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LED TV*

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

* Az LG LED TV megnevezés a LED-háttérfénnyel ellátott LCD-képernyőkre vonatkozik.

Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze 
meg, mert később szüksége lehet rá.
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Vigyázat! Biztonsági 
tudnivalók

FIGYELEM
ÁRAMÜTÉST OKOZHAT

NE NYISSA KI

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE 
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY 
HÁTLAPJÁT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. FORDULJON AZ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÉPZETT SZAKEMBEREIHEZ.

Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a 
készülékházban jelen lévő nem szigetelt veszélyes 

feszültségre, melynek nagysága miatt fennáll az áramütés 
veszélye.

Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a 
készülékhez mellékelt fontos kezelési és karbantartási 

(szervizelési) utasításokra.

VIGYÁZAT : A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE 
ÉRDEKÉBEN ÓVJA A TERMÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.

•  A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN A 
GYERTYÁKAT ÉS EGYÉB NYÍLT LÁNGÚ VILÁGÍTÓESZKÖZÖKET MINDIG 
TARTSA TÁVOL A TERMÉKTŐL.

•  Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő 
környezetekbe:
 - Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
 - Nedves területek, például fürdőszoba
 - Hőforrás közelébe, például kályhák és egyéb hőt kibocsátó 

eszközök.
 - Konyhai berendezések vagy párologtató készülékek közelébe, 

ahol könnyen ki vannak téve gőznek vagy olajnak.
 - Esőnek vagy szélnek kitett helyek.
 - A készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot, 

és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli tárgyakat, 
például vázákat, csészéket stb. (pl. az egység fölötti polcokra).

 - Ne tegye gyúlékony tárgyak, például benzin vagy gyertya mellé, 
és ne helyezze közvetlenül a légkondicionáló alá sem.

 - Ne helyezze túlzottan poros helyre.
Ellenkező esetben tűz, áramütés, begyulladás/robbanás, hibás 
működés vagy deformálódás következhet be.

•  Szellőzés
 - A TV-t oda helyezze, ahol megfelelő a szellőzés. Ne tegye szűk 

helyre, például könyvespolcra.
 - Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy párnára.
 - Ne zárja el vagy takarja le a terméket terítővel vagy más 

anyaggal, amíg az áram alá van helyezve.
•  Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a szellőzőnyílásokhoz. Ha sokáig 

nézi a TV-t, a szellőzőnyílások felforrósodhatnak.
•  Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel 

szemben, például ne csavarja és ne törje meg, ne csípje be, ne 
csukja rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordítson különös figyelmet a 
csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel 
kilép a készülékből.

•  Ne mozgassa a TV-t addig, amíg a tápkábel be van dugva az 
aljzatba.

•  Ne használjon sérült vagy lazán csatlakozó tápkábelt.
•  Ügyeljen arra, hogy megfogja a dugót, amikor kihúzza a tápkábelt 

az aljzatból. A TV tápkábelének kihúzásakor ne a kábelt húzza.
•  Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, 

mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
•  A készülék leválasztása a tápellátásról

 - A csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. 
Vészhelyzet esetén a csatlakozódugónak elérhető helyen kell 
lennie.

•  Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a TV-készülékre, vagy 
azon lógjanak. Ellenkező esetben a TV leeshet, ami súlyos sérülést 
okozhat.

•  Kültéri antenna földelése (országonként változhat):
 - Külső antenna használata esetén kövesse az alábbi 

óvintézkedéseket. A kültéri antennarendszer nem lehet 
elektromos légvezetékek vagy egyéb elektromos világítási 
áramkörök közelében vagy olyan helyen, ahol közvetlenül 
érintkezhet ilyen vezetékekkel vagy áramkörökkel, mert az 
halált vagy súlyos sérülést okozhat.
Győződjön meg róla, hogy az antennarendszer földelt, 
hogy némi védelmet nyújtson a feszültségingadozások és a 
felgyülemlett elektromos töltés ellen.
Az Egyesült Államok Nemzeti Elektromos Szabványának (NEC) 
810-es szakasza tartalmazza a pózna és a tartószerkezet 
megfelelő földelésére, az antenna kisülési egységéhez vezető 
huzal földelésére, a földelővezetékek méretére, az antenna 
kisülési egységének helyére, a földelőelektródákhoz való 
csatlakozásra és a földelőelektródára vonatkozó tájékoztatást.
Antenna földelése az ANSI/NFPA 70 Nemzeti Elektromos 
Szabvány szerint
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•  Földelés (Kivéve a nem földelt készülékek esetében.)
 - A háromvillás földelt dugóval rendelkező TV-t háromvillás földelt 

aljzatba kell csatlakoztatni. Bizonyosodjon meg róla, hogy 
csatlakoztatja a földkábelt a lehetséges áramütés elkerülése 
érdekében.

•  A készüléket vagy az antennát sose érintse meg villámláskor. 
Halálos áramütést szenvedhet.

•  Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik a TV-hez 
és a konnektorhoz. Ha nem, a dugó és az aljzat megsérülhet, ami 
szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.

•  Ne dugjon fém- vagy gyúlékony tárgyakat a termékbe. Ha a 
termékbe idegen tárgy kerül, húzza ki a tápkábelt, és forduljon az 
ügyfélszolgálathoz.

•  Ne érjen a tápkábel végéhez annak bedugott állapotában. Halálos 
áramütést szenvedhet.

•  Ha a következők bármelyike bekövetkezik, húzza ki 
azonnal a terméket az áramellátásból, és forduljon a helyi 
ügyfélszolgálathoz.
 - A készülék megsérült.
 - Ha víz vagy más folyékony anyag éri a terméket (pl. a 

tápegységet, a tápkábelt vagy a TV-t).
 - Ha füstöt vagy bármilyen más szagot érez, ami a TV-ből jön
 - Villámlással kísért vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem 

használja.
Ha a TV-t távirányítóval vagy a kikapcsoló gombbal kapcsolta ki, a 
váltófeszültségű áramforrás az egységhez csatlakozik, ha azt nem 
húzta ki.

•  Ne használjon magasfeszültségű készülékeket a TV közelében 
(ilyenek például az elektromos rovarcsapdák). Ez a termék 
meghibásodásához vezethet.

•  Semmiképp se próbálja meg megváltoztatni a terméket az LG 
Electronics írásbeli hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben tűz 
vagy áramütés következhet be. Szervizelés vagy javítás ügyében 
forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz. A jogosulatlan változtatással a 
felhasználó elveszítheti jogosultságát a termék használatára.

•  Csak az LG Electronics által jóváhagyott, engedélyezett 
kiegészítőket/tartozékokat használja. Ellenkező esetben tűz, 
áramütés, hibás működés vagy a termék sérülése következhet be.

•  Soha ne szerelje szét az AC adaptert vagy a tápkábelt. Ez tüzet vagy 
áramütést okozhat.

•  Az adaptert óvatosan kezelje, nehogy leessen vagy megütődjön. Az 
ütődéstől megsérülhet az adapter.

•  A tűzeset vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében 
ne nyúljon nedves kézzel a TV-hez. Ha a csatlakozódugó 
villái nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra, illetve 
portalanítsa.

•  Elemek
 - A tartozékokat (elemek stb.) tárolja gyermekektől távol, 

biztonságos helyen.
 - Ne okozzon rövidzárlatot az elemekben, ne szerelje szét és ne 

hagyja túlhevülni azokat. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne tegye 
ki az elemeket túlzott hőnek.

•  Mozgatás
 - Mozgatáskor ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, 

tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva. 
Nagyobb TV-készülékek szállításához két vagy több személyre 
is szükség lehet. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást a 
TV előlapjára. Ezzel kárt okozhat a készülékben, tűz vagy sérülés 
keletkezhet.

•  A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag 
csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.

•  Ne hagyja, hogy a terméket ütés érje vagy bármilyen tárgy 
beleessen, és ne dobjon semmit a képernyőbe.

•  A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, 
például szöggel, ceruzával és tollal, és ne karcolja meg. Ezzel kárt 
okozhat benne.

•  Tisztítás
 - Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és törölje át a készüléket 

egy puha/száraz kendővel. Ne permetezzen vizet vagy más 
folyadékot közvetlenül a TV-re. Soha ne használjon üvegtisztítót, 
légfrissítőt, rovarirtót, kenőanyagot, (gépkocsihoz való vagy 
ipari) viaszt, súrolószert, hígítót, benzint, alkoholt stb. a termék 
tisztítására, mert ezek károsíthatják a terméket és a panelt. 
Ellenkező esetben áramütés vagy a termék sérülése következhet 
be.
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Előkészületek

•  A készülék legelső bekapcsolásakor a TV inicializálása akár egy 
percig is eltarthat.

•  Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.
•  A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a 

kézikönyvben szereplő ábráktól.
•  A rendelkezésre álló menüpontok és beállítások a bemeneti 

forrástól vagy a termék típusától függően változhatnak.
•  A jövőben újabb funkciókkal bővülhetnek a TV szolgáltatásai.
•  A készülék és a konnektor is könnyen hozzáférhető kell legyen. 

Néhány készülék esetében a kikapcsolás nem a ki-/bekapcsoló 
gombbal történik, hanem a tápkábel kihúzásával.

•  A termékhez mellékelt elemek típustól és országtól függően 
változhatnak.

•  A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban 
feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban – minden 
előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.

•  Az optimális csatlakoztathatóság miatt a HDMI-kábelek és USB-
eszközök dugójának foglalata ne legyen 10 mm-nél vastagabb 
és 18 mm-nél szélesebb. Használjon hosszabbító kábelt, amely 
támogatja az USB 2.0 szabványt, ha az USB-kábel vagy az USB-
memória nem illik a TV-készülék USB-portjába.

A

B

A

B

    

*A <=  10 mm

*B <=  18 mm

•  HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon.
•  Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor 

előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási 
hiba jelentkezik. (Ajánlott HDMI-kábel típusok)
 - Ultra High-Speed HDMI kábel®/TM (maximum 3 m)

•  A ferritmag használata (Típusfüggő)
 - A tápkábel elektromágneses interferenciájának csökkentéséhez 

használja a ferritmagot. Tekerje fel egyszer a tápkábelt a 
ferritmagra.

[Fal felőli oldal] [TV felőli oldal]

10 cm (+ / -2 cm)

Külön megvásárolható 
tartozékok

A külön megvásárolható tartozékok a termékminőség javítása 
érdekében értesítés nélkül változhatnak vagy módosulhatnak. Az alábbi 
kiegészítőket márkakereskedőjénél vásárolhatja meg. Ezek a készülékek 
csak bizonyos típusokkal használhatók.

A típus neve vagy kivitele megváltozhat a termék funkcióinak 
továbbfejlesztésétől, illetve a gyártó körülményeitől vagy az eljárástól 
függően.

Magic távirányító
(Típusfüggő)

AN-MR19BA  

Ellenőrizze a vezeték nélküli modul leírásában, hogy a tévékészülékének 
típusa támogatja-e a Bluetooth-t, hogy meggyőződjön arról, hogy a 
készülék valóban használható-e a Magic távirányítóval.



5

M
A

G
YA

R

Falikonzol

(Típusfüggő)

Feltétlenül a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali 
tartókonzolokat használja. A falikonzol-készletek szabványos méreteit a 
következő táblázat tartalmazza.

A
B

Típus

32/43LM63*
43LM65*
32/43LM56*
32/43LM57*

VESA (A x B) (mm) 200 x 200

Szabványos csavar M6

Csavarok száma 4

Falikonzol LSW240B
MSW240

A TV felemelése és 
mozgatása

A TV mozgatásakor vagy felemelésekor a karcolódás vagy egyéb sérülés 
elkerülésére, valamint a biztonságos szállítás érdekében a készülék 
típusától és méretétől függetlenül olvassa el a következő utasításokat.

•  A TV-készüléket az eredeti dobozában vagy csomagolásában 
ajánlott mozgatni.

•  A TV mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábelt és az 
összes többi kábelt.

•  Amikor a TV-t a kezében tartja, a képernyő sérülésének elkerülése 
érdekében a hátlapja nézzen Ön felé.

•  Tartsa erősen a TV tetejét és alját. Ne tartsa a készüléket az áttetsző 
részénél, a hangszórónál vagy a hangszórórácsnál fogva.

•  Nagy méretű TV szállításához legalább 2 emberre van szükség.
•  Ha kézzel szállítja a TV-készüléket, tartsa azt az ábrán látható 

módon.

•  A TV-készüléket a szállítás során óvja az ütődéstől és a túlzott 
rázkódástól.

•  A TV-készüléket a szállításkor tartsa függőlegesen, ne fordítsa az 
oldalára, illetve ne döntse balra vagy jobbra.

•  Ne próbálja meg túlzott erővel hajlítgatni a keretet, mivel ez a 
kijelző megrongálódásához vezethet.

•  A TV mozgatásakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a kiálló 
gombokban.
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•  Mindig tartózkodjon a képernyő megérintésétől, mert 
azzal a képernyő sérülését idézheti elő.

•  Az állvány TV-készülékhez való csatlakoztatásakor 
helyezze a készüléket képernyővel lefelé egy párnázott 
asztalra vagy egyenes felületre, hogy megvédje a 
képernyőt a karcolódásoktól.

Felszerelés az asztalra

1 Emelje fel a TV-készüléket, és állítsa az asztalon függőleges 
helyzetbe.
•  A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 10 

cm helyet.

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

10 cm

(Típusfüggő)

2 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.
•  Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőanyagot stb.) a 

csavarokra a termék összeszerelésekor. (Ha így tesz, azzal 
károsíthatja a terméket.)

•  Ha állványra szereli a TV-készüléket, gondoskodjon arról, 
hogy az ne boruljon fel. Ellenkező esetben a készülék 
leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.

•  A készülék biztonságosságának és élettartamának 
megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem hagyott 
tartozékokat.

•  A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok 
használata által okozott károkra és sérülésekre.

•  Győződjön meg róla, hogy a csavarok megfelelően 
vannak behelyezve, és kellőképp meg vannak húzva. (Ha 
nem húzza meg elég szorosan a csavarokat, a felszerelt 
TV-készülék előredőlhet.) Ne húzza meg túl erősen a 
csavarokat; ellenkező esetben a csavarok megsérülhetnek 
és nem rögzíthetnek megfelelően.

A TV falhoz rögzítése

(Típusfüggő)

1 Helyezze a szemescsavarokat vagy a TV-konzolokat és csavarokat a TV 
hátlapjára, majd húzza meg azokat.
•  Ha a készülékben csavarok találhatók a szemescsavarok helyén, 

először távolítsa el a csavarokat.
2 Rögzítse a falhoz a fali tartókonzolokat a csavarokkal.

Párosítsa össze a fali tartókonzol és a TV hátlapján lévő 
szemescsavarok helyét.

3 Erős kötél segítségével kösse össze a szemescsavarokat és a fali 
tartókonzolokat. Tartsa a kötelet a sima felületre vízszintesen.

•  A TV biztonságos elhelyezése érdekében megfelelő méretű és 
teherbírású állványt vagy szekrényt használjon.

•  A konzolok, csavarok és kötelek nem tartozékok. Kiegészítő 
tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezhet be.
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Felszerelés a falra

Elővigyázatosan rögzítsen egy fali tartókonzolt a TV hátlapjára, majd 
szerelje a fali tartókonzolt egy stabil, a padlóra merőlegesen álló falra. 
Ha más építőanyagokhoz rögzíti a TV-készüléket, hívjon szakembert. Az 
LG azt javasolja, hogy a fali rögzítést bízzák szakemberre. Mindazonáltal 
az LG fali tartókonzol használatát javasoljuk. Az LG fali tartókonzol 
csatlakoztatott kábelekkel együtt is egyszerűen mozgatható. Ha nem az 
LG fali tartókonzolját használja, kérjük, használjon olyan tartókonzolt, 
mellyel a készülék biztonságosan rögzíthető a falhoz úgy, hogy a 
kábelek számára is marad elég hely. A rögzített tartókonzol felszerelése 
előtt javasolt csatlakoztatni a kábeleket.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

(Típusfüggő)

•  Mielőtt a TV-készüléket a falra szereli, távolítsa el az 
állványt a csatlakoztatás műveleteinek fordított sorrendű 
elvégzésével. 

•  További információkat a csavarokról és a fali tartókonzolról 
a Külön megvásárolható tartozékok című részben olvashat.

•  Ha a készüléket falra kívánja szerelni, csatlakoztassa a 
VESA (külön beszerezhető) fali tartókonzolt a készülék 
hátuljához. Ha a készüléket a (külön beszerezhető) fali 
tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse a leesés 
elkerülése érdekében.

•  Amikor a falra szereli a TV-t, semmiképp se lógjon ki 
belőle hátul a tápkábel és a jeladó kábelek.

•  Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy 
olajpárának lehet kitéve. Ez kárt tehet a termékben, és a 
termék leesését okozhatja.

•  A fali tartókonzol felszerelésekor ajánlott az állvány 
rögzítőhelyének megfelelő védelme a kosztól és a rovaroktól 
(például ragasztószalaggal). (Típusfüggő) 

Állvány rögzítőhelye
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Csatlakoztatás

Csatlakoztasson különböző külső eszközöket a TV-készülékhez, és 
váltson át bemeneti módra a külső eszköz kiválasztásához. Külső eszköz 
csatlakoztatására vonatkozó további tudnivalókat az egyes eszközök 
használati útmutatójában talál.

Antenna/kábel
Csatlakoztassa a TV-t egy fali antennaaljzatba egy RF-kábellel (75 Ω).

•  2-nél több TV használatához használjon jelosztót.
•  Nem megfelelő képminőség esetében alkalmazzon jelerősítőt a 

minőség javítása érdekében.
•  Ha a csatlakoztatott antenna használatával a képminőség gyenge, 

állítsa be az antennát a megfelelő irányba.
•  Az antennakábel és az átalakító nem tartozék.

Műholdvevő
Csatlakoztassa a TV-készüléket a műholdvevő antennához tartozó 
aljzathoz RF kábellel (75 Ω). (Típusfüggő)

CI-modul
A kódolt (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális TV 
üzemmódban. (Típusfüggő)

•  Győződjön meg arról, hogy a CI-modult a megfelelő irányban 
helyezte be a PCMCIA kártyanyílásba. Ha a modult nem 
megfelelően helyezi be, azzal károsíthatja a TV-készüléket és a 
PCMCIA kártyanyílást.

•  Ha a CI+ CAM csatlakoztatása után a tévé nem játszik le sem 
video-, sem audiotartalmat, vegye fel a kapcsolatot a földi 
sugárzású/kábel/műholdas adás szolgáltatójával.

Egyéb csatlakozások
Csatlakoztasson külső eszközöket TV-jéhez. A legjobb kép- és 
hangminőség érdekében a külső eszközöket HDMI-kábellel 
csatlakoztassa a TV-hez. Egyes kábeleket külön kell megvásárolni.

HDMI

•  A HDMI-kábel csatlakoztatásakor a készüléket és a külső 
eszközöket ki kell kapcsolni és meg kell szakítani a kapcsolatot az 
áramforrással.

•  Támogatott HDMI hangformátum :
(Típusfüggő)
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),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

USB

Előfordulhat, hogy egyes USB-elosztók nem működnek. Ha a készülék 
nem érzékeli az USB-elosztón keresztül csatlakozó USB-eszközt, 
csatlakoztassa azt közvetlenül a TV-készülék USB-portjához.
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Külső készülékek

A csatlakoztatható külső eszközök: Blu-ray lejátszó, HD-vevőkészülékek, 
DVD-lejátszók, videomagnók, audiorendszerek, USB-tárolóeszközök, 
számítógépek, játékeszközök és egyéb külső eszközök.

•  A külső eszköz csatlakozása függhet a típustól.
•  Csatlakoztassa a külső eszközöket a TV-készülékhez a TV-port 

sorrendjétől függően.
•  Ha Blu-ray/DVD-felvevőn vagy videomagnón rögzít egy TV-műsort, 

győződjön meg róla, hogy a TV jelbemeneti kábelét a DVD-felvevőn 
vagy a videomagnón keresztül csatlakoztatta a TV-hez. A felvételre 
vonatkozó további tudnivalókat a csatlakoztatott eszköz használati 
útmutatójában találja meg.

•  A használatra vonatkozó utasítások a külső berendezés használati 
útmutatójában találhatók.

•  Ha játékeszközt csatlakoztat a TV-készülékhez, használja az adott 
eszköz saját kábelét.

•  Előfordulhat, hogy PC módban felbontással, a függőleges mintával, 
a kontraszttal vagy a fényerővel kapcsolatos zaj lép fel. Zaj 
esetén módosítsa a PC-kimenetet más felbontásra, módosítsa a 
képfrissítési sebességet más értékre, vagy állítsa be a fényerőt és a 
kontrasztot a [Kép] menüben, amíg tiszta nem lesz a kép.

•  PC-módban előfordulhat, hogy egyes felbontási beállítások a 
grafikus kártyától függően nem működnek megfelelően.

•  Ha a csatlakoztatáshoz vezetékes LAN-t használ, javasoljuk, hogy 
CAT 7 kábelt használjon. (Csak a(z)  port megléte esetén.)

•  Az LM-sorozat HDR-képei (High Dynamic Range) megtekinthetők 
interneten keresztül vagy USB és HDMI 1.4 kompatibilis eszközzel.

A gomb használata 

A TV-funkciókat egyszerűen vezérelheti a gomb segítségével.

Alapfunkciók 

Bekapcsolás (Nyomja meg)
Kikapcsolás 1 (Nyomva tartásra)
Menüvezérlés (Megnyomásra 2)
Menü kiválasztása (Nyomva tartásra 3)

1 A futó alkalmazások bezárulnak, a folyamatban lévő felvételek 
leállnak. (Országtól függően)

2 Röviden nyomja meg a beállítások gombot, amikor a TV be van 
kapcsolva, és lépjen be a menübe.

3 A funkciót akkor tudja használni, ha belép a menüvezérlésbe.

A menü beállítása (távirányító segítségével)

A TV bekapcsolt állapotában nyomja meg a  gombot. A gomb 
segítségével módosíthatja a menübeállításokat.

A készülék kikapcsolása.

A bemeneti jelforrás módosítása.

A hangerő szabályozása.

Tallózás a mentett programok között.
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A távirányító használata

(Típusfüggő)

A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai 
alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak 
megfelelően használja a TV-készüléket.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az 
(1,5 V AAA) elemeket, ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő 

 és  jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét. Az 
elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni.

A távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani.

1 1

1

1

1

(A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok 
és szolgáltatások nem elérhetőek.)

  A használathoz tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.

 (BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB)  A TV be- és kikapcsolása.
   A rádió-, TV- és DTV-csatorna kiválasztása.

 (KERESÉS)  Tartalmak (például: TV-műsorok, filmek vagy 
egyéb videók) kereséséhez írja be a keresendő kifejezést a webes 
keresőmezőbe. 

  Digitális üzemmódban a preferált feliratozás 
megjelenítése.

 (Gyorsbeállítások)  A Gyorsbeállítások megnyitása.
 (BEMENET)  A bemeneti jelforrás módosítása.

Számos gombok  Számok bevitelére szolgálnak.
  Hozzáférés a [Gyorssegély] funkcióhoz.

  Megjeleníti az elmentett programok listáját.
 (TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK)  További távirányító funkciók 

megjelenítése.
   GYORS HOZZÁFÉRÉS szerkesztése.

 - A GYORS HOZZÁFÉRÉS funkció lehetővé teszi egy tetszőleges 
alkalmazás vagy Live TV megnyitását a számozott gombok 
lenyomása és lenyomva tartása által.

    A hangerő szabályozása.
  Az audió leírások funkció bekapcsol.

  A kedvenc csatornalista megjelenítése.
  A programkalauz megjelenítése. 

 (NÉMÍTÁS)  Az összes hang elnémítása. 

 (NÉMÍTÁS)  Az [Kis. leh.] menüpont elérése.
    Tallózás a mentett programok között.

1  Streaming szolgáltatások gombjai  Csatlakozik a 
videostreaming szolgáltatáshoz.

 (FŐMENÜ)  A Otthon megnyitása.
 (FŐMENÜ)  Megjeleníti az előzményeket.

  Alvásidő beállítása.
  Visszatérés az előző szintre. 

  A képernyőmenü bezárása és visszatérés TV üzemmódba. 
Navigációs gombok (fel/le/balra/jobbra)  Görgetés a 
menüpontok és beállítások között.

 (OK)  Menük vagy opciók kiválasztása, illetve a bevitt adatok 
jóváhagyása.

  (Teletext gombok)  A Teletext funkció 
vezérlőgombjai. 

  Felvétel megkezdése és a felvétel menü megjelenítése. (Csak 
Time MachineReady típus esetén)

 (Energiatakarékos üzemmód)  A képernyő fényerejének 
beállítása az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

 (Vezérlőgombok)  Vezérlőgombok  a 
médiatartalmakhoz.

, , ,   Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat 
jelenítenek meg.
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A Magic távirányító 
használata

(Típusfüggő)

A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai 
alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak 
megfelelően használja a TV-készüléket.

Abban az esetben, ha értesítést kap arról, hogy a „[A Magic 
Remote(mozgásérzékelős távirányító) elemének töltöttsége alacsony. 
Kérjük, cseréljen elemet.]”, akkor cserélje ki az akkumulátort.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az 
elemeket (1,5 V AA), ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő 

 és  jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét. A 
távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani. Az elemeket a 
behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni.

1 1

1 1

1

(A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok 
és szolgáltatások nem elérhetőek.)

  A használathoz tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.

 (BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB)  A TV be- és kikapcsolása.

,   A set-top boxot be- vagy kikapcsolhatja a TV univerzális 
távirányítójához való hozzáadással.
Számos gombok  Számok bevitelére szolgálnak.

  Hozzáférés a [Gyorssegély] funkcióhoz.
 (KÖTŐJEL)   bevitele számok között (pl.: 2-1 vagy 2-2). 
,   Megjeleníti az elmentett programok listáját.
 (TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK)  További távirányító funkciók 

megjelenítése.
  GYORS HOZZÁFÉRÉS szerkesztése.

 - A GYORS HOZZÁFÉRÉS funkció lehetővé teszi egy tetszőleges 
alkalmazás vagy Live TV megnyitását a számozott gombok 
lenyomása és lenyomva tartása által.

  Az audió leírások funkció bekapcsol.

    A hangerő szabályozása.

 (NÉMÍTÁS)  Az összes hang elnémítása.

 (NÉMÍTÁS)  Az [Kis. leh.] menüpont elérése.
    Tallózás a mentett programok között.

 (Hangfelismerés)  A hangfelismerés funkció használatához 
hálózati kapcsolat szükséges. Amikor a hangerősáv megjelenik a 
TV-képernyőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és mondja 
be hangosan a parancsot.

 (FŐMENÜ)  A Otthon megnyitása.

 (FŐMENÜ)  Megjeleníti az előzményeket.

 (Gyorsbeállítások)  A Gyorsbeállítások megnyitása.

 (Gyorsbeállítások)  Az [Összes Beállítás] menüpont 
megjelenítése.

 Görgő (OK)  Nyomja meg a  közepét egy menü kiválasztásához. 
A  használatával a csatornaváltás is lehetséges.

    (Fel/le/balra/jobbra)  A fel, le, balra és jobbra 
gombokkal a menüben lehet lépkedni. Ha a     gombokat 
akkor nyomja meg, amikor a kurzor használatban van, akkor a 
kurzor eltűnik a képernyőről, és a Magic Remote - mozgásérzékelős 
távirányító hagyományos távirányítóként kezd el működni. A kurzor 
megjelenítéséhez rázza meg a Magic Remote - mozgásérzékelős 
távirányítót balra és jobbra.

,   Visszatérés az előző szintre.
,   A képernyőmenük törlése és visszatérés az előző 

parancshoz.

,   A programkalauz megjelenítése.
1  Streaming szolgáltatások gombjai  Csatlakozik a 

videostreaming szolgáltatáshoz.
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 (BEMENET)  A bemeneti jelforrás módosítása.
 (BEMENET)  Hozzáférés a [Otthoni irányítópult] funkcióhoz.

  Megjeleníti a set-top box főmenüjét.

 - Amikor nem a set-top box segítségével néz műsort: a set-top box 
képernyője jelenik meg.
, , ,   Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat 

jelenítenek meg.
  A felvétel funkció elindítása.

,  (Vezérlőgombok)  A médiatartalmak vezérlése.

A Magic távirányító regisztrálása 

A Magic távirányító regisztrálásának módja

A Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót a használat előtt 
párosítani kell a TV-készülékkel.

1  Tegyen elemet a Magic Remote távírányítóba és kapcsolja be a tévét.
2 Mutasson a Magic Remote-tal a tévére és nyomja meg a távirányítón 

a  Görgő (OK) gombot.
*  Ha a tévé nem regisztrálja a Magic Remote-ot, próbálja meg újra a 

tévé ki-, majd visszakapcsolása után.

A Magic távirányító regisztrálásának törlése

A Magic Remote és a TV párosításának megszüntetéséhez nyomja 
meg egyszerre a ,  és a  (FŐMENÜ) gombokat, és tartsa 
lenyomva azokat öt másodpercig.

*  A  ,  gomb nyomva tartásával lehet a Magic Remote-ot 
egyszerűen újraregisztrálni.

•  Ne használjon együtt használt és új elemeket. Ez az 
elemek túlmelegedését és szivárgását okozhatja.

•  Az akkumulátor nem megfelelő polaritású csatlakoztatása 
az akkumulátor felrobbanását vagy szivárgását 
okozhatja, ami tűzhöz, személyi sérüléshez vagy 
környezetszennyezéshez vezethet.

•  Ez a készülék elemeket használ. Lakóhelyén lehetnek 
olyan szabályok, amelyek szerint az elemeket 
környezetvédelmi megfontolások miatt külön kell 
ártalmatlanítani. Az elemek ártalmatlanításával vagy 
újrahasznosításával kapcsolatban forduljon a helyi 
hatóságokhoz.

•  A benne vagy a termékben lévő elemek nem tehetők 
ki túlzott hőnek, például napsugárzásnak, tűznek vagy 
hasonlónak.

Használati útmutató

A TV-vel kapcsolatban további információk olvashatók a termékhez 
tartozó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN. 

•  A HASZNÁLATI UTASÍTÁS megnyitása    ( )  
[Általános]  [A TV leírása]  [Felhasználói segédlet]

Hibaelhárítás

A TV nem irányítható a távirányítóval.

•  Ellenőrizze a készüléken a távirányító érzékelőjét, majd 
próbálkozzon újra.

•  Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a 
távirányító között.

•  Ellenőrizze, hogy az elemek továbbra is működnek-e és 
megfelelően be vannak-e helyezve (  - ,  - ).

Nem látható kép és nem hallható hang.

•  Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék.
•  Ellenőrizze, a tápkábel csatlakozik-e a fali aljzatba.
•  Más készülékek csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy hibás-e a fali 

aljzat.
A TV hirtelen kikapcsol.

•  Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás zavara állhat 
fenn.

•  Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva az automatikus kikapcsolás 
funkció az időre vonatkozó beállításoknál.

•  Ha a TV bekapcsolt állapota közben nincs jel, a TV 15 perces inaktív 
állapotot követően automatikusan kikapcsol.

A számítógéphez való csatlakozásnál (HDMI) nincs felfedezhető jel.

•  A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
•  Csatlakoztassa ismét az HDMI kábelt.
•  Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a TV-készülék már be van 

kapcsolva.
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Rendellenes megjelenítés

•  Ha a készüléket megtapintva hidegnek érzi, bekapcsoláskor egy kis 
vibrálást észlelhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék 
meghibásodását.

•  Ez a panel egy továbbfejlesztett termék, amely több millió pixelt 
tartalmaz. Előfordulhat, hogy a panelen 1 ppm méretű, pici fekete 
pontokat és/vagy fényes és színes pontokat (piros, kék vagy zöld) 
lát. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását, valamint nem 
befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.
Ez a jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes 
rá a csere vagy a visszatérítés.

•  Előfordulhat, hogy a panel fényereje és színe a megtekintési 
helyzettől függően eltérő (bal/jobb/fent/lent).
Ez a jelenség a panel tulajdonságai miatt fordul elő. Nem 
kapcsolódik a készülék teljesítményéhez, és nem utal hibás 
működésre.

•  Állókép hosszú ideig történő megjelenítése esetén képbeégés 
alakulhat ki. Kerülje el, hogy a TV képernyője hosszú ideig állóképet 
jelenítsen meg.

Kiadott hang

•  „Pattogás”: Pattogás hallható, amikor a TV nézésekor vagy 
kikapcsolásakor a hőmérséklet és a páratartalom miatt 
összehúzódik a műanyag. Ez a zaj gyakori azon készülékeknél, ahol 
termikus deformációra van szükség.

•  Az áramkör/panel zúgása: Halk zaj távozik a nagysebességű 
kapcsolóáramkörből, amely nagy mennyiségű áramot szolgáltat a 
készülék működtetéséhez. Készüléktől függően változik.
Ez a távozó hang nem befolyásolja annak teljesítményét és 
megbízhatóságát.

•  A termék tisztítása közben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön 
semmilyen folyadék vagy idegen tárgy a felső, bal, illetve 
jobb oldali panelek és a hátoldali panel közé. (Típusfüggő) 

•  Csavarja ki a felesleges vizet vagy tisztítószert a rongyból.
•  Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a TV 

képernyőjére.
•  Csak a képernyő tisztításához szükséges mennyiségű 

vizet vagy tisztítószert permetezze a tisztításhoz használt 
rongyra.
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Műszaki adatok

(Országtól függően)

A műsorsugárzás műszaki jellemzői

Digitális TV Analóg TV

Műsorszórási rendszer
DVB-S/S2

DVB-C
DVB-T/T2

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

Csatorna lefedettsége
(Sáv)

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

II. S-sáv : 230 - 300 MHz
III. S-sáv : 300 - 470 MHz

Tárolható programok 
maximális száma 6000 3000

Külső antenna 
impedanciája 75 Ω

CI modul (szél. x mag. x 
mély.) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
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(A 32/43LM56* kivételével)

Vezeték nélküli modul (LGSBWAC92) specifikációi

Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvencia-tartomány Kimeneti teljesítmény (max.)

2400 - 2483,5 MHz
5150 - 5725 MHz

5725 - 5850 MHz (Az Európai Unión kívüli országokra vonatkozóan)

18 dBm
18 dBm
12 dBm

Bluetooth

Frekvencia-tartomány Kimeneti teljesítmény (max.)

2400 - 2483,5 MHz 8 dBm

Mivel a sávcsatornák országonként eltérhetnek, a felhasználó nem változtathatja meg vagy állíthatja be a működési frekvenciát. Ezt a terméket a 
regionális frekvenciatáblázat szerint állították be.
A felhasználó biztonsága érdekében mind a felszerelés, mind a működtetés közben legalább 20 cm távolságot ajánlott tartani a készüléktől.
Az “IEEE 802.11ac” nem érhető el minden országban.

(Csak 32/43LM56*)

Vezeték nélküli modul (LGSWFAC81) specifikációi

Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvencia-tartomány Kimeneti teljesítmény (max.)

2400 - 2483,5 MHz
5150 - 5725 MHz

5725 - 5850 MHz (Az Európai Unión kívüli országokra vonatkozóan)

18,5 dBm
20,5 dBm
12 dBm

Mivel a sávcsatornák országonként eltérhetnek, a felhasználó nem változtathatja meg vagy állíthatja be a működési frekvenciát. Ezt a terméket a 
regionális frekvenciatáblázat szerint állították be.
A felhasználó biztonsága érdekében mind a felszerelés, mind a működtetés közben legalább 20 cm távolságot ajánlott tartani a készüléktől. 
* Az “IEEE 802.11ac” nem érhető el minden országban.

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet 0 °C – 40 °C

Üzemi páratartalom Legfeljebb 80 %

Tárolási hőmérséklet -20 °C – 60 °C

Tárolási páratartalom Legfeljebb 85 %
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Információk a nyílt 
forráskódú szoftverrel 
kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek 
forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a 
http://opensource.lge.com webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási 
nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az 
adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani 
tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@
lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három 
évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez 
az információ.

Licencek

(Csak a Magic Remote távirányítót támogató modellek esetén)



A készülék típusszáma és sorozatszáma a termék 
hátlapján és egyik oldalán látható. 
Jegyezze fel őket ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg 
javításra lenne szükség.

Típus

Sorozatszám



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.


