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Prezado 
Consumidor

LG, você está levando para sua 
casa um produto de alta tecno
logia e de fácil operação. Usufrua 
de todos os recursos lendo aten
tamente este manual e seguindo 

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 preocu

nosso compromisso é promover 

rando desenvolver produtos com 
o máximo de materiais reciclá

esses materiais de forma 

1. Manuais e 
Embalagens:

O s  m a t e r i a i s 
u t i l i z a d o s  n a s 

(manuais, caixas de 
papelão, plásticos, 

produtos LG são 100% reciclá
veis. Procure fazer esse descarte 
preferencialmente em recicladores 
especializados.

2. Pilhas e Baterias:
1. Não é recomendável o descarte 

comum. 
2. Após o uso, estes itens devem 

ser descartados de forma 

ocasionarem danos ao meio 

3. A LG criou o Programa Coleta 
Inteligente, para facilitar e 

de aparelhos celulares, pilhas 

4. Através do Programa Coleta 

pontos de coleta em loca
lidades diversas, incluindo 
assistências técnicas auto
rizadas da LG Electronics. 

o site www.lg.com/br/
suporte/coleta-seletiva ou 
contate nosso SAC através do 

3. Produto:

corretamente materiais perigosos 
de nossos produtos (painéis, 

especializadas em reciclagem. Não 

em lixo doméstico.

Instruções de 
Segurança

Preste atenção a todos os avisos. 

 

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 

SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

a alertar o usuário para 
a presença de voltagem peri
gosa não isolada dentro do 

a alertar o usuário para a 

tantes de funcionamento e 

ATENÇÃO: PARA REDUZIR O 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 
OU INCÊNDIO, NÃO EXPONHA 
ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA 
OU UMIDADE.

 Não use o aparelho próximo 

 Limpe somente com pano seco.
 

ventilação. Instale de acordo 

 Não instale próximo a fontes 

dores, medidores de calor, 

(incluindo 
produzam calor.

 
acordo com as normas ABNT. 
De maneira nenhuma faça 

encaixar na tomada, consulte 

 
de ser pisado ou puxado, prin
cipalmente nos plugues, nas 

do aparelho.
 Use somente acessórios origi

 Para transportar seu aparelho 
use somente carrinhos, 
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manuais fornecidos. Quando 

 Desligue o aparelho da tomada 
durante tempestades de raios 

 

de alimentação ou plugue 

aparelho, o aparelho tenha sido 

não funcione normalmente ou 

 Não aperte com força o painel 
com as mãos ou com um 

lápis, caneta e não arranhe a 

 

estiver conectado na tomada.
 Mantenha todo material de 

crianças. Os calços de isopor 

Em caso de ingestão, force o 
paciente a vomitar e procure 
um hospital o mais rápido 

das crianças.

 CUIDADOS REFERENTES 
AO CABO DE FORÇA: 

única por aparelho, sem 

 Não conecte muitos aparelhos 
a uma mesma tomada, pois 

ou fogo.

danificadas, frouxas, com 

descascados ou com isola
mento comprometido podem 

aparência indicar desgaste 

um original através do serviço 

ser pisado, esmagado, torcido, 
preso em uma porta fechada, 
ou no meio do caminho. Dê 
atenção especial aos plugues, 

aparelho.

sim pelo plugue.

 
ou fogo, não exponha este 
produto a chuva, umidade ou 

TV com as mãos molhadas. 
Não instale este produto 
próximo a itens inflamáveis 

como gasolina, velas e não 
exponha a TV diretamente ao 

 
elétricos de alta tensão perto 
da TV. Isto pode resultar 
em mau funcionamento do 
produto.

 Não exponha o produto a 

como vasos ou taças por cima 

 

com sistema de aterramento 

o aparelho está de acordo 
com a norma da ABNT NBR 
14.136 e para sua maior 
segurança, instale tomadas 

acordo com a norma da ABNT 
NBR 5410.

 Se os métodos de aterra

contrate um eletricista para 

NÃO tente aterrar o produto 

 
na tomada, o acionamento 

 (POWER) não a 
desligará, ele apenas inicia o  

o aparelho, remova o plugue 
da tomada. 

 Não tente modificar este 

sem autorização por escrito 
da LG Electronics do Brasil. A 

cancelar o direito do usuário 
de operar este produto e 

da garantia.
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 MOVENDO: Antes de mover, 
desligue o aparelho e desco

conexão. Não tente efetuar 
a movimentação do aparelho 
sozinho. Evite acidentes e 

 Antes de mover o aparelho sem 

a TAMPA DE PROTEÇÃO 

 VENTILAÇÃO: Instale a TV 

lação. Não a instale em um 
local apertado, como uma 

produto com panos ou outros 
produtos, por exemplo, plás

instale em lugares excessiva
mente empoeirados.

 Tome cuidado para não tocar 

Quando estiver usando a TV 

Isso não afeta o desempenho 
ou causa defeitos.

 Ao sentir cheiro de fumaça ou 
outros odores ou escutar sons 
estranhos vindos da TV, desli

contato com serviço técnico 
autorizado.

 
entrar em contato com o 

SAC imediatamente. Caso 
contrário, isso pode resultar 

 Não instale o produto em uma 
parede onde há alto risco de 

névoa. Poderão ocorrer falhas 

 Use somente o adaptador e 

aprovado pela LG Electronics. 
Caso contrário, isso pode 

elétrico, mau funcionamento 
ou deformação do produto. 

 Nunca desmonte o adaptador 

elétrico.
 

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

 
antena durante tempestades.

 Ao montar a TV na parede, no 

alimentação e de sinal muito 

 

 D E S CO N E C TA N D O  O 
PLUGUE:
elétrico, este plugue é essen
cial para o desligamento do 

manuseado facilmente.

plugue de alimentação da TV.
 PILHAS: Guarde os acessó

seguro fora do alcance das 
crianças.

 Este aparelho usa pilhas. Em 

itens podem ser descartados. 
Por favor, entre em contato 
com as autoridades locais 

eliminação ou reciclagem.
 Não descarte as pilhas no fogo 

 LIMPEZA: Quando limpar, 
desligue da tomada e limpe 
suavemente com um pano 

na TV. Não limpe sua TV com 

tipo de odorizador, inseticida, 

ou a tela.

Iniciando

  Notas:

 Quando ligar a TV pela primeira 
vez, ela necessitará de apro
ximadamente 1 minuto para 
efetuar a inicialização.

 

comparadas com este manual. 

 
manual podem ser diferente 
do seu aparelho.

 

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 depen
dendo do modelo.

 
ou o conteúdo deste manual 
podem ser alterados sem o 
prévio aviso para atualização 

 
forma correta, consulte 

mento externo.
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conexão desligue o aparelho 

necessários para conexão.
 

instalar a TV em um suporte 
de parede.

 Para uma conexão ideal, os 

USB devem ter no máximo 

Caso, o dispositivo USB não se 

de extensão USB 2.0.

 

 

imagens.

 
 

 
velocidade com Ethernet 

  Cuidados:

 Para garantir a segurança 
e a vida útil do produto, use 
somente itens aprovados e 
fornecidos com sua TV. 

 
mentos causados pelo uso de 
itens não aprovados não são 

 Alguns modelos possuem 

a tela, fazendo parte da 
mesma, portanto não deve 
ser removida!

 

 

Se eles não estiverem seguros 
o suficiente, a TV poderá 

instalada.
 Não aperte os parafusos com 

força excessiva, caso contrário, 

 

fusos fornecidos e indicados 
para a montagem do aparelho.

 L I M P E Z A  D E  T E L A : 

excesso de água ou do produto 
de limpeza do pano. 

de limpeza diretamente na tela 
da TV. 

o pano seco, com água ou 

ciente para efetuar a limpeza 
da tela.

 
do vidro estiver com poeira, 

de algodão seco para limpar 

Mover/
transportar a 
TV
Por favor, siga os avisos para um 

pendente do seu tipo e tamanho.  

  Cuidados:

 Antes de mover ou levantar a 

 Quando segurar a TV, a tela 
deve estar distante de você, 

 Ao manusear a TV, tome 

rior ou traseira do aparelho.

 Independente do tamanho 
e peso do aparelho, efetue 
o transporte sempre com a 

imagens desta seção.

 
pela parte inferior da moldura 
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 Quando transportar a TV, 

excessivas.
 Evite tocar na tela! Esta ação 

usados para criar as imagens.  
 

com a parte da frente virada 

em danos para a tela.
 

na caixa ou nos materiais de 

nham originalmente.
 Quando transportar a TV, 

vertical, nunca a vire de lado, 

direita.
 Não mova a TV se os organi

estiverem pendurados e nem 
tente mover o aparelho segu

Usando o botão

e rápida.

Funções básicas

Botão Função
Ligar: Pressione. 
Desligar: Mantenha 
pressionado (1

Controle sonoro 
(volume). 

Navegar na lista de 
canais. 

  Nota:

 (1

aplicativos em execução, e 

em andamento.

Ajustando o menu 

Desliga a TV. 

Sai do menu e retorna ao 
modo TV. 

Seleciona uma entrada 
externa. 

Instalação na 
Parede  

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instale o Suporte em uma parede 
sólida perpendicular ao piso. Ao 
instalar em outros materiais 
ou posição, poderão ocorrer 

desnecessários, falando com 
seu revendedor e contratando 

efetuar a instalação do aparelho 
na parede. 
Recomendamos o uso de Suportes 
de Parede LG, pois eles são cons

recomendamos primeiro efetuar a 

seguida instalar a TV na parede.

  Atenção:

 Para fixar a TV ao suporte 
não utilize parafusos fora do 

Evite danos ao aparelho!

OLED55B7P
OLED65B7P
OLED65E7P

Medida A/B (mm) 300 x 200 

Parafuso/Qtd.

A

B

  Cuidados:

 
instalar a TV em um suporte 
de parede.

Montagem 
sobre uma 
mesa
1. Posicione a TV verticalmente 

parede para uma ventilação 
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10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instalação do aparelho em uma mesa 
(meramente ilustrativa).

2. 
uma tomada elétrica.

  Cuidados:

 

pode danificar o aparelho e 
invalidar a garantia.

Conexões
Conecte vários dispositivos 

acordo com sua necessidade. Para 

sitivo externo, consulte o manual 

Dispositivos externos disponí-
veis para conexão:   receptores 
HD, leitores de DVD, video
cassetes, sistemas de áudio, 
dispositivos de armazenamento 

  Notas:

 Para gravar programas de 
TV em um gravador de DVD 
ou videocassete, consulte o 

dispositivos para efetuar as 

 
externos apresentados podem 

nos manuais fornecidos com 
sua TV.

 Conecte dispositivos externos 

de entradas da TV. 
 

com  este dispositivo.
 

de funcionamento.
 Em alguns casos pode haver 

interferência associada com 
a resolução, padrão vertical, 

PC. Se a interferência estiver 
presente, mude a resolução, 

no menu IMAGEM

 Dependendo da placa de 

de resolução não permitirão 
o correto posicionamento da 
imagem na tela da TV.

 
funcionar. Se um dispositivo 
USB conectado através de um 

USB na TV.
 Quando usar a conexão de rede 

CAT 7.

Conexão ANTENNA 
IN ou CABLE IN 
Conecte sua antena externa ou 

fornecido.

  Cuidados:

 

Fio 
de Cobre

 Primeiro efetue todas as cone

força na tomada. Este proce
dimento evita danos ao seu 
televisor. 

  Notas:

 
imagem em uma área com sinal 

de sinal.
 Para conectar duas TVs ou 

mais, instale divisores de sinal. 
 Se a antena não estiver insta

lada corretamente, contate o 

 Codecs de áudio (DTV) 
suportados: MPEG, AAC, 

Digital Plus. 
 

ULTRA HD.
 

não está preparado para 
recepcionar sinal ULTRA HD 

ANTENNA IN / CABLE IN 

Outras 
Conexões 
Conecte seus dispositivos 

e som, conecte o dispositivo 

é fornecido. 

  Notas:

       GERAL  
HDMI ULTRA HD Deep Color
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 Ligado: Suporte 4K @ 

 Desligado: Suporte 4K @ 

 Se o dispositivo conectado 

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.

 Formatos suportados de 
Áudio HDMI:

 DTS
Dolby Digital / Dolby Plus  
(32 kHz / 44.1 kHz / 48 

PCM (32 kHz / 44.1 
kHz / 48 kHz / 96 kHz / 

Smart Magic

remoto. Por favor, leia este 
manual com atenção e use sua 
TV corretamente. Para inserir as 

os polos  e  e depois feche 

nação dos polos pode causar a 
explosão das pilhas ou vazamento, 
resultando em fogo, ferimentos ou 

Para remover as pilhas, execute 

reversa. Este controle remoto usa 
luz infravermelha. Quando em uso, 
deve ser apontado na direção do 
sensor remoto da TV. Dependendo do modelo. Dependendo do modelo.

  Cuidado:

 Não misture pilhas velhas e 
novas, pois isso poderá dani

Funções
  (POWER): Liga/Desliga 

 STB PWR: Liga/Desliga o 

 Te c l a s  N U M É R I C A S : 
Seleciona canais ou item 
numerado nos menus.

 LIST:
memorizados.
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 — (DASH): Ativa canais 

  (Controle na Tela): Acessa 
o controle na tela (controle 

 0 (QUICK ACCESS): Acesse 
rapidamente seus aplicativos 

número nas teclas numéricas. 

para ativar.

  VOL 
sonoro.

  (MUDO): Efetua pausa 
sonora.

 Acessa  o  menu  de 
mantenha 

   : Navega nos canais 
memorizados.

  (Reconhecimento por 
voz):

tela da TV.

Para usar a função é necessário 

 (BUSCA):

  (HOME): Acessa o menu 
principal do aparelho.

 RECENTS:

  (Q.Settings): Acessa as 

  
(Q.Settings) pressionado 

     (Botões de 
Navegação): Use para navegar 
nos menus.

  
  

estiver em uso, o mesmo 
irá desaparecer da tela e 
o Smart Magic funcionará 
como um controle remoto 
convencional.

 
mente, agite o Smart Magic 

  Scroll (OK):

canais memorizados. Pressione 

ação.
 BACK: Volta uma ação.

 EXIT:
menus de tela (mantenha 

 GUIDE:
Programação Eletrônica 

 NETFLIX: Acessa o serviço de 

  (INPUT): Seleciona uma 
entrada externa.

 

completa de entradas 

 AMAZON: Acessa o serviço 

 Botões coloridos

diversos menus.
 (controles multi-
mídia): Use para controlar a 
reprodução de conteúdos.

 (MAGIC LINK):
conteúdos relacionados 

sendo assistido (mantenha 

 LIVE ZOOM: Ativa ou desa
tiva a função LIVE ZOOM. Para 
ativar ou desativar mantenha 

 FOCUS: Ativa ou desativa 

Registrar o 
Smart Magic
Como registrar o 
Smart Magic
Para usar o Smart Magic, primeiro 

1. Insira as pilhas no controle 
remoto.

2. Com a TV ligada, aponte o 
controle para a TV e pressione 

 Scroll (OK).
 Se o registro falhar, desligue 

e ligue a TV e repita o 
processo novamente.

Cancelar registro
 Para cancelar o registro, 

BACK 
(EXIT) e  (HOME) pressio
nados por aproximadamente 5 
segundos.

 Para cancelar e registrar num 
único processo, mantenha o 

GUIDE pressionado 
até mensagem de registro 

 

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.
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Multimedia Interface, e o Logo 
HDMI são marcas ou marcas 
registradas da HDMI Licensing 
LLC nos Estados Unidos e em 

licença da DTS Licensing Limited. 

DTS HD é uma marca registrada 
da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os 
direitos reservados.

Controle 
Externo de 
Dispositivo

o controle externo de dispositivo, 
visite www.lg.com/br.

Software Livre

licenças GPL, LGPL, MPL e outras 

neste produto, visite http://open-
source.lge.com.

para download.

pedidos deverão ser efetuados 

anos a partir da data de compra 
do produto.

* Taxas com custos de envio são 

Regulamentos
Cuidados

televisão em um local instável. O 
aparelho pode cair, causando feri
mentos graves ou morte. Muitas 

crianças, podem ser evitadas 

 Usando armários ou suportes 

do aparelho de televisão.
 

seguramente apoiar o aparelho 
de televisão.

 
televisão não está instável 

apoio.
 Não colocar o aparelho de 

televisão em um móvel alto 
(por exemplo, armários ou 

e o aparelho de televisão a um 

 Não colocar o aparelho de 
televisão em pano ou outros 

localizados entre o aparelho de 

 

para alcançar o aparelho de 
televisão ou seus controles.

Se o aparelho de televisão estiver 
sendo retido, enviado para o 

mudando, as mesmas considera

Símbolos

Classe II.

perigosa.

Solução de 
Problemas

 Controle remoto não está 
atuando

 Ao usar o controle apon

 

na frente do sensor remoto.
 

correta das pilhas (+ para 

novas.
 Não há visualização de imagem 

e nenhum som é reproduzido.
 

ligado.
 

força/adaptador está 
conectado a uma tomada 
de parede.

 

parede, através da conexão 
de outros aparelhos.

 TV desliga repentinamente
 

de controle de energia. A 
fonte de alimentação pode 
está desconectada.

 

TV estão ativados no menu 
HORA.

 Se não houver nenhum 

ligada, ela será desligada 
automaticamente após 15 
minutos de inatividade.
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Tela da TV anormal

 Ao ligar a TV, se a mesma 

lação. Isso é normal e não há 
nada de errado com a TV. Por 
alguns minutos, uns defeitos 

tela, aparecendo como pontos 
vermelhos, verdes ou azuis. No 
entanto, eles não têm nenhum 

penho da TV. Evite tocar na tela 
LCD, isto pode produzir efeitos 
de distorção temporária na 
mesma.

 Seu aparelho é um produto de 
alta tecnologia, com resolução 

Muito raramente existirão 

estiver vendo TV, estes pontos 
são pixels desativados e não 
afetam o desempenho do 
produto.

 Quando uma imagem fixa 

permanentemente na tela.  

na tela da TV.

Ruídos gerados na TV

 Estalo ou ruído: este tipo de 

vendo ou ligar a TV. Ele acon
tece por causa da contração 
térmica  do plástico devido a 
temperatura e umidade. Este 

onde a deformação térmica é 
necessária.

 Zumbido ou zunido no painel: 

para alimentar o aparelho.

 Aviso 
importante

seguida aumentar lentamente o 

muito altos.

alguns exemplos, com as respec
tivas intensidades sonoras em 

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 sussurros leves.

40 Sala de estar, refrigerador, 

50 sação normal, escritório 
silencioso.

60
Ar condicionado a uma 

de costura.

70
Aspirador de pó, secador 

ruidoso.

80

Tráfego médio de cidade, 
coletor de lixo, alarme 
de despertador a uma 

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM 
SER PERIGOSOS EM CASO DE 

EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90
Metrô, motocicleta, 
tráfego de caminhão, 
cortador de grama.

100
Caminhão de lixo, 
serra elétrica, furadeira 
pneumática.

120
ticas, trovão.

140 Tiro de arma de fogo, 

180 Lançamento de foguete.
Informação cedida pela Deafness 

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: 
Faixa de Freq.: 1. 2400 ~ 2483.5 

2. 3. 5725 
~ 5850 MHz

Potência Máxima (Saída): 1.
2. 3. 14.5 dBm

BLUETOOTH
Faixa de Freq.: 2400 ~ 2483.5 MHz

Potência Máxima (Saída): 8.5 dBm

 •
 •
 

o usuário não poderá alterar 

operação e este produto 

 Este dispositivo deverá ser 
instalado e operado com uma 

entre o dispositivo e seu corpo. 
Essa frase é para declaração 
geral para a consideração do 

MFL69728323_OLED55_65_Series_REV02.indd   11 2018-01-24   07:58:34



Guia Rápido de Conexões

OLED55B7P OLED65B7P

www.lg.com

*MFL69670633*
MFL69670633 REV.01 JAN/18

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este guia e mantenha-o para 

AA

a

b c
X 5

(M5 x L12)

d
X 4

(M4 x L12)
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Guia do Usuário na TV

Guia 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 

modelo ).
3. MANUAL 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.

Guia Eletrônico do Usuário
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  Notas:

 

 Sempre que for montar ou desmontar o 
Conjunto Base, coloque a TV com a tela virada 

para baixo sobre uma superfície plana, acol-

 

rentes do produto real.

Montar 
Conjunto Base

1 2

b

a

c
3

a  + b

4

5 6 7

d
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Conectar dispositivos

Conexão de Antena 
 

ANTENNA IN e para TV a Cabo use 
CABLE IN.

 Para melhorar a qualidade de sintonia, 

le-o corretamente. Se necessitar 

sores, instale um divisor de sinal.
 

 Antenas e cabos muito desgas-

podem reduzir a qualidade do sinal. 
Inspecione a antena e os cabos antes 
de conectar.

 O sinal analógico, digital ou a cabo, 

quando for executada no aparelho a 

Conexão HDMI

um mesmo cabo.
1. 

HDMI IN (TV) e em seguida na 
HDMI OUT (dispositivo). 

HDMI IN / ARC

HDMI IN

USB IN

LAN

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO OUT

AUDIO OUT/
H/P OUT

ANTENNA
IN

CABLE 
IN

/

 

possui tecnologia CEC. Os cabos 

produzidos para obter o melhor 
sinal em 1080 linhas ou superior.

Conectando o PC

Para conectar seu PC via HDMI siga as 
passo 1 desta 

  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 

 Dependendo da placa de vídeo, alguns 

cionar corretamente a imagem na 
tela.

 
exibidas por muito tempo, isto pode 
causar marcas permanentes na tela.

HDMI ARC

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 conec-

HDMI IN (ARC). 

 Adquira um cabo HDMI de alta 
velocidade e conecte-o somente 

HDMI IN (ARC). 
Lembre-se, para funcionar corre-
tamente, o aparelho externo 
precisa ser compatível com a 

Conexão USB
1. Conecte o seu dispositivo USB em 

uma das portas USB IN disponí-
veis na TV.  

  Notas: 

 
ser reconhecidos, caso tenha 
problemas, conecte o dispositivo 
USB diretamente na TV.  

 
Guia 

do Usuário na TV. Para saber 

Guia do Usuário neste manual.

 Conexão USB 3.0 (alguns 
modelos): Alguns dispositivos 

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 
LAN 

(roteador ou modem) e em 
LAN dispo-

nível na TV.

2. Ligue a TV. No controle pressione 
 (Q. SETTINGS). Acesse  

(Configurações avançadas) 
> REDE > Conexão com fio 
(Ethernet).

  Nota:

 

equipamento.

Conexão ÁUDIO 
DIGITAL 
Distribua o áudio digital da TV para 

1. Conecte o cabo, primeiro na 
OPTICAL DIGITAL 

AUDIO (TV) e em seguida na 
OPTICAL AUDIO IN 

(dispositivo). 

2. Após conectar, ligue os apare-
lhos e no dispositivo selecione a 

  Nota:

 Esta entrada estará bloqueada 
para áudio com sistema de 

Conexão Fones de 
Ouvido 

 Tamanho do plugue: 0,35 cm. 

 Para mais detalhes, consulte 
o Guia do Usuário.

Conexão AV IN /COMPONENTE IN

Relação de Conexão

rentes, conecte os cabos conforme tabela ao lado. 

Component 
IN (TV) Y PB PR

Component 
OUT (DVD)

Y PB PR
Y B-Y R-Y
Y Cb Cr
Y Pb Pr
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Após conectar todos os cabos, organize-os utilizando os organizadores 
fornecidos.

  Nota: 

 Antes de mudar o aparelho de local, para evitar acidentes ou defeitos 

organizadores.

Organizador de cabos

Conexão AV IN

1. Combine os cabos RCA + RCA  P2 
(Áudio/Vídeo - fornecido).

2. Após combinar, conecte o cabo 
AV IN (TV) e 

AV OUT do 
dispositivo.

  Notas: 

 
de sinais sonoros em COMPONENT 
IN estará indisponível.

 Antes de conectar, combine as cores 
corretamente, AMARELO (VIDEO) 
e VERMELHO/BRANCO (AUDIO).

Conexão COMPONENTE IN

1. Combine os cabos RCA + RCA  
P2 (Componente e Áudio/Vídeo 
- fornecidos).

2. Após combinar, conecte os 

COMPONENT IN / AV IN 

C O M P O N E N T  O U T  d o 
dispositivo.

  Nota: 

 Antes de conectar, as cores dos 
cabos devem ser combinados 
corretamente, VERMELHO/
AZUL/ VERDE  (V IDEO) e 
VERMELHO/BRANCO (AUDIO).

 Insira as pilhas no comparti-
mento combinando corretamente 
os polos e depois feche o 
compartimento.

 
misture pilhas de tipos diferentes 
e evite usar pilhas velhas.

Inserir 
pilhas no 
Controle 
Remoto

1

2

3

4
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 Para ligar use, 
(POWER)

(POWER) no controle 
remoto. 

 
de sua TV, pressione 
a tecla (POWER) 
(controle remoto) 
para desligá-la em 

Ligar TV 1 20 Especificações Técnicas

CATEGORIAS OLED55B7P OLED65B7P

M
ED

ID
A

S Com Base 1229 x 764 x 254 1451 x 886 x 282

Sem Base 1229 x 708 x 48,6 1451 x 831 x 48,6

PE
SO

Com Base 18,6 24

Sem Base 17,2 22,5

TE
LA

Resolução 3840 x 2160 3840 x 2160

Diagonal 139 (cm) 164 (cm)

EN
ER

G
IA Ligado 370 W (IEC62087) 500 W (IEC62087)

Standby <1 W

Fonte AC 100-240V ~ 50/60 Hz

SO
M

Impedância 6 

Canal (W) Woofer (Esquerdo/Direito) = 10 W / 10W
Frontal (Esquerdo/Direito) = 10 W / 10 W

Total (W) 40 W
(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz (Woofer = 100 Hz), 

THD de 2% (IEC60268))

INFORMAÇÕES GERAIS

RE
CE

PÇ
ÃO 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 

AM
BI

EN
TE

Condições 
Ambientais

0° ~ 40 °C
menor que 80 %

Temperatura de Armazenamento -20 °C ~ 60 °C
Umidade de Armazenamento menor que 85 % 
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EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

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

Manaus/AM, Indústria Brasileira
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A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de 
Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto 

sária para reparos de eventuais defeitos, devidamente 

produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal: 

aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia 
legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá 
seu efeito se:

 

 A instalação ou utilização do produto estiver em 

 

entidades não credenciadas pela LG Electronics do 

 Houver remoção e/ou alteração do número de série 

Condições não cobertas pela garantia 
legal e contratual

A Garantia não cobre:

 Danos provocados por riscos, amassados e uso de 

 

se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. 

Certifi cado de Garantia
 

 

 Serviços de instalação, regulagens externas e 

 Eliminação de interferências externas ao produto 

culdades de recepção inerentes ao local ou devido 

Observações:

 A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos 

 

 A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de 

 A garantia somente é válida mediante a apresentação 

Data da compra:

Loja/Depart.:

Modelo:

N° de Série:

Informações de Compra

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

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

Manaus/AM, Indústria Brasileira
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