MANUAL DE INSTRUÇÕES

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

43UJ6525
43UJ6565
49UJ6525

49UJ6565
49UJ7500
55UJ6545

55UJ6585
55UJ7500
60UJ6545

60UJ6585
65UJ6545
65UJ6585

65UJ7500
70UJ6585
75UJ6585

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.

MFL69669203 REV.00 JAN/17

*MFL69669203*

Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu
uwtizyt"{jwnŅvzjfxhtsin°jxjinxutsngnqnifij-fywf{xit
nosso site www.lg.com/br/suporte ou entre em contato
com o SAC.
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Prezado
Consumidor
[fwfgsxjgjr{nsitĆQfr qnf
LG, você está levando para sua
casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua
de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo
fxtwnjsyf°jxfvznijxhwnyfx/^j
ainda surgirem dúvidas, acesse o
manual eletrônico ou fale conosco.
O número de atendimento está na
última capa deste manual.

Meio Ambiente
Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O
stxxthtruwtrnxxtuwtrt{jw
tfuwnrtwfrjsythtsy szt0uwthzrando desenvolver produtos com
o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental
yfrgrnrutwyfsyj0ijxynsj
esses materiais de forma
fijvzfif/^nlffxinhfxfgfn}tj
colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e
Embalagens:
Os materiais utilizados nas
embalagens (manuais, caixas
de papelão, plásticos, sacos
j hfqtx ij P[^  nxtutw- itx
produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte
preferencialmente em recicladores
especializados.

2. Pilhas e Baterias:
1.
Y  t  
recomendável o
descarte de pilhas
ou baterias em lixo
comum.
2. Após o uso, estes itens devem
ser descartados de forma
fijvzfif0 xtg t wnxht ij
ocasionarem danos ao meio
frgnjsyjjĆxfºijmzrfsf
"NtsfrfsFBCijCC&DBBK-/

3. A LG criou o Programa Coleta
Inteligente, para facilitar e
{nfgnqnfwtijxhfwyjfijvzfit
de aparelhos celulares, pilhas
e baterias.
4. Lywf{xit[wtlwfrfNtqjyf
Inteligente, a LG disponibiliza
pontos de coleta em localidades diversas, incluindo
fxxnxyĀshnfx yhsnhfx fzytrizadas da LG Electronics.
[fwfrfnxnsktwrf°jx{nxnyj
o site www.lg.com/br/
suporte/coleta-seletiva ou
htsyfyjstxxt^LNfywf{xit
número 4004-5400 (Capitais
j]jln°jxrjywtutqnyfsfx-tz
0800-707-5454 (demais
qthfqnifijx-/

3. Produto:
YtŅrijxzf{nifºynqijxynsj
corretamente materiais perigosos
ij stxxtx uwtizytx "ufnsnx0
hnsjxhuntx0htruwjxxtwjx0jyh/-0
jshfrnsmfsittxĆxhtrufsmnfx
especializadas em reciclagem. Não
vzjnrjjsjrotlzjjxyjxnyjsx
jrqn}titrxynht/

Instruções de
Segurança
Wjnfjlzfwijjxyfxnsxywz°jx/
Preste atenção a todos os avisos.
^nlfytifxfxnsxywz°jx/
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO. NÃO ABRA!

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 rgtqtijxynsfxj
a alertar o usuário para
a presença de voltagem
perigosa não isolada dentro do
htrufwynrjsytituwtizyt0vzj
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utijxjwijrflsnyzijxzŅhnjsyj
ufwfhtsxynyznwwnxhtijhmtvzj
jqywnhtĆxujxxtfx/
Pxyjx rgtqtijxynsfxj
a alertar o usuário para
fuwjxjsfijnsxywz°jx
importantes de funcionamento e
rfszyjst"fxxnxyĀshnf-sfqnyjwfyzwfvzjfhtrufsmftuwtizyt/
ATENÇÃO: PARA REDUZIR O
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
OU INCÊNDIO, NÃO EXPONHA
ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA
OU UMIDADE.
٪ Não use o aparelho próximo
Ćlzf/
٪ Limpe somente com pano seco.
٪ Não obstrua as aberturas de
ventilação. Instale de acordo
htrfxnsxywz°jxijxhwnyfx
sjxyjrfszfqijnsxywz°jx/
٪ Não instale próximo a fontes
ijhfqtwyfnxhtrtfvzjhjdores, medidores de calor,
ktl°jxtztzywtxfufwjqmtx
(incluindo fruqnŅhfitwjx-vzj
produzam calor.
٪ O cabo fornecido está de
acordo com as normas ABNT.
De maneira nenhuma faça
rtinŅhf°jxsthfgtijktwf/
Se o cabo de força não se
encaixar na tomada, consulte
um eletricista e solicite a substituição da tomada obsoleta
(os tipos de cabo podem variar
ijujsijsititrtijqt-/
٪ [wtyjofthfgtijfqnrjsyft
de ser pisado ou puxado, principalmente nos plugues, nas
jsywfifxjstxutsytxijxf if
do aparelho.
٪ Use somente acessórios origisfnxjxujhnŅhfitxstxrfszfnx
vzjfhtrufsmfrtuwtizyt/
٪ Para transportar seu aparelho
use somente carrinhos,
xzutwyjx0ywnux0gwffijnwfx
tz rjxfx vzj xzutwyjr t
ujxtituwtizytjxujhnŅhfit
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no manual. Quando for efetuar
vzfqvzjwrt{nrjsyftkfff
com todo cuidado para evitar
kjwnrjsytxjutxx {jnxvzjifx
do aparelho.

٪ Desligue o aparelho da tomada
durante tempestades de raios
tzvzfsitstktwzxfitutw
zrqtsltujw titijyjrut/
٪ Qff htsxjwytx xtrjsyj
htr ujxxtfq vzfqnknhfit/ Z
htsxjwytsjhjxxwntvzfsit
tfufwjqmtktwifsnŅhfitij
alguma forma, como cabo
de alimentação ou plugue
vzjgwfit0q vznitxtztgojytx
yjsmfr hf it ijsywt it
aparelho, o aparelho tenha sido
j}utxytĆhmz{ftzzrnifij0
não funcione normalmente ou
tenha sido derrubado.
٪ Não aperte com força o painel
com as mãos ou com um
tgojyt fknfit htrt uwjlt0
lápis, caneta e não arranhe a
xzujwk hnj/
٪ Yt htqj tgojytx ij rjyfq
tz vzfqvzjw tzywt rfyjrial condutor no cabo de
fqnrjsyft/ Yt ytvzj sf
extremidade do cabo de
fqnrjsyft jsvzfsyt jqj
estiver conectado na tomada.
٪ Mantenha todo material de
embalagem (calços de isopor,
xfhtx0jyh/-ktwfitfqhfshjifx
crianças. Os calços de isopor
xtuwjozinhnfnxxjnsljwnitx/
Em caso de ingestão, force o
paciente a vomitar e procure
um hospital o mais rápido
utxx {jq/Lqrinxxt0txxfhtx
uqxynhtxutijrhfzxfwfxŅ}nf/
Mantenha-os fora do alcance
das crianças.

٪ CUIDADOS REFERENTES
AO CABO DE FORÇA:
]jhtrjsifxjvzjtfufwjqmt
xjofhtsjhyfitfzrfytrfif
uwuwnf0tzxjof0zrfytrfif
única por aparelho, sem
;gjsofrnsx<tz;wlzfx</
Não conecte muitos aparelhos
a uma mesma tomada, pois
isso pode causar curto-circuito
ou fogo.
Não sobrecarregue tomadas.
Tomadas sobrecarregadas,
danificadas, frouxas, com
j}yjsx°jx ij kntx0 kntx
descascados ou com isolamento comprometido podem
xjwujwnltxfx/\zfqvzjwzrf
ijxxfxhtsin°jxutijhfzxfw
hmtvzj tz ktlt/ ajwnknvzj0
periodicamente, os cabos do
xjz jvznufrjsyt6 xj f xzf
aparência indicar desgaste
tzifst0ijxqnlzjtjvznufmento e substitua o cabo por
zrtwnlnsfqfywf{xitxjw{nt
fzytwnfit/[wtyjoftŅtij
fqnrjsyftijvzfqvzjwfgzxt
k xnhttzrjhsnht0yfnxhtrt
ser pisado, esmagado, torcido,
preso em uma porta fechada,
ou no meio do caminho. Dê
atenção especial aos plugues,
ytrfifxjijtsijtŅtxfnit
aparelho.
 Ytrt{ff_ahtrtŅtsf
tomada. Não use cabo de força
ifsnŅhfittzijxlfxyfit/Yt
ijxqnlzjifytrfifujqtŅtj
sim pelo plugue.
٪ [fwfinrnsznwtwnxhtijhmtvzj
ou fogo, não exponha este
produto a chuva, umidade ou
tzywtxq vznitx/Ytytvzjsf
TV com as mãos molhadas.
Não instale este produto
próximo a itens inflamáveis
como gasolina, velas e não
exponha a TV diretamente ao
ar-condicionado.
LED TV | LG do Brasil

٪ Yt zxj jvznufrjsytx
jqywnhtxijfqyfyjsxtujwyt
da TV. Isto pode resultar
em mau funcionamento do
produto.
٪ Não exponha o produto a
ltyjofrjsytx tz jxunwwtx
i>lzf0tgojytxhmjntxijlzf
como vasos ou taças por cima
do aparelho (ex: em prateleiras
fhnrfitfufwjqmt-/
٪ Assegure-se de conectar o
unstyjwwfituqzlzjĆytrfifx
com sistema de aterramento
"ijujsijsititrtijqt-/
O cabo de força fornecido com
o aparelho está de acordo
com a norma da ABNT NBR
14.136 e para sua maior
segurança, instale tomadas
fyjwwfifx vzj jxyjofr ij
acordo com a norma da ABNT
NBR 5410.
 ^j tx rytitx ij fyjwwfrjsytstktwjrutxx {jnx0
contrate um eletricista para
nsxyfqfwzrinxozsytwxjufwfit/
NÃO tente aterrar o produto
htsjhyfsittfŅtxijyjqjfone, para-raios ou canos de
lx"ijujsijsititrtijqt-/
٪ Uvzjf_aqnlfifinwjyfrjsyj
na tomada, o acionamento
do botão (POWER) não a
desligará, ele apenas inicia o
rtit ij jxujwf "xyfsig~-/
[fwfijxqnlfwijŅsnyn{frjsyj
o aparelho, remova o plugue
da tomada.
٪ Não tente modificar este
uwtizytijvzfqvzjwktwrf
sem autorização por escrito
da LG Electronics do Brasil. A
rtinŅhftstfzytwnfifnw
cancelar o direito do usuário
de operar este produto e
yfrgrfhtsxjvzjsyjujwif
da garantia.
٪ MOVENDO: Antes de mover,
desligue o aparelho e desconecte todos os cabos de
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٪

٪

٪

٪

٪

٪

conexão. Não tente efetuar
a movimentação do aparelho
sozinho. Evite acidentes e
uwjoz txijxsjhjxxwntx/
Antes de mover o aparelho sem
a base, instale imediatamente
a TAMPA DE PROTEÇÃO
ktwsjhnif"fqlzsxrtijqtx-/
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
produtos, por exemplo, plásynhtx0jsvzfsytqnlfit/Yt
instale em lugares excessivamente empoeirados.
Tome cuidado para não tocar
as aberturas de ventilação.
Quando estiver usando a TV
utwzrqtsltujw tit0fxfgjwyzwfxutijrjxyfwvzjsyjx/
Isso não afeta o desempenho
ou causa defeitos.
Ao sentir cheiro de fumaça ou
outros odores ou escutar sons
estranhos vindos da TV, desligue-a da tomada e entre em
htsyfythtrxjw{ntyhsnht
autorizado.
^jlzftztzywfxzgxyshnf
entrar em contato com o
adaptador ou cabo de força,
desconecte-os e contate o
SAC imediatamente. Caso
contrário, isso pode resultar
jrnshĀsinttzhmtvzjjqywnht/
Não instale o produto em uma
parede onde há alto risco de
j}utxntĆkzrffijqjttz
s{tf/[tijwtthtwwjwkfqmfx
tzifsnŅhfwtuwtizyt/
Use somente o adaptador e
o cabo de força autorizado e
aprovado pela LG Electronics.
Caso contrário, isso pode
wjxzqyfwjrnshĀsint0hmtvzj
jqywnht0rfzkzshntsfrjsyt
ou deformação do produto.

٪ Nunca desmonte o adaptador
ou o cabo de força. Isso pode
wjxzqyfwjrnshĀsinttzhmtvzj
jqywnht/
٪ Qfftrfszxjntitfifuyfitw
htr hznifit0 j{nyj vzjifx/
QtwyjnrufhytutijifsnŅhqt/
٪ Afaste o produto da luz direta
do sol. O produto pode ser
ifsnŅhfit/
٪ Yzshfytvzjstfufwjqmttzsf
antena durante tempestades.
٪ Ao montar a TV na parede, no
ufnsjqywfxjnwt0hjwynŅvzjxj
de não instalar os cabos de
alimentação e de sinal muito
fujwyfitxtzjrutxntvzj
inŅhzqyjtfhjxxt0hfxtsjhjxsite removê-los.
٪ Não deixe nada bater ou cair
dentro do aparelho, e não bata
sfyjqfhtrsjsmzrtgojyt/
٪ D E S C O N E C TA N D O O
PLUGUE: Em caso de problema
jqywnht0jxyjuqzlzjjxxjscial para o desligamento do
fufwjqmt/Wnlzjf_aĆytrfifx
jrvzjtuqzlzjutxxfxjw
manuseado facilmente.
 ajwnŅvzjxjthfgtijktwf
jxyhtsjhyfitŅwrjrjsyjst
plugue de alimentação da TV.
٪ PILHAS: Guarde os acessówntx"unqmfx0jyh/-jrzrqthfq
seguro fora do alcance das
crianças.
Este aparelho usa pilhas. Em
xzfhnifij&uf xutijmf{jw
qthfnxvzjnsinhfrtsijjxyjx
itens podem ser descartados.
Por favor, entre em contato
com as autoridades locais
ufwftgyjwnsktwrf°jxufwf
eliminação ou reciclagem.
Não descarte as pilhas no fogo
e não cause curto-circuito,
ijxrtsyjtzujwrnyfvzjfx
unqmfxxjofrfvzjhnifx/
٪ LIMPEZA: Quando limpar,
desligue da tomada e limpe
LED TV | LG do Brasil

suavemente com um pano
rfhntufwfj{nyfwfwwfsm°jx/
Uvzjutijthtwwjwhmtvzj
jqywnht0stgtwwnkjlzftz
tzywtxq vznitxinwjyfrjsyj
na TV. Não use produtos
vz rnhtx htrt qhttq tz
outros abrasivos.

Iniciando

٪ Quando ligar a TV pela primeira
vez, ela necessitará de aproximadamente 1 minuto para
efetuar a inicialização.
٪ As imagens exibidas neste
manual podem ser diferentes
das da TV.
٪ Lx Z^Ox "Tsktwrf°jx ij
yjqf-utijrxjwinkjwjsyjxxj
comparadas com este manual.
٪ Zxrjszxjfxtu°jxinxuts {jnxutijrxjwinkjwjsyjxf
partir da fonte de entrada ou
modelo do produto utilizado.
٪ No futuro, novos recursos
podem ser adicionados a esta
TV.
٪ Os itens fornecidos com o
produto podem variar dependendo do modelo.
٪ LxjxujhnŅhf°jxituwtizyt
ou o conteúdo deste manual
podem ser alterados sem o
uw{ntf{nxtufwffyzfqnft
ifxkzs°jx/
٪ Para uma conexão ideal, os
cabos HDMI e dispositivos USB
devem ter no máximo 10 mm
ijjxujxxzwf"L-jCKrnq rjywtxijqfwlzwf"M-/
٪ Caso, o dispositivo USB não se
encaixe em sua TV, use cabos
de extensão USB 2.0.
٪ Usar um cabo HDMI não certiŅhfitutijhfzxfwuwtgqjrfx
de conexão ou na exibição de
imagens.
٪ Cabos HDMI recomendados:
 ܮCabo HDMI®/ ™ de alta
{jqthnifij"Ertzrjstw-/
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 ܮCabo HDMI®/ ™ de alta
velocidade com Ethernet
"wjij-/
B

B
A

A

٪ Para garantir a segurança
e a vida útil do produto, use
somente itens aprovados e
fornecidos com sua TV.
٪ \zfnxvzjw ifstx tz kjwnmentos causados pelo uso de
itens não aprovados não são
cobertos pela garantia.
٪ Alguns modelos possuem uma
ujq hzqf knsf kn}fif xtgwj f
tela, fazendo parte da mesma,
portanto não deve ser removida! Não remova o painel com
txijitxtzvzfnxvzjwkjwwfrjsyfx/TxxtutijifsnŅhfwt
produto.
٪ Efetue a correta fixação da
base, colocando a TV com a
tela voltada para baixo sobre
zrf xzujwk hnj uqfsf0 fhtqhmtfifjqn{wjijtgojytx/
٪ NjwynŅvzjxjijvzjtxufwfkzxtxjxyjofrgjrfujwyfitx/
Se eles não estiverem seguros
o suficiente, a TV poderá
inclinar-se e cair após ser
instalada.
٪ LtŅ}fwfgfxjstfufwjqmtij
TV, utilize somente os parafusos fornecidos e indicados
para a montagem do aparelho.
٪ Não aperte os parafusos com
força excessiva, caso contrário,
jqjxutijrxjwifsnŅhfitx/
٪ L I M P E Z A DA T E L A :
Njwynknvzjxjijwjrt{jwt
excesso de água ou do produto
de limpeza do pano.
Não borrife água ou o produto
de limpeza diretamente na tela
da TV.

 Njwynknvzjxj ij gtwwnkfw
o pano seco, com água ou
produto de limpeza o suficiente para efetuar a limpeza
da tela.

fxnsxywz°jxijxhwnyfxsfx
imagens desta seção.

Movimentação
e Transporte
Por favor, siga os avisos para um
ywfsxutwyjxjlzwtjj{nyjvzjf_a
xjofwnxhfiftzifsnŅhfif0nsijpendente do seu tipo e tamanho.
٪ Recomenda-se mover a TV
na caixa ou nos materiais de
jrgfqfljr0vzjtfhtrufnham 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/

٪ ^jlzwjhtrŅwrjfujqfufwyj
superior e inferior da moldura
if_a/Njwynknvzjxjijst
segurar nas partes transparentes, alto-falantes ou na tela
de proteção dos alto-falantes.

٪ Quando transportar a TV,
j{nyjxtqf{fshtxtz{ngwf°jx
excessivas.
٪ Quando transportar a TV,
mantenha-a sempre na
vertical, nunca a vire de lado,
tznshqnsjfufwfjxvzjwiftz
direita.
٪ Ao manusear a TV, tome
hznifitufwfstifsnŅhfwt
botão Liga/Desliga localizado
na parte inferior do aparelho.

Cuidado:
٪ Evite tocar o tempo todo na
yjqf0utnxnxxtutijifsnŅhqf/
٪ Ythtqtvzjtuwtizytsthmt
com a tela virada para baixo.
Use uma proteção acolchoada.
Não seguir esta instrução
utijwhfzxfwifstxĆyjqf/
٪ 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
ujxxtfnxjifstxĆ_a"ijujsijsititrtijqt-/

Aviso
importante

٪ Independente do tamanho
e peso do aparelho, efetue
o transporte sempre com a
fozifijtzywfujxxtfjxnlf
LED TV | LG do Brasil

[fwfjxyfgjqjhjwzrs {jqijzint
xjlzwt0wjhtrjsifrtxfozxyfw
t{tqzrjfzrs {jqgfn}tjjr
seguida aumentar lentamente o
xtrfyutijwtz{nqthtsktwyf{jqrjsyjjxjrinxytw°jx/
_frgrwjhtrjsifrtxj{nyfw
fj}utxntuwtqtslfiffwz itx
muito altos.
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Para referência, listamos abaixo
alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em
ijhngnx/

Nível de Decibéis

Evite o uso prolongado do aparelho
com volume superior a 85 decibéis
pois isto poderá prejudicar a sua
audição.
Exemplos
silenciosa,
30 Biblioteca
sussurros leves.
de estar, refrigerador,
40 Sala
vzfwytqtsljitywsxnyt/
_wsxnytqj{j0hts{jw50 sação normal, escritório
silencioso.
Ar condicionado a uma
60 inxyshnfijHr0rvznsf
de costura.
Aspirador de pó, secador
70 de cabelo, restaurante
ruidoso.
_wkjltrintijhnifij0
de lixo, alarme
80 coletor
de despertador a uma
inxyshnfijHBhr/
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM
SER PERIGOSOS EM CASO DE
EXPOSIÇÃO CONSTANTE
Metrô, motocicleta,
90 tráfego de caminhão,
cortador de grama.
Caminhão de lixo,
100 xjwwfjqywnhf0kzwfijnwf
pneumática.
Show de banda de rock
120 jrkwjsyjĆxhfn}fxfhºxticas, trovão.
140 Tiro de arma de fogo,
f{ntfofyt/
180 Lançamento de foguete.
Informação cedida pela Deafness
]jxjfwhmQtzsifynts0utwhtwyjxnf/

Usando o botão
Use o botão para operar as
kzs°jxif_aijktwrfxnruqjx
e rápida.

Funções básicas
Tipo A
Botão / Função

• Ligar "uwjxxntsj-/
• Desligar 1 (mantenha
uwjxxntsfit-/

• Ntsywtqjxtstwt"{tqzrj• Navegar na lista de canais

Tipo B
Botão / Função

• Ligar "uwjxxntsj-/
• Desligar 1 (mantenha
uwjxxntsfit-/
• Acessar Menu
(pressione2• Selecionar Menu
(mantenha pressionado3-

1 Todos os aplicativos serão
kjhmfitxjvzfqvzjwlwf{ftjr
andamento será parada.
2 Com a TV ligada, navegue nos
menus pressionando o botão.
3^jqjhntsftrjszijxjofit/

Ajustando o Menu
Ao ligar a TV, pressione o botão
zrf {j/ Lozxyj fx tu°jx it
rjszzxfsittxgty°jx/
Desliga a TV.
Lhjxxf t rjsz ij Lozxyjx
"xtrjsyj_nutL-/
Sai do menu e retorna ao
rtit_a"xtrjsyj_nutL-/
Seleciona uma entrada
externa.
Navega nos canais memorifitx"xtrjsyj_nutM-/
Lozxyfts {jqxtstwt"{tqzrj-
"xtrjsyj_nutM-/

Instalar na
parede
ou

fhnijsyjxtzifstx/P{nyjuwjoz tx
desnecessários, falando com
seu revendedor e contratando
xtrjsyjujxxtfqvzfqnŅhfitufwf
efetuar a instalação do aparelho
na parede.
Recomendamos o uso de Suportes
de Parede LG, pois eles são consywz itxufwfkfhnqnyfwfhtsj}t
itx hfgtx/ [twr0 xj jxyn{jw
zxfsitzrxzutwyjstfozxy{jq0
recomendamos primeiro efetuar a
conexão de todos os cabos e em
seguida instalar a TV na parede.

Instale o suporte em uma parede
sólida perpendicular ao piso. Ao
instalar em outros materiais
ou posição, poderão ocorrer
LED TV | LG do Brasil

10 cm
10 cm

10 cm
10 cm

Atenção:
٪ Para fixar a TV ao suporte
não utilize parafusos fora do
ufiwtjxujhnŅhfitsfyfgjqf/
Evite danos ao aparelho!
Modelos
XjinifL&M"rrParafuso/Qtd.

Modelos

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

A
B

43UJ6525
43UJ6565
200 x 200
M6 - 4x
49UJ6525
49UJ6565
49UJ7500
55UJ6545
55UJ6585
55UJ7500
60UJ6545
60UJ6585
65UJ6545
65UJ6585
300 x 300
M6 - 4x
70UJ6585
600 x 400
M8 - 4x
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Instalar em
uma mesa

٪

1. Posicione a TV verticalmente
sobre uma mesa. Deixe 10
hr"r snrt-ijjxuftjr
vzfqvzjw inwjt ufwf zrf
{jsynqftfijvzfif/

٪
٪

10 cm
10 cm

10 cm
m

10 c

Instalação do aparelho em uma mesa
(meramente ilustrativa).

٪
٪

2. Conecte o cabo de força em
zrfytrfifjqywnhf/

Cuidado:
٪ Ytfuqnhfwxzgxyshnfxjxywfnhas (óleos, lubrificantes,
jyh/-ftxufwfkzxtxizwfsyjf
montagem da base na TV. Isso
pode danificar o aparelho e
invalidar a garantia.

Sobre as
Conexões
Conecte vários dispositivos
j}yjwstxĆ_ajxjqjhntsjtxij
acordo com sua necessidade. Para
rfnxnsktwrf°jxxtgwjzrinxutsitivo externo, consulte o manual
vzjtfhtrufsmf/
Dispositivos externos disponíveis para conexão: receptores HD,
leitores de DVD, videocassetes,
sistemas de áudio, dispositivos
de armazenamento USB, PC,
hrjwfxij{ ijttzhrjwfxj
entre outros.

Notas:
٪ Para gravar programas de
TV em um gravador de DVD
ou videocassete, consulte o
rfszfqijnsxywz°jxijxyjx

٪

٪

٪

dispositivos para efetuar as
htsj}°jxhtwwjyfrjsyj/
Lxhtsj}°jxitxinxutxnyn{tx
externos apresentados podem
xjwinkjwjsyjxifxnqzxywf°jx
nos manuais fornecidos com
sua TV.
Conecte dispositivos externos
Ć_a0nsijujsijsyjiftwijr
de entradas da TV.
[fwfhtsjhyfwhtsxtqjijotltx0
use sempre o cabo fornecido
com este dispositivo.
Ntsxzqyjtrfszfqitjvznufrjsytj}yjwstufwfnsxywz°jx
de funcionamento.
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/
Ojujsijsitifuqfhfij{ ijt0
fqlzsxfozxyjxijwjxtqzt
podem não posicionar corretamente a imagem na tela.
Alguns HUBs USB podem não
funcionar. Se o dispositivo USB
estiver conectado via HUB e
não for reconhecido, conecte-o diretamente a uma das
jsywfifx`^Minxuts {jnx/
Quando usar a conexão de rede
htrŅtx0wjhtrjsifrtxtzxt
de cabo tipo CAT 7.

Conectar ANTENNA
IN ou CABLE IN
Conecte sua antena externa ou
hfgt"ijhtinŅhfitw-ufwfxnsytnizar os canais de TV. O cabo
]Q"JG:-ufwfhtsj}tst
fornecido.

seguida conectar o cabo de
força na tomada. Este procedimento evita danos ao seu
televisor.
٪ Tenha cuidado para não dobrar
tŅtijhtgwjithfgt]Q/
Fio
de Cobre

Notas:
٪ [fwfrjqmtwfwfvzfqnifijif
imagem em uma área com sinal
kwfht0htruwjzrfruqnŅhfitw
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 uma
nsxyfqftfijvzfif/
٪ Codecs de áudio (DTV)
suportados: MPEG, Dolby
Digital.
٪ _wfsxrnxx°jxinwjyfx`W_]L
SOstjxytinxuts {jnxjr
wjfxvzjstutxxzfrxnsfq
ULTRA HD.
٪ _wfsxrnxx°jxinwjyfx`W_]L
SO st jxyt inxuts {jnx
ij{nitfkfqyfijijŅsntij
ufiw°jx0utwyfsyttfufwjqmt
não está preparado para
recepcionar sinal ULTRA HD
"EKFB}DCHB-sfxhtsj}°jx
ANTENNA IN / CABLE IN
"ijujsijsititrtijqt-/

Outras Conexões
Conecte seus dispositivos
j}yjwstx Ć _a/ [fwf tgyjw f
rjqmtw vzfqnifij ij nrfljr
e som, conecte o dispositivo
externo usando um cabo HDMI.
O cabo HDMI para conexão não
ktwsjhnit/

Notas:

Cuidados:
٪ Primeiro efetue todas as cone}°jxijinxutxnyn{tx0ufwfjr
LED TV | LG do Brasil

٪

ث
 ث ثGERAL ث
HDMI ULTRA HD Deep Color
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 ܮLigado: Suporte 4K @ 60
S"F5F5F0F5D5D0F5D5B-/
 ܮDesligado: Suporte 4K @
HBKgnyS"F5D5B-/
٪ Se o dispositivo conectado
Ćutwyfijjsywfifyfrgr
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.
٪ Qzstinxuts {jqxtrjsyjjr
modelos com suporte a HDMI
ULTRA HD Deep Color.
٪ Formatos suportados de
Áudio HDMI: DTS (44.1 kHz
& FK pS-6 Dolby Digital /
Dolby Digital Plus (32 kHz /
FF/CpS&FKpS-6PCM (32
kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96
pS&CIDpS-ijujsijsit
do modelo.

Funções

Controle
Remoto
Instalando as pilhas (1,5 V
AAA): abra o compartimento
das pilhas e insira-as combinando
corretamente os polos e e
depois feche o compartimento. A
combinação errada pode causar a
explosão das pilhas ou vazamento,
resultando em fogo, ferimentos ou
poluição ambiental.
Para remover as pilhas, execute
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
novas, pois isso poderá daniŅhfwthtsywtqjwjrtyt/

٪
٪
٪
٪
٪
٪

(POWER): Liga/Desliga
"rtitijjxujwf-f_a/
TV: Retorna ao modo TV
"ºqynrthfsfq-/
CAPTION: Ativa / Desativa
a função Legendas (Closed
Nfuynts-/
(Q. Settings): Acessa
t rjsz ij htsknlzwf°jx
rápidas.
(Busca): Ativa/Desativa o
modo de busca.
(INPUT): Seleciona uma
entrada externa.
LED TV | LG do Brasil

٪ Te c l a s N U M É R I C A S :
Seleciona canais ou item
numerado nos menus.
٪ — (DASH): Ativa canais de
multiprogramação 2-1, 2-2,
jyh/"_aOTRT_LW-/
 ܮLIST: Exibe a lista de canais
memorizados.
٪ 0 (QUICK ACCESS)*: Acesse
rapidamente seus aplicativos
kf{twnytxijŅsnsitfjqjxzr
sºrjwtsfxyjhqfxszrwnhfx/
٪ Q.VIEW: Volta ao canal antewntw"ºqynrthfsfq{nxzfqnfit-/
٪
VOL : Lozxyf t s {jq
sonoro.
٪ FAV: Navega na lista de canais
favoritos.
٪
:P}ngjnsktwrf°jxit
canal / programa atual.
٪
(MUDO): Efetua pausa
sonora.
٪
: Navega nos canais
memorizados.
ܮ
: Use para
navegar em listas de
seleção.
٪ NETFLIX: Acessa o serviço de
xywjfrnslij{ ijt/
٪
(HOME): Acessa o menu
principal do aparelho.
 ܮMantenha pressionada
para exibir o histórico.
٪ AMAZON: Acessa o serviço
ijxywjfrnslij{ ijt/
٪ GUIDE: Exibe o Guia de
Programação Eletrônica
"xtrjsyj_aOTRT_LW-/
٪ LIVE ZOOM: Ativa ou desativa
a função LIVE ZOOM.
٪
(botões de navegação): Use para navegar nos
menus.
٪ OK : Seleciona menus ou
tu°jxjhtsŅwrff°jx/
٪ BACK: Volta uma ação.
٪ EXIT:Qjhmfytitxtxrjszx
de tela.
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٪

٪

٪

٪
٪

: Otimiza o áudio e as
imagens para obter melhores
wjxzqyfitxftfxxnxynwotltxij
futebol.
 REC: Inicia a gravação
do programa selecionado
(somente modelos compatíveis com Time Machine).
弇 弃 ᰨ 廫ଟ(controles
multimídia): Use para
controlar a reprodução de
conteúdos em dispositivos
htrufy {jnxhtr^TX[WTYV
ou USB.
 ܮ弃(MAGIC LINK)*: Exibe
conteúdos relacionados
htrtuwtlwfrfvzjjxy
sendo assistido.
Botões coloridos: Use para
fhjxxfwkzs°jxjxujhnfnxjr
diversos menus.
*: Mantenha o botão pressionado para ativar.

٪
٪
٪
٪
٪



٪

Smart Magic
(alguns modelos)
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
combinação errada pode causar a
explosão das pilhas ou vazamento,
resultando em fogo, ferimentos ou
poluição ambiental.
Para remover as pilhas, execute
fxf°jxijnsxyfqftjrtwijr
reversa. Este controle remoto usa
luz infravermelha. Quando em uso,
deve ser apontado na direção do
sensor remoto na TV.

Atenção:
٪ Não misture pilhas velhas e
novas, pois isso poderá daniŅhfwthtsywtqjwjrtyt/

Funções
٪

(POWER): Liga/Desliga
"rtitijjxujwf-f_a/

٪

٪
٪ STB PWR: Liga/Desliga o
OjhtinŅhfitw/
٪ Te c l a s N U M É R I C A S :
Seleciona canais ou item
numerado nos menus.
٪ 0 (QUICK ACCESS)*: Acesse
rapidamente seus aplicativos
kf{twnytxijŅsnsitfjqjxzr
sºrjwtsfxyjhqfxszrwnhfx/
٪ LIST: Exibe a lista de canais
memorizados.
LED TV | LG do Brasil

٪

( — ܮDASH): Ativa canais
de multiprogramação 2-1,
DD0jyh/"_aOTRT_LW-/
(Controle na Tela): Acessa
thtsywtqjsfyjqf"inxuts {jq
ufwffqlzsxuf xjx-/
VOL : Lozxyf t s {jq
sonoro.
(MUDO): Efetua pausa
sonora.
CH : Navega nos canais
memorizados.
(Reconhecimento por
voz): Pressione o botão e fale
vzfsittrjszktwj}ngnitsf
tela da TV.
[fwfzxfwfkzstsjhjxxwnt
jxyfwhtsjhyfitĆnsyjwsjy/
( ܮBUSCA): Exibe o modo
busca. Mantenha o botão
pressionado para exibir o
menu de buscas.
(HOME): Acessa o menu
principal do aparelho.
 ܮRECENTS: Exibe o histównht ij f°jx fsyjwntwjx
(mantenha o botão presxntsfitufwffyn{fw-/
(Q.Settings): Acessa as
htsŅlzwf°jxwunifx/
 ܮMantenha o botão
(Q.Settings) pressionado
ufwfj}ngnwtrjszijhtsŅlzwf°jxf{fsfifx/
(Botões de
Navegação): Use para navegar
nos menus.
 ܮLtuwjxxntsfwtxgty°jx
jsvzfsyttutsyjnwt
estiver em uso, o mesmo
irá desaparecer da tela e
o Smart Magic funcionará
como um controle remoto
convencional.
 ܮPara exibir o ponteiro novamente, agite o Smart Magic
ufwffjxvzjwifjinwjnyf/
Scroll (OK): Gire o botão
ufwf sf{jlfw sfx tu°jx j
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٪

٪
٪
٪

٪
٪
٪

٪

٪

canais memorizados. Pressione
tgtytufwfhtsŅwrfwzrf
ação.
BACK: Volta uma ação.
 ܮEXIT: Qjhmf ytitx tx
menus de tela (mantenha
o botão pressionado para
fyn{fw-/
GUIDE: Exibe o Guia de
Programação Eletrônica
"xtrjsyj_aOTRT_LW-/
NETFLIX: Acessa o serviço de
xywjfrnslij{ ijt/
(INPUT): Seleciona uma
entrada externa.
 ܮMantenha o botão pressionado para exibir a lista
completa de entradas
inxuts {jnx/
AMAZON: Acessa o serviço
ijxywjfrnslij{ ijt/
Botões coloridos: Use para
fhjxxfwkzs°jxjxujhnfnxjr
diversos menus.
弃  ᰨ(controles multimídia): Use para controlar a
reprodução de conteúdos.
 ܮ弃(MAGIC LINK)*: Exibe
conteúdos relacionados
htrtuwtlwfrfvzjjxy
sendo assistido.
LIVE ZOOM: Ativa ou desativa a função LIVE ZOOM. Para
ativar ou desativar mantenha
o botão pressionado.
 ܮFOCUS: Ativa ou desativa
fkzstQZN`^eZZXsf
tela (mantenha o botão
uwjxxntsfitufwffyn{fw-/
*: Mantenha o botão pressionado para ativar.

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,
rfsyjsmftxgty°jxBACK
(EXIT) e (HOME) pressionados por aproximadamente 5
segundos.
٪ Para cancelar e registrar num
único processo, mantenha o
botão GUIDE pressionado
fy rjsxfljr ij wjlnxywt
ser exibida.
٪ P}jhzyjjxyfxf°jxvzfsit
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.lg.com/br.

(Somente UJ7500 Series)

QfgwnhfitxtgqnhjsfitxWfgtwfywntx
Dolby. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio
e o Duplo D são marcas comerciais dos
Laboratórios Dolby.

Os termos HDMI e High-Definition
Multimedia Interface, e o Logo HDMI
são marcas ou marcas registradas da
HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos
jjrtzywtxuf xjx/

Para patentes DTS, acesse http://
ufyjsyx/iyx/htr/Qfgwnhfitxtgqnhjsf
ifO_^WnhjsxnslWnrnyji/O_^0tx rgtqt
jO_^jtx rgtqtozsytxxtrfwhfx
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wjlnxywfifxjO_^SOzrfrfwhfwjlnxtrada da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os
direitos reservados.

Controle
Externo de
Dispositivo
[fwftgyjwrfnxnsktwrf°jxxtgwj
o controle externo de dispositivo,
visite www.lg.com/br.

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.
Lqrithinltktsyj0ytitxtxyjwrtx
ijqnhjsfvzjxjwjkjwjfnxjs°jxij
garantia e avisos de direitos autorais
jxytinxuts {jnxufwfit|sqtfi/
A LG Electronics fornece o código-fonte
aberto em CD-ROM*, os pedidos deverão
ser efetuados via e-mail - opensource@
qlj/htr/Pxyftkjwyf{qnifutwE"ywĀx-
anos a partir da data de compra do
produto.
* Taxas com custos de envio são de
responsabilidade do solicitante.

Regulamentos
Cuidados
Yzshfhtqtvzjzrfufwjqmtijyjqj{nxt
em um local instável. O aparelho pode
cair, causando ferimentos graves ou
rtwyj/Xznyfxqjx°jx0jxujhnfqrjsyj
para as crianças, podem ser evitadas
ytrfsituwjhfz°jxxnruqjx0htrt5
 Usando armários ou suportes
recomendados pelo fabricante do
aparelho de televisão.
 `ynqnfwr{jnxvzjutijrxjlzwfmente apoiar o aparelho de televisão.
 Rfwfsynwvzjtfufwjqmtijyjqj{nxt
não está instável sobre a borda do
móvel de apoio.
 Não colocar o aparelho de televisão
em um móvel alto (por exemplo,
fwrwntxtzjxyfsyjx-xjruwjsijw
o móvel e o aparelho de televisão a
zrxzutwyjfijvzfit/
 Não colocar o aparelho de televisão
jrufsttztzywtxrfyjwnfnxvzj
possam ser localizados entre o
aparelho de televisão e mobiliário
de apoio.
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 Educar as crianças sobre os perigos

de subir nos móveis para alcançar
o aparelho de televisão ou seus
controles.
Se o aparelho de televisão estiver
sendo retido, enviado para o serviço
yhsnhttzhfxtjxyjofxjrzifsit0fx
rjxrfxhtsxnijwf°jxfhnrfij{jr
ser aplicadas.

Símbolos
]jkjwjxjĆhtwwjsyjfqyjwsfif
"LN-/
]jkjwjxjĆhtwwjsyjhtsy szf
"ON-/
]jkjwjxj ft jvznufrjsyt
Classe II.
Refere-se ao modo Standby
"jxujwf-/
]jkjwjxjĆ:Wnlfit:"jsjwlnf-/
]jkjwjxj Ć atqyfljr
perigosa.

Certiﬁcação
Módulo de Rede
Wireless
MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAC72

Agência Nacional de Telecomunicações

04854-16-09946
Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não
pode causar interferência a sistemas
operando em caráter primário.

REDE WIRELESS (LGSBWAC72)
Padrão: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Faixa de Freq.: 1. 2400 ~ 2483.5
XS62.GCGBGJDGXS63. 5725
~ 5850 MHz
Potência Máxima (Saída): 1.CGiMr6
2.CF/GiMr63. 14.5 dBm
BLUETOOTH
Faixa de Freq.: 2400 ~ 2483.5 MHz
Potência Máxima (Saída): 8.5 dBm
• NtsyrQNNTO5MPUWR^MbLNJD
• NtsyrTN5DJBESWR^MbLNJD

• Devido o canal de banda utilizada
ujqtuf xxjwinkjwjsyj0tzxzwntst
utijwfqyjwfwtzfozxyfwfkwjvzĀshnf
de operação e este produto está
ijŅsnitufwffyfgjqfijkwjvzĀshnf
regional.
• Este dispositivo deverá ser instalado
jtujwfithtrzrfinxyshnfr snrf
de 20cm entre o dispositivo e seu
htwut/Pxxfkwfxjufwfijhqfwft
geral para a consideração do ambiente
de usuário.

Solução de
Problemas
٪ Controle remoto não está
atuando
 ܮAo usar o controle aponte-o para o sensor.
 ܮajwnknvzj xj st j}nxyj
sjsmzrtgojytutxnhntsfit
na frente do sensor remoto.
 ܮajwnknvzj f utqfwnifij
correta das pilhas (+ para
0ufwf-tznsxnwfunqmfx
novas.
٪ Não há visualização de imagem
jsjsmzrxtrwjuwtiznit/
 ܮajwnŅvzjxjtfufwjqmtjxy
ligado.
 ܮajwnknvzj xj t hfgt ij
força/adaptador está
conectado a uma tomada
de parede.
 ܮajwnŅvzjxjj}nxyjfqlzr
problema na tomada de
ufwjij0fywf{xifhtsj}t
de outros aparelhos.
٪ TV desliga repentinamente
 ܮajwnŅvzjfxhtsŅlzwf°jx
de controle de energia. A
fonte de alimentação pode
está desconectada.
 ܮajwnknvzj xj t rtit
Standby Automático
"ijujsijsititrtijqt-
&Qzst^tsjhf&Ojxqnlfw
TV estão ativados no menu
HORA.
 ܮSe não houver nenhum
xnsfqjsvzfsytf_ajxyfw
LED TV | LG do Brasil

ligada, ela será desligada
automaticamente após 15
minutos de inatividade.
Tela da TV anormal
٪ 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
ijun}jqutijrxjw{nx {jnxsf
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 distorção temporária na
mesma.
٪ ^jzfufwjqmtzruwtizytij
alta tecnologia, com resolução
ijDfHrnqm°jxijun}jqx/
Muito raramente existirão
utsytxŅstxsfyjqfjsvzfsyt
estiver vendo TV, estes pontos
são pixels desativados e não
afetam o desempenho do
produto.
٪ Quando uma imagem fixa
for exibida na TV por um
qtsltujw titijyjrut0jxyf
nrfljrutijŅhfwnruwjxxf
permanentemente na tela.
P{nyjj}ngnwzrfnrfljrŅ}f
na tela da TV.
Ruídos gerados na TV
٪ Estalo ou ruído: este tipo de
wz itthtwwjvzfsitjxyn{jw
vendo ou ligar a TV. Ele acontece por causa da contração
ywrnhfituqxynhtij{nitf
temperatura e umidade. Este
wz ithtrzrjrfufwjqmtx
tsijfijktwrftywrnhf
necessária.
٪ Zumbido ou zunido no painel:
wz itijgfn}ts {jqljwfitjr
hnwhznytxjqywnhtxvzjktwsjhj
lwfsijvzfsynifijijhtwwjsyj
para alimentar o aparelho.

Guia Rápido de Conexões
Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este guia e mantenha-o para
kzyzwfxwjkjwĀshnfx/OjxjsmtxjPxujhnŅhf°jxjxytxzojnyfxfrzifsfxxjruw{ntf{nxt/

55UJ6545

55UJ6585

60UJ6545
60UJ6585

b

AAA

MFL69648913 REV.00 JAN/17

*MFL69648913*

65UJ6545
65UJ6585

a

c

d

X4
(M5 X L20)

X4
(M4 X L20)

www.lg.com/br
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Guia do Usuário na TV
ZRznfit`xzwntujwrnyjfhjxxfwkfhnqrjsyjfxnsktwrf°jxijyfqmfifxifxkzs°jxitfufwjqmtinwjyfrjsyjsfyjqf0ijktwrfwunifjkhnq/

Guia Eletrônico do Usuário
Nfxtijxjoj0jkjyzjtit|sqtfiitGuia Eletrônico do Usuário disponível no site da LG.
1. No navegador, acesse http://www.lg.com/br.
2. Na aba Suporte, selecione o item Ajuda & Download > Manuais & Documentos, no campo Selecione o modelo ou Digite o número do
modelo0xjqjhntsj&nsxnwftstrjitrtijqtjhtsŅwrjhqnhfsitst htsjijgzxhf" ).
3. YfxjtMANUAL DO USUÁRIO, localize o arquivo do tipo ZIP e salve-o no computador.
4. Descompacte o arquivo. Na pasta, execute o item userguide.html para acessar o Guia Eletrônico do Usuário.
LED TV | LG do Brasil
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Montar
Conjunto Base
1

Notas:
PkjyzjfrtsyfljrhtsktwrjfxŅlzwfxijxyf
xjt/
Sempre que for montar ou desmontar o
Conjunto Base, coloque a TV com a tela virada

2

para baixo sobre uma superfície plana, acolhmtfifjqn{wjijtgojytx/
Lxnqzxywf°jxijxyfxjtj}ngjrzrj}jruqt
ljwfqifnsxyfqftifgfxjjutijrxjwinkj
rentes do produto real.

3
c

b
a

4

5

6
d

a

b

LED TV | LG do Brasil
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Conectar dispositivos
Conexão de Antena

CABLE
IN

ANTENNA
IN

HDMI IN

HDMI IN / ARC

USB IN

LAN

OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT

/

L_autxxznizfxhtsj}°jxijfsyjsf0
ufwfhtsj}tijxnsfqinlnyfqj&tz
fsfqlnht"fgjwyt-zxjfhtsj}t
ANTENNA IN e para TV a Cabo use
CABLE IN.
Para melhorar a qualidade de sintonia,
fivznwffruqnŅhfitwijxnsfqjnsxyf
le-o corretamente. Se necessitar
in{ninwfhtsj}tufwfrfnxyjqj{n
sores, instale um divisor de sinal.
[fwfzrfrjqmtwwjhjut0wjht
rjsi{jq vzj xjof zxfif zrf
htsj}tijfsyjsfj}yjwsf/
Antenas e cabos muito desgasyfitx ujqfx htsin°jx hqnrynhfx
podem reduzir a qualidade do sinal.
Inspecione a antena e os cabos antes
de conectar.
O sinal analógico, digital ou a cabo,
xjwnijsynŅhfitfzytrfynhfrjsyj
quando for executada no aparelho a
uwtlwfrftfzytrynhf/

Conexão HDMI
Ntsj}tufwfzintj{ ijtinlnyfqjr
um mesmo cabo.
1. Ntsjhyjthfgtuwnrjnwtsfhtsj}t
HDMI IN (TV) e em seguida na
htsj}tHDMI OUT (dispositivo).
LED TV | LG do Brasil

 ܮLsyjxijhtsjhyfw{jwnŅvzjxjt
hfgtSOXTijfqyf{jqthnifijj
possui tecnologia CEC. Os cabos
SOXT ij fqyf {jqthnifij xt
produzidos para obter o melhor
sinal em 1080 linhas ou superior.

Conectando o PC
Para conectar seu PC via HDMI siga as
nsxywz°jxijxhwnyfxstpasso 1 desta
xjt/

Notas:
Para reproduzir os sinais sonoros do
PC será necessário que sua placa de
vídeo envie estes sinais via HDMI.
Consulte o fabricante da sua placa
de vídeo para mais detalhes.
As frequências verticais e horizontais
xtxnshwtsnfifxxjufwfifrjsyj/
Dependendo da placa de vídeo, alguns
fozxyjxijwjxtqztutijrstutxn
cionar corretamente a imagem na
tela.
Ytijn}jnrfljsxjxyynhfxxjsit
exibidas por muito tempo, isto pode
causar marcas permanentes na tela.

HDMI ARC
`xfsitjxyfkzstutxx {jqhtrufw
tilhar os sinais de áudio digital da TV
via HDMI dispensando o uso da saída
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT.
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Um dispositivo de áudio externo
que suporte ARC deve ser conecyfitĆhtsj}tHDMI IN (ARC).
Adquira um cabo HDMI de alta
velocidade e conecte-o somente
sf htsj}t HDMI IN (ARC).
Lembre-se, para funcionar corretamente, o aparelho externo
precisa ser compatível com a
kzst/

Conexão USB
1. Conecte o seu dispositivo USB em
uma das portas USB IN disponíveis na TV.

Notas:
LqlzsxS`Mx`^Mutijrst
ser reconhecidos, caso tenha
problemas, conecte o dispositivo
USB diretamente na TV.
Xfnxnsktwrf°jxijxyfhtsj}t
utijwtxjwjshtsywfifxstGuia
do Usuário. Para saber como
fhjxxfwhtsxzqyjfxjtGuia
do Usuário neste manual.
Conexão USB 3.0 (alguns
modelos): Alguns dispositivos
`^Mutijrstkzshntsfwhfxt
xjofrnshtrufy {jnxhtrtufiwt
E/B/Yjxyjhfxt0sjxyfhtsj}t0
zxjxjruwjinxutxnyn{txvzjxjofr
htrufy {jnxhtrjxyjufiwt/

Conexão de REDE
(LAN)
Acesse os arquivos de mídia do
PC, sites da internet e o conteúdo
premium LG na sua TV.
1. Com a TV desligada, conecte o
hfgtuwnrjnwtsfhtsj}tLAN
(roteador ou modem) e em
xjlznifsfhtsj}tLAN disponível na TV.
2. Ligue a TV. No controle pressione
(Q. SETTINGS). Acesse
(Configurações avançadas)
> REDE > Conexão com fio
(Ethernet).

2. Após conectar, ligue os aparelhos e no dispositivo selecione a
htsj}thtwwjxutsijsyj/

Nota:
Esta entrada estará bloqueada
para áudio com sistema de
uwtyjthtsywfhunfx/

Conexão
COMPONENTE
COMPONENT IN

VIDEO/Y PB

Nota:

Conexão AV IN
Conecte dispositivos sem suporte
ufwffqyfijŅsnt/
1. Use COMPONENT IN da seguinte
forma:
 ܮNa TV, conecte o cabo
AMARELO sf htsj}t Y
(VERDE/AMARELO) e o
BRANCO/VERMELHO na
htsj}tL/MONO AUDIO R.

AV IN

PR L/MONO AUDIOR

VIDEO/Y PB

PR L/MONO AUDIOR

[fwf htsj}t ij wjij0 zxj
xtrjsyj hfgtx st ufiwt
]UFG "st ktwsjhnit-/ P{nyj
uwjoz txijxsjhjxxwntxftxjz
equipamento.

Conexão ÁUDIO
DIGITAL
Distribua o áudio digital da TV para
zrfruqnŅhfitwtzmtrjymjfyjw/
1. Conecte o cabo, primeiro na
htsj}t OPTICAL DIGITAL
AUDIO (TV) e em seguida na
htsj}t OPTICAL AUDIO IN
(dispositivo).
LED TV | LG do Brasil

VIDEO

AUDIO

VIDEO L/MONO AUDIOR
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Nota:

Organizador de cabos

Se o dispositivo disponibilizar somente áudio em modo MONO, conecte
somente o cabo de áudio branco à entrada L/MONO (BRANCO) da TV.

Conexão COMPONENT IN
Relação de Conexão
Lqlzsxinxutxnyn{txj}yjwstxywfjrijxhwn°jxinkjwjsyjx0htsjhyjtxhfgtx
conforme tabela:
Component IN (TV)

Component OUT (DVD)

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

1. Ntsjhyjtxhfgtxsfhtsj}tCOMPONENT IN "_a-jsfhtsj}t
COMPONENT OUT (dispositivo).
 ܮAo conectar, combine as cores corretamente, VERMELHO/AZUL/
VERDE (VIDEO) e VERMELHO/BRANCO (AUDIO).

Após conectar todos os cabos, organize-os utilizando o organizador fornecido.

Nota:
Antes de mudar o aparelho de local, para evitar acidentes ou defeitos
ftuwtizyt0ijxkffytifftwlfsnftitxhfgtxjkjyzfifzxfsitt
organizador.
LED TV | LG do Brasil
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Inserir pilhas no Controle
Remoto
1

3

2

4

Ligar TV

Insira as pilhas no compartimento combinando corretamente os polos
e depois feche o compartimento.
TsxyfqjDunqmfxLLLijC/Ga/Ytrnxyzwjunqmfxijynutxinkjwjsyjx
e evite usar pilhas velhas.
LED TV | LG do Brasil

Para ligar use,
(POWER)stgtyt
ot~xynhpif_atz
(POWER) no controle
remoto.
\zfsitŅsfqnfwtzxt
de sua TV, pressione
a tecla (POWER)
(controle remoto)
para desligá-la em
rtitxyfsig~/

LG Electronics do Brasil Ltda.
CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito
Industrial, CEP 69075-110,
Manaus/AM, Indústria Brasileira

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

60UJ6585

MEDIDAS

CATEGORIAS

1237 x 777,2 x 259,2

1345 x 837,8 x 335,9

Sem Base

1237 x 718 x 63,8

1345 x 778 x 64,8

Com Base

17,4

22,8

Sem Base

16,0

21,2

ENERGIA

SOM

TELA

55UJ6585

Com Base

PESO

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Resolução
Diagonal

3840 x 2160
139 (cm)

151 (cm)

6:
Esquerdo (L) = 10 W • Direito (R) = 10 W
20 W
(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))
Ligado
140 W (IEC62087)
160 W (IEC62087)
Standby
<1 W
Fonte
AC 100-240V ~ 50/60 Hz

Impedância
Canal
Total

1456 x 901 x 342

Sem Base

1456 x 841 x 64,8

Com Base

27,6

Sem Base

26,0

Resolução

3840 x 2160

Diagonal

164 (cm)

AMBIENTE

RECEPÇÃO

ENERGIA

SOM

TELA

MEDIDAS

65UJ6585

Com Base

PESO

CATEGORIAS

6:
Esquerdo (L) = 10 W • Direito (R) = 10 W
20 W
(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))
Ligado
170 W (IEC62087)
Standby
<1 W
Fonte
AC 100-240V ~ 50/60 Hz

Impedância
Canal
Total

INFORMAÇÕES GERAIS
Sistema da TV
NTSC, PALM/N, SBTVD
Faixa de Canais
VHF: 2 ~ 13, UHF: 14 ~ 69, DTV: 2 ~ 69, CATV: 1 ~ 135
Antena Externa (impedância)
75 :
Temperatura de Operação
0° ~ 40 °C
Umidade de Operação
menor que 80 %
Condições Ambientais
Temperatura de Armazenamento
-20 °C ~ 60 °C
Umidade de Armazenamento
menor que 85 %

OjxjsmtxjjxujhnŅhf°jxjxytxzojnytxfrtinŅhf°jxxjruw{ntf{nxt/
Xjinifxjr;rr<stufiwtW}L}["Wfwlzwf}Lqyzwf}[wtkzsinifij-/

LG Electronics do Brasil Ltda.

MBM64996236 REV.00 JAN/17

CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito
Industrial, CEP 69075-110,
Manaus/AM, Indústria Brasileira

*MBM64996236*

Certiﬁcado de Garantia
LWRPqjhywtsnhxitMwfxnqWyif/0fywf{xijxzf]jijij
Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto
txxjw{ntxijLxxnxyĀshnf_hsnhfufwfxzgxynyzntij
componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente
htsxyfyfitxhtrtxjsitijkfgwnhft0ujqtujw titij
BC"`r-fst0nshqznsittujw titijlfwfsynfqjlfqijIB
"st{jsyf-infx0htsyfitxfufwynwififyfijjrnxxtif
styfŅxhfqijhtruwfujqtuwnrjnwtuwtuwnjywnt0ijxij
vzjtrjxrtyjsmfxnitnsxyfqfithtsktwrjtwnjsyf
°jxijxhwnyfxstrfszfqitzxzwntvzjfhtrufsmft
produto e, somente em Território Nacional.

٪ Ojxjrujsmtnsxfynxkfywntituwtizytij{nitĆ
nsxyfqfttzwjijjqywnhfnsfijvzfifx6
٪ _wthfijujfxjhtrutsjsyjxxzojnytxfijxlfxyj
stwrfqijzynqnfttzutwifstijzxt6
٪ Serviços de instalação, regulagens externas e
qnrujf0utnxjxxfxnsktwrf°jxhtsxyfrstXfszfq
ijTsxywz°jx6
٪ Eliminação de interferências externas ao produto
vzjuwjozinvzjrxjzijxjrujsmt0gjrhtrtinŅ
culdades de recepção inerentes ao local ou devido
ftzxtijfsyjsfxnsfijvzfifx/

Garantia Legal:

Observações:

Z htsxzrnitw yjr t uwft ij IB "st{jsyf- infx0
htsyfitxfufwynwififyfijjrnxxtifstyfŅxhfq
ijhtruwf0ufwfwjhqfrfwijnwwjlzqfwnifijx"{ hntx-
aparentes, de fácil e imediata observação no produto,
htrttxnyjsxvzjhtsxynyzjrfufwyjj}yjwsfjvzfq
vzjwtzywffhjxx {jqftzxzwnt0fxxnrhtrt0ujfxij
aparência e acessórios em geral.

٪ A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos

Condições para validade da garantia
legal e contratual
A Garantia Legal e Contratual perderá
seu efeito se:
٪ ZuwtizytstktwzynqnfitufwftxŅsxfvzjxj
ijxynsf6

٪ A instalação ou utilização do produto estiver em

ijxfhtwithtrfxwjhtrjsif°jxitXfszfqij
Tsxywz°jx6
٪ Zuwtizytxtkwjwvzfqvzjwifstuwt{thfitutwrfz
zxt0fhnijsyj0vzjif0fljsyjxifsfyzwjf0fljsyjx
vz rnhtx0fuqnhftnsfijvzfif0fqyjwf°jx0rtin
Ņhf°jxtzhtsxjwytxwjfqnfitxutwujxxtfxtz
entidades não credenciadas pela LG Electronics do
MwfxnqWyif6
٪ Stz{jwwjrttj&tzfqyjwftitsºrjwtijxwnj
tzifnijsynŅhftituwtizyt/

Condições não cobertas pela garantia
legal e contratual
A Garantia não cobre:

ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade
vzj{jsmfrftkjwjhjwlfwfsynfxtgwjuwtizytxWR0
fqrifxfvznijxhwnyfx6
٪ Lxijxujxfxijhtwwjsyjxjhtsxjvzjsyjxifnsxyf
qftijujfxvzjstujwyjsfrftuwtizytxt
ijwjxutsxfgnqnifijºsnhfjj}hqzxn{fithtruwfitw6
٪ A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de
fqyjwfwfxhfwfhyjw xynhfxljwfnx0yhsnhfxjjxyynhfx
ijxjzxuwtizytxxjruw{ntf{nxt6
٪ Llfwfsynfxtrjsyj{qnifrjinfsyjffuwjxjsyft
ijstyfŅxhfqijhtruwfijxyjuwtizyt6

Informações de Compra
Zrtijqtjsºrjwtijxwnjjxytsfjynvzjyfywfxjnwf
itfufwjqmt/Lstyjjxyfxnsktwrf°jxjlzfwijfx
ozsyfrjsyjhtrxzfstyfŅxhfq/
Data da compra:
Loja/Depart.:
Modelo:
N° de Série:
LG Electronics do Brasil Ltda.
CNPJ: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1004, Distrito
Industrial, CEP 69075-110,
Manaus/AM, Indústria Brasileira

٪ Danos provocados por riscos, amassados e uso de
uwtizytxvz rnhtx&fgwfxn{txxtgwjtlfgnsjyj6

٪ _wfsxutwyjjwjrttijuwtizytxufwfhtsxjwytvzj
jxyjofrnsxyfqfitxktwfitujw rjywtzwgfsttsij
se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo.
Yjxyjxqthfnx0vzfqvzjwijxujxfijqthtrttj&
ou transporte do produto, bem como despesas de
{nfljrjjxyfinfityhsnht0vzfsitktwthfxt0
htwwjwtutwhtsyfjwnxhtitNtsxzrnitw6

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

