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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Segurança e 

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

*MFL69273733*
MFL69273733 REV.01 ABR/16

Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu 
roduto eri ue as condiç es e dis onibilidade  atra s do 

nosso site www.lge.com/br/suporte ou entre em contato 
com o SAC.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente 
este manual e mantenha-o para futuras referências. 

PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMA-
GEM SEM DISTORÇÃO, É NECESSÁRIO SINAL 
DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO 
WIDESCREEN.
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Prezado Consumidor,
Parab ns e bem-vindo  am lia LG, você est  le-
vando para sua casa um produto de alta tecnologia 
e de f cil operação. sufrua de todos os recursos 
lendo atentamente este manual e seguindo as 
orientaç es a ui descritas. Se ainda surgirem d vi-
das, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O 
n mero de atendimento est  na ltima capa deste 
manual.

Meio Ambiente
Somos uma empresa preocupada com o meio am-
biente. O nosso compromisso  promover o apri-
moramento cont nuo, procurando desenvolver 
produtos com o m imo de materiais recicl veis. A 
sua consciência ambiental tamb m  importante, 
destine esses materiais de forma ade uada. Siga as 
dicas abai o e colabore com o meio ambiente

1. Manuais e Embalagens:
Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, 
cai as de papelão, pl sticos, sacos e calços de EPS 
- isopor  dos produtos LG são 00  recicl veis. 
Procure fazer esse descarte preferencialmente em 
recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:
1. ão  recomend vel o descar-
te de pilhas ou baterias em li o 
comum. 
2. Após o uso, estes itens devem 
ser descartados de forma ade-

uada, sob o risco de ocasiona-
rem danos ao meio ambiente e  sa de humana 
(Conama n  40  de 200 .  

3. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para 
facilitar e viabilizar o descarte ade uado de apa-
relhos celulares, pilhas e baterias. 

4. Atrav s do Programa Coleta Inteligente, a LG 
disponibiliza pontos de coleta em localidades di-
versas, incluindo assistências t cnicas autoriza-
das da LG Electronics. Para mais informaç es vi-
site o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou 
contate nosso SAC atrav s do n mero 4004-
5400 (Capitais e egi es metropolitanas  ou 
0 00-707-5454 (demais localidades .

3. Produto:
o m de sua vida til destine corretamente ma-

teriais perigosos de nossos produtos (pain is, ci-

nescópios, compressores, etc. , encaminhando-os 
s companhias especializadas em reciclagem. ão 
ueime e nem ogue estes itens em li o dom stico.

 Aviso importante
Para estabelecer um n vel de udio seguro, reco-
mendamos a ustar o volume a um n vel bai o e em 
seguida aumentar lentamente o som at  poder ou-
vi-lo confortavelmente e sem distorç es.
Tamb m recomendamos evitar a e posição prolon-
gada a ru dos muito altos.
Para referência, listamos abai o alguns e emplos, 
com as respectivas intensidades sonoras em deci-
b is.

EVITE O USO PROLONGADO DO APARELHO COM 
VOLUME SUPERIOR A 85 DECIBÉIS POIS ISTO 

PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.

Exemplos
N

ív
el

 d
e 

D
ec

ib
éi

s

30 Biblioteca silenciosa, sussurros leves.

40 Sala de estar, refrigerador, uarto longe do 
trânsito.

50 Trânsito leve, conversação normal, escritório 
silencioso.

60 Ar condicionado a uma distância de 6 m, 
m uina de costura.

70 Aspirador de pó, secador de cabelo, restau-
rante ruidoso.

0
Tr fego m dio de cidade, coletor de li o, 
alarme de despertador a uma distância de 
60 cm.

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS 
EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90 etrô, motocicleta, tr fego de caminhão, 
cortador de grama.

00 Caminhão de li o, serra el trica, furadeira 
pneum tica.

20 Sho  de banda de rock em frente s cai as 
ac sticas, trovão.

40 Tiro de arma de fogo, avião a ato.

0 Lançamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness esearch oundation, 
por cortesia.
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PA A ED I  O ISCO DE CHO E EL T ICO, 
NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA 
OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM 
PE AS PARA AJ STE PELO S RIO. ENCAMI-
NHE-O AO SERVI O T CNICO A TORI ADO.

Este s mbolo de relâmpago com ponta de 
echa dentro de um triângulo e uil tero 

pretende alertar o usu rio para a presença de volta-
gem perigosa não isolada dentro do compartimento 
do produto, ue pode ser de magnitude su ciente 
para constituir risco de cho ue el trico s pessoas. 

O ponto de e clamação dentro de um triân-
gulo e uil tero pretende alertar o usu rio 

para a presença de instruç es importantes de fun-
cionamento e manutenção (assistência  na litera-
tura ue acompanha o produto. 

Aviso/Cuidado
 PARA EVITAR O RISCO DE CHO E EL TRICO 

O  INC NDIOS, NÃO EXPONHA ESTE E IPA-
MENTO  CH VA O  MIDADE.

 Aviso

 Não ignore estas mensagens e evite ferimentos 
s rios e em casos e tremos morte acidental. 

 Cuidado

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

 Nota

 Este item o a udar  a entender 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.

 Não use o aparelho pró imo  gua. 

 Limpe somente com pano seco.

 Não obstrua as aberturas de ventilação. Insta-
le de acordo com as instruç es descritas neste 
manual de instruç es.

 Não instale pró imo a fontes de calor tais como 
a uecedores, medidores de calor, fog es ou ou-
tros aparelhos (incluindo ampli cadores  ue 
produzam calor.

 O cabo fornecido possui dois pinos polarizados 
e um terceiro para aterramento. De maneira ne-
nhuma uebre o plugue tipo terra. Se o cabo de 
força não se encai ar na tomada, consulte um 
eletricista e solicite a substituição da tomada 
obsoleta (os tipos podem variar dependendo do 
modelo . 

Instruções de Segurança
Respeite sempre as seguintes precauç es para evitar situaç es perigosas e assegurar o m imo desempe-
nho do seu produto.
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 Não aperte com força o painel com as mãos ou 
com um ob eto a ado como prego, l pis, caneta 
e não arranhe a superf cie.

 Prote a o cabo de alimentação de ser pisado ou 
pu ado, principalmente nos plugues, nas entra-
das e nos pontos de sa da do aparelho.

 se somente acessórios originais especi cados 
nos manuais ue acompanham o produto. 

 Para transportar seu aparelho use somente car-
rinhos, suportes, trip s, braçadeiras ou mesas 

ue suportem o peso do produto especi cado 
no manual. uando for efetuar ual uer movi-
mentação faça-a com todo cuidado para evitar 
ferimentos e poss veis uedas do aparelho.

 Desligue o aparelho da tomada durante tempes-
tades de raios ou uando não for usado por um 
longo per odo de tempo.

 aça consertos somente com pessoal uali ca-
do. O conserto  necess rio uando o aparelho 
for dani cado de alguma forma, como cabo de 

alimentação ou plugue uebrado, l uidos ou 
ob etos tenham ca do dentro do aparelho, o 
aparelho tenha sido e posto  chuva ou umi-
dade, não funcione normalmente ou tenha sido 
derrubado.

 Não cole ob etos de metal ou ual uer outro 
material condutor no cabo de alimentação. Não 
to ue na e tremidade do cabo de alimentação 
en uanto ele est  conectado.

 Mantenha todo material de embalagem (calços 
de isopor, sacos, etc.  fora do alcance das crian-
ças. Os calços de isopor são pre udiciais se in-
geridos. Em caso de ingestão, force o paciente 
a vomitar e procure um hospital o mais r pido 
poss vel. Al m disso, os sacos pl sticos podem 
causar as ia. Mantenha-os fora do alcance das 
crianças.

 Nunca to ue no aparelho ou na antena durante 
tempestades.

 Não dei e nada bater ou cair dentro do apare-
lho, e não bata na tela com nenhum ob eto.

 CUIDADOS REFERENTES AO CABO DE FOR-
ÇA: Recomenda-se ue o aparelho se a conecta-
do a uma tomada própria, ou se a, uma tomada 

nica por aparelho, sem ben amins  ou r guas .  
 Não conecte muitos aparelhos a uma mesma 

tomada, pois isso pode causar curto-circuito ou 
fogo.

 Não sobrecarregue tomadas. Tomadas sobre-
carregadas, dani cadas, frou as, com e tens es 
de os, os descascados ou com isolamento 
comprometido podem ser perigosas. ual uer 
uma dessas condiç es pode causar cho ue ou 
fogo. Veri ue, periodicamente, os cabos do seu 
e uipamento  se a sua aparência indicar desgas-
te ou dano, desligue o e uipamento e substitua 
o cabo por um original atrav s do serviço auto-
rizado. Prote a o o de alimentação de ual uer 
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abuso f sico ou mecânico, tais como ser pisado, 
esmagado, torcido, preso em uma porta fecha-
da, ou no meio do caminho. Dê atenção especial 
aos plugues, tomadas e de onde o o sai do apa-
relho.

 Não mova a TV com o o na tomada. Não use 
cabo de força dani cado ou desgastado. Não 
desligue da tomada pelo o e sim pelo plugue.

 ATENÇÃO: Para diminuir o risco de cho ue ou 
fogo, não e ponha este produto a chuva, umi-
dade ou outros l uidos. Não to ue na TV com 
as mãos molhadas. Não instale este produto 
pró imo a itens in am veis como gasolina, velas 
e não e ponha a TV diretamente ao ar-condicio-
nado.

 Não e ponha o produto a gote amentos ou es-
pirros d gua, ob etos cheios de gua como va-
sos ou taças por cima do aparelho (e  em pra-
teleiras acima do aparelho .

 Assegure-se de conectar o pino terra do plugue  
tomadas com sistema de aterramento (dependen-
do do modelo . 

 O cabo de força fornecido com o aparelho est  
de acordo com a norma da ABNT NBR 14.136 e 
para sua maior segurança, instale tomadas aterra-
das ue este am de acordo com a norma da ABNT 
NBR 5410.

 Se os m todos de aterramento não forem pos-
s veis, contrate um eletricista para instalar um 
dis untor separado. NÃO tente aterrar o produ-
to conectando-o a os de telefone, para-raios 
ou canos de g s (dependendo do modelo ..

Fonte de 

Alimentação
Disjuntor

 J  ue a TV  ligada diretamente na tomada, o 
acionamento do botão  (POWER) não a desli-

gar , ele apenas inicia o  modo de espera (stan-
db . Para desligar de nitivamente o aparelho, 
remova o plugue da tomada. 

 LIMPEZA: uando limpar, desligue da tomada e 
esfregue suavemente com um pano macio para 
evitar arranh es. Não borrife gua ou outros l -

uidos diretamente na TV  ue podem ocorrer 
cho ues. Não use produtos u micos como lco-
ol ou outros abrasivos.

 MOVENDO: Antes de mover, desligue o apa-
relho e desconecte todos os cabos de cone ão. 
Não tente efetuar a movimentação do aparelho 
sozinho. Evite acidentes e pre u zos desneces-
s rios.

 Antes de mover o aparelho sem a base, instale 
imediatamente a TAMPA DE PROTEÇÃO for-
necida (alguns modelos .

 VENTILAÇÃO: Instale a TV em um local com 
boa ventilação. Não a instale em um local aper-
tado, como uma estante de livros. Não cubra 
o produto com panos ou outros produtos, por 
e emplo, pl sticos, en uanto ligado. Não instale 
em lugares e cessivamente empoeirados.

 Tome cuidado para não tocar as aberturas de 
ventilação. uando estiver usando a TV por um 
longo per odo, as aberturas podem estar uen-
tes.

 DESCONECTANDO O PLUGUE: Em caso de 
problema el trico, este plugue  essencial para 
o desligamento do aparelho. Ligue a TV  to-
madas em ue o plugue possa ser manuseado 
facilmente.

 PILHAS: Guarde os acessórios (bateria, etc.  em 
um local seguro fora do alcance das crianças.

 Este aparelho usa pilhas. Em sua cidade pa s 
pode haver locais ue indicam onde estes itens 
podem ser descartados. Por favor, entre em con-
tato com as autoridades locais para obter infor-
maç es para eliminação ou reciclagem.

 Não descarte as pilhas no fogo.
 Não cause curto-circuito, desmonte ou permita 

ue as pilhas se am a uecidas.
 Não use e uipamentos el tricos de alta tensão 

perto da TV. Isto pode resultar em mau funcio-
namento do produto.

 DEFEITO DE PIXEL: Seu aparelho  um pro-
duto de alta tecnologia, com resolução de 2 a 
6 milh es de pi els. Muito raramente e istirão 
pontos nos na tela en uanto estiver vendo TV, 

Somente cabo de força com 3 pinos.
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estes pontos são pi els desativados e não afe-
tam o desempenho do produto.

 Ruídos gerados na TV:
 Estalo ou ruído: este tipo de ru do ocor-

re uando estiver vendo ou ligar a TV. Ele 
acontece por causa da contração t rmica  
do pl stico devido a temperatura e umidade. 
Este ru do  comum em aparelhos onde a de-
formação t rmica  necess ria.

 Zumbido ou zunido no painel: ru do de bai-
o n vel gerado em circuitos el tricos ue 

fornece grande uantidade de corrente para 
alimentar o aparelho.

 Tome cuidado para não tocar nas aberturas de 
ventilação. 

 Ao assistir a TV por um longo per odo, as aber-
turas de ventilação podem car uentes. Isso 
não afeta o desempenho ou causa defeitos.

 Não instale o produto em uma parede onde h  
alto risco de e posição  fumaça de óleo ou n -
voa. Poderão ocorrer falhas ou dani car o pro-
duto. 

 Ao ligar a TV, se a mesma estiver fria ao to ue, 
pode ocorrer uma pe uena tremulação. Isso  
normal e não h  nada de errado com a TV. Por 
alguns minutos, uns defeitos de pi el podem ser 
vis veis na tela, aparecendo como pontos verme-
lhos, 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 distorção tempor ria na mesma.

 Não tente modi car este produto de ual uer 
forma sem autorização por escrito da LG Elec-
tronics do Brasil. A modi cação não autorizada 
ir  cancelar o direito do usu rio de operar este 
produto e tamb m a conse uente perda da ga-
rantia.

 Se você sentir cheiro de fumaça ou outros odo-
res vindos da TV, ou escutar sons estranhos, 
desligue- a da tomada e entre em contato com 
serviço t cnico autorizado.

 Afaste o produto da luz direta do sol. O produto 
pode ser dani cado.

 Ao montar a TV na parede, no painel traseiro, 
certi ue-se de não instalar os cabos de ali-
mentação e de sinal muito apertados ou em 
posição ue di culte o acesso, caso necessite 
removê-los.

 uando uma imagem a for e ibida na TV por 
um longo per odo de tempo, esta imagem pode 

car impressa permanentemente na tela.  Evite 
e ibir uma imagem a na tela da TV.

Cuidados com o Cabo de 
Força/Adaptador (alguns 
modelos)
1. Se gua ou outra substância entrar em contato 

com o adaptador ou cabo de força, desconecte-
os e contate o SAC imediatamente. Caso con-
tr rio, isso pode resultar em incêndio ou cho ue 
el trico.

2. Nunca desmonte o adaptador ou o cabo de for-
ça. Isso pode resultar em incêndio ou cho ue 
el trico.

3. se somente o adaptador e o cabo de força au-
torizado e aprovado pela LG Electronics. Caso 
contr rio, isso pode resultar em incêndio, cho-

ue el trico, mau funcionamento ou deforma-
ção do produto. 

4. aça o manuseio do adaptador com cuidado  
para evitar uedas. O impacto pode dani car o 
adaptador. 

1 2

3
4

Iniciando
 Notas:

 Para usar as cone es de forma correta, consul-
te tamb m o manual do e uipamento e terno.

 Antes de efetuar ual uer cone ão desligue o 
aparelho da tomada e tenha os cabos necess -
rios para cone ão.

 As imagens e ibidas neste manual podem ser 
diferente do seu aparelho.

 Os menus e as opç es dispon veis podem ser di-
ferentes a partir da fonte de entrada ou modelo 
do produto ue você est  usando.
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 No futuro, novos recursos podem ser adiciona-
dos a esta TV.

 Remova a base antes de instalar a TV em um su-
porte de parede. 

 Os itens fornecidos com o produto podem variar 
dependendo do modelo.

 As especi caç es do produto ou o conte do 
deste manual podem ser alterados sem o pr vio 
aviso para atualização das funç es.

 Para uma cone ão ideal, os cabos HDMI e dispo-
sitivos SB devem ter no m imo 0 mm de es-
pessura (A  e  mil metros de largura (B . Caso, 
o dispositivo SB não se encai e em sua TV, use 
cabos de e tensão SB 2.0.

 se somente cabo HDMI certi cado.
 sar um cabo HDMI não certi cado pode causar 

problemas de cone ão ou na e ibição de ima-
gens.

 Cabos HDMI recomendados

A

B

A

B  *A  10 mm

 *B  18 mm

 Cabo HDMI   de alta velocidade (3m ou 
menor .

 Cabo HDMI   de alta velocidade com 
Ethernet (rede .

 Cuidados:

 Para garantir a segurança e a vida til do pro-
duto, use somente itens aprovados e fornecidos 
com sua TV. uais uer danos ou ferimentos 
causados pelo uso de itens não aprovados não 
são cobertos pela garantia.

 Alguns modelos possuem uma pel cula na a-
da sobre a tela, fazendo parte da mesma, por-
tanto não deve ser removida!

 Efetue a correta ação da base, colocando a TV 
com a tela voltada para bai o sobre uma super-
f cie plana, acolchoada e livre de ob etos.

 Certi ue-se de ue os parafusos este am bem 
apertados. Se eles não estiverem seguros o su-

ciente, a TV poder  inclinar-se e cair após ser 
instalada.

 Ao ar a base no aparelho de TV, utilize somen-
te os parafusos fornecidos e indicados para a 
montagem do aparelho.

 Não aperte os parafusos com força e cessiva, 
caso contr rio, eles podem ser dani cados.

Manutenção
Limpando sua TV
Limpe sua TV regulamente para manter a melhor 
performance e aumentar o tempo de vida til de 
seu produto. 

 Cuidados:

 Certi ue-se de desligar e desconectar o cabo 
de força e todos os outros cabos.  

 Se a TV car sem uso por um longo per odo de 
tempo, desconecte o cabo de força da tomada 
para prevenir poss veis danos causados por ue-
das de energia.

Tela, Moldura, Gabinete e Base 
Para remover a poeira ou su eira leve, esfregue a        
superf cie com pano seco, limpo e macio.
Para remover su eiras mais fortes esfregue a super-
f cie com pano macio levemente mido ( gua limpa 
ou detergente neutro . Em seguida passe imediata-
mente pano seco e macio.  

 Cuidados:

 Evite tocar na tela a todo momento, pois isso 
pode resultar em danos  a mesma.

 Não amasse, ris ue ou bata na superf cie com 
a sua unha ou ob etos pontiagudos, o ue pode 
resultar arranh es na tela ou distorç es de ima-
gens.   

 Não utilize produtos u micos, pois isso poder  
dani car o produto.

 Não borrifar l uidos sobre a superf cie. Se a 
gua entrar na TV, poder  resultar em fogo, cho-
ue el trico ou mau funcionamento.

Cabo de força 
Remova a poeira ou su eira acumulada do cabo de 
força regularmente. 

Mover/transportar a TV
Por favor, siga os avisos para um transporte seguro 
e evite ue a TV se a riscada ou dani cada, indepen-
dente do seu tipo e tamanho.  

 Cuidados:

 Evite tocar na tela! Esta ação pode resultar em 
dano  tela ou em alguns pi els (pontos  usados 
para criar as imagens.  



LED TV | LG do Brasil

Segurança e Referência | 8

 Não colo ue o produto no chão com a parte da 
frente virada para bai o. Isso pode resultar em 
danos para a tela.

 Recomenda-se mover a TV na cai a ou nos ma-
teriais de embalagem, ue o acompanham ori-
ginalmente. 

 Antes de mover ou levantar a TV, desconecte o 
cabo de força e todos os demais cabos.

 uando segurar a TV, a tela deve estar distante 
de você, para evitar arranh es.

 Segure com rmeza pela parte superior e infe-
rior da moldura da TV. Certi ue-se de não se-
gurar nas partes transparentes, alto-falantes ou 
na tela de proteção dos alto-falantes.

 Independente do tamanho e peso do aparelho, 
efetue o transporte sempre com a a uda de ou-
tra pessoa e siga as instruç es descritas nas 
imagens desta seção.

 uando transportar a TV, evite solavancos ou 
vibraç es e cessivas.

 uando transportar a TV, mantenha-a sempre 
na vertical, nunca a vire de lado, ou incline-a para 
es uerda ou direita.

 Ao manusear a TV, tome cuidado para não dani-
car os bot es Tipo Placa ou Joystick localiza-

do 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 po-
dem uebrar causando les es pessoais e danos 

 TV (dependendo do modelo . 

Usando os botões de 
controle
(Dependendo do Modelo .  
(As imagens e ibidas podem ser diferentes da TV .  
Acesse as funç es da TV, pressionando ou movendo 
os bot es de controle.

 Nota:

 Os modelos 32 43 49LH57 e 32 43 49LH56, 
não possuem o botão Joystick, tendo apenas o 
botão para ligar desligar a TV.

 Os modelos 55LH56-57 Series possui o botão 
oystick, no entanto, apenas a função para ligar
desligar TV est  dispon vel.

Tipo Placa 
(pressione)

Tipo Joystick 
(movimente)

Ou

Funções básicas

Botão Função

Ligar: Pressione. Desligar: 
Pressione e segure.

Controle de Volume: Para 
a ustar o n vel sonoro, 
movimente ou pressione 
para es uerda (diminuir  
ou direita (aumentar .
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Controle  de Canais: 
Para navegar nos canais 
dispon veis, movimente 
ou pressione o botão para 
frente ou para tr s.

 Nota:

 Com o aparelho ligado, mantenha pressionado o 
botão  por alguns segundos e solte-o, esta 
ação fecha todos os aplicativos em e ecução.

Menu de Ajustes
Com o aparelho ligado, pressione o botão .
No menu, navegue nas opç es dispon veis usando 
os bot es de controle.

 Selecione para desligar a TV.

Acessa o menu de a ustes. 

Sai do menu e volta para a programação normal. 

Acessa o menu de entradas dispon veis no apa-
relho.

Instalar em uma mesa
(Dependendo do Modelo . 
1. Posicione a TV verticalmente sobre uma mesa. 

Dei e 0 cm (m nimo  de espaço em ual uer 
direção para uma ventilação ade uada.

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instalação do aparelho em uma mesa (meramente ilustrativa).

2. Conecte o cabo de força em uma tomada el -
trica.

 Cuidado:

 Não colo ue a TV pró imo ou em fontes de calor, 
pois isso pode resultar em incêndio ou outros 
danos. 

Instalação na Parede

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instale o Suporte em uma parede sólida perpendi-
cular ao piso. Ao instalar em outros materiais ou 
posição, poderão ocorrer acidentes ou danos. Evite 
pre u zos desnecess rios, falando com seu reven-
dedor e contratando somente pessoal uali cado 
para efetuar a instalação do aparelho na parede. 
Recomendamos o uso de Suportes de Parede LG, 
pois eles são constru dos para facilitar a cone ão 
dos cabos. Por m, se estiver usando um suporte 
não a ust vel, recomendamos primeiro efetuar a 
cone ão de todos os cabos e em seguida instalar 
a TV na parede.

  Atenção:

 Para ar a TV ao suporte não utilize parafusos 
fora do padrão especi cado na tabela. Evite da-
nos ao aparelho!

Modelo

32LH560B
32LH570B
43LH5600
43LH5700

49LH5600
49LH5700

Medida A B (mm 200  200 300  300
Parafuso td. M6 - 4  M6 - 4  

Modelo 55LH5650 / 55LH5750
Medida A B (mm 400  400

Parafuso td. M6 - 4

A

B

 Cuidados:

 Evite ferimentos ou cho ues el tricos! Ao ins-
talar o suporte efetue o procedimento com a TV 
desligada e com o cabo de força desconectado 
da tomada. 
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 Remova a base antes de instalar a TV em um su-
porte de parede. 

 Para maiores informaç es, ve a as instruç es 
fornecidas com o Suporte de parede.

 A LG não se responsabiliza por danos ou les es 
corporais, uando um suporte não especi cado 
(fora dos padr es VESA  for instalado ou se o 
consumidor não seguir as instruç es de insta-
lação.

 Ao remover a base do produto e antes de ins-
tal -lo na parede, apli ue a eti ueta adesiva 
de proteção fornecida (alguns modelos . Esta 
eti ueta protege a TV do acumulo de poeira e 
su eira. Veri ue a lista de acessórios fornecidos 
com sua TV para con rmar esta aplicação.

Item fornecido

Eti ueta adesiva de 
proteção.

 Recomendamos esta instalação para evitar 
ue poeira ou insetos entrem nos pontos de 

cone ão da base e se instalem nas partes in-
ternas do produto (acessório fornecido para 
alguns modelos .

Conexões
Conecte v rios dispositivos e ternos  TV e sele-
cione-os de acordo com sua necessidade. Para mais 
informaç es sobre um dispositivo e terno, consulte 
o manual fornecido ue o acompanha.
Dispositivos externos disponíveis para conexão:   
receptores HD, leitores de DVD, videocassetes, sis-
temas de udio, dispositivos de armazenamento 

SB, PC entre outros. 

 Notas:

 Para gravar programas de TV em um gravador 
de DVD ou videocassete, consulte o manual de 
instruç es destes dispositivos para efetuar as 
cone es corretamente.

 As cone es dos dispositivos e ternos apresen-
tados podem ser diferentes das ilustraç es nos 
manuais fornecidos com sua TV.

 Conecte dispositivos e ternos  TV, indepen-
dente da ordem de entradas da TV. 

 Para conectar console de ogos, use sempre o 
cabo fornecido com  este dispositivo.

 Consulte o manual do e uipamento e terno 
para instruç es de funcionamento.

 Em alguns casos pode haver interferência as-
sociada com a resolução, padrão vertical, con-
traste ou brilho no modo PC. Se a interferência 
estiver presente, mude a resolução, fre uência 
de atualização ou a uste o brilho e contraste no 
menu IMAGEM at  ue a imagem ue clara.

 Dependendo da placa de v deo, algumas con -
guraç es de resolução não permitirão o correto 
posicionamento da imagem na tela da TV.

 Alguns Hubs SB podem não funcionar. Se um 
dispositivo SB conectado atrav s de um Hub 

SB não for detectado, conecte-o diretamente 
 porta SB na TV.

Conexão ANTENNA IN 
ou CABLE IN 
Conecte sua antena e terna ou cabo (decodi ca-
dor  para sintonizar os canais de TV. O cabo R  (75 

 para cone ão não  fornecido.

 Cuidados:

 Tenha cuidado para não dobrar o o de cobre do 
cabo R .

Fio de Cobre

 Primeiro efetue todas as cone es de dispositi-
vos, para em seguida conectar o cabo de força 
na tomada. Este procedimento evita danos ao 
seu televisor. 

 Notas:

 Para melhorar a ualidade da imagem em uma 
rea com sinal fraco, compre um ampli cador de 

sinal.
 Para conectar duas TVs ou mais, instale diviso-

res de sinal. 
 Se a antena não estiver instalada corretamente, 

contate o seu revendedor para obter uma insta-
lação ade uada.
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 Codecs de áudio (DTV) suportados (depen-
dendo do país): MPEG, AAC, HE-AAC, Dolby 
digital, Dolby Digital Plus. 

Outras Conexões 
Conecte seus dispositivos e ternos  TV. Para ob-
ter a melhor ualidade de imagem e som, conecte o 
dispositivo e terno usando um cabo HDMI. O cabo 
HDMI para cone ão não  fornecido. 

 Nota:

 Formatos suportados de Áudio HDMI             
(Dependendo do modelo .

 DTS (44.  kHz  4  kHz  AC3 (32 kHz  
44.  kHz  4  kHz  PCM (32 kHz  44.  kHz 
 4  kHz  96 kHz  92 kHz .

Controle Remoto 
Instalando as pilhas (1,5 V AAA): abra o com-
partimento das pilhas e insira-as combinando cor-
retamente os polos  e  e depois feche o com-
partimento. A combinação errada pode causar a 
e plosão das pilhas ou vazamento, resultando em 
fogo, ferimentos ou poluição ambiental. 
Para remover as pilhas, e ecute as aç es de instala-
ção em ordem reversa. Este controle remoto usa luz 
infravermelha. uando em uso, deve ser apontado 
na direção do sensor remoto na TV.

 Cuidado:

 Não misture pilhas velhas e novas, pois isso po-
der  dani car o controle remoto. 
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Funções
  (POWER): Liga Desliga (modo de espera  a 

TV.
 TV: Retorna ao modo TV ( ltimo canal .
 CAPTION: Ativa Desativa a função Legendas 

(Closed Caption .
  (RATIO): Redimensiona a imagem na tela.
  : E ibe informaç es do canal  programa 

atual.
  (INPUT): Seleciona uma entrada e terna.

 Liga a TV se a mesma estiver desligada.

 Teclas NUMÉRICAS: Seleciona canais ou item 
numerado nos menus.

 LIST: E ibe a lista de canais memorizados.
 — (DASH): Ativa canais de multiprograma-

ção 2- , 2-2, etc. (TV DIGITAL .
 Q.VIEW: Volta ao canal anterior ( ltimo canal          

visualizado .
  VOL : A usta o n vel sonoro.
 FAV: E ibe a lista de canais favoritos.
 GUIDE: E ibe o Guia de Programação Eletrônica 

(somente TV DIGITAL .
  (MUDO): Efetua pausa sonora.
  CH : Navega nos canais memorizados.

  PAGE : se para alternar em p ginas 
e tensas nas listas multim dia.

 PICTURE: Muda o modo de imagem.
  (HOME): Acessa o menu principal do apa-

relho.
 SOUND: Muda o modo de som.
  (Q.Settings): Acessa as con guraç es r -

pidas.
 Q.MENU: Acessa o menu r pido.
  (Botões de Navegação): se para 

navegar nos menus.
 OK : Seleciona menus ou opç es e con rma 

aç es.
 BACK: Volta uma ação.
 EXIT: echa todos os menus de tela.
 : Otimiza o udio e as imagens para obter        

melhores resultados ao assistir ogos de futebol.
 SLEEP: De ne o per odo de tempo para ue a 

TV se a desligada. 

     (controles multimídia): se 
para controlar a reprodução de conte dos em 
dispositivos compat veis com SIMPLIN  ou SB.

 Botões coloridos   Vermelho,  Verde, 
 Amarelo e  Azul, use para acessar fun-

ç es especiais em diversos menus.
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Solução de Problemas
 O controle remoto não está atuando.

 Ao usar o controle aponte-o para o sensor 
 Veri ue se não e iste nenhum ob eto posi-

cionado na frente do sensor remoto.
 Veri ue a polaridade correta das pilhas (  

para , - para -  ou insira pilhas novas.
 Não há visualização de imagem e nenhum 
som é reproduzido.

 Veri ue se o aparelho est  ligado.
 Veri ue se o cabo de força est  conectado a 

uma tomada de parede.
 Veri ue se e iste algum problema na toma-

da de parede, atrav s da cone ão de outros 
aparelhos.

 TV desliga repentinamente.
 Veri ue as con guraç es de controle de 

energia. A fonte de alimentação pode est  
desconectada.

 Veri ue se os a ustes unção Soneca  Des-
ligar TV estão ativados no menu HORA.

 Se não houver nenhum sinal en uanto a TV 
est  ligada, ela ser  desligada automatica-
mente após 5 minutos de inatividade.

Licenças
As licenças suportadas pela TV podem variar de-
pendendo 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.
Al m do código-fonte, todos os termos de licença 

ue se refere a isenç es de garantia e avisos de 
direitos autorais estão dispon veis para do nload.
A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em 
CD-ROM*, os pedidos deverão ser efetuados via 
e-mail - opensource lge.com. Esta oferta  v li-
da por 3 (três  anos a partir da data de compra do 
produto.
* Ta as com custos de envio são de responsabilida-
de do solicitante.

Informações 
Adicionais
Especificações do 
Módulo de Rede 
Wireless

Especi cações do M dulo WN8122E1

Padrão IEEE 02. a b g n

Faixa de Frequência 
2400 to 24 3.5 MHz
5 50 to 5250 MHz
5725 to 5 50 MHz

Potência de Saída    
(máxima)

02. a  6.5 dBm
02. b  6 dBm
02. g  5.5 dBm
02. n - 2.4GHz  5.5 dBm
02. n - 5GHz  6.5 dBm

 Devido o canal de banda utilizada pelo pa s ser diferen-
te, o usu rio não poder  alterar ou a ustar a fre uência 
de operação e este produto est  de nido para a tabela 
de fre uência regional.

 Este dispositivo dever  ser instalado e operado com 
uma distância m nima de 20 cm entre o dispositivo e 
seu corpo. Esta nota refere-se de forma geral ao am-
biente do usu rio. 

 Cont m CC ID  BEJ N 22E
 Cont m IC  2703H- N 22E
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Certificação Anatel

Controle externo de 
dispositivo
Para obter informaç es detalhadas sobre as con-

guraç es para controlar um dispositivo e terno, 
acesse .lge.com br.
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Anotações


