товщина зовнішнього 

обрамлення роз’ємів не повинна перевищувати 10 мм, а ширина – 18 мм. Якщо USB-кабель 
або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз’єм телевізора, скористайтеся кабелем-
подовжувачем, який підтримує роз’єм USB 2.0. 

A

B

A

B
*A <= 10 мм

*B <= 18 мм
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FREEZE

RATIO

L/R SELECT

ENTER

BACK EXIT

Q.MENUINFOMENU

CHVOL
P
A
G
E

FAV

3D

MUTE

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9

MARK
LIST

FLASHBK

ENERGY

SAVING

TV
AV MODE INPUT

Пульт дистанційного ке-
рування і батареї (AAA)

Посібник користувача Фіксатор для кабелів

 

Організатори кабелів
2Шт.
(Тільки LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)

Основа підставки
(Тільки LB49**-ZH)

Основа підставки
(Тільки LB49**-ZB/ZG)

       
     

Основа підставки
(Тільки LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)

Кронштейн підставки / 
Основа підставки
(Тільки LB58**-ZM)

Кабель живлення
(Тільки LB57**, LB58**, 
LB61**)  
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Адаптер постійного
струму / Кабель живлен-
ня
(Тільки LB49**)

Гвинти для підставки
2 Шт., M4 x L10 
(Тільки 28LB49**-ZH)

Гвинти для підставки
4Шт., M4 x L14 
(Тільки 39/42/47/50LB57**,
39/42/47/50/55LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, 
42/47/50/55/60LB58**-ZM, 
LB61**)

   
Гвинти для підставки
2Шт., M4 x L20
(Тільки 32/39LB58**-ZM)
4Шт., M4 x L20
(Тільки 32LB57**,
32LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ)

Гвинти для підставки
4Шт., M4 x L20
(Тільки LB58**-ZM)

Розпірки настінного 
кронштейна
2Шт.
(Тільки 42LB57**, 42LB58**)

Гумова прокладка
2Шт.
(Тільки LB58**-ZM)
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Приладдя, яке не входить у комплект
Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення.
Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера.
Це приладдя сумісне лише з певними моделями.
Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через 
зміну політики компанії-виробника.

AN-MR500
Пульт дистанційного керу-
вання Magic Motion

AN-WF500
Модуль Wi-Fi

AN-VC5**
Камера для відеодзвінків

Аудіопристрій LG Tag On

*  Пультом ДК Magic і аудіопристроєм LG (бездротовим) можна користуватися лише за наявності 
модуля зв’язку Wi-Fi/Bluetooth.
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Частини та кнопки

Тип A : LB49**-ZH, LB57**, 
LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**

Сенсор пульта 
дистанційного керування 

та цифровий1 сенсор
Індикатор живлення

Динаміки

Екран

Кнопка джойстика2

Тип B : LB49**-ZB/ZG

Сенсор пульта 
дистанційного керування 

та цифровий1 сенсор
Індикатор живлення

Динаміки

Екран

Кнопка джойстика2

Тип C : LB58**-ZM

Сенсор пульта 
дистанційного керування 

та цифровий1 сенсор
Індикатор живлення

Динаміки

Екран

Кнопка джойстика2
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1  Цифровий сенсор - використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов 
оточення.

2  Кнопка джойстика  - Ця кнопка знаходиться під екраном телевізора.

 ПРИМІТКА

 y Індикатор живлення можна ввімкнути або вимкнути. Для цього виберіть у головному меню 
пункт ПАРАМЕТРИ. 

Кнопка джойстика 

Функціями телевізора можна управляти простим натисненням чи переміщенням кнопки джойстика 
вгору, вниз, ліворуч і праворуч.

Базові функції  

Увімкнення 
живлення

Коли телевізор вимкнено, прикладіть палець до кнопки 
джойстика, натисніть один раз і відпустіть.

Вимкнення 
живлення

Коли телевізор увімкнено, прикладіть палець до кнопки 
джойстика, натисніть і утримуйте його кілька секунд, тоді 
відпустіть.
(Однак якщо на екрані відображаються кнопки меню, то 
натиснення і утримування кнопки джойстика дає змогу вийти 
з меню.)

Регулювання 
гучності

Натисненням кнопки джойстика у напрямку ліворуч чи 
праворуч можна відрегулювати рівень гучності за бажанням.

Управління 
каналами

Натисненням кнопки джойстика у напрямку вгору чи вниз 
можна прокрутити список збережених каналів.

 ПРИМІТКА

 y Тримаючи палець над кнопкою джойстика і керуючи ним вгору, вниз, праворуч чи ліворуч, 
намагайтесь не натискати на кнопку джойстика. Якщо натиснути кнопку джойстика перший 
раз, неможливо буде регулювати гучність і керувати збереженими програмами.

Налаштування меню

Коли телевізор вимкнено, один раз натисніть кнопку джойстика. 
Параметри меню( , , ,  ) можна налаштувати натисненням кнопки джойстика вгору, вниз, 
ліворуч чи праворуч.

 
Телевізор 
вимкнено

Вимкнення живлення телевізора.

Налаштування Доступ до головного меню.

Закрити
Вихід з екранного меню та повернення до режиму 
перегляду телепрограм.

Список 
зовнішніх 
пристроїв

Зміна джерела вхідного сигналу.
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Піднімання та перенесення 
телевізора
Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, 
незалежно від його типу чи розміру, 
прочитайте подані нижче вказівки; викладена 
далі інформація дозволить попередити 
пошкодження телевізора чи появу подряпин, 
а також дасть змогу безпечно транспортувати 
пристрій.

 УВАГА

 y Не торкайтеся екрана, оскільки таким 
чином його можна пошкодити.

 
 y Транспортувати телевізор найкраще в 

коробці або пакувальних матеріалах, у 
яких телевізор доставлено.

 y Перш ніж переносити чи піднімати 
телевізор, від'єднайте кабель живлення та 
всі інші кабелі.

 y Тримайте телевізор екраном від себе, щоб 
не пошкодити його. 

 y Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі 
та знизу. У жодному разі не тримайте 
пристрій за прозору частину, динамік чи 
сітку динаміка. 

 y Щоб перенести великий телевізор, 
потрібно щонайменше 2 людини.

 y Переносячи телевізор у руках, тримайте 
його так, як показано на малюнку нижче. 

 y Переносьте телевізор обережно, без різких 
струсів і сильних вібрацій.

 y Коли переносите телевізор, тримайте його 
вертикально, ніколи не перевертайте на 
бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.

 y Не допускайте прикладання надмірних 
зусиль на згинання рамки корпусу, оскільки 
це може спричинити пошкодження екрана.

 УВАГА

 y Розпаковуючи та пересуваючи 
телевізор, будьте обережні, щоб не 
пошкодити кнопку джойстика, яка 
виступає.
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Встановлення на столі
1  Підніміть телевізор і поставте його 

вертикально на столі.
 -  Для належної вентиляції відстань від 

монітора до стіни має становити не 
менше 10 см.

10 см

10 см

10 см
10 см

10 см

2  Під’єднайте кабель живлення до розетки.

 УВАГА

 y Не ставте телевізор поблизу джерел 
тепла, оскільки це може призвести до 
пожежі або інших пошкоджень.

Кріплення телевізора до стіни 

(Доступно не для всіх моделей.)

1  Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або 
звичайні шурупи з кронштейнами позаду 
телевізора.

 - Якщо в отвори для гвинтів із кільцями 
вкручено інші гвинти, викрутіть їх.

2  Прикріпіть кронштейни до стіни за 
допомогою шурупів. 
Кронштейни мають бути розташовані на 
стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями 
на задній панелі телевізора.

3  За допомогою міцного шнура прив’яжіть 
гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. 
Шнур має натягуватися горизонтально, 
перпендикулярно до стіни.

 УВАГА

 y Слідкуйте, щоб діти не вилазили на 
телевізор і не виснули на ньому.

 ПРИМІТКА

 y Ставте телевізор тільки на стійку 
та міцну підставку або шафку, яка 
витримає вагу телевізора.

 y Кронштейни, шурупи та шнури для 
кріплень не входять до комплекту 
поставки з ТВ. Якщо ви хочете 
придбати ці аксесуари, зверніться до 
локальних постачальників.
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Кріплення до стіни
Обережно прикріпіть настінний кронштейн, 
що продається окремо, до задньої панелі 
телевізора, після чого надійно закріпіть 
його на міцній стіні, перпендикулярно до 
підлоги. З питань кріплення телевізора до 
інших будівельних матеріалів зверніться до 
кваліфікованого майстра.
Компанія LG радить залучати до встановлення 
телевізора на стіні кваліфікованого 
спеціаліста.
Рекомендуємо використовувати кронштейн 
настінного кріплення LG.
Якщо ви не використовуєте кронштейн 
настінного кріплення LG, використовуйте 
кронштейн, який надійно кріпить пристрій до 
стіни, забезпечуючи достатньо простору для 
під’єднання до зовнішніх пристроїв.

10 см

10 см

10 см

10 см

Використовуйте тільки гвинти та настінні 
кронштейни стандарту VESA. Стандартні 
розміри наборів для настінного кріплення 
описано в таблиці нижче.

Приладдя, яке не входить у комплект 
(настінний кронштейн)

Модель 22LB49** 28LB49**
VESA (A x B) 75 x 75 100 x 100
Стандартний 
гвинт

M4 x L10 M4 x L10

Кількість гвинтів 4 4

настінний кронш-
тейн

LSW140B LSW140B

Модель 32/39LB57**
32/39LB58**

42/47/50LB57**
42/47/50/55LB58**
47/50/55LB61**

VESA (A x B) 200 x 200 400 x 400
Стандартний 
гвинт

M6 M6

Кількість гвинтів 4 4
настінний кронш-
тейн

LSW240B
MSW240

LSW440B
MSW240

Модель 60LB58**
60LB61**

VESA (A x B) 400 x 400
Стандартний 
гвинт

M6

Кількість гвинтів 4
настінний кронш-
тейн

LSW440B

A
B
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 УВАГА
 y Перед встановленням або 

перенесенням телевізора обов’язково 
від’єднайте кабель живлення. 
Недотримання цієї вимоги може 
призвести до ураження електричним 
струмом.

 y Якщо встановити телевізор на стелі 
або похилій стіні, він може впасти та 
спричинити серйозні травми. 
Використовуйте лише настінне 
кріплення, рекомендоване компанією 
LG. Із питаннями щодо встановлення 
звертайтеся за місцем придбання 
телевізора або до кваліфікованого 
спеціаліста.

 y Не затягуйте гвинти надміру, адже 
це може призвести до пошкодження 
телевізора та втрати гарантії.

 y Використовуйте тільки гвинти та 
настінні кріплення стандарту VESA. 
Гарантія на цей виріб не поширюється 
на будь-які пошкодження чи травми, 
що виникли через неналежне 
використання або використання 
невідповідного приладдя.

 y Довжина гвинта від зовнішньої поверхні 
задньої кришки не має перевищувати 8 
мм. (Тільки LB49**)

Пластина настінного кронштейна

Задня 
кришка

Стандартний 
гвинт

: M4 x L10

Пластина настінного 
кронштейна

Задня кришка

Макс 8 мм

 ПРИМІТКА
 y Використовуйте гвинти, вказані у 

списку характеристик стандартних 
гвинтів VESA.

 y Набір для настінного кріплення 
містить посібник зі встановлення та всі 
необхідні частини.

 y Настінний кронштейн продається 
окремо. Додаткове приладдя можна 
придбати в місцевого дилера.

 y Залежно від настінного кріплення 
довжина гвинтів може відрізнятися. 
Використовуйте гвинти належної 
довжини.

 y Детальніше читайте в посібнику, що 
додається до настінного кронштейна.

 y У разі під’єднання до телевізора 
настінного кронштейна вставте 
розпірки для настінного кронштейна 
в отвори для настінного 
кронштейна телевізора, щоб 
перемістити телевізор по вертикалі. 
(Тільки 42LB57**, 42LB58**) 

Розпірки настінного 
кронштейна
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. 
Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, замініть батареї (1,5 В AAA), 
вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки  та  всередині відсіку) і закрийте 
кришку відсіку. 
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

або

 УВАГА
 y Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, інакше можна пошкодити пульт 

дистанційного керування.
 y Пульт дистанційного керування входить у комплект не у всіх країнах.

Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного 
керування на телевізорі.
(Залежно від моделі) TV/RAD  Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового 

мовлення.
SUBTITLE Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.
Q.MENU Вибір меню швидкого доступу.
GUIDE Виклик довідника програм.
AD Натиснення кнопки AD вмикає функцію звукового опису.

 INPUT Зміна джерела вхідного сигналу.
LIST Доступ до списку збережених програм.
Q.VIEW Повернення до попереднього каналу.
FAV Доступ до списку вибраних каналів.
INFO   Перегляд інформації поточної програми та екрана.
  PAGE   Перехід до попереднього чи наступного екрана.
SETTINGS Доступ до головних меню.

 SMART Доступ до меню Головне меню.

 MY APPS Відображення списку програм.

1  КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ Ці кнопки використовуються для 
управління телетекстом.
Навігаційні кнопки (вгору/донизу/ліворуч/праворуч) Переміщення 
пунктами меню та параметрами.
OK  Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.

 BACK Повернення до попереднього рівня.
EXIT Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду те-
лепрограм.
APP/  Виклик меню служби MHP (Тільки в Італії) (залежно від моделі).
REC/   Початок запису і відображення меню запису.(лише для моделей із 
підтримкою Time MachineReady)
LIVE TV Повернення до прямого телемовлення.
Кнопки керування ( ) Управління вмістом “преміум”, Time 
MachineReady, меню “SmartShare” і пристроями, сумісними з технологією 
SIMPLINK (USB, SIMPLINK або Time MachineReady).

2  Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких меню. 
( : червона, : зелена, : жовта, : синя)

LIST

SUBTITLE

SETTINGS

EXIT

Q.VIEW

P
FAV

GUIDE

MUTE

INPUT

INFO

TV/
RAD

REC/

Q.MENU AD

SMART MY APPS

TEXT T.OPT

APP/
LIVE TV

1 2 3 

4 5 6 

7 8 

0
9  

2

1 1
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SUBTITLE Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.

 RATIO Зміна формату зображення на екрані.

 INPUT Зміна джерела вхідного сигналу.

TV/RAD   Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового мовлен-
ня.

LIST Доступ до списку збережених програм.
 (Пробіл) Введення пробілу в тексті на екрані.

Q.VIEW Повернення до попереднього каналу.

FAV Доступ до списку вибраних каналів.

GUIDE Виклик довідника програм.

 PAGE  Перехід до попереднього чи наступного екрана.

INFO   Перегляд інформації поточної програми та екрана.
 SMART Доступ до меню Головне меню.

 MY APPS Відображення списку програм.

Навігаційні кнопки (вгору/донизу/ліворуч/праворуч) Переміщення пунктами 
меню та параметрами.
OK  Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.

 BACK Повернення до попереднього рівня.

SETTINGS Доступ до головних меню.

EXIT Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепро-
грам.
1  Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких меню. 

( : червона, : зелена, : жовта, : синя)

2  КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ Ці кнопки використовуються для управ-
ління телетекстом.
LIVE TV Повернення до прямого телемовлення.
Q.MENU Вибір меню швидкого доступу.

Кнопки керування ( ) Управління вмістом “преміум”, Time 
MachineReady, меню “SmartShare” і пристроями, сумісними з технологією 
SIMPLINK (USB, SIMPLINK або Time MachineReady).

REC/   Початок запису і відображення меню запису.(лише для моделей із під-
тримкою Time MachineReady)

SLEEP Налаштування таймера сну.

AD Натиснення кнопки AD вмикає функцію звукового опису.

APP/  Виклик меню служби MHP (Тільки в Італії) (залежно від моделі).

P
A
G
E

FAV

MUTE

EXIT

OK

SETTINGS

MY APPS

LIVE TV

REC/ 

TEXT T.OPT Q.MENU

AD

BACK

SMART

APP/SLEEP

TV/
RADSUBTITLE

1 .,;@ 2  abc 3  def

4  ghi 5  jkl 6  mno

7  pqrs 8  tuv

0
9  wxyz

LIST Q.VIEW

GUIDE

RATIO INPUT

INFO

1

2

(Залежно від моделі)
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ВИКОРИСТАННЯ 
ПОСІБНИКА 
КОРИСТУВАЧА
Посібник користувача спрощує доступ до де-
тальної інформації про телевізор.

1 Натисніть кнопку  SMART  для доступу до 
меню Головне меню. 

2 Виберіть Налаштування → ПІДТРИМКА.
3 Виберіть пункт Довідник користувача і 

натисніть OK .

ПІДТРИМКА

Оновлення ПЗ
Перевірка зображення
Перевірка звуку
Перевірка сигналу
Відомості про товар/послугу
Ініціалізація програми
Довідник користувача

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чищення телевізора
Для забезпечення найкращої роботи пристрою 
та для продовження терміну його використання 
рекомендовано регулярно чистити телевізор.

 УВАГА
 y Обов’язково спершу вимкніть 

телевізор, вийміть штепсель кабелю 
живлення з розетки та від’єднайте всі 
інші кабелі.

 y Якщо ви не використовуєте телевізор 
тривалий час, вийміть штепсель 
кабелю живлення з розетки, щоб 
попередити виникнення можливих 
пошкоджень під час грози або стрибків 
напруги в електромережі.

Екран, рамка, корпус і підставка

 y Витираючи пил або незначні забруднення, 
використовуйте суху, чисту та м’яку 
ганчірку.

 y Щоб усунути значніші забруднення, 
витирайте поверхню м’якою ганчіркою, 
змоченою у чистій воді або розчині м’якого 
миючого засобу. Після цього одразу 
витирайте поверхню сухою ганчіркою.

 УВАГА
 y Не торкайтеся екрана, оскільки таким 

чином його можна пошкодити.
 y Не притискайте, не тріть і не 

вдаряйте поверхню екрана нігтями 
чи гострими предметами, оскільки її 
можна подряпати, що призведе до 
спотворення зображення.

 y Не використовуйте хімічні речовини, 
оскільки вони можуть пошкодити виріб.

 y Не розпилюйте рідини на поверхню 
виробу. Якщо всередину телевізора 
потрапить вода, це може спричинити 
пожежу, ураження електричним 
струмом або пошкодження телевізора.

Кабель живлення

Регулярно витирайте пил і бруд, що збирається 
на кабелі живлення.



22

УКРАЇНСЬКА

22 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ / ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Вирішення

Не вдається керувати 
телевізором за 
допомогою пульта 
дистанційного 
керування.

 y Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та 
спробуйте ще раз.

 y Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного 
керування та телевізором.

 y Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування (  до 
,  до ).

Немає зображення та 
звуку.

 y Перевірте, чи виріб увімкнено.
 y Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
 y Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші 

пристрої.

Телевізор раптово 
вимикається.

 y Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може 
відбуватись збій подачі живлення.

 y Перевірте, чи увімкнено функцію Автом. очікування 
(залежно від моделі). / Час вимкнення / Таймер сну в меню 
налаштування ЧАС.

 y Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він 
автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.

У разі під’єднання до 
роз’єму PC (HDMI/
DVI) відображається 
повідомлення  
“Немає сигналу” або 
“Неправильний формат 
сигналу”.

 y Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта 
дистанційного керування.

 y Знову під’єднайте кабель HDMI.
 y Перезавантажте комп’ютер з увімкненим телевізором.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(залежно від моделі)

Технічні характеристики модуля бездротової локальної мережі (TWFM-B006D)

Стандарт IEEE802,11a/b/g/n

Частотний діапазон
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5250 МГц

5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)

Вихідна потужність (макс.)

802,11a: 11 дБм
802,11b: 14 дБм

802,11g: 10,5 дБм
802,11n - 2,4ГГц: 11 дБм
802,11n - 5ГГц: 12,5 дБм

 y У різних країнах використовуються різні діапазони каналів. Користувач не може змінювати чи 
регулювати робочу частоту. Цей пристрій налаштовано відповідно до таблиці регіональних час-
тот. 
 y Цей пристрій слід встановлювати і використовувати на відстані понад 20 см від тіла. Ця фраза є 

загальним положенням, яке слід враховувати в контексті середовища користувача.
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