MANUAL DE INSTRUÇÕES

Segurança e
Referência
LED TV
* TV LG LED usa a melhor tecnologia de LED backlight.

43UH6000
49UH6000
55UH6050

43UH6100
49UH6100
55UH6150

65UH6150
58UH6300
43UH6500

49UH6500
55UH6500
60UH6500

65UH6500
75UH6550

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente
este manual e mantenha-o para futuras referências.
PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NECESSÁRIO SINAL
DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO
WIDESCREEN.
MFL69273703 REV.00 JAN/16

*MFL69273703*

Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu
uwtizyt"{jwnŅvzjfxhtsin°jxjinxutsngnqnifij-fywf{xit
nosso site www.lge.com/br/suporte ou entre em contato
com o SAC.
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Prezado Consumidor,
[fwfgsx j gjr{nsit Ć Qfr qnf WR0 {thĀ jxy qjvando para sua casa um produto de alta tecnologia
jijkhnqtujwft/`xzkwzfijytitxtxwjhzwxtx
lendo atentamente este manual e seguindo as
twnjsyf°jxfvznijxhwnyfx/^jfnsifxzwlnwjriº{ndas, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O
sºrjwtijfyjsinrjsytjxysfºqynrfhfufijxyj
manual.

Meio Ambiente
Somos uma empresa preocupada com o meio amgnjsyj/ Z stxxt htruwtrnxxt  uwtrt{jw t fuwnrtwfrjsyt htsy szt0 uwthzwfsit ijxjs{tq{jw
uwtizytxhtrtr}nrtijrfyjwnfnxwjhnhq{jnx/L
xzf htsxhnĀshnf frgnjsyfq yfrgr  nrutwyfsyj0
ijxynsjjxxjxrfyjwnfnxijktwrffijvzfif/^nlffx
inhfxfgfn}tjhtqfgtwjhtrtrjntfrgnjsyj5

sjxhuntx0 htruwjxxtwjx0 jyh/-0 jshfrnsmfsittx
Ćxhtrufsmnfxjxujhnfqnfifxjrwjhnhqfljr/Yt
vzjnrjjsjrotlzjjxyjxnyjsxjrqn}titrxynht/

Aviso importante
[fwf jxyfgjqjhjw zr s {jq ij zint xjlzwt0 wjhtrjsifrtxfozxyfwt{tqzrjfzrs {jqgfn}tjjr
xjlzniffzrjsyfwqjsyfrjsyjtxtrfyutijwtz{nqthtsktwyf{jqrjsyjjxjrinxytw°jx/
_frgrwjhtrjsifrtxj{nyfwfj}utxntuwtqtslfiffwz itxrznytfqytx/
[fwf wjkjwĀshnf0 qnxyfrtx fgfn}t fqlzsx j}jruqtx0
com as respectivas intensidades sonoras em decignx/
EVITE O USO PROLONGADO DO APARELHO COM
VOLUME SUPERIOR A 85 DECIBÉIS POIS ISTO
PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.
Exemplos

1. Manuais e Embalagens:
Os materiais utilizados nas embalagens (manuais,
hfn}fxijufujqt0uqxynhtx0xfhtxjhfqtxijP[^
 nxtutw- itx uwtizytx WR xt CBB wjhnhq{jnx/
Procure fazer esse descarte preferencialmente em
recicladores especializados.
1. Ytwjhtrjsi{jqtijxhfwyj ij unqmfx tz gfyjwnfx jr qn}t
comum.
2. Após o uso, estes itens devem
ser descartados de forma adevzfif0 xtg t wnxht ij thfxntsfwjrifstxftrjntfrgnjsyjjĆxfºijmzrfsf
"NtsfrfsFBCijCC&DBBK-/
3. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para
kfhnqnyfwj{nfgnqnfwtijxhfwyjfijvzfitijfufrelhos celulares, pilhas e baterias.
4. Lywf{x it [wtlwfrf Ntqjyf Tsyjqnljsyj0 f WR
disponibiliza pontos de coleta em localidades di{jwxfx0nshqznsitfxxnxyĀshnfxyhsnhfxfzytwnfifxifWRPqjhywtsnhx/[fwfrfnxnsktwrf°jx{nsite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou
htsyfyj stxxt ^LN fywf{x it sºrjwt FBBF
GFBB "Nfunyfnx j ]jln°jx rjywtutqnyfsfx- tz
BKBBJBJGFGF"ijrfnxqthfqnifijx-/

Nível de Decibéis

2. Pilhas e Baterias:

30

Biblioteca silenciosa, sussurros leves.

40

^fqfijjxyfw0wjkwnljwfitw0vzfwytqtsljit
trânsito.

50

Trânsito leve, conversação normal, escritório
silencioso.

60

Ar condicionado a uma distância de 6 m,
rvznsfijhtxyzwf/

70

Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.

80

_wkjltrintijhnifij0htqjytwijqn}t0
alarme de despertador a uma distância de
60 cm.

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS
EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90

Xjyw®0rtythnhqjyf0ywkjltijhfrnsmt0
cortador de grama.

100

Nfrnsmtijqn}t0xjwwfjqywnhf0kzwfijnwf
usjzrynhf/

120

^mt|ijgfsifijwthpjrkwjsyjĆxhfn}fx
fhºxynhfx0ywt{t/

140

_nwtijfwrfijktlt0f{ntfofyt/

180

Lançamento de foguete.

TsktwrfthjinifujqfOjfksjxx]jxjfwhmQtzsifynts0
por cortesia.

3. Produto:
YtŅrijxzf{nifºynqijxynsjhtwwjyfrjsyjrfyjwnfnx ujwnltxtx ij stxxtx uwtizytx "ufnsnx0 hnLED TV | LG do Brasil
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Instruções de Segurança
]jxujnyjxjruwjfxxjlznsyjxuwjhfz°jxufwfj{nyfwxnyzf°jxujwnltxfxjfxxjlzwfwtr}nrtijxjrujnho do seu produto.

Nota
PARA REDUZIR O RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA.
NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO
DO APARELHO. NÃO EXISTEM
PEÇAS PARA AJUSTE PELO
USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO
SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.
Pxyjx rgtqtijwjqruflt htr utsyf ij ņjhmf
dentro de um triângulo
jvznqyjwt uwjyjsij fqjwyfw t
zxzwntufwffuwjxjsfij{tqyfgem perigosa não isolada dentro
do compartimento do produto,
vzj utij xjw ij rflsnyzij xzŅhnjsyj ufwf htsxynyznw wnxht ij
hmtvzjjqywnhtĆxujxxtfx/
Z utsyt ij j}hqfrft
dentro de um triângulo
jvznqyjwt uwjyjsij fqjwyfw t zxzwnt ufwf f uwjxjsf
ij nsxywz°jx nrutwyfsyjx ij
funcionamento e manutenção
"fxxnxyĀshnf- sf qnyjwfyzwf vzj
acompanha o produto.

٪ Pxyjnyjrtfozifwfjsyjsder e usar o produto com segurança. Por favor, leia cuidadosamente antes de utilizar o
produto.
Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Siga todas as instruções.
Preste atenção a todos os avisos.

٪ Yt zxj t fufwjqmt uw}nrt
Ćlzf/

Aviso

٪ Não obstrua as aberturas de
ventilação. Instale de acordo
htr fx nsxywz°jx ijxhwnyfx
sjxyjrfszfqijnsxywz°jx/

٪ Não ignore estas mensagens
j j{nyj kjwnrjsytx xwntx j
jr hfxtx j}ywjrtx rtwyj
acidental.

Cuidado
٪ Não ignore estas mensagens
e evite ferimentos leves e danos ao produto.

٪ Não aperte com força o painel com as mãos ou com um
tgojyt fŅfit htrt uwjlt0
qunx0hfsjyfjstfwwfsmjf
xzujwk hnj/

٪ Limpe somente com pano
seco.

Aviso/Cuidado
٪ PARA EVITAR O RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIOS, NÃO EXPONHA
ESTE EQUIPAMENTO À
CHUVA OU UMIDADE.

"nshqznsit fruqnŅhfitwjx-
vzjuwtizfrhfqtw/
٪ O cabo fornecido possui dois
pinos polarizados e um terceiro para aterramento. De
rfsjnwf sjsmzrf vzjgwj t
plugue tipo terra. Se o cabo
ij ktwf st xj jshfn}fw sf
tomada, consulte um eletricista e solicite a substituição
da tomada obsoleta (os tipos
podem variar dependendo do
rtijqt-/

٪ Ytnsxyfqjuw}nrtfktsyjx
ij hfqtw yfnx htrt fvzjhjdores, medidores de calor,
ktl°jx tz tzywtx fufwjqmtx
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٪ [wtyjof t hfgt ij fqnrjsyftijxjwunxfittzuz}fit0
principalmente nos plugues,
nas entradas e nos pontos de
xf ifitfufwjqmt/

٪ Use somente acessórios
twnlnsfnx jxujhnŅhfitx stx
rfszfnx vzj fhtrufsmfr t
produto.
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٪ Para transportar seu aparelho use somente carrinhos,
xzutwyjx0 ywnux0 gwffijnwfx
tz rjxfx vzj xzutwyjr t
ujxtituwtizytjxujhnŅhfit
no manual. Quando for efeyzfwvzfqvzjwrt{nrjsyft
faça-a com todo cuidado para
j{nyfwkjwnrjsytxjutxx {jnx
vzjifxitfufwjqmt/

٪ Desligue o aparelho da tomada durante tempestades
ij wfntx tz vzfsit st ktw
zxfit utw zr qtslt ujw tit
de tempo.

٪ Qffhtsxjwytxxtrjsyjhtr
ujxxtfq vzfqnŅhfit/ Z htsxjwyt  sjhjxxwnt vzfsit
t fufwjqmt ktw ifsnŅhfit ij
alguma forma, como cabo de
fqnrjsyft tz uqzlzj vzjgwfit0 q vznitx tz tgojytx
yjsmfrhf itijsywtitfufrelho, o aparelho tenha sido
j}utxytĆhmz{ftzzrnifij0
não funcione normalmente
ou tenha sido derrubado.

٪ Yt htqj tgojytx ij rjyfq
tz vzfqvzjw tzywt rfyjwnfq
condutor no cabo de alimenyft/Ytytvzjsfj}ywjrndade do cabo de alimentação
jsvzfsytjqjjxyhtsjhyfit/
٪ Mantenha todo material de
embalagem (calços de isopor,
xfhtx0 jyh/- ktwf it fqhfshj
das crianças. Os calços de

nxtutw xt uwjozinhnfnx xj nsgeridos. Em caso de ingestão,
force o paciente a vomitar e
procure um hospital o mais
wunit utxx {jq/ Lqr inxxt0
tx xfhtx uqxynhtx utijr
hfzxfw fxŅ}nf/ Xfsyjsmftx
fora do alcance das crianças.
٪ Yzshfytvzjstfufwjqmttz
na antena durante tempestades.
٪ Ytijn}jsfifgfyjwtzhfnw
dentro do aparelho, e não
bata na tela com nenhum
tgojyt/
٪ CUIDADOS REFERENTES
AO CABO DE FORÇA: Recorjsifxjvzjtfufwjqmtxjof
conectado a uma tomada
uwuwnf0tzxjof0zrfytrfif
ºsnhfutwfufwjqmt0xjr;gjsofrnsx<tz;wlzfx</
Não conecte muitos aparelhos a uma mesma tomada,
pois isso pode causar curtocircuito ou fogo.

Não sobrecarregue tomadas.
Tomadas sobrecarregadas,
ifsnŅhfifx0 kwtz}fx0 htr
j}yjsx°jx ij Ņtx0 Ņtx ijxcascados ou com isolamento
comprometido podem ser
ujwnltxfx/ \zfqvzjw zrf
ijxxfx htsin°jx utij hfzxfwhmtvzjtzktlt/ajwnŅvzj0
periodicamente, os cabos do
xjz jvznufrjsyt6 xj f xzf
aparência indicar desgaste
tz ifst0 ijxqnlzj t jvznufmento e substitua o cabo por
zrtwnlnsfqfywf{xitxjw{nt fzytwnfit/ [wtyjof t Ņt
ij fqnrjsyft ij vzfqvzjw
fgzxtk xnhttzrjhsnht0yfnx
como ser pisado, esmagado,
torcido, preso em uma porta
LED TV | LG do Brasil

fechada, ou no meio do caminho. Dê atenção especial aos
plugues, tomadas e de onde o
Ņtxfnitfufwjqmt/
 Ytrt{ff_ahtrtŅtsf
tomada. Não use cabo de forfifsnŅhfittzijxlfxyfit/
Não desligue da tomada pelo
Ņtjxnrujqtuqzlzj/
٪ ATENÇÃO: Para diminuir
t wnxht ij hmtvzj tz ktlt0
st j}utsmf jxyj uwtizyt
a chuva, umidade ou outros
q vznitx/ Yt ytvzj sf _a
com as mãos molhadas. Não
nsxyfqjjxyjuwtizytuw}nrt
fnyjsxnsņfr{jnxhtrtlfxtqnsf0{jqfxjstj}utsmff
TV diretamente ao ar-condicionado.

٪ Yt j}utsmf t uwtizyt f
ltyjofrjsytx tz jxunwwtx
i>lzf0 tgojytx hmjntx ij
lzf htrt {fxtx tz yffx
utwhnrfitfufwjqmt"j}5jr
prateleiras acima do apareqmt-/

٪ Assegure-se de conectar o
unst yjwwf it uqzlzj Ć ytmadas com sistema de aterramento (dependendo do
rtijqt-/
٪ O cabo de força fornecido
htrtfufwjqmtjxyijfhtwdo com a norma da ABNT
NBR 14.136 e para sua
maior segurança, instale torfifxfyjwwfifxvzjjxyjofr
de acordo com a norma da
ABNT NBR 5410.
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٪ ^j tx rytitx ij fyjwwfrjsyt st ktwjr utxx {jnx0
contrate um eletricista para
nsxyfqfwzrinxozsytwxjufwfdo. NÃO tente aterrar o proizyt htsjhyfsitt f Ņtx ij
telefone, para-raios ou canos
ij lx "ijujsijsit it rtijqt-/

Disjuntor

Fonte
de
Energia

Somente cabo de força com 3 pinos.

٪ U vzj f _a  qnlfif inwjyfmente na tomada, o acionamento do botão (POWER)
st f ijxqnlfw0 jqj fujsfx
inicia o modo de espera
"xyfsig~-/ [fwf ijxqnlfw ijŅsnyn{frjsyj t fufwjqmt0 wjmova o plugue da tomada.
٪ LIMPEZA: Quando limpar,
desligue da tomada e esfregue suavemente com um
pano macio para evitar arrasm°jx/ Yt gtwwnkj lzf tz
tzywtx q vznitx inwjyfrjsyj
sf _a o vzj utijr thtwwjw
hmtvzjx/ Yt zxj uwtizytx
vz rnhtxhtrtqhttqtztztros abrasivos.
٪ MOVENDO: Antes de mover,
desligue o aparelho e desconecte todos os cabos de
htsj}t/ Yt yjsyj jkjyzfw
a movimentação do aparelho
sozinho. Evite acidentes e
uwjoz txijxsjhjxxwntx/
٪ Antes de mover o aparelho
sem a base, instale imediatamente a TAMPA DE PROTEÇÃO fornecida (alguns
rtijqtx-/
٪ VENTILAÇÃO: Instale a TV
em um local com boa ventilação. Não a instale em um
local apertado, como uma
estante de livros. Não cubra o
produto com panos ou outros
uwtizytx0 utw j}jruqt0 uqxynhtx0 jsvzfsyt qnlfit/ Yt
nsxyfqjjrqzlfwjxj}hjxxn{fmente empoeirados.

٪ Tome cuidado para não tocar
as aberturas de ventilação.
Quando estiver usando a
_a utw zr qtslt ujw tit0 fx
fgjwyzwfxutijrjxyfwvzjstes.
٪ DESCONECTANDO O PLUGUE: Em caso de problema
jqywnht0jxyjuqzlzjjxxjscial para o desligamento do
fufwjqmt/Wnlzjf_aĆytrfifx jr vzj t uqzlzj utxxf
ser manuseado facilmente.
٪ ajwnŅvzj xj t hfgt ij ktwf
jxy htsjhyfit Ņwrjrjsyj
no plugue de alimentação da
TV.

٪

٪
٪ PILHAS: Guarde os acessówntx"gfyjwnf0jyh/-jrzrqtcal seguro fora do alcance das
crianças.
٪ Este aparelho usa pilhas. Em
xzf hnifij&uf x utij mf{jw
qthfnxvzjnsinhfrtsijjxyjx
itens podem ser descartados.
Por favor, entre em contato
com as autoridades locais
ufwf tgyjw nsktwrf°jx ufwf
eliminação ou reciclagem.
٪ Não descarte as pilhas no
fogo.
٪ Não cause curto-circuito,
ijxrtsyjtzujwrnyfvzjfx
unqmfxxjofrfvzjhnifx/
٪ Yt zxj jvznufrjsytx jqtricos de alta tensão perto da
TV. Isto pode resultar em mau
funcionamento do produto.
٪ DEFEITO DE PIXEL: Seu
fufwjqmtzruwtizytijfqyf
tecnologia, com resolução de
DfHrnqm°jxijun}jqx/Xznyt
wfwfrjsyj j}nxynwt utsytx
Ņstx sf yjqf jsvzfsyt jxynver vendo TV, estes pontos
xt un}jqx ijxfyn{fitx j st
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٪

٪

٪

٪

afetam o desempenho do
produto.
Ruídos gerados na TV:
 ܮEstalo ou ruído: este tipo
ij wz it thtwwj vzfsit
estiver vendo ou ligar a
TV. Ele acontece por causa
if htsywft ywrnhf  it
uqxynht ij{nit f yjrujratura e umidade. Este
wz it  htrzr jr fufrelhos onde a deformação
ywrnhfsjhjxxwnf/
 ܮZumbido ou zunido no
painel: wz it ij gfn}t
s {jq ljwfit jr hnwhznytx jqywnhtx vzj ktwsjhj
lwfsij vzfsynifij ij
corrente para alimentar o
aparelho.
Tome cuidado para não tocar
nas aberturas de ventilação.
Ao assistir a TV por um longo
ujw tit0fxfgjwyzwfxij{jsynqft utijr Ņhfw vzjsyjx/
Isso não afeta o desempenho
ou causa defeitos.
Não instale o produto em
zrf ufwjij tsij m fqyt
wnxht ij j}utxnt Ć kzrff
ij qjt tz s{tf/ [tijwt
thtwwjw kfqmfx tz ifsnŅhfw t
produto.
Ao ligar a TV, se a mesma
jxyn{jw kwnf ft ytvzj0 utij
thtwwjwzrfujvzjsfywjrzqft/Txxtstwrfqjstm
nada de errado com a TV. Por
alguns minutos, uns defeitos
ij un}jq utijr xjw {nx {jnx
na tela, aparecendo como
pontos vermelhos, verdes ou
azuis. No entanto, eles não
têm nenhum efeito adverso
sobre o desempenho da TV.
Evite tocar na tela LCD, isto
pode produzir efeitos de disytwtyjrutwwnfsfrjxrf/
Yt yjsyj rtinŅhfw jxyj
uwtizyt ij vzfqvzjw ktwrf
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٪

٪
٪

٪

sem autorização por escrito
da LG Electronics do Brasil. A
rtinŅhft st fzytwnfif
nwhfshjqfwtinwjnytitzxzwntijtujwfwjxyjuwtizytj
yfrgr f htsxjvzjsyj ujwda da garantia.
Se você sentir cheiro de fumaça ou outros odores vindos da TV, ou escutar sons
estranhos, desligue- a da
tomada e entre em contato
htr xjw{nt yhsnht fzytwnzado.
Afaste o produto da luz direta do sol. O produto pode ser
ifsnŅhfit/
Ao montar a TV na parede, no
ufnsjq ywfxjnwt0 hjwynŅvzjxj
de não instalar os cabos de
alimentação e de sinal muito
fujwyfitxtzjrutxntvzj
inŅhzqyj t fhjxxt0 hfxt sjcessite removê-los.
\zfsitzrfnrfljrŅ}fktw
j}ngnif sf _a utw zr qtslt
ujw tit ij yjrut0 jxyf nrfljrutijŅhfwnruwjxxfujwmanentemente na tela. Evite
j}ngnw zrf nrfljr Ņ}f sf
tela da TV.

TV 3D
(somente
modelos 3D)
Aviso
Tempo de
Visualização
٪ Efetue intervalos regulares
de 5 a 15 minutos para cada
mtwfijhtsyjºitEOfxxnxyndo.

Fotossensibilidade e
doenças crônicas
٪ Algumas pessoas podem ter
hts{zqx°jx tz tzywtx xnsytrfx fstwrfnx vzfsit j}-

٪

٪

٪

٪

postos a luzes intermitentes
uwuwnfxithtsyjºitEO/
Os seguintes grupos de pessoas devem evitar assistir
htsyjºitEO5rzqmjwjxlw{ndas, idosos, pessoas com progqjrf hfwi fht0 vzj yjsmfr
problemas de sonolência ou
vzj kffr zxt ij gjgnif
alcoólica antes e durante a
wjuwtizt ij zr htsyjºit
3D.
NtsyjºitxEOstxtwjhtmendados para pessoas com
fqlzrf ijŅhnĀshnf {nxzfq0 tx
mesmos podem causar imagens fantasmas ou desconforto durante sua visualização.
Pessoas com estrabismo
"{jxlt-0frgqntunf"{nxtkwfhf- tz fxynlrfynxrt0 utijr
j}ujwnrjsyfwkfqmfsfijyjhção de profundidade e conxjvzjsyj kfinlf {nxzfq rfnx
rapidamente se comparada
Ć ujxxtfx vzj st utxxzjr
jxyfxijŅhnĀshnfx/
Para pessoas com problemas
de visão, consulte um especialista e somente depois das
htwwj°jx jkjyzfifx {tqyj f
fxxnxynwtxhtsyjºitxEO/

Interrupção de
visualização de
conteúdos 3D
Sintomas que necessitam
de interrupção da
visualização de
conteúdos 3D
٪ Yt fxxnxynw htsyjºitx EO
vzfsit{thĀxjsynwkfinlfutw
kfqyfijxtst0j}hjxxtijywfbalho ou bebida.
٪ Caso sinta estes sintomas,
parar de usar / assistir o
htsyjºit EO j ijxhfsxj t
xzŅhnjsyj fy t xnsytrf ijsaparecer.
LED TV | LG do Brasil

٪ Ntsxzqyjtxjzrinhtvzfsdo os sintomas persistirem.
Os sintomas podem incluir
dor de cabeça, dor no globo
thzqfw0 ytsyzwfx0 szxjfx0
ufqunyf°jx0 rfshmfx0 ijxconforto, imagem dupla, inconveniência visual ou fadiga.

Cuidados
Ambiente de
Visualização
Distância recomendada
٪ Pxyjofinxyfsyjifyjqffujqt
menos duas vezes o comprimento do diagonal visual da
_a"P}/Onfltsfq5CBJhrث
Onxyshnf5DCFhr-/

Posição de Visualização
٪ O centro da tela da TV deve
estar apontado na altura dos
olhos.

Idade recomendada
Bebês / Crianças
٪ P{nyj vzj hwnfsfx htr nifde inferior a 6 anos assistam
htsyjºitxjrEO/
٪ Para crianças menores de 10
anos, devido seu desenvolvimento visual, elas percebem
t htsyjºit EO htr rfnx
profundidade se comparada
a um adulto. Por este motivo recomendamos acompanhamento especial, pois elas
podem tentar pular ou tocar
na tela.

Adolescentes
٪ Recomendamos aos adoqjxhjsyjx j ot{jsx vzj st
fxxnxyfr htsyjºit EO utw
qtsltxujw titx/

3ª Idade (Idosos)
٪ Yjxyf kfn}f jywnf f ujwhjução pode ser reduzida. Evite
xjsyfw rznyt uw}nrt if_a0
rfsyjsmffinxyshnfr snrf
recomendada.
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Cuidados com os
óculos 3D
٪ Use somente óculos 3D LG.
Nfxt htsywwnt0 tx { ijtx EO
utijr st xjw j}ngnitx htwretamente.
٪ Os óculos 3D não são corretivos, escuros ou de proteção.
Jamais utilize-os para esta
Ņsfqnifij/ P{nyj ifstx f xzf
visão!
٪ Não utilize óculos 3D modiŅhfitx/ Zx rjxrtx utijr
causar cansaço visual ou distorção da imagem.
٪ Não guarde seus óculos 3D
jr yjrujwfyzwfx j}ywjrfrjsyj fqyfx tz gfn}fx ufwf
não ocasionar deformação.
٪ Ytyj vzj0 utw xjwjr rznyt
xjsx {jnx0fxqjsyjxithzqtx
3D podem ser facilmente riscadas. Para efetuar corretamente a limpeza use um pano
macio e limpo, nunca utilize
uwtizytx vz rnhtx ufwf qnruqtx/

٪ Remova a base antes de instalar a TV em um suporte de
parede.
٪ Os itens fornecidos com o
produto podem variar dependendo do modelo.
٪ LxjxujhnŅhf°jxituwtizyt
tzthtsyjºitijxyjrfszfq
podem ser alterados sem o
uw{ntf{nxtufwffyzfqnft
ifxkzs°jx/
٪ [fwf zrf htsj}t nijfq0 tx
cabos HDMI e dispositivos
`^M ij{jr yjw st r}nrt
CB rr ij jxujxxzwf "L- j
CKrnq rjywtxijqfwlzwf"M-/
Caso, o dispositivo USB não
xjjshfn}jjrxzf_a0zxjhfgtxijj}yjsxt`^MD/B/
٪ Use somente cabo HDMI cerynŅhfit/
٪ Usar um cabo HDMI não cerynŅhfit utij hfzxfw uwtgqjrfxijhtsj}ttzsfj}ngnção de imagens.
٪ NfgtxSOXTwjhtrjsifitx5

Iniciando
Notas:
٪ [fwfzxfwfxhtsj}°jxijktwrfhtwwjyf0htsxzqyjyfrgr
t rfszfq it jvznufrjsyt
j}yjwst/
٪ Lsyjx ij jkjyzfw vzfqvzjw
htsj}t ijxqnlzj t fufwjqmt
da tomada e tenha os cabos
sjhjxxwntxufwfhtsj}t/
٪ Lx nrfljsx j}ngnifx sjxyj
manual podem ser diferente
do seu aparelho.
٪ Zxrjszxjfxtu°jxinxuts {jnxutijrxjwinkjwjsyjxf
partir da fonte de entrada ou
rtijqtituwtizytvzj{thĀ
jxyzxfsit/
٪ No futuro, novos recursos
podem ser adicionados a esta
TV.

B

B
A

A

*A 10 mm
*B 18 mm
 ܮCabo HDMI®/ ™ de alta
velocidade (3m ou mestw-/
 ܮCabo HDMI®/ ™ de alta
velocidade com Ethernet
"wjij-/

Cuidados:
٪ Para garantir a segurança e a
{nif ºynq it uwtizyt0 zxj xtmente itens aprovados e fornecidos com sua TV.
٪ \zfnxvzjwifstxtzkjwnrjstos causados pelo uso de
itens não aprovados não são
cobertos pela garantia.
LED TV | LG do Brasil

٪ Alguns modelos possuem
zrfujq hzqfŅsfŅ}fifxtgwj
a tela, fazendo parte da mesma, portanto não deve ser
removida!
٪ Não remova o painel com os
ijitx tz vzfnxvzjw kjwwfrjsyfx/TxxtutijifsnŅhfwt
produto.
٪ Pkjyzj f htwwjyf Ņ}ft if
base, colocando a TV com a
yjqf{tqyfifufwfgfn}txtgwj
zrf xzujwk hnj uqfsf0 fhtqhmtfifjqn{wjijtgojytx/
٪ NjwynŅvzjxj ij vzj tx ufwfkzxtx jxyjofr gjr fujwtados. Se eles não estiverem
xjlzwtx t xzŅhnjsyj0 f _a
utijwnshqnsfwxjjhfnwfux
ser instalada.
٪ Lt Ņ}fw f gfxj st fufwjqmt
de TV, utilize somente os
parafusos fornecidos e indicados para a montagem do
aparelho.
٪ Não aperte os parafusos com
ktwfj}hjxxn{f0hfxthtsywwnt0 jqjx utijr xjw ifsnŅhfdos.
٪ NjwynŅvzjxj ij ytwhjw t
ufstufwfwjrt{jwtj}hjxxt
ijlzftzuwtizytxijqnrpeza.
٪ Ytgtwwnkjlzftzuwtizytx
de limpeza diretamente sobre a tela da TV.

Itens Opcionais
Os itens opcionais podem ser alyjwfitxtzrtinŅhfitxufwfrjqmtwfwfvzfqnifijxjrvzfqvzjw
stynŅhft/ Ntsyfyj xjz wj{jsijitw ufwf fvznxnt "htruwf-
destes itens.
AG-F***
Óculos 3D
AN-MR650
Smart Magic

AG-F***DP
Óculos Dual Play
AN-VC550
Câmera Smart

Estes dispositivos funcionam
somente com determinados mo-
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delos. O nome ou modelo podem
ser alterados de acordo com as
utq ynhfxitkfgwnhfsyj/
(Dependendo do modelo)

٪ Ytgtwwnkfwq vznitxxtgwjf
xzujwk hnj/ ^j f lzf jsywfw
sf _a0 utijw wjxzqyfw jr
ktlt0hmtvzjjqywnhttzrfz
funcionamento.

Manutenção

Cabo de força

Limpando sua TV
Limpe sua TV regulamente para
manter a melhor performance e
fzrjsyfwtyjrutij{nifºynqij
seu produto.

Cuidados:
٪ NjwynŅvzjxj ij ijxqnlfw j
desconectar o cabo de força
e todos os outros cabos.
٪ ^jf_aŅhfwxjrzxtutwzr
qtsltujw titijyjrut0ijxconecte o cabo de força da
ytrfif ufwf uwj{jsnw utxx {jnxifstxhfzxfitxutwvzjdas de energia.

Tela, Moldura,
Gabinete e Base
[fwfwjrt{jwfutjnwftzxzojnwf
qj{j0 jxkwjlzj f xzujwk hnj htr
pano seco, limpo e macio.
[fwf wjrt{jw xzojnwfx rfnx ktwyjx jxkwjlzj f xzujwk hnj htr
ufst rfhnt qj{jrjsyj ºrnit
"lzfqnruftzijyjwljsyjsjzywt-/Prxjlznifufxxjnrjinfyfmente pano seco e macio.

Cuidados:
٪ Evite tocar na tela a todo
momento, pois isso pode resultar em danos a mesma.
٪ Yt frfxxj0 wnxvzj tz gfyf
sfxzujwk hnjhtrfxzfzsmf
tz tgojytx utsynflzitx0 t
vzj utij wjxzqyfw fwwfsm°jx
sfyjqftzinxytw°jxijnrfgens.
٪ Yt zynqnj uwtizytx vz rnhtx0utnxnxxtutijwifsnŅhfw
o produto.

de não segurar nas partes
transparentes, alto-falantes
ou na tela de proteção dos
alto-falantes.

]jrt{ffutjnwftzxzojnwffhzmulada do cabo de força regularmente.

Mover/transportar a
TV
Por favor, siga os avisos para um
ywfsxutwyjxjlzwtjj{nyjvzjf
_a xjof wnxhfif tz ifsnŅhfif0
independente do seu tipo e tamanho.

Cuidados:
٪ Evite tocar na tela! Esta ação
utijwjxzqyfwjrifstĆyjqf
tzjrfqlzsxun}jqx"utsytx-
usados para criar as imagens.
٪ Yt htqtvzj t uwtizyt st
chão com a parte da frente
{nwfif ufwf gfn}t/ Txxt utij
resultar em danos para a tela.
٪ Recomenda-se mover a TV na
hfn}ftzstxrfyjwnfnxijjrgfqfljr0vzjtfhtrufsmfr
originalmente.
٪ Antes de mover ou levantar a
TV, desconecte o cabo de força e todos os demais cabos.
٪ Quando segurar a TV, a tela
deve estar distante de você,
ufwfj{nyfwfwwfsm°jx/

٪ ^jlzwj htr Ņwrjf ujqf
parte superior e inferior da
rtqizwf if_a/ NjwynŅvzjxj
LED TV | LG do Brasil

٪ Independente do tamanho
e peso do aparelho, efetue
o transporte sempre com a
fozifijtzywfujxxtfjxnlf
fx nsxywz°jx ijxhwnyfx sfx
imagens desta seção.

٪ Quando transportar a TV, eviyj xtqf{fshtx tz {ngwf°jx
j}hjxxn{fx/
٪ Quando transportar a TV,
mantenha-a sempre na vertical, nunca a vire de lado, ou
nshqnsjf ufwf jxvzjwif tz
direita.
٪ Ao manusear a TV, tome cuiifit ufwf st ifsnŅhfw tx
gty°jxTipo Placa ou Joystick localizado na parte inferior
do aparelho.
٪ Não mova a TV se os organizadores e suportes de cabos
estiverem pendurados e nem
tente mover o aparelho segurando-os, pois eles podem
vzjgwfw hfzxfsit qjx°jx
ujxxtfnx j ifstx Ć _a "ijujsijsititrtijqt-/
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Usando os botões de
controle

Selecione para desligar a TV.

"OjujsijsititXtijqt-/
"Lxnrfljsxj}ngnifxutijrxjwinkjwjsyjxif_a-/
Lhjxxjfxkzs°jxif_a0uwjxxntsfsittzrt{jsit
txgty°jxijhtsywtqj/

Lhjxxftrjszijfozxyjx/
Sai do menu e volta para a programação normal.
Lhjxxftrjszijjsywfifxinxuts {jnxstfufrelho.

Instalar em uma mesa

Nota:
٪ Os modelos 43/49UH6000 - 43/49UH6100
stutxxzjrtgtytot~xynhp0ufwfjqjxxtrjste o botão Ligar/Desligarjxyinxuts {jq/

"OjujsijsititXtijqt-/
1. Posicione a TV verticalmente sobre uma mesa.
Ojn}j CB hr "r snrt- ij jxuft jr vzfqvzjw
inwjtufwfzrf{jsynqftfijvzfif/

10 cm
10 cm

Tipo Placa
(pressione)
ou

m

10 c

ou

Instalação do aparelho em uma mesa (meramente ilustrativa).

Funções básicas
Botão

10 cm

Tipo Joystick
(movimente)

Botão
(pressione)

2. Ntsjhyj t hfgt ij ktwf jr zrf ytrfif jqtrica.

Função
Ligar: Pressione. Desligar:
Pressione e segure (1-/
Controle de Volume: Para
fozxyfwts {jqxtstwt0
movimente ou pressione
para jxvzjwif"inrnsznw-
ou direita "fzrjsyfw-/
Controle de Canais:
Para navegar nos canais
inxuts {jnx0rt{nrjsyj
ou pressione o botão para
frente ou para ywx.

Cuidado:
٪ Ythtqtvzjf_auw}nrttzjrktsyjxijhfqtw0
pois isso pode resultar em incêndio ou outros
danos.

Instalação na Parede
10 cm

Nota:

10 cm

10 cm

٪ (1-5Pxyfftkjhmfytitxtxfuqnhfyn{txjrj}jcução.
10 cm

Menu de Ajustes
Ntrtfufwjqmtqnlfit0uwjxxntsjtgtyt; </
Ytrjsz0sf{jlzjsfxtu°jxinxuts {jnxzxfsit
txgty°jxijhtsywtqj/

Instale o Suporte em uma parede sólida perpendicular ao piso. Ao instalar em outros materiais ou
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posição, poderão ocorrer acidentes ou danos. Evite
uwjoz tx ijxsjhjxxwntx0 kfqfsit htr xjz wj{jsijitw j htsywfyfsit xtrjsyj ujxxtfq vzfqnŅhfit
para efetuar a instalação do aparelho na parede.
Recomendamos o uso de Suportes de Parede LG,
utnx jqjx xt htsxywz itx ufwf kfhnqnyfw f htsj}t
itx hfgtx/ [twr0 xj jxyn{jw zxfsit zr xzutwyj
st fozxy{jq0 wjhtrjsifrtx uwnrjnwt jkjyzfw f
htsj}t ij ytitx tx hfgtx j jr xjlznif nsxyfqfw
a TV na parede.

Item Fornecido

Etiqueta adesiva
de Proteção

Item Fornecido

Atenção:
٪ [fwfŅ}fwf_aftxzutwyjstzynqnjufwfkzxtx
ktwfitufiwtjxujhnŅhfitsfyfgjqf/P{nyjifnos ao aparelho!
49UH6000 / 49UH6100
49UH6500 / 55UH6050
55UH6150 / 55UH6500
58UH6300 / 60UH6500
65UH6150 / 65UH6500
EBB}EBB
XHF}
43UH6000
43UH6100
75UH6550
43UH6500
DBB}DBB
HBB}FBB
XHF}
XKF}

Modelo
XjinifL&M"rrParafuso/Qtd.
Modelo
XjinifL&M"rrParafuso/Qtd.

A
B

Cuidados:
٪ Remova a base antes de instalar a TV em um suporte de parede.
٪ Ao remover a base do produto e antes de insyfqqt sf ufwjij0 fuqnvzj f jynvzjyf fijxn{f
tz yfruf ij uwtyjt "fqlzsx rtijqtx-/ Pxyf
jynvzjyftzyfrufuwtyjljf_aitfhzrzqtij
utjnwf j xzojnwf/ ajwnŅvzj f qnxyf ij fhjxxwntx
ktwsjhnitxhtrxzf_aufwfhtsŅwrfwjxyffuqncação.

Tampa de Proteção

 ܮRecomendamos esta instalação para evitar
vzjutjnwftznsxjytxjsywjrstxutsytxij
htsj}tifgfxjjxjnsxyfqjrsfxufwyjxnsternas do produto (acessório fornecido para
fqlzsxrtijqtx-/

Pontos de
Pontos de
conexão da
conexãoBase
da Base

٪ P{nyj kjwnrjsytx tz hmtvzjx jqywnhtx1 Lt nsxtalar o suporte efetue o procedimento com a TV
desligada e com o cabo de força desconectado
da tomada.
٪ [fwf rfntwjx nsktwrf°jx0 {jof fx nsxywz°jx
fornecidas com o Suporte de parede.
٪ LWRstxjwjxutsxfgnqnfutwifstxtzqjx°jx
htwutwfnx0vzfsitzrxzutwyjstjxujhnŅhfit
"ktwfitxufiw°jxaP^L-ktwnsxyfqfittzxjt
htsxzrnitw st xjlznw fx nsxywz°jx ij nsxyflação.
٪ Remova a tampa da base com cuidado usando
zrfkjwwfrjsyfuqfsf"utwj}jruqthmf{jij
kjsif-htsktwrjnrfljrfgfn}t"fqlzsxrtijqtx-/

Item Fornecido

Etiqueta adesiva
de Proteção

LED TV | LG do Brasil
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Conexões
Ntsjhyj {wntx inxutxnyn{tx j}yjwstx Ć _a j xjqjhntsjtx ij
acordo com sua necessidade.
[fwfrfnxnsktwrf°jxxtgwjzr
inxutxnyn{t j}yjwst0 htsxzqyj t
rfszfq ktwsjhnit vzj t fhtrpanha.
Dispositivos externos disponíveis para conexão: receptores
HD, leitores de DVD, videocasseyjx0xnxyjrfxijzint0inxutxnynvos de armazenamento USB, PC,
hrjwfx ij { ijt tz hrjwfx j
entre outros.

Notas:
٪ Para gravar programas de
TV em um gravador de DVD
ou videocassete, consulte o
rfszfq ij nsxywz°jx ijxyjx
dispositivos para efetuar as
htsj}°jxhtwwjyfrjsyj/
٪ Lx htsj}°jx itx inxutxnyn{tx j}yjwstx fuwjxjsyfitx
podem ser diferentes das
nqzxywf°jx stx rfszfnx ktwnecidos com sua TV.
٪ Ntsjhyj inxutxnyn{tx j}yjwstx Ć _a0 nsijujsijsyj if
ordem de entradas da TV.
٪ [fwfhtsjhyfwhtsxtqjijotgos, use sempre o cabo fornecido com este dispositivo.
٪ Ntsxzqyj t rfszfq it jvznufrjsytj}yjwstufwfnsxywz°jxijkzshntsfrjsyt/
٪ Em alguns casos pode haver
interferência associada com
a resolução, padrão vertical,
contraste ou brilho no modo
PC. Se a interferência estiver
presente, mude a resolução,
kwjvzĀshnfijfyzfqnfttz
fozxyj t gwnqmt j htsywfxyj
no menu IMAGEMfyvzjf
nrfljrŅvzjhqfwf/
٪ Ojujsijsit if uqfhf ij { ijt0 fqlzrfx htsŅlzwf°jx

de resolução não permitirão
o correto posicionamento da
imagem na tela da TV.
٪ Alguns Hubs USB podem não
funcionar. Se um dispositivo
`^M htsjhyfit fywf{x ij
um Hub USB não for detectado, conecte-o diretamente
Ćutwyf`^Msf_a/

Conexão
ANTENNA IN
ou CABLE IN
Ntsjhyj xzf fsyjsf j}yjwsf tz
hfgt "ijhtinŅhfitw- ufwf xnstonizar os canais de TV. O cabo
]Q "JG ȍ- ufwf htsj}t st 
fornecido.

Cuidados:
٪ Tenha cuidado para não dogwfwtŅtijhtgwjithfgt]Q/

٪ _wfsxrnxx°jx inwjyfx `W_]L
SOstjxytinxuts {jnxjr
wjfxvzjstutxxzfrxnsfq
ULTRA HD.
٪ _wfsxrnxx°jx inwjyfx `W_]L
SOstjxytinxuts {jnxij{nit f kfqyf ij ijŅsnt ij
ufiw°jx0 utwyfsyt t fufwjqmt st jxy uwjufwfit ufwf
recepcionar sinal ULTRA HD
"EKFB}DCHB-sfxhtsj}°jx
ANTENNA IN / CABLE IN
"ijujsijsititrtijqt-/

Outras
Conexões
Ntsjhyj xjzx inxutxnyn{tx j}yjwstxĆ_a/[fwftgyjwfrjqmtw
vzfqnifij ij nrfljr j xtr0
htsjhyj t inxutxnyn{t j}yjwst
usando um cabo HDMI. O cabo
SOXT ufwf htsj}t st  ktwnecido.

Notas:
Fio
de Cobre

٪ Primeiro efetue todas as cosj}°jx ij inxutxnyn{tx0 ufwf
em seguida conectar o cabo
de força na tomada. Este procedimento evita danos ao seu
televisor.

Notas:
٪ [fwfrjqmtwfwfvzfqnifijif
nrfljrjrzrfwjfhtrxnsfqkwfht0htruwjzrfruqnŅcador de sinal.
٪ Para conectar duas TVs ou
mais, instale divisores de sinal.
٪ Se a antena não estiver instalada corretamente, contate
o seu revendedor para obter
zrfnsxyfqftfijvzfif/
٪ Codecs de áudio (DTV) suportados: MPEG, AAC, HE-AAC, Dolby digital.
LED TV | LG do Brasil

٪

ث
 ث ثGERAL ث
HDMI ULTRA HD Deep Color
 ܮLigado: Suporte 4K @
GB&HB S "F5F5F0 F5D5D0
F5D5B-/
 ܮDesligado: Suporte 4K @
GB&HBS"F5D5B-/
٪ Se o dispositivo conectado
Ć utwyf ij jsywfif yfrgr
suportar ULTRA HD Deep
Color, sua imagem pode ser
mais clara. No entanto, se o
dispositivo não suportar, o
mesmo pode não funcionar
corretamente. Nesse caso,
conecte o dispositivo a uma
porta HDMI diferente ou altere HDMI ULTRA HD Deep
Color para Desligado.
٪ Qzst inxuts {jq xtrjsyj
em modelos com suporte a
HDMI ULTRA HD Deep Color.
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٪ Formatos suportados de
Áudio HDMI:
 ܮDTS"FF/CpS&FKpS-6
AC3 (32 kHz / 44.1 kHz
& FK pS-6 PCM (32 kHz
/ 44.1 kHz / 48 kHz / 96
pS&CIDpS-
" ܮOjujsijsititrtijqt-/

 ܮLiga a TV se a mesma estiver desligada.

Controle
Convencional
Instalando as pilhas (1,5 V
AAA): abra o compartimento
das pilhas e insira-as combinando corretamente os polos
e depois feche o compare
timento. A combinação errada
utij hfzxfw f j}uqtxt ifx unlhas ou vazamento, resultando
em fogo, ferimentos ou poluição
ambiental.
[fwf wjrt{jw fx unqmfx0 j}jhzyj
fxf°jxijnsxyfqftjrtwijr
reversa. Este controle remoto
usa luz infravermelha. Quando
em uso, deve ser apontado na
direção do sensor remoto na TV.

Cuidado:
٪ Não misture pilhas velhas e
st{fx0utnxnxxtutijwifsnŅhfwthtsywtqjwjrtyt/

Funções
٪
٪
٪
٪
٪
٪

(POWER): Liga/Desliga
"rtitijjxujwf-f_a/
TV:]jytwsfftrtit_a"ºqynrthfsfq-/
CAPTION: Ativa/Desativa
a função Legendas (Closed
Nfuynts-/
(Q.Settings): Acessa as
htsŅlzwf°jxwunifx/
(Busca): Ativa/Desativa o
modo de busca.
(INPUT): Seleciona uma
jsywfifj}yjwsf/

* Disponível para
alguns modelos.
٪ Teclas NUMÉRICAS: Seleciona canais ou item numerado nos menus.
٪ LIST: P}ngj f qnxyf ij hfsfnx
memorizados.
( — ܮDASH): Ativa canais
de multiprogramação 2-1,
DD0jyh/"_aOTRT_LW-/
٪ Q.VIEW: Volta ao canal antewntw"ºqynrthfsfq{nxzfqnfit-/
VOL :Lozxyfts {jqxt٪
noro.
LED TV | LG do Brasil

٪ FAV: P}ngj f qnxyf ij hfsfnx
favoritos.
:P}ngjnsktwrf°jxit
٪
canal / programa atual.
(MUDO): Efetua pausa
٪
sonora.
CH : Navega nos ca٪
nais memorizados.
PAGE : Use para alܮ
yjwsfwjrulnsfxj}yjsxfxsfxqnxyfxrzqynr inf/
٪ RECENT:P}ngjtmnxywnhtij
f°jxfsyjwntwjx/
(HOME): Acessa o menu
٪
principal do aparelho.
٪ LIVE MENU:P}ngjfqnxyfij
canais ao vivo.
٪ GUIDE:P}ngjtRznfij[wtgramação Eletrônica (somenyj_aOTRT_LW-/
(Botões de Na٪
vegação): Use para navegar
nos menus.
٪ OK : Seleciona menus ou
tu°jxjhtsŅwrff°jx/
٪ LIVE ZOOM: Ativa ou desativa a função LIVE ZOOM.
٪ BACK: Volta uma ação.
٪ EXIT:Qjhmfytitxtxrjszx
de tela.
:Zynrnftzintjfxnrf٪
gens para obter
melhores
wjxzqyfitx ft fxxnxynw otltx
de futebol.
٪ REC: Inicia a gravação do
programa selecionado (somente modelos compatíveis
com Time Machine).
٪ ଟ 弇 弃 ᰨ 廫 (controles
multimídia): Use para controlar a reprodução de conteºitxjrinxutxnyn{txhtrufy {jnxhtr^TX[WTYVtz`^M/
 ܮଟ LIVE TV: Sai do modo
;Wn{j [qf~gfhp< j wjytwsf
ufwf;_aftan{t</
Ver٪ Botões coloridos5
Verde,
Amamelho,
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relo e
Azul, use para
fhjxxfwkzs°jxjxujhnfnxjr
diversos menus.

para ativar o modo de reconhecimento por voz.

٪
٪

Smart Magic
Instalando as pilhas (1,5 V AA):
abra o compartimento das pilhas
e insira-as combinando corretamente os polos e e depois
feche o compartimento. A comgnsftjwwfifutijhfzxfwfj}plosão das pilhas ou vazamento,
resultando em fogo, ferimentos
ou poluição ambiental.
[fwf wjrt{jw fx unqmfx0 j}jhzyj
fxf°jxijnsxyfqftjrtwijr
reversa. Este controle remoto
usa luz infravermelha. Quando
em uso, deve ser apontado na
direção do sensor remoto na TV.

٪

Cuidado:
٪ Não misture pilhas velhas e
st{fx0utnxnxxtutijwifsnŅhfwthtsywtqjwjrtyt/

٪

Funções
٪
٪
٪
٪

٪
٪
٪
٪

(POWER): Liga/Desliga
"rtitijjxujwf-f_a/
(STB): Liga/Desliga o DehtinŅhfitw/
Teclas NUMÉRICAS: Seleciona canais ou item numerado nos menus.
LIST: P}ngj f qnxyf ij hfsfnx
memorizados.
( — ܮDASH): Ativa canais
de multiprogramação 2-1,
DD0jyh/"_aOTRT_LW-/
(Controle na Tela): Acesxfthtsywtqjsfyjqf"inxuts {jqufwffqlzsxuf xjx-/
VOL :Lozxyfts {jqxtnoro.
(MUDO): Efetua pausa
sonora.
(BUSCA): Ativa o modo
de busca. Mantenha o botão
(BUSCA) pressionado

BACK

٪
FOCUS
LIVE ZOOM

* Disponível para
alguns modelos.
ܮ

(Reconhecimento por
voz):[fwfzxfwfkzst
sjhjxxwntjxyfwhtsjhyfitĆnsyjwsjy/
1. Mantenha o botão
pressionado.
2. Qfqj vzfsit t rjsz ktw
j}ngnitsfyjqfif_a/
(HOME): Acessa o menu
٪
principal do aparelho.
 ܮRECENT: P}ngj t mnxywnhtijf°jxfsyjwntwjx/
LED TV | LG do Brasil

٪
٪
٪

٪

CH : Navega nos canais memorizados.
STB MENU:P}ngjtrjszit
OjhtinŅhfitw/
 ܮQuando não estiver usanittijhtinŅhfitw0sfyjqf0
xjw j}ngnit t rjsz ij
Tela Remota.
(Botões de Navegação): Use para navegar
nos menus.
 ܮLtuwjxxntsfwtxgty°jx
jsvzfsyttutsyjnro estiver em uso, o ponyjnwt nw ijxfufwjhjw if
tela e o Smart Magic funhntsfwhtrtzrhtsywtqj
remoto convencional.
[ ܮfwf j}ngnw t utsyjnwt sf
tela novamente, agite o
Smart Magic para a esvzjwifjinwjnyf/
Scroll (OK): Gire o botão
ufwf sf{jlfw sfx tu°jx j
canais memorizados. PresxntsjtgtytufwfhtsŅwrfw
uma ação.
BACK: Volta uma ação.
 ܮEXIT: Qjhmf ytitx tx
menus de tela.
GUIDE:P}ngjtRznfij[wtgramação Eletrônica (somenyj_aOTRT_LW-/
: Ativa a visualização 3D
"fujsfxrtijqtxEO-/
(INPUT): Seleciona uma
jsywfifj}yjwsf/
 ܮMantenha o botão
(INPUT)
pressionado
ufwf j}ngnw f qnxyf htrpleta de entradas dispos {jnx/
(Q.Settings): Acessa as
htsŅlzwf°jxwunifx/
 ܮMantenha o botão
(Q.Settings) pressionado
ufwfj}ngnwtrjszijhtsŅlzwf°jxf{fsfifx/
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٪ Botões coloridos5
VerVerde,
Amamelho,
Azul, use para
relo e
fhjxxfwkzs°jxjxujhnfnxjr
diversos menus.
٪ 弃 ᰨ(controles multimídia): Use para controlar a
wjuwtiztijhtsyjºitxjr
inxutxnyn{txhtrufy {jnxhtr
SIMPLINK ou USB.
٪ FOCUS: Ativa ou desativa a
função ZOOM na Tela.
 ܮLIVE ZOOM: Ativa ou
desativa a função LIVE
ZOOM. Para ativar ou desativar mantenha o botão
pressionado.

Registrar o
Smart Magic
Como registrar o
Smart Magic
Para usar o Smart Magic, primeiro registre-o com a TV.
1. Insira as pilhas no controle
remoto.
2. Com a TV ligada, aponte o
controle para a TV e pressione o botão Scroll (OK).
 ܮSe o registro falhar, desligue e ligue a TV e repita o
processo novamente.

Cancelar registro
٪ Para cancelar o registro,
rfsyjsmf tx gty°jx BACK
(HOME) pres(EXIT) e
xntsfitx utw fuwt}nrfifmente 5 segundos.
٪ Para cancelar e registrar num
ºsnht uwthjxxt0 rfsyjsmf t
botão GUIDE pressionado
fy rjsxfljr ij wjlnxywt
xjwj}ngnif/
٪ P}jhzyj jxyfx f°jx vzfsit
encontrar algum problema ao
registrar o controle remoto
com a TV.

Licenças
As licenças suportadas pela TV
podem variar dependendo do
modelo. Para mais detalhes visite www.lge.com/br.

Nota sobre
Software
Livre
Para obter o código-fonte das licenças GPL, LGPL, MPL e outras
licenças de código aberto contidas neste produto, visite http://
opensource.lge.com.
Lqr it hinltktsyj0 ytitx tx
yjwrtxijqnhjsfvzjxjwjkjwjf
nxjs°jxijlfwfsynfjf{nxtxij
inwjnytx fzytwfnx jxyt inxuts veis para download.
A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em CD-ROM*,
os pedidos deverão ser efetuados via e-mail - opensource@
qlj/htr/Pxyftkjwyf{qnifutw
E"ywĀx-fstxfufwynwififyfij
compra do produto.
_f}fxhtrhzxytxijjs{ntxt
de responsabilidade do solicitante.

Solução de
Problemas

٪ O controle remoto não está
atuando.
 ܮAo usar o controle aponyjtufwftxjsxtw6
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 ܮajwnŅvzj xj st j}nxyj
sjsmzr tgojyt utxnhntnado na frente do sensor
remoto.
 ܮajwnŅvzjfutqfwnifijhtwreta das pilhas (+ para +,
 ufwf - tz nsxnwf unqmfx
novas.
٪ Não há visualização de imagem e nenhum som é reproduzido.
 ܮajwnŅvzj xj t fufwjqmt
jxyqnlfit/
 ܮajwnŅvzjxjthfgtijktwf jxy htsjhyfit f zrf
tomada de parede.
 ܮajwnŅvzj xj j}nxyj fqlzr
problema na tomada de
ufwjij0 fywf{x if htsj}tijtzywtxfufwjqmtx/
٪ TV desliga repentinamente.
 ܮajwnŅvzjfxhtsŅlzwf°jx
de controle de energia.
A fonte de alimentação
utijjxyijxhtsjhyfif/
 ܮajwnŅvzj xj tx fozxyjx
Qzst ^tsjhf & Ojxqngar TV estão ativados no
menu HORA.
 ܮSe não houver nenhum
xnsfq jsvzfsyt f _a jxy
qnlfif0 jqf xjw ijxqnlfif
automaticamente após
15 minutos de inatividade.
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Nota:

Informações
Adicionais

٪ Oj{nitthfsfqijgfsifzynqnfifujqtuf xxjw
inkjwjsyj0tzxzwntstutijwfqyjwfwtzfozxyfwfkwjvzĀshnfijtujwftjjxyjuwtizytjxy
ijŅsnitufwffyfgjqfijkwjvzĀshnfwjlntsfq/
٪ Pxyjinxutxnyn{tij{jwxjwnsxyfqfitjtujwfit
htrzrfinxyshnfr snrfijDBhrjsywjtinxutxnyn{tjxjzhtwut/Pxxfkwfxjufwfijhqfwfção geral para a consideração do ambiente de
zxzwnt/

Especiﬁcações do
Módulo de Rede
Wireless
Somente UH6500, UH6550 e
UH6300 Series
REDE WIRELESS (LGSBWAC61)
Padrão
IEEE 802.11a/b/g/n
2400 ~ 2483.5 MHz
Faixa de Frequência 5150 ~ 5250 MHz
5725 ~ 5850 MHz
KBD/CCf5CC/GiMr
KBD/CCg5CCiMr
Potência Máxima
KBD/CCl5CB/GiMr
(Saída)
KBD/CCsD/FRS5CCiMr
KBD/CCsGRS5CD/GiMr
BLUETOOTH
Padrão
Versão Bluetooth 4.0
Faixa de Frequência 2400 ~ 2483.5 MHz
Potência Máxima
10 dBm ou menor
(Saída)
• NtsyrQNNTO5MPUWR^MbLNHC
• NtsyrTN5DJBESWR^MbLNHC

Certiﬁcação Anatel
MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAC61

Agência Nacional de Telecomunicações

3565-15-1266

Somente UH6000, UH6050, UH6100
e UH6150 Series
REDE WIRELESS (LGSBW41)
IEEE 802.11a/b/g/n
2400 to 2483.5 MHz
Faixa de Frequência
5150 to 5250 MHz
5725 to 5850 MHz
KBD/CCf5CC/GiMr
KBD/CCg5CCiMr
Potência de Saída
KBD/CCl5CB/GiMr
(máxima)
KBD/CCsD/FRS5CCiMr
KBD/CCsGRS5CD/GiMr
Padrão

BLUETOOTH (BM-LDS401)
Padrão
Versão Bluetooth 4.0
Faixa de Frequência
2400 ~ 2483.5 MHz
Potência (máx.)
10 dBm ou menor
• NtsyrQNNTO5MPUWR^MbFC
• NtsyrTN5DJBESWR^MbFC
LED TV | LG do Brasil

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBW41

Agência Nacional de Telecomunicações

3636-13-1925

