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Televizor LED*

NÁVOD K OBSLUZE

* Televizor LED LG používá obrazovku LCD s podsvětlením diodami LED.

Bezpečnost a reference

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento 
návod a uložte jej pro budoucí potřebu.
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Varování! Bezpečnostní 
pokyny

UPOZORNĚNÍ

RIZIKO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM –

NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU. 
PRODUKT NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE 
MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU SVĚŘTE 
KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.

Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na 
přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod 

krytem produktu, které může být dostatečně vysoké na to, aby 
představovalo pro člověka riziko úrazu elektrickým proudem.

Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na důležité 
pokyny k provozu a údržbě (servisní pokyny), které se 

nacházejí v tištěných materiálech přiložených k produktu.
VAROVÁNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT 
PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.

•  ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, NIKDY SE K VÝROBKU 
NEPŘIBLIŽUJTE SE SVÍČKAMI ANI JINÝMI PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM 
OHNĚM.

•  Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících 
prostředích:
 - Nevystavujte produkt přímému slunci.
 - Na místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna.
 - Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která 

produkují teplo.
 - Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být 

snadno vystaven páře nebo oleji.
 - Místo vystavené dešti nebo větru.
 - Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte 

předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy nebo šálky, na 
přístroj nebo nad něj (např. na polici nad zařízením).

 - Neumisťujte TV do blízkosti hořlavých předmětů, jako je benzín 
nebo svíčky, ani nevystavujte TV přímému proudění vzduchu 
klimatizace.

 - Neinstalujte v mimořádně prašných místech.
Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, vznícení/
explozi, závadě nebo deformaci produktu.

•  Ventilace
 - TV instalujte tam, kde je zajištěno dostatečné větrání. 

Neinstalujte do stísněných prostor, například do knihovny.
 - Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
 - Když je výrobek zapojený, neblokujte ani jej nezakrývejte 

textiliemi ani jinými materiály.
•  Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ventilačních otvorů. Při 

dlouhém sledování televizoru mohou být ventilační otvory horké.
•  Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým 

poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, 
zmáčknutí ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte zvláštní pozornost 
zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel 
vychází z přístroje.

•  Je-li zapojen napájecí kabel, televizorem nehýbejte.
•  Poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nepoužívejte.
•  Při odpojování napájecího kabelu jej vždy uchopte za zástrčku. 

Chcete-li TV odpojit od napájení, netahejte za napájecí kabel.
•  Do stejné síťové zásuvky nepřipojujte příliš mnoho zařízení, 

protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•  Odpojení zařízení od napájení

 - Zástrčka slouží k odpojení zařízení. Pro případ nouzové situace 
musí zůstat zástrčka snadno přístupná.

•  Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se jej přidržovaly děti. Jinak 
se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.

•  Uzemnění venkovní antény (může se v jednotlivých zemích 
lišit):
 - Pokud je nainstalována venkovní anténa, dodržujte níže 

uvedené pokyny. Vzhledem k možnosti smrtelného nebo 
vážného zranění by se venkovní anténní systém neměl nacházet 
v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných obvodů 
elektrického osvětlení nebo napájení nebo tam, kde může dojít 
ke kontaktu s takovými vedeními nebo obvody.
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•  Uzemnění (s výjimkou zařízení, která se neuzemňují)
 - Televizor s uzemněnou tříkolíkovou síťovou zástrčkou musí být 

připojen k uzemněné síťové zásuvce. Abyste předešli možnému 
úrazu elektrickým proudem, zkontrolujte, že jste zapojili zemnicí 
vodič.

•  Nikdy se nedotýkejte tohoto zařízení ani antény během bouřky. 
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

•  Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru a 
zásuvce ve zdi. V opačném případě může dojít k poškození zásuvky 
a zástrčky a v extrémních případech může vypuknout požár.

•  Do výrobku nevkládejte kovové nebo hořlavé předměty. Pokud do 
výrobku vnikne cizí předmět, odpojte napájecí kabel a obraťte se na 
oddělení služeb zákazníkům.

•  Je-li zapojen napájecí kabel, nedotýkejte se jeho druhého konce. 
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.

•  Pokud dojde k některému z následujících problémů, 
okamžitě výrobek odpojte a obraťte se na místní oddělení 
služeb zákazníkům.
 - Výrobek byl poškozen.
 - Pokud se do výrobku (tedy síťového adaptéru, napájecího kabelu 

nebo TV) dostane voda.
 - Pokud cítíte, že z TV vychází kouř nebo jiný zápach.
 - Při bouřce nebo po dlouhé době nečinnosti.
I když je TV vypnut dálkovým ovladačem nebo tlačítkem, pokud 
není odpojen, je k přístroji připojen zdroj střídavého proudu.

•  Nepoužívejte v blízkosti TV vysokonapěťová elektrická zařízení 
(například elektrický lapač hmyzu). Může dojít k poškození 
produktu.

•  Bez písemného souhlasu společnosti LG Electronics se nepokoušejte 
tento výrobek měnit. Mohlo by dojít k náhodnému požáru nebo 
elektrickému šoku. Ohledně servisu nebo oprav se obraťte na 
místní oddělení služeb zákazníkům. Neoprávněná modifikace by 
mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.

•  Používejte pouze autorizované doplňky/příslušenství schválené 
společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu 
elektrickým proudem, závadě nebo poškození produktu.

•  Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by 
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

•  S adaptérem manipulujte opatrně, aby nedošlo k pádu nebo 
nárazu. Náraz by mohl adaptér poškodit.

•  Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, 
nedotýkejte se televizoru vlhkýma rukama. Pokud jsou hroty 
napájecího kabelu mokré nebo zaprášené, zástrčku důkladně otřete 
a osušte.

•  Baterie
 - Příslušenství (baterie apod.) skladujte na bezpečném místě 

mimo dosah dětí.
 - Baterie nezkratujte, nerozebírejte a zabraňte jejich přehřátí. 

Baterie nevyhazujte do ohně. Baterie by neměly být vystavovány 
vlivům nadměrného tepla.

 - Upozornění: V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí 
nebezpečí požáru nebo výbuchu.

•  Přeprava
 - Při přepravě se ujistěte, že je produkt vypnutý, odpojený a že byly 

odpojeny všechny kabely. Přenášení větších TV může vyžadovat 
dvě nebo více osob. Na přední panel TV netlačte. V opačném 
případě může dojít k poškození produktu, nebezpečí vzniku 
požáru nebo zranění.

•  Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, 
který je součástí balení, mimo dosah dětí.

•  Zabraňte nárazu, pádu předmětů do výrobku a upuštění čehokoliv 
na obrazovku.

•  Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými 
předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby 
nedošlo k jeho poškrábání. Může dojít k poškození obrazovky.

•  Čištění
 - Při čištění odpojte napájecí kabel a jemně jej otřete měkkým a 

suchým hadříkem. Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na 
televizor. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, osvěžovače 
vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (na vozidla, průmyslové), 
abraziva, rozpouštědla, benzen, alkoholy atd., které mohou 
poškodit výrobek a jeho panel. Jinak může dojít k úrazu 
elektrickým proudem nebo poškození produktu.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


