
 

 

 

  

Instrukcja obsługi 



 

 

 

1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z WEBOS TV 

 

1.1 Home - Samouczek 

Korzystanie z funkcji HOME systemu webOS TV. 

Do ekranu HOME można przejść, naciskając przycisk  na pilocie. Możesz posortować 

najczęściej używane aplikacje na jednym ekranie i w każdej chwili użyć tej, która jest Ci 

potrzebna. 

 

1. SZUKAJ: wyświetl szczegółowe informacje o bieżących programach telewizyjnych lub 

zawartości przesyłanej strumieniowo. Kryteria wyszukiwania można wprowadzić w pasku 

wyszukiwania. 

2. Panel sterowania: dostęp do Panelu głównego w celu wybrania urządzenia (mobilnego, 

zewnętrznego, IoT itp.) podłączonego do telewizora i sterowania nim. Aby uzyskać więcej 

informacji: zobacz Podłączanie urządzeń zewnętrznych → Używam Panelu głównego. 

3. TV: Szybki dostęp do ostatnio używanych kanałów / wejść. 

4. Ostatnio używane: Szybki dostęp do ostatnio używanych aplikacji.  

Naciskając długo przycisk  lub wybierając opcję Ostatnio używane, można przewijać 

niedawno uruchamiane aplikacje na liście podglądu. 

5. Aplikacje zainstalowane w telewizorze można uruchamiać, przenosić i usuwać. Wybierz 

obszar aplikacji, pojawi się podgląd; możesz sprawdzać i przewijać sugerowaną zawartość 

bezpośrednio w podglądzie, bez konieczności wchodzenia do aplikacji. 

 

Niektóre aplikacje nie oferują podglądu.  



 

 

· Ekran HOME pojawia się automatycznie po włączeniu telewizora. Aby wyłączyć 

automatyczne uruchamianie: ustaw automatyczne uruchamianie OFF HOME:        

naciśnij →  → Ogólne → Ustawienia Home. 

· Dostępność treści i usług może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego 

powiadomienia. 

 

1.2 Home - Zarządzanie 

Zarządzanie Panelem Home w systemie webOS TV. 

Możesz wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych aplikacji, zmienić ich lokalizację lub 

usunąć niektóre z nich. 

1. Wybierz aplikację, którą chcesz edytować i naciśnij długo okrągły przycisk (Ok), aktywuje 

to tryb edycji aplikacji; lub wybierz przycisk Edytuj w prawym rogu listy HOME. 

2. Aby przesunąć aplikację, przejdź do żądanej lokalizacji i naciśnij kółko (Ok). Aby wyczyścić 

aplikację, wybierz ikonę X nad aplikacją. 

Przed opuszczeniem trybu edycji można przenieść i usunąć dowolną liczbę aplikacji. 

Aplikacje można również przenosić za pomocą klawiszy  / pilota.  

3.  Po zakończeniu edycji naciśnij symbol X w prawym górnym rogu, aby wyjść z trybu edycji. 

Aplikacji TV nie można zmieniać. 

 

 

1. Lista aplikacji może zostać automatycznie uporządkowana na podstawie faktycznej, 

wcześniejszej aktywności użytkownika. 

2. Do listy można dodawać programy z ulubionej usługi wideo.  

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do sieci, a niektóre modele 

mogą jej nie obsługiwać. 

 



 

 

1.3 Live TV Preparation 

1. Podłącz telewizor do instalacji antenowej. 

Zamiast anteny można również podłączyć urządzenie zewnętrzne, które pełni funkcję 

odbiornika (np. dekoder). Konfiguracja pilota zdalnego sterowania dla urządzenia 

zewnętrznego: 

 → →  Połączenia →  Ustawienia połączenia z urządzeniem →  Ustawienia 

zdalnego sterowania. 

 

2. Aby rozpocząć skanowanie wybierz:  →  →Kanały → Ustawienia Regulacji 

Kanału → Skanowanie automatyczne. 

Telewizor wyszukuje tylko te kanały telewizyjne, które są aktualnie nadawane. Aby poradzić 

sobie z wszelkimi ewentualnymi trudnościami związanymi z funkcją skanowania kanałów, 

zapoznaj się z częścią poświęconą rozwiązywaniu problemów. 

1.4 Podłączanie do sieci 

 

KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ KABLOWYCH 

 

Połącz kablem telewizor i router (wcześniej podłączony do sieci). Jeśli router obsługuje 

protokół DHCP, telewizor automatycznie połączy się z siecią, jeśli nie:  

naciśnij  →  → Połączenia → Ustawienia połączenia sieciowego→ Połączenie 

przewodowe (ethernet). Aby wyświetlić szczegółowe informacje, kliknij kolejno:   



 

 

Ustawienia → Połączenia → Sieć → Konfiguracja połączenia w podręczniku użytkownika. 

 

KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO 

 
1. Włącz router podłączony do sieci. 

2. Naciśnij przycisk . 

3. Wybierz →Połączenia → Ustawienia połączenia sieciowego → Połączenie 

Wi-Fi. 

4. Po zakończeniu skanowania w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi zostanie 

wyświetlona lista. 

5. Wybierz sieć, do której chcesz podłączyć telewizor. 

6. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.  

Aby wyświetlić szczegółowe informacje, kliknij kolejno:  

Ustawienia → Połączenia → Sieć → Konfiguracja połączenia w podręczniku 

użytkownika. 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USTAWIEŃ SIECIOWYCH  

Użyj standardowego kabla LAN: podłącz kabel CAT7 lub nowszy ze złączem RJ45, port LAN 10 

base-T lub 100 base TX) 

- Zresetowanie modemu może rozwiązać niektóre problemy z połączeniem (wyłącz i włącz 

ponownie router, odłącz i ponownie podłącz kabel).  

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z połączeniem, 

nieprawidłowe działanie spowodowane połączeniem z Internetem. 

- Połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo ze względu na ustawienia sieciowe lub 

dostawcę usług internetowych. 

- W przypadku usługi DSL należy użyć modemu DSL, a w przypadku usługi kablowej - modemu 

kablowego. Ponieważ może być dostępna tylko ograniczona liczba połączeń sieciowych, w 

zależności od umowy z dostawcą usług internetowych może nie być możliwe korzystanie z 

ustawienia sieci TV (jeśli umowa nie zezwala na korzystanie z więcej niż jednego urządzenia 

na łącze, można korzystać tylko z komputera, który jest już podłączony). 

- Na działanie sieci bezprzewodowej mogą mieć wpływ zakłócenia powodowane przez inne 

urządzenia korzystające z częstotliwości 2,4 GHz (telefon bezprzewodowy, urządzenie 

Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa). Zakłócenia mogą wystąpić nawet przy korzystaniu z 

częstotliwości 5 GHz, jednak ich prawdopodobieństwo jest mniejsze. 



 

 

- Środowisko bezprzewodowe może spowolnić działanie usługi sieci bezprzewodowej. 

- Niewyłączenie wszystkich lokalnych sieci domowych może spowodować nadmierny                      

ruch na niektórych urządzeniach. 

- Urządzenie punktu dostępu sieci musi obsługiwać połączenia bezprzewodowe, a funkcja 

połączenia bezprzewodowego musi być włączona w urządzeniu, aby możliwe było 

nawiązanie połączenia z punktem dostępu. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby uzyskać 

informacje o dostępności połączeń bezprzewodowych w punkcie dostępowym. 

- Sprawdź identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń punktu dostępowego. Informacje 

na temat identyfikatora SSID i ustawień zabezpieczeń punktu dostępowego można 

znaleźć w odpowiedniej dokumentacji. 

- Nieprawidłowe ustawienia urządzeń sieciowych (przewodowy / bezprzewodowy 

przekaźnik linii, koncentrator) mogą spowodować, że telewizor będzie działał wolno lub 

nie będzie działał prawidłowo. Zainstaluj urządzenia prawidłowo, zgodnie z odpowiednią 

instrukcją obsługi i siecią. 

- Metoda połączenia może się różnić w zależności od producenta punktu dostępowego. 

- Aby rozwiązać problem związany z tą funkcją, zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie 

problemów w Podręczniku użytkownika. 

1.5 Zarządzanie Twoim Kontem LG  

TWORZENIE KONTA LG 

W Zarządzaniu kontem możesz użyć swojego adresu e-mail, aby utworzyć nowe 

konto LG. Alternatywnie można utworzyć i zalogować się do konta LG przy użyciu 

identyfikatora i hasła konta usługi zewnętrznej. 

Naciśnij przycisk  na pilocie. 

1. Wybierz →Ogólne→Zarządzanie kontem→ Logowanie do Konta LG 

2. Wybierz opcję Utwórz konto. Przeczytaj i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi. 

3. Wprowadź swój identyfikator i hasło. Identyfikatorem musi być Twój adres e-mail. 

4. Wprowadź swoją datę urodzenia. 

5. Jeśli wybierzesz opcję OK, na podany adres e-mail zostanie wysłane link weryfikacyjny. 

Dokończ weryfikację poczty elektronicznej w ciągu wyznaczonego czasu. 

6. Jeśli weryfikacja poczty e-mail przebiegnie pomyślnie, zostanie utworzone Konto LG, do 

którego można się zalogować, korzystając z informacji o koncie. 

Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

- Do utworzenia konta wymagane jest połączenie z Internetem. 

- Wymagane informacje mogą się różnić w zależności od kraju. 

- W zależności od wieku użytkownika dostęp do usług może być ograniczony. 

- Aby rozwiązać problem z tą funkcją, zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów w 

Podręczniku użytkownika. 

 

 

 

 



 

 

Zarządzanie kontem LG 

Możesz zarządzać informacjami o swoim koncie LG. 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 

2. Wybierz → Ogólne → Zarządzanie kontem, aby się zalogować→ 

Informacje Prywatne  

Możesz wyświetlić lub zmienić informacje o aktualnie zalogowanym koncie. 

Możesz zmienić swoje hasło lub nacisnąć przycisk Zmień, aby zmienić 

informacje osobiste. 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

2. JAK OBSŁUGIWAĆ TELEWIZOR 
 

2.1 Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Magic Remote 

 

 

· : Włącz/wyłącz zewnętrzny dekoder. 

·  : Wybór źródła obrazu. 

· LIST : Dostęp do listy zapisanych kanałów. 

· 0 : Pojawia się ekran edycji QUICK ACCESS. 

· : Pojawia się ekran poleceń dodatkowych. 

·  : Regulacja poziomu głośności dźwięku. 

·  : Wycisz. 

· : Zmiana kanału TV. 

·  : Menu HOME. 

·  : Menu szybkich ustawień. 

· : Zaloguj do Netflix. 

· : Zaloguj do Prime Video. 

· ： 

· : Pauza 

· : Odtwarzanie 



 

 

· : Wyszukiwanie 

· MOVIES: Wyszukiwanie w kategorii Filmy 

· BACK: Powrót do poprzedniego kroku. 

· EXIT: Zamknij menu. 

· GUIDES : Dostęp do EPG. 

· RECENTS: Pokaż ostatnio używane aplikacje / listy kanałów (niektóre modele mogą nie 

wspierać tej funkcji). 

· STB MENU : Wyświetl menu podłączonego dekodera (niektóre modele mogą nie wspierać 

tej funkcji). 

· REC: Rozpocznij nagrywanie (niektóre modele mogą nie wspierać tej funkcji). 

·  : Rozpocznij odtwarzanie na żywo. 

· TV/ RAD: Przełącz pomiędzy kanałami telewizyjnymi / radiowymi. 

· : Teletekst.  

· T.OPT: Dostęp do menu Ustawień Teletekstu. 

· SUBTITLE: Włącz / wyłącz napisy. 

· TO: Włącz / wyłącz Audiodeskrypcję 

· QUICK ACCESS: Naciśnij i przytrzymaj 0, dostęp do edycji Quick Access. 

 

 

2.2 Pozostałe funkcje pilota zdalnego sterowania 

Za pomocą przycisków wyświetlanych na ekranie telewizora można sterować wieloma 

funkcjami lub urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora. 

1. Naciśnij przycisk . 

2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania wybierz odpowiedni przycisk na ekranie Więcej 

działań wyświetlanym na ekranie telewizora. 



 

 

 

① Możliwość wykonania zrzutu ekranu.  

Niektóre modele mogą nie wspierać tej funkcji. 

- Przechwycone obrazy z ekranu można przeglądać / usuwać w aplikacji Zdjęcia i filmy.  

- Przechwycone obrazy ekranu można skopiować do urządzenia pamięci masowej USB w 

aplikacji Zdjęcia i filmy (niektóre modele mogą nie być obsługiwane). 

② Uruchom program TV Scheduler. 

③ Na ekranie pojawią się informacje o oglądanym programie telewizyjnym i wejściu 

zewnętrznym. 

④ Możliwość ustawienia trybu obrazu/dźwięku do oglądania rozgrywek sportowych. 

⑤ Możliwość ustawienia funkcji związanych z oglądanym programem. 

- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od nadawanego sygnału. 

- Rodzaje przycisków wyświetlanych w sekcji Więcej działań zależą od regionu i typu 

podłączonego urządzenia. 

 

 

2.3 Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji QUICK LOGIN 

Szybkie i łatwe korzystanie z aplikacji dzięki funkcji QUICK ACCESS 

 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny na pilocie, aby otworzyć aplikację lub aktywować 

wejście zewnętrzne przypisane do tego przycisku. 

 

 



 

 

Ustawienie funkcji QUICK ACCESS 

 

1. Uruchom aplikację lub wybierz program albo wejście, które chcesz przypisać.  

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (1 ~ 9), który chcesz zaprogramować.  

3. Po wyświetleniu okna dialogowego rejestracji wybierz opcję "Tak". 

- Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk numeryczny, który został już uprzednio 

zaprogramowany, przypisana funkcja zostanie uruchomiona. 

- Aby wyświetlić elementy, które mogą być zarejestrowane, wybierz numer, który nie został 

zarejestrowany w trybie edycji QUICK ACCESS. 

- Jeśli znajdujesz się w trybie, w którym nie można wykonać funkcji QUICK LOGIN, nie zostaną 

podjęte żadne działania. 

- Jeśli usuniesz zaprogramowaną aplikację, funkcja QUICK LOGIN również zostanie anulowana. 

 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 0 na pilocie. 

Zostanie wyświetlony ekran edycji funkcji QUICK ACCESS. 

 

① Wybranie już zarejestrowanego numeru umożliwia jego usunięcie. 

② Po wybraniu numeru, który nie został jeszcze zarejestrowany, zostaną wyświetlone 

elementy, które można zarejestrować. 

③ Element, który został zaprogramowany pod innym numerem, jest oznaczony znakiem 

wyboru. 

④ Można zapoznać się z krótką instrukcją dotyczącą tej funkcji. 

 

 

 

 



 

 

2.4 POŁĄCZENIE Z SIMPLINK (HDMI-CEC) 

Używam SIMPLINK 

Za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania można łatwo zarządzać różnymi urządzeniami, 

takimi jak soundbar lub dekoder podłączony do telewizora złączem HDMI. 

W tym samym czasie można podłączyć i używać maksymalnie trzech urządzeń. 

1. Połącz port wyjściowy SIMPLINK HDMI z portem HDMI IN telewizora za pomocą kabla 

HDMI. 

2. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 

3. Wybierz  → Połączenia → Ustawienia połączenia urządzenia. 

4. Ustaw funkcję SIMPLINK na WŁĄCZ (HDMI-CEC). 

5. Ustaw opcję Auto Power Sync (Automatyczna synchronizacja zasilania) na On (Wł.) lub Off 

(Wył.). Jeśli opcja Auto Power Sync jest ustawiona na On, włączenie podłączonego 

urządzenia SIMPLINK spowoduje włączenie telewizora. Po wyłączeniu telewizora 

urządzenie również się wyłączy. 

6. Włącz podłączone urządzenie. Gdy telewizor automatycznie połączy się z urządzeniem, 

zmieni się wejście. Jeśli urządzenie nie jest automatycznie podłączone do telewizora, 

kliknij przycisk Wejście. 

- Ta funkcja działa tylko z urządzeniami z logo . Sprawdź, czy na 

urządzeniu zewnętrznym znajduje się logo SIMPLINK. Użycie produktów innych niż 

wymienione może spowodować problemy podczas pracy. 

- Aby korzystać z funkcji Simplink, należy użyć kabla HDMI o dużej szybkościⓇz funkcją CEC 

(Consumer Electronics Control). Kabel High Speed HDMI® posiada pin 13 umożliwiający 

wymianę informacji między urządzeniami. 

- Jeśli chcesz przesyłać dźwięk do zewnętrznego sprzętu audio podłączonego za pomocą kabla 

HDMI, ustaw opcję SIMPLINK (HDMI-CEC) na On (Wł.). 

 

Obsługiwane funkcje SIMPLINK 

 

1. Natychmiastowe odtwarzanie 

Po uruchomieniu urządzenia multimedialnego można natychmiast oglądać zawartość tego 

urządzenia na ekranie telewizora, bez konieczności sterowania czymkolwiek. 

 

2. Sterowanie urządzeniami za pomocą pilota telewizora 

Umożliwia użytkownikowi sterowanie urządzeniami multimedialnymi za pomocą pilota 

telewizora w celu oglądania zawartości. 

- Funkcja wskaźnika na pilocie Magic Remote może być ograniczona. 

 

3. Wyłączanie 

Jeśli dla opcji Auto Power Sync w ustawieniach połączenia urządzeń wybrano ustawienie On 

(Wł.) i wyłączono telewizor, urządzenia podłączone do telewizora za pomocą SIMPLINK 



 

 

również zostaną wyłączone. 

- Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych urządzeniach. 

 

4. Włączanie zasilania 

Jeśli dla opcji Auto Power Sync w ustawieniach połączenia z urządzeniem wybrano ustawienie 

On, włączenie podłączonego urządzenia SIMPLINK spowoduje włączenie telewizora. 

- Jeśli opcja SIMPLINK (HDMI-CEC) jest wyłączona, nie można ustawić opcji Auto Power Sync 

na On. 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

2.5 Skróty dostępu 

Skróty dostępu 

Możesz przejść bezpośrednio do opcji Dostępność bez wchodzenia do menu Ustawienia 

zaawansowane, naciskając długo klawisz . Można ustawić Wysokość kontrastu, Skalę 

szarości, Odwrócenie kolorów itp. 

2.6 Podłączanie urządzenia wejściowego USB 

1. Korzystanie z myszy USB / bezprzewodowej 

Podłącz mysz do portu USB. Użyj myszy do przesuwania wskaźnika na ekranie telewizora i 

wybierania żądanego menu. 

- Prawy przycisk i specjalne przyciski myszy nie działają. 

- W przypadku korzystania z bezprzewodowej myszy/klawiatury USB na odczucia z 

użytkowania może mieć wpływ odległość i warunki sieci bezprzewodowej. 

 

2. Korzystanie z klawiatury USB / bezprzewodowej  

Podłącz klawiaturę do portu USB. Za pomocą podłączonej klawiatury można wprowadzać tekst.  

- Na niektórych ekranach wprowadzanie tekstu nie jest możliwe. 

Język wprowadzania można zmienić, naciskając klawisz przełączania języka lub prawy klawisz 

Alt, a także naciskając jednocześnie klawisz Ctrl i Spację. 

- Na działanie bezprzewodowej klawiatury USB może mieć wpływ zakres jej używania oraz 

środowisko bezprzewodowe. 

- Aby wprowadzić tekst w polu tekstowym, użyj klawiatury ekranowej na ekranie telewizora 

lub klawiatury USB. 

 

3. Korzystanie z gamepada 

Jeśli gra wymaga użycia gamepada, podłącz gamepada do portu USB w telewizorze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CIESZ SIĘ TELEWIZJĄ NA ŻYWO 

3.1 Korzystanie z menu podglądu na żywo 

Korzystanie z menu podglądu na żywo 

Podczas oglądania programów telewizyjnych można łatwo korzystać z odpowiednich funkcji. 

Naciśnij przycisk LIST na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij przycisk Kółko (OK) na pilocie 

i wybierz opcję Programy. 

 

Programy: Wyświetlanie listy aktualnie nadawanych treści. 

Informator: Można przejrzeć harmonogramy i plan każdego programu. Aby zobaczyć szczegóły, 

kliknij przycisk Enjoy Live TV Viewing guide w instrukcji obsługi. 

Aktywności: można wprowadzić czas i datę programu, aby zaplanować jego oglądanie lub 

nagrywanie o ustalonej godzinie. 

 

- Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy podłączone jest zewnętrzne urządzenie pamięci 

masowej i można oglądać nagrane wideo. 

- Programy wyświetlane na Liście programów są skonfigurowane z programami dostarczonymi 

przez dostawcę usług nadawczych. Dlatego też, jeśli dostawca usług nadawczych zmienił 

konfigurację programów bez powiadomienia, programy wyświetlane na Liście programów 

mogą różnić się od rzeczywistych programów telewizyjnych. 

- Ponieważ informacje o programach wyświetlane na Liście programów zawierają informacje 

dostarczone przez zewnętrznych dostawców usługi Electronic Program Guide (EPG) mogą się 

różnić od rzeczywistych programów telewizyjnych. 

- Aby można było odbierać normalną usługę transmisji na żywo, należy wprowadzić ustawienia 

sieci, regionu i programów. 

- Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu. 

 

 



 

 

3.2 Instrukcja Przeglądania 

Można przeglądać harmonogramy i plany poszczególnych programów. Naciśnij przycisk LIST 

na pilocie zdalnego sterowania i wybierz zakładkę Pomoc po lewej stronie ekranu. 

 

① Kliknij dowolny obszar i przejdź do aplikacji. 

② Możesz wyświetlić informacje o programie i nadawcy. 

③ Możesz wyświetlić informacje o aktualnie oglądanym programie oraz informacje o 

programie, na którym się koncentrujesz. 

④ Wybierz przycisk  ub tytuł żądanego programu. Można wyświetlić więcej informacji 

na temat harmonogramu i uruchomić funkcję Oglądaj / Nagrywaj (dostępną tylko w 

niektórych modelach) lub Przypomnienie / Nagrywanie harmonogramu (dostępną tylko w 

niektórych modelach) itp. 

⑤ Zostaniesz przeniesiony do listy programów dla bieżącej daty i godziny. 

⑥ Uruchom program Manager. 

⑦ Możesz zmienić rozmiar listy programów, aby dostosować liczbę programów 

wyświetlanych na ekranie. 

⑧ Ustawianie filtrów. 

⑨ Podgląd można włączyć lub wyłączyć. 

- Informacje o programach nie są wyświetlane w przypadku programów, dla których nie 



 

 

podano informacji o nadawaniu. 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

- Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu 

 

3.3 Wyświetlanie informacji o programie 

Podczas oglądania transmisji na żywo naciśnij przycisk Kółko (OK). Zostanie wyświetlony baner 

programu. 

 

① Przełączanie do programów. Aby zobaczyć szczegóły, kliknij przycisk Enjoy Live TV Making 

the Most of the Live Menu w podręczniku użytkownika. 

② Wyświetlanie informacji o oglądanym programie. Wybierz baner informacyjny programu, 

aby uzyskać dostęp do okienka wyskakującego ze szczegółowymi informacjami, 

umożliwiającego wyświetlenie szczegółowych danych o programie lub wykonanie 

dodatkowych funkcji związanych z banerem. 

 

Informacje o audycjach nadawanych w innych programach można wyświetlać za pomocą 

przycisków  / .  

Informacje o nadawaniu aktualnie oglądanego programu można wyświetlić za pomocą 

przycisków  / . 

Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby przesunąć pozycję banera. 

· Funkcjami można sterować tylko w oknie dialogowym informacji szczegółowych. 

 

 



 

 

③ Wyświetla zawartość związaną z nagrywaniem/odtwarzaniem na żywo. Aby wyświetlić 

szczegółowe informacje, kliknij przycisk Enjoy Live Live TV Playback w podręczniku 

użytkownika. 

④ Jeżeli oglądany program zawiera takie informacje, jak napisy lub język audio, można 

ustawić następujące funkcje: 

：napisy, 

：ustawienia audio, dostępne tylko dla sygnału TV LIVE, 

：ustawienia multi-audio, dostępne tylko dla sygnału TV LIVE. 

3.4 Odtwarzanie na żywo (Timeshift) 

Jest to funkcja, która umożliwia tymczasowe zapisanie oglądanego programu na dysku 

twardym USB, dzięki czemu można odtworzyć każdą scenę, która może umknąć podczas 

oglądania telewizji. Funkcja ta umożliwia kontynuowanie oglądania od miejsca, w którym 

znajdowano się poprzednio, jeśli użytkownik na chwilę wyjdzie z domu. 

1. Włóż dysk twardy USB do portu USB. 

2. Naciśnij okrągły przycisk (OK). 

3. Naciśnij przycisk Rozpocznij odtwarzanie na żywo u dołu ekranu. 

4. Podczas oglądania transmisji na żywo wybierz za pomocą wskaźnika żądany punkt w 

czasie na pasku postępu. 

Możesz także używać przycisków /  na pilocie zdalnego sterowania, by 

korzystać z tej funkcji. 

Wybierz punkt wcześniejszy niż bieżący punkt na pasku postępu. 

 



 

 

· Funkcja odtwarzania na żywo może być używana tylko w przypadku programów 

nadawanych za pośrednictwem gniazda wejściowego anteny. Nie można jednak korzystać 

z tej opcji podczas słuchania programu radiowego. 

· Wybierz urządzenie, które ma być używane do odtwarzania na żywo, gdy do telewizora 

podłączone są dwa lub więcej dysków twardych USB. 

· Nie można używać pamięci USB. Podłącz dysk twardy USB o łącznej pojemności 80 GB lub 

większej. 

· Jeśli ilość wolnego miejsca w urządzeniu USB HDD jest niewystarczająca, odtwarzanie na 

żywo może nie działać prawidłowo. Do korzystania z funkcji odtwarzania na żywo 

wymagany jest dysk twardy USB o pojemności co najmniej 2,3 GB. 

· Funkcja odtwarzania na żywo umożliwia odtwarzanie programu przez maksymalnie dwie 

godziny, w zależności od pozostałej pojemności dysku twardego USB. Czas ten może się 

różnić w zależności od regionu. 

· Filmy zapisane w trybie odtwarzania na żywo są usuwane, jeśli wyłączysz telewizor bez ich 

nagrywania. 

· Przełączanie między programami podczas odtwarzania na żywo spowoduje usunięcie 

danych poprzedniego programu. 

· Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

3.5 Programowanie TV PVR 

 

Można wprowadzić godzinę i datę programu, aby zaplanować jego oglądanie lub nagrywanie 

o ustalonej godzinie. 

1. Naciśnij przycisk LIST na pilocie i wybierz kartę TV Schedule (Harmonogram TV) po lewej 

stronie ekranu. 

2.  Wybierz  z prawej górnej części ekranu. 



 

 

 

① Zmiana kolejności sortowania lub zastosowanie filtra. 

② Tryb usuwania. 

③ Nowe zaplanowane nagranie. 

④ Nowe przypomnienie. 

⑤ Uruchom pomoc. 

 

 

Programowanie 

Można wybrać program, aby zaplanować jego oglądanie lub nagrywanie. 

1. Naciśnij przycisk LIST na pilocie i wybierz zakładkę Pomoc po lewej stronie ekranu. 

2. Wybierz żądany program. 

- Jeśli chcesz nagrać audycję na żywo, kliknij przycisk Nagraj lub Oglądaj. Jeśli program ma być 

nagrywany w najbliższym czasie, kliknij przycisk Zaplanuj nagrywanie lub Przypomnienie. 

- Zaplanowane nagrywanie nie gwarantuje dokładnego czasu nagrania programu, ponieważ 

program zostanie nagrany zgodnie z informacjami od nadawcy. 

- Dotyczy nadawania cyfrowego. 

 

Programowanie ręczne 

Można wybrać datę, godzinę i harmonogram oglądania lub nagrywania programów. 

1. Naciśnij przycisk LIST na pilocie i wybierz zakładkę Harmonogram TV po lewej stronie 

ekranu. 

2. Wybierz  z prawej, górnej części ekranu. 



 

 

3. Wybierz  lub  z prawej, górnej części ekranu. 

4. Wybierz opcję Utwórz Ręcznie. 

5.  Ustaw datę, godzinę i program, który ma być nagrywany lub oglądany. 

· Czas trwania zaplanowanego nagrania powinien wynosić co najmniej 1 minutę. 

 

 

 



 

 

 

 

3.6 Oglądanie kanałów internetowych（LG Channels） 

Za pomocą tej usługi można oglądać transmisje na żywo w Internecie. LG Channels pozawala 

na wyświetlanie informacji o nowych kanałach internetowych lub zarządzanie kanałami, które 

lubisz. 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.  

2. Wybierz  → Kannały.  

3. Ustaw opcję Wł. (On) dla LG Channels.  

4. Możesz już oglądać kanały internetowe na ekranie telewizora.  

5. Podczas oglądania kanału internetowego kliknij przycisk  na pilocie zdalnego 

sterowania.  

6. Możesz uruchomić kanały LG. Można korzystać z usługi "Kanał interaktywny", która pozwala 

użytkownikom wygodnie korzystać z treści związanych z bieżącym kanałem bez konieczności 

przełączania aplikacji. Z usługi "Kanał interaktywny" można korzystać, naciskając przyciski na 

pilocie lub klikając na ekranie zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. 

 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Niektóre kanały internetowe mogą nie obsługiwać tej usługi.  

- Niektóre treści mogą powodować konieczność przełączania się z aplikacji TV do innej aplikacji.  

- Telewizor powinien być podłączony do sieci z dostępem do Internetu.  

- Nie można odbierać usługi w przypadku zmiany kraju świadczenia usług.  

- Odtwarzanie na żywo i nagrywanie nie jest dostępne dla kanałów internetowych.  

- Usługi kanałów internetowych mogą zostać przerwane lub zmienione bez powiadomienia                                          

przez firmę transmitującą. 



 

 

3.7 TELETEKST 

 

Teletekst to bezpłatna usługa świadczona przez stację telewizyjną, która oferuje informacje 

tekstowe o programach telewizyjnych, wiadomościach i pogodzie. Dekoder teletekstu w tym 

telewizorze może obsługiwać systemy SIMPLE, TOP i FASTEXT. 

 

1. Naciśnij przycik  na pilocie zdalnego sterowania. 

2. Wybierz Teletekst. 

3. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran TELETEKST. 

4. Aby jednocześnie oglądać telewizję i korzystać z TELETEKST-u, naciśnij przycisk  i 

wybierz Teletekst. 

 

Kolorowe przyciski 

Umożliwiają wybór poprzedniej lub następnej strony. 

  

Przyciski numeryczne 

Służą do wprowadzania numeru żądanej strony. 

 

Przyciski  , /  

Umożliwiają wybór poprzedniej lub następnej strony. 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

Specjalne Funkcje Teletekstu 

 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 

2. Wybierz Ustawienia teletekstu 

3. Wybierz Menu teletekstu. 

 

Indeks 

Wybierz każdą stronę indeksu. 

 

Czas 

Podczas oglądania programu telewizyjnego, wybierz to menu, aby wyświetlić godzinę w 

prawym górnym rogu ekranu. W trybie teletekstu naciśnij ten przycisk, aby wybrać numer 

podstrony. Numer podstrony jest wyświetlany w dolnej części ekranu. Aby zachować lub 

zmienić podstronę, naciskaj przyciski  / , /  lub przyciski 

numeryczne. 

 



 

 

Wstrzymaj 

Zatrzymuje automatyczną zmianę strony, która nastąpi, jeśli strona teletekstu składa się z 2 

lub więcej podstron. Liczba podstron i wyświetlana podstrona są zwykle pokazywane na 

ekranie pod godziną. Po wybraniu tego menu w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest 

symbol zatrzymania, a automatyczna zmiana stron jest nieaktywna. 

 

Odkryj 

Wybierz to menu, aby wyświetlić ukryte treści, takie jak zagadki lub łamigłówki. 

 

Update (Aktualizuj) 

Wyświetla obraz telewizyjny na ekranie w oczekiwaniu na nową stronę teletekstu. 

Wyświetlacz pojawi się w lewym górnym rogu ekranu. Gdy zaktualizowana strona będzie 

dostępna, na wyświetlaczu pojawi się numer strony. Wybierz to menu ponownie, aby 

wyświetlić zaktualizowaną stronę teletekstu. 

 

Język 

Umożliwia ustawienie języka teletekstu. 

· Tylko w trybie telewizji cyfrowej   

 

1. Funkcja języka teletekstu jest używana, gdy nadawane są dwa lub więcej języków 

teletekstu. Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 

2. Wybierz → Ogólne → Język → Główny język teletekstu / Drugi język teletekstu. 

 

- Tylko w trybie telewizji cyfrowej 

- Jeśli dane teletekstu w wybranym języku nie są nadawane, zostanie wyświetlony język 

domyślny.  

- W przypadku wybrania niewłaściwego kraju, teletekst może nie być prawidłowo wyświetlany 

na ekranie i mogą wystąpić pewne problemy podczas obsługi teletekstu. 

 

3.8 HbbTV 

 

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to nowy standard nadawania, który umożliwia 

zintegrowanie lub połączenie usług super-teletekstu, dostarczanych przez nadawany program 

telewizyjny, z usługami online dostarczanymi przez łącze szerokopasmowe do podłączonego 

telewizora Smart TV. Konsumenci mogą wówczas korzystać z różnych usług online, takich jak 

telewizja na żądanie, wideo na życzenie (VOD), aplikacje związane z programami i inne bogate 

usługi informacyjne, a także z tradycyjnych usług teletekstu cyfrowego - wszystko to 

bezpośrednio na ekranie telewizora. Usługi HbbTV można aktywować na wiele sposobów, z 

których najpopularniejszym jest naciśnięcie przycisku . Użytkownicy zazwyczaj 

poruszają się po usługach za pomocą tradycyjnych przycisków nawigacyjnych (w tym przycisku 



 

 

OK i przycisków  ,  , , ). Obecna wersja specyfikacji 

HbbTV obejmuje także obsługę "adaptacyjnego przesyłania strumieniowego" (adaptive 

streaming) wideo przez łącze szerokopasmowe, co zapewnia widzom najlepszą możliwą jakość 

obrazu. Więcej informacji na temat HbbTV można znaleźć na stronie www.hbbtv.org. 

 

 

By korzystać z HbbTV 

 → →Kanały→ HbbTV → Ustaw HbbTV na Wł. (On)  

Ciesz się szeroką gamą treści z serwisów obsługujących standard HbbTV. 

 

- Funkcjonalność usługi może być ograniczona, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu. 

- Funkcjonalność i jakość usługi HbbTV może się różnić w zależności od jakości połączenia 

szerokopasmowego. 

- Nie ma gwarancji, że usługi HbbTV będą dostępne dla wszystkich programów, a jedynie dla 

tych, które nadawca zdecyduje się obsługiwać. 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

- Podczas odtwarzania na żywo usługa HbbTV jest wyłączona. 

- Podczas korzystania z usługi HbbTV klawisze nawigacyjne i przycisk Kółko (OK) mogą być 

nieaktywne, jeśli na ekranie jest aktywny "magiczny" wskaźnik pilota. W takim przypadku 

należy naciskać przyciski w lewo, w prawo, w górę i w dół, aby dezaktywować wskaźnik 

(dotyczy to tylko modeli, które obsługują pilota Magic Remote). 

 

4. CONTENT STORE 

4.1 Korzystam z Content Store 

Możesz pobierać i używać aplikacji z różnych kategorii, takich jak edukacja, rozrywka, lifestyle, 

wiadomości i gry. 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 

2. Content Store zostanie uruchomiony. 



 

 

 

· - W zależności od modelu dostarczane treści mogą się różnić lub niektóre funkcje mogą 

być ograniczone. 

· - Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia przez dzieci. Dzieci mogą 

mieć dostęp do nieodpowiednich treści internetowych za pośrednictwem tego produktu. 

Można zablokować dostęp do nieodpowiednich treści internetowych, ograniczając dostęp 

do niektórych aplikacji. Skonfiguruj ustawienia w  →  → Ogólne → 

Zabezpieczenia → Blokady aplikacji. 

 

Instalowanie aplikacji 

W telewizorze można instalować różne aplikacje z poziomu Content Store. 

 

 



 

 

1. Naciśnij przycisk .  

2. Content Store zostanie uruchomiony. 

3. Wybierz kategorię Wszystkie aplikacje widoczną w górnej części ekranu. Zostanie 

wyświetlona lista aplikacji dostępnych w wybranej kategorii. 

4. Wybierz z listy aplikację, którą chcesz skonfigurować. 

5. Zapoznaj się ze szczegółami aplikacji, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. 

6. Po zakończeniu instalacji możesz od razu uruchomić aplikację. 

 

- Dostępne kategorie mogą się różnić w zależności od kraju lub stanu usługi. 

- Jeśli w telewizorze nie ma wystarczającej ilości pamięci, aplikacje można instalować, 

podłączając zewnętrzne urządzenie pamięci. 

- Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie być obsługiwane lub mogą nie działać 

prawidłowo. 

- Nie można używać pamięci USB zawierających aplikacje z innych telewizorów. 

- Pobrane aplikacje można usunąć w zakładce Moje aplikacje. 

 

4.2 Polecane treści 

 

Rekomendacje treści można uzyskać na podstawie oglądanego programu lub wzorców 

oglądania telewizji. W przypadku oglądania telewizji za pomocą dekodera należy 

przeprowadzić konfigurację pilota uniwersalnego, aby móc korzystać z funkcji rekomendacji 

Norma. Więcej informacji można znaleźć w części Jak korzystać z telewizora → Korzystanie z 

pilota uniwersalnego w Podręczniku użytkownika. 

 

1. Naciśnij przycisk . 

2. Zacznij wyszukiwać. 

 



 

 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

- Aby korzystać z funkcji rekomendacji, należy połączyć się z siecią. 

Obsługiwane usługi różnią się w zależności od kraju, dlatego rekomendacje mogą być 

dostarczane w różny sposób. 

- Lista rekomendacji może być mniej istotna lub nieistotna, w zależności od informacji o 

oglądanym programie. 

4.3 Wyszukiwanie treści 

Użytkownik może otrzymywać rekomendacje treści na podstawie modeli wyświetlaczy lub 

samodzielnie wyszukiwać żądane treści. 

 

1. Naciśnij przycisk . 

2. Rozpocznij wyszukiwanie. 

3. Korzystając z wpisywanych fraz i terminów, wyszukaj różnorodne treści oraz informacje. 

 

① Powrót do poprzedniego ekranu. 

② Wyświetlenie listy zawartości dla wybranej kategorii. 

③ Wprowadź wyszukiwane hasło. 

④ Zakończ wyszukiwanie. 

· Aby korzystać z funkcji wyszukiwania, należy połączyć się z siecią.  

Wyniki wyszukiwania mogą się różnić w zależności od programu, regionu, ustawień sieciowych 

oraz po zaakceptowaniu warunków i postanowień. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 

5.1 Korzystam z Panelu Sterowania Home 

Można wybrać urządzenie (telefon komórkowy, urządzenie zewnętrzne, domowe urządzenia 

IoT itp.) podłączone do telewizora lub nim sterować. 

Naciśnij przycisk i wybierz Panel Sterowania Home. Możesz także przytrzymać przycisk

 na pilocie zdalnego sterowania. 

 

① Za pomocą aplikacji LG ThinQ można sterować i wybierać podłączone urządzenie 

inteligentne. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania, patrz Podłączanie 

urządzeń zewnętrznych oraz Podłączanie urządzeń inteligentnych w Podręczniku 

użytkownika. 

② Możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia inteligentnego podłączonego przez Bluetooth. Aby 

uzyskać więcej informacji na temat tej czynności, patrz Podłączanie urządzeń 

zewnętrznych, które odtwarzają dźwięk z urządzenia inteligentnego przez głośniki 

telewizora w Podręczniku użytkownika. 

③ Można sterować i wybierać urządzenie zewnętrzne podłączone za pomocą zewnętrznego 

portu wejściowego lub sieci. 

④ Wyświetlany jest aktualnie wybrany głośnik wyjściowy oraz możliwe jest przejście do 

ekranu ustawień głośnika wyjściowego. 

⑤ Można wyświetlić i wybrać podłączone urządzenie pamięci masowej. 

⑥ Można sprawdzić podłączone urządzenie i sterować nim za pomocą aplikacji Home IoT. 

Więcej informacji na temat tego działania można znaleźć w rozdziale Podłączanie 

urządzeń zewnętrznych oraz Podłączanie urządzeń Home IoT w Podręczniku użytkownika. 

⑦ Możesz łatwo sterować urządzeniem, wstępnie ustawiając potrzebne operacje. 

⑧ Logowanie: Można się zalogować/wylogować z konta LG ThinQ utworzonego za pomocą 



 

 

telefonu komórkowego. Edytuj: możesz zmienić nazwę urządzenia podłączonego do 

Wejść lub Domowych urządzeń IoT lub skonfigurować jego ustawienia. 

⑨ Odśwież listę urządzeń. 

⑩ Wyjdź z początkowego pulpitu nawigacyjnego. 

- Dostępne ustawienia różnią się w zależności od modelu lub regionu. 

5.2 Podłączanie domowych urządzeń IoT 

Można sprawdzić stan podłączonych domowych urządzeń IoT. 

1. Zainstaluj aplikację LG ThinQ na swoim smartfonie.  

2. Zaloguj się na swoje konto LG ThinQ i zarejestruj urządzenie LG ThinQ.  

3. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Panel 

Sterowania Home.  

4. Wybierz  w prawym, górnym rogu ekranu, aby się zalogować (Sign in).  

5. Zaloguj się do swojego konta LG ThinQ. Zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych 

urządzeń LG ThinQ. 

 

- Jeśli znajdujesz się na obszarze, na którym aplikacja LG ThinQ nie jest dostępna, połączenie 

z urządzeniem LG ThinQ nie będzie obsługiwane.  

Jeśli sterujesz urządzeniem zewnętrznym za pomocą aplikacji mobilnej, sterowanie 

urządzeniem za pomocą telewizora może nie być możliwe. Wyjdź z aplikacji mobilnej, aby 

sterować urządzeniem z poziomu telewizora. 

 

① Możesz łatwo sterować urządzeniem, wstępnie ustawiając potrzebne czynności. 

② Możesz zalogować się / wylogować się do i z konta LG ThinQ utworzonego za pomocą 

telefonu komórkowego.  



 

 

③ Edytuj listę: Można zmienić nazwę, pokazać / ukryć lub zmienić kolejność urządzeń 

podłączonych do domowych urządzeń IoT. Powiadomienia: Jeśli je włączysz, możesz 

otrzymywać powiadomienia o stanie domowych urządzeń IoT. Usuń: Można usunąć 

podłączone urządzenie. Z telewizora można usuwać tylko niektóre urządzenia. 

④ Można sprawdzić podręcznik łączenia domowych urządzeń IoT. Możesz podłączyć i 

wyświetlić urządzenia zarejestrowane na koncie LG ThinQ. Po podłączeniu urządzenia 

karta zmieni rozmiar na mniejszy i pojawi się na dole listy skrótów do urządzeń. 

• Dostępne ustawienia różnią się w zależności od modelu lub regionu. 

• Urządzenia IoT, które można podłączyć do telewizora, mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia.  

• Możliwe do podłączenia urządzenia LG ThinQ i dostępne funkcje mogą się różnić w 

zależności od telefonu komórkowego i telewizora. 

5.3 Podłączanie inteligentnych urządzeń 

Podłączając telewizor do urządzenia inteligentnego, można korzystać z różnych funkcji. 

 

Podłączanie urządzenia inteligentnego do telewizora za pomocą aplikacji LG ThinQ 

1. Pobierz aplikację LG ThinQ ze sklepu z aplikacjami urządzenia inteligentnego. Aplikację 

można łatwo pobrać, skanując kod QR. 

Android 

 

 

IOS 

 



 

 

1. Podłącz telewizor i urządzenie inteligentne do tej samej sieci Wi-Fi. Sieć Wi-Fi telewizora 

można sprawdzić w →   →  Połączenia →  Ustawienia połączenia 

sieciowego → Połączenie Wi-Fi. 

2. Uruchom aplikację LG ThinQ zainstalowaną na urządzeniu inteligentnym.  

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji LG ThinQ, aby połączyć urządzenie inteligentne z 

telewizorem. Po powiązaniu informacji o koncie LG ThinQ z telewizorem możesz zarządzać 

urządzeniami IoT powiązanymi z Twoim kontem za pomocą aplikacji Home Dashboard 

telewizora. 

 

 

Sterowanie telewizorem za pomocą aplikacji LG ThinQ 

Aby sterować telewizorem, możesz dotknąć przycisków na ekranie urządzenia inteligentnego. 

 

① Podczas oglądania audycji można sprawdzić program, głośność itp. lub wybrać 

wejście zewnętrzne za pomocą poleceń głosowych, zamiast używać pilota. 

② Można korzystać z tych samych funkcji, co w przypadku wskaźnika i przycisków 

strzałek na pilocie Magic Remote. 

· W trybie wejścia zewnętrznego niektóre elementy sterujące mogą być ograniczone. 

· Ekran i funkcje aplikacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

· Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od kraju i systemu operacyjnego. 

  



 

 

5.4 Oglądaj ekran urządzenia inteligentnego na telewizorze 

1. Włącz tryb udostępniania ekranu w urządzeniu mobilnym. 

2. Telewizor pojawi się na liście dostępnych urządzeń. 

3. Wybierz swój telewizor i poproś o połączenie. 

4. W wyskakującym oknie żądania połączenia wybierz Akceptuj. 

5. Po nawiązaniu połączenia na ekranie telewizora zostanie wyświetlony ekran 

podłączonego urządzenia. 

· Przy pierwszym połączeniu z wykorzystaniem trybu udostępniania ekranu zostanie 

wyświetlone okno wyskakujące z możliwością wyboru opcji Odrzuć, Zaakceptuj lub 

Zablokuj. 

· Odrzuć: Nie podłączaj urządzenia. Jeśli spróbujesz połączyć się ponownie, pojawi się ten 

sam komunikat. 

· Akceptuj: Można połączyć się z urządzeniem. Od drugiej próby połączenia nie będą 

wyskakiwały żadne komunikaty. 

· Blokuj: Nie podłączaj urządzenia. Nawet jeśli spróbujesz połączyć się ponownie, 

wyskakujące okienko nie pojawi się, a połączenie nie będzie działać. Aby anulować 

blokadę, przejdź do  →  → Połączenia → Menedżer połączeń mobilnych 

→ Udostępnianie ekranu. 

 

· W celu zapewnienia niezawodnego połączenia zaleca się zawsze aktualizować urządzenie, 

które ma być podłączone do telewizora, do najnowszej wersji systemu operacyjnego. 

 

· Urządzenie inne niż LGE może nie zostać podłączone, nawet jeśli zostanie wykryte. 

 

· Zalecane jest podłączenie urządzenia do routera 5 GHz, ponieważ środowisko 

bezprzewodowe może mieć wpływ na wydajność. Szybkość reakcji może się różnić w 

zależności od środowiska użytkownika. 

 

· Urządzenia są różne, więcej informacji na temat urządzenia, z którym chcesz się połączyć, 

można znaleźć w jego instrukcji obsługi. 

 

· Jeśli połączenie nie powiedzie się wielokrotnie, wyłącz telewizor i urządzenie, z którym 

chcesz się połączyć, a następnie włącz je ponownie i spróbuj raz jeszcze. 

  



 

 

 

5.5 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia inteligentnego przez 

głośniki telewizora 

Podłącz urządzenie inteligentne do telewizora przez Bluetooth, aby odtwarzać dźwięk z 

urządzenia inteligentnego przez głośniki telewizora. 

1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu inteligentnym, a następnie wybierz telewizor z listy 

urządzeń. 

2. Telewizor zostanie połączony z urządzeniem inteligentnym. 

· Jeśli głośnik wyjściowy jest ustawiony na Bluetooth lub ma historię konfiguracji, telewizor 

może nie zostać odnaleziony na liście urządzeń inteligentnych. 

· Jeśli głośnik wyjściowy jest ustawiony na Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

 a pilocie, aby uruchomić aplikację Panel Sterowania Home, a następnie wybierz 

opcję Audio Sharing w sekcji Mobile, aby połączyć się z urządzeniem inteligentnym. 

 

5.6 Połączenia USB 

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy USB, pamięć USB) do portu USB w 

telewizorze, aby korzystać z plików z zawartością zapisaną na urządzeniu pamięci masowej 

USB w telewizorze. 

 

Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia pamięci masowej USB 

· Urządzenie pamięci masowej USB, które ma wbudowane automatyczne rozpoznawanie 

lub korzysta z własnego sterownika, może nie zostać rozpoznane. 

· Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub mogą nie działać 

prawidłowo. 

· W przypadku korzystania z przedłużacza USB urządzenie pamięci masowej USB może nie 

zostać rozpoznane lub nie działać prawidłowo. 

· Należy używać wyłącznie urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie 

plików FAT32 lub NTFS udostępnianych przez system operacyjny Windows. 

· Zaleca się korzystanie z zewnętrznego dysku twardego USB o napięciu nominalnym 5 V 

lub niższym i prądzie nominalnym 500 mA lub niższym. W przypadku korzystania z 

urządzenia, które wymaga napięcia/prądu wyższego niż napięcie/prąd nominalny, może 

ono nie działać prawidłowo z powodu awarii zasilania. Zalecane jest korzystanie z hub' a 

USB lub urządzenia pamięci masowej USB z zasilaczem. 

· Zaleca się korzystanie z urządzenia pamięci masowej o pojemności 32 GB w przypadku 

pamięci USB i 2 TB lub mniej w przypadku dysku twardego USB. 

· Jeśli dysk twardy USB z funkcją oszczędzania energii nie działa, należy go wyłączyć i 

ponownie włączyć, aby działał prawidłowo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

w instrukcji obsługi dysku twardego USB. 

· Dane na urządzeniu pamięci masowej USB mogą ulec uszkodzeniu, dlatego zaleca się 

tworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych plików. Użytkownicy są odpowiedzialni 



 

 

za zarządzanie danymi. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności.. 

· Naciśnij przycisk   na pilocie zdalnego sterowania. Aby odłączyć urządzenie 

pamięci masowej USB, naciśnij przycisk wysuwania, który pojawia się u góry po ustawieniu 

ostrości na urządzeniu pamięci masowej USB, które ma zostać odłączone. W przypadku 

odłączenia urządzenia pamięci masowej USB bez wybrania opcji Wysuń, w telewizorze lub 

urządzeniu pamięci masowej może wystąpić błąd. 

· Po podłączeniu do portu USB urządzenia pamięci masowej USB z systemem plików 

nieobsługiwanym przez telewizor zostanie wyświetlony komunikat o formacie. Aby móc 

korzystać z podłączonego urządzenia pamięci masowej USB, należy je najpierw 

sformatować. Po sformatowaniu wszystkie dane z urządzenia pamięci masowej USB 

zostaną usunięte i zostanie ono sformatowane jako system plików NTFS lub FAT32. 

· Naciśnij i przytrzymaj przycisk  a pilocie zdalnego sterowania. Wybierz podłączone 

urządzenie USB z Panel Sterowania Home → Storage (Pamięć masowa) i wybierz przycisk 

Format, aby sformatować urządzenie pamięci masowej USB.  

· Po podłączeniu urządzenia pamięci masowej USB można utworzyć losowy plik/folder, aby 

udostępnić usługi Smart TV, takie jak zapisywanie i pobieranie miniatur obrazów.. 

 

5.7 Oglądanie zdjęć i filmów 

Zdjęcia i filmy można przeglądać za pomocą aplikacji Zdjęcia i filmy. 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 

2. Uruchom aplikację Zdjęcia i filmy. 

3. Wybierz żądane urządzenie pamięci masowej. 

4. Wybierz i wyświetl żądane zdjęcie lub film wideo. 

 



 

 

① Wybierz żądany typ zawartości i sposób wyświetlania. 

② Wybierz i usuń żądaną zawartość. Nie można usuwać plików udostępnionych przez 

inne urządzenia. 

③ Wybierz zawartość, która ma być odtwarzana. 

· Można wybrać tylko ten sam typ zawartości, który został wybrany po raz pierwszy.  

④ Zawartość można skopiować do urządzenia pamięci masowej USB. 

· Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

⑤ Rozpocznij wyszukiwanie. 

· Niektóre materiały mogą nie być wyświetlane na liście, jeśli liczba wszystkich 

materiałów przekracza 40 000. 

 

Korzystanie z aplikacji Photo Player 

Wybranie zdjęcia w aplikacji Zdjęcia i wideo powoduje uruchomienie odtwarzacza zdjęć. 

Zapisane zdjęcia można przeglądać. 

 

① Powrót do pełnego spisu treści. 

② Możesz odtwarzać muzykę w tle, uruchamiając odtwarzacz muzyczny. 

③ Możesz powiększać / zmniejszać zdjęcia. 

④ Rozpocznij prezentację. 

⑤ Obracanie zdjęć. 

⑥ Zdjęcia 360 stopni można oglądać w 360 stopniach. 

⑦ Korzystanie z funkcji odtwarzania 360° VR na normalnym zdjęciu może spowodować 

zniekształcenie obrazu. Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

⑧ Można ustawić rozmiar zdjęcia lub zmienić szybkość i efekt pokazu slajdów. Niektóre 

modele mogą nie być obsługiwane. 

 

 

 

 



 

 

Obsługiwane pliki zdjęciowe 

 
 

 

 

Używam Odtwarzacza wideo 

Wybranie filmu  w aplikacji Zdjęcia i wideo powoduje uruchomienie odtwarzacza wideo. 

Możesz oglądać zapisane filmy. 

 

① Powrót do pełnego spisu treści. 

② Podczas oglądania filmu można wybrać inną zawartość, przeglądając listę odtwarzania. 

③ Można sterować podstawowymi funkcjami odtwarzania wideo. 

④ Obracanie filmów. 

• Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

⑤ ilmy wideo 360 stopni można oglądać w 360 stopniach. Odtwarzanie filmów 360° VR 

na normalnym filmie może zniekształcać obraz. 

• Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 



 

 

⑥ Można wprowadzić ustawienia dotyczące powtarzania odtwarzania wideo. 

⑦ Można ustawić dodatkowe parametry. 

 

Ustawianie dodatkowych parametrów 

 

 

① Zmiena ustawieó napisów. 

② Ustawienia ścieżki audio. 

③ Można ustawić opcję Kontynuuj oglądanie, aby wznowić odtwarzanie od ostatnio 

oglądanej sceny. 

④ Powrót do ekranu podstawowych operacji. 

 

Obsługiwane pliki wideo 

Maksymalna szybkość transmisji danych: 

Full HD video  

H.264 1920 × 1080 @ 60P BP / MP / HP@L4.2 Maximum 40Mbps 

HEVC 1920 × 1080 @ 60P Main / Main10@L4.1 Maximum 40Mbps 

ULTRA HD video (tylko modele obsługujące ULTRA HD)  

H.264 3840 × 2160 @ 30P BP / MP / HP@L5.1 Maximum 50Mbps 

HEVC 3840 × 2160 @ 60P Main / Main10@L5.1 Maximum 60Mbps 

 

Obsługa zewnętrznych napisów 

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0 / 2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs 

(DLP Cinema) 

 

Obsługiwany zintegrowany format napisów: 

Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT MP4: Timed 

Text 

  



 

 

 

Obsługiwane kodeki wideo 

 
 

 

 

 



 

 

 
Dolby AC-4: niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

· Ostrzeżenia dotyczące odtwarzania wideo 

· Niektóre napisy utworzone przez użytkownika mogą nie działać prawidłowo. 

· Plik wideo i plik z napisami muszą znajdować się w tym samym folderze. Aby napisy były 

wyświetlane prawidłowo, upewnij się, że plik wideo i plik z napisami mają tę samą nazwę. 

· Napisy na urządzeniu NAS (Network Attached Storage) mogą nie być obsługiwane, w 

zależności od producenta i modelu. 

· Źródła obrazu i dźwięku zawierające Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel 

Motion Estimation (Qpel) nie są obsługiwane.  

· ULTRA HD video (ULTRA HD): 3840 × 2160, 4096×2160  

Niektóre filmy ULTRA HD zakodowane w HEVC, inne niż oficjalnie dostarczone przez 

producenta, mogą nie być odtwarzane. Niektóre kodeki mogą być obsługiwane po 

aktualizacji oprogramowania. 

 

 

- Obsługiwane są wyłącznie pliki Windows Media Audio V7 i nowsze. 

- Profil główny AAC nie jest obsługiwany. 

- Pliki wideo utworzone przez niektóre kodery mogą nie być odtwarzane. 

- Pliki wideo w formacie innym niż określone mogą nie być odtwarzane prawidłowo. 

- Pliki wideo zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB, które nie obsługuje dużych 

prędkości, mogą nie być odtwarzane prawidłowo.



 

 

5.8 Słuchanie muzyki 

Muzyki można słuchać za pomocą aplikacji Muzyka. 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.  

2. Uruchom aplikację Muzyka.  

3. Wybierz żądane urządzenie pamięci masowej. 

Możesz wybrać żądane utwory ze wszystkich urządzeń pamięci masowej i dodać je do 

Mojej listy odtwarzania.  

4. Wybierz żądaną zawartość muzyczną i ciesz się nią. 

 

① Wybierz żądany rodzaj listy utworów.  

② Wybierz i usuń żądaną treść.  

Plików udostępnionych przez inne urządzenia nie można usuwać.  

③ Wybierz zawartość i dodaj ją do Mojej listy odtwarzania.  

④ Zawartość można skopiować do urządzenia pamięci masowej USB. 

⑤ Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

⑥ Rozpocznij wyszukiwanie. 

 

Korzystanie z odtwarzacza muzyki 

Muzykę można wygodnie odtwarzać, wybierając pliki muzyczne zapisane w aplikacji Muzyka 

lub wybierając ikonę odtwarzacza muzycznego podczas odtwarzania zawartości w takich 

aplikacjach, jak Zdjęcia i Filmy. 



 

 

 

① Odtwarzanie muzyki z wybranego urządzenia pamięci masowej.  

② Powtarzanie odtwarzania i odtwarzanie losowe.  

③ Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu.  

  : Podczas słuchania muzyki można wyłączyć ekran lub wyświetlić odtwarzacz 

muzyki w trybie pełnoekranowym.  

  : Można słuchać muzyki przy wyłączonym ekranie.  

④ Można zmienić położenie odtwarzacza muzyki.  

⑤ Odtwarzacz muzyki można zminimalizować.  

⑥ Ta funkcja powoduje zamknięcie odtwarzacza muzyki.  

• Teksty piosenek są dostępne dla plików muzycznych, które je oferują. W 

niektórych plikach muzycznych można wybrać fragment tekstu i przesunąć 

pozycję odtwarzania. 

• Funkcja tekstów piosenek jest obsługiwana tylko na niektórych 

urządzeniach. 

• Teksty piosenek mogą nie być wyświetlane synchronicznie, w zależności od 

danych dotyczących tekstów piosenek w pliku muzycznym.  

• Otwórz ponownie odtwarzacz muzyki, naciskając przycisk VOLUME na 

pilocie zdalnego sterowania. 

• Niektóre funkcje odtwarzacza muzyki mogą być niedostępne.  



 

 

Formaty audio 

 

 



 

 

 

Liczba obsługiwanych programów może się różnić w zależności od częstotliwości próbkowania. 

 

5.9 Udostępnianie zawartości z komputera 

Oglądanie zawartości zapisanej na komputerze PC na ekranie telewizora 

Można odtwarzać na telewizorze filmy / muzykę / zdjęcia zapisane na komputerze PC, jeśli 

urządzenia te są podłączone do tej samej sieci. 

 

Przeglądaj na komputerze treści, które można również oglądać na telewizorze (Windows 10) 

 

1. Podłącz telewizor i komputer do tej samej sieci.  

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz odtworzyć, i wybierz opcję "Cast to 

Device" (Prześlij na urządzenie).  

3. Z wyświetlonej listy wybierz nazwę telewizora, na którym chcesz oglądać, a odtwarzanie 

rozpocznie się na tym telewizorze. 

· Nawet jeśli podłączonych jest kilka telewizorów lub urządzeń, wybrany plik jest 

odtwarzany tylko na jednym urządzeniu. Szybkość odtwarzania może się różnić w 

zależności od połączenia sieciowego. 

· Aby odtwarzać w innych systemach operacyjnych lub urządzeniach, zapoznaj się z 

instrukcją obsługi systemu operacyjnego/urządzenia. 

 

Przeglądanie i oglądanie zawartości zapisanej na komputerze za pomocą           

telewizora (Windows 10) 

1. Podłącz telewizor i komputer PC do tej samej sieci.  

2. Otwórz menu "Start" na ekranie komputera, wyszukaj "opcje strumieniowego przesyłania 

multimediów", a następnie wybierz wyświetlony wynik.  

3. W otwartym oknie wybierz przycisk "Enable Media Streaming" (Włącz strumieniowe 

przesyłanie multimediów).  

4. Zezwól na wszystkie "opcje strumieniowego przesyłania multimediów".  

5. Wybierz "OK", aby zapisać ustawienia.  

6. Wybierz podłączony komputer w aplikacji Panel Sterowania Home na telewizorze, a 

następnie wybierz i odtwórz potrzebny plik. 

Aby odtwarzać na innych systemach operacyjnych lub urządzeniach, zapoznaj się z instrukcją 

obsługi systemu operacyjnego/urządzenia. 



 

 

 

Kwestie wymagające uwagi przy udostępnianiu zawartości 

· Jeśli opcja udostępniania zawartości nie działa prawidłowo, sprawdź ustawienia sieciowe.  

· Opcja ta może nie działać prawidłowo w sieci bezprzewodowej. Zalecane jest podłączenie 

do sieci przewodowej. 

· Opcja może nie działać prawidłowo w zależności od środowiska sieciowego.  

· Jeśli do jednego urządzenia podłączonych jest kilka telewizorów, zawartość może nie być 

odtwarzana prawidłowo w zależności od wydajności serwera.  

· Do oglądania filmów w rozdzielczości 1080p za pomocą funkcji udostępniania zawartości 

potrzebny jest router korzystający z częstotliwości 5 GHz. W przypadku korzystania z 

istniejącego routera 2,4 GHz odtwarzanie wideo może być wolne lub nieprawidłowe.  

· Funkcja udostępniania zawartości może nie być obsługiwana w przypadku routera, który 

nie obsługuje funkcji Multi-cast. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją 

obsługi dołączoną do routera lub skontaktuj się z producentem. 

· Napisy są obsługiwane tylko na niektórych podłączonych urządzeniach.  

· Podczas oglądania napisów wideo zaleca się korzystanie z oprogramowania SmartShare 

PC.  

· Jeśli plik z napisami zostanie dodany później, należy zamknąć folder współdzielony, a 

następnie ponownie go otworzyć.  

· Pliki DRM znajdujące się w podłączonym urządzeniu nie będą odtwarzane.  

· Nawet w przypadku formatu plików obsługiwanego przez telewizor, obsługiwane formaty 

plików mogą się różnić w zależności od środowiska podłączonego urządzenia.  

· Jeśli w folderze znajduje się zbyt wiele folderów lub plików, może on nie działać 

prawidłowo.  

· Informacje o zaimportowanym pliku z podłączonego urządzenia mogą nie być 

wyświetlane prawidłowo.  

· W zależności od kodowania, niektóre źródła obrazu i dźwięku mogą nie być odtwarzane 

w trybie udostępniania zawartości. 

 

5.10 Oglądanie ekranu komputera na ekranie telewizora 

Połączenie bezprzewodowe 

1. Włącz w komputerze tryb udostępniania ekranu. Telewizor pojawi się na liście dostępnych 

urządzeń. 

2. Wybierz telewizor i poproś o połączenie.  

3. Po nawiązaniu połączenia telewizor wyświetli ekran podłączonego urządzenia. 

· Aby zapewnić niezawodne połączenie, zaleca się zawsze aktualizować urządzenie, które 

ma zostać podłączone do telewizora, do najnowszej wersji systemu operacyjnego.  

· Zaleca się korzystanie z tej funkcji w niewielkiej odległości pomiędzy urządzeniami.  

· Szybsze uruchamianie funkcji Screen Sharing polega na podłączeniu urządzenia mobilnego 

lub komputera do tej samej sieci co telewizor.  

· Chociaż urządzenie można podłączyć bez routera bezprzewodowego, zaleca się 

podłączenie go do routera 5 GHz, ponieważ na wydajność może mieć wpływ otaczające 

środowisko bezprzewodowe.  



 

 

· Szybkość reakcji może się różnić w zależności od środowiska użytkownika.  

· Jest ona inna niż w przypadku wersji dla systemu Windows. Więcej informacji na temat 

urządzenia, z którym chcesz się połączyć, można znaleźć w jego instrukcji obsługi. 

· Jeśli połączenie nie powiedzie się wielokrotnie, wyłącz telewizor i urządzenie, z którym 

chcesz się połączyć, a następnie włącz je ponownie i spróbuj ponownie. 

 

Połączenie kablowe 

Podłącz komputer do telewizora za pomocą kabla HDMI.  

 

 

6. WSZYSTKO CO NAJLEPSZE W TWOIM SMART TV 

6.1 Korzystanie z Internetu na telewizorze 

Korzystanie z przeglądarki  

Dostęp do witryny można uzyskać po wpisaniu adresu internetowego w pasku adresu URL. 

Wpisanie słowa wyszukiwania spowoduje wyszukanie podstawowych informacji na temat 

wyszukiwanego słowa w wyszukiwarce. 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.  

2. Uruchom aplikację przeglądarki internetowej. 

 

 

6.2 Live Plus 

Live Plus oferuje rozszerzone możliwości oglądania związane z odtwarzaną treścią, w tym 

wyświetlanie dodatkowych informacji, udział w wydarzeniach, interakcję z reklamami itp. 

 



 

 

Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 

Wybierz → Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Ustaw Live Plus na Wł. (On)  

• Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

• Z funkcji Live Plus można korzystać tylko za pomocą pilota Magic Remote. 

Ta usługa jest dostępna tylko dla wybranych treści, na które podpisano umowy z 

partnerami. 

7. USTAWIENIA 

7.1. SZYBKIE USTAWIENIA 

Szybkie korzystanie z funkcji ustawień 

Szybkie i łatwe sterowanie szybkimi ustawieniami, takimi jak tryb obrazu, wyłączenie 

dźwięku, Sleep Timer itp. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 

 

① Tryb obrazu.  

② Tryb dźwięku.  

③ Wybór wyjścia audio.  

④ Ustawienie Sleep Timer'a.  

⑤ Przejdź do ekranu Połączenie.  

⑥ Więcej opcji.  

⑦ Dodaj/usuń elementy szybkich ustawień lub zmień ich kolejność. 

· Po wprowadzeniu każdego elementu naciśnij i przytrzymaj przycisk kółka (OK) na 

pilocie, aby przejść do odpowiedniego menu.  

 

 

 



 

 

7.2 Obraz 

7.2.1 Tryb Obrazu 

Wybór trybu obrazu 

→ → Obraz → Ustawienia Trybu Obrazu → Tryb Obrazu 

· Wybierz tryb obrazu, który najlepiej pasuje do środowiska oglądania, preferencji lub 

rodzaju materiału wideo. . Dzięki bardziej szczegółowej regulacji i ustawieniu każdego 

elementu w zależności od trybu, obraz wideo jest lepiej zoptymalizowany pod kątem jego 

właściwości. 

· Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu. 

 

W przypadku korzystania z normalnych sygnałów telewizyjnych. 

 

Ostrość / Żywy 

Wyostrza obraz poprzez zwiększenie kontrastu, jasności i ostrości.  

 

Eco / APS  

Funkcja oszczędzania energii zmienia ustawienia telewizora w celu zmniejszenia zużycia 

energii. 

·  Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu. 

 

Kino  

Obraz odpowiedni do oglądania filmów.  

 

Sport / Piłka nożna / Krykiet  

Obraz odpowiedni do gier sportowych. Wyostrza obraz szybkich ruchów, takich jak 

kopanie lub rzucanie piłki. 

· Nazwa dyscypliny sportowej może się różnić w zależności od regionu.  

 

Gra  

Obraz odpowiedni dla danej gry. 

 

W przypadku korzystania z transmisji HDR 

 

Żywy  

Wyostrza obraz poprzez zwiększenie kontrastu, jasności i ostrości.  

 

Standardowy  

W normalnym środowisku oglądania otwiera ekran zdolny do prawidłowego wyświetlania 

wyrazistości i jasności HDR.  

 

 



 

 

Kino  

Obraz odpowiedni dla sygnału wideo HDR.  

 

Gra  

Obraz odpowiedni do gry. 

· W zależności od sygnału wejściowego dostępne tryby obrazu mogą być różne.  

· Podczas oglądania zawartości usługi online tryb obrazu można zmienić, aby dopasować go 

do wyświetlanej zawartości.  

· Zmiana trybu obrazu może spowodować zmianę ustawień oszczędzania energii, co może 

mieć wpływ na jej zużycie. Ustawienia można dostosować ręcznie w menu Energy Saver 

(Oszczędzanie energii). 

 

 

 

7.2.2 Ustawienia Trybu Obrazu 

Optymalizacja trybu obrazu 

 

 →  → Obraz → Ustawienia Trybu Obrazu 

Ta funkcja umożliwia precyzyjne dostosowanie wybranego trybu obrazu. 

 

Podświetlenie reguluje poziom jasności ekranu. Im wartość bliższa 100, tym jaśniejszy jest 

ekran. 

- Aby zmniejszyć zużycie energii, można przyciemnić podświetlenie.  

- Jeśli funkcja oszczędzania energii jest ustawiona na Maksimum, nie można regulować 

podświetlenia. W takim przypadku przejdź do  →   →  Obraz →  Ustaw 

oszczędzanie energii na Minimum lub Wył. 

 

Kontrast 

Umożliwia regulację kontrastu jasnych i ciemnych obszarów obrazu. Im bliżej wartości 100, 

tym większy kontrast. 

 

Jasność  

Umożliwia regulację ogólnej jasności ekranu. Im bardziej zbliżona wartość do 100, tym 

jaśniejszy jest ekran. Ustawienia Jasność można użyć w szczególności do ustawienia ciemnych 

części obrazu. 

 

Ostrość 

Umożliwia regulację ostrości obrazu. Im bardziej zbliżona wartość do 50, tym ostrzejszy i 

wyraźniejszy jest obraz. 

  

 



 

 

Kolor  

Rozjaśnienie lub zmiękczenie kolorów wyświetlanych na ekranie. Im bardziej zbliżona wartość 

do 100, tym głębsze kolory. 

 

Tint (Odcień) 

Umożliwia regulację balansu kolorów czerwonego i zielonego wyświetlanych na ekranie. Im 

bliżej opcji Czerwony 50, tym bardziej czerwony będzie kolor. Im bliżej opcji Zielony 50, tym 

bardziej zielony będzie kolor. 

 

Temperatura koloru  

Umożliwia regulację tonacji kolorystycznej całego obrazu. Obniżenie poziomu powoduje 

uzyskanie cieplejszego odcienia, a podwyższenie poziomu - chłodniejszego. 

 

· Określone ustawienia mają zastosowanie tylko do aktualnie wybranego trybu 

wejściowego. Aby zastosować bieżące ustawienia obrazu do wszystkich trybów 

wejściowych, wybierz opcję Apply to all inputs (Zastosuj do wszystkich wejść). 

· W zależności od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu dostępne opcje mogą 

się różnić.  

· Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu 

 

Reset Trybu Obrazu 

→ → Obraz → Ustawienia Trybu Obrazu → Reset 

Jeśli po skonfigurowaniu ustawień obrazu chcesz przywrócić ich fabryczne wartości domyślne, 

wybierz opcję Resetuj dla każdego trybu obrazu. 

 

7.2.3 Ustawienia zaawansowane 

Ustawianie zaawansowanych parametrów  

 → →Obraz → Ustawienia Trybu Obrazu → Ustawienia zaawansowane 

 

Dynamiczny kontrast  

Koryguje różnicę między jasnymi i ciemnymi stronami ekranu w celu uzyskania najlepszych 

wyników w zależności od jasności obrazu.  

 

Dynamiczny kolor  

Regulacja koloru i nasycenia obrazu, aby obraz był bardziej kolorowy i żywy.  

 

Zakres  

Umożliwia regulację średniej jasności obrazu. 

Wybierz ustawienie Niski, aby uzyskać jasny obraz, wybierz ustawienie Wysoki1 lub Wysoki2, 

aby uzyskać ciemny obraz, lub wybierz ustawienie Średni, aby uzyskać średnią jasność.  

Kino na żywo lub Ekspert (jasne pomieszczenie) / Ekspert (ciemne pomieszczenie) można 



 

 

wybrać w zakresie 1,9 / 2,2 / 2,4 / BT.1886. 

 

· Wysoki2 / BT.1886 wyraża gradację w ITU-R BT.1886, który jest międzynarodowym 

standardem.  

· W zależności od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu dostępne opcje mogą 

się różnić. 

 

7.2.4 Opcje obrazu 

 → →Obraz → Ustawienia Trybu Obrazu → Ustawienia Obrazu 

 

Redukcja szumów 

Usuwa małe, wyróżniające się punkty, aby obraz był czysty.  

 

Poziom czerni  

Umożliwia regulację jasności ciemnych części obrazu.  

Wybierz opcję Wysoki, aby uzyskać jasny ekran, lub opcję Niski, aby uzyskać ciemny ekran.  

· Z funkcji tej można korzystać podczas oglądania zawartości za pośrednictwem wejścia 

zewnętrznego. Real Cinema optymalizuje oglądanie filmów. TruMotion dostosowuje 

jakość obrazu w przypadku szybko poruszających się obrazów. 

 

Real Cinema  

Optymalizacja wyświetlania filmów.  

 

TruMotion  

Dostosowuje jakość obrazu w przypadku szybko poruszających się obrazów. 

 

· Wył.: wyłączenie funkcji TruMotion.  

· Cinema Clear: Regulacja drgań ruchu na ekranie, aby użytkownik czuł się jak w kinie.  

· Naturalny: Ustawia obrazy z dużą ilością ruchu tak, aby wydawały się naturalne i wyraźne.  

· Płynny: Zmiękcza szybko poruszające się obrazy.  

· Użytkownik: ręczne ustawianie funkcji TruMotion. 

· De-Judder: Reguluje wibracje na ekranie.  

· De-Blur: redukuje efekty rozmycia obrazu.  

· Motion Pro: Sprawia, że szybko poruszające się obrazy stają się wyraźniejsze dzięki 

zastosowaniu kontroli światła. 

· Ustawienia zaawansowane można zmieniać tylko w trybie użytkownika.  

· W zależności od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu, dostępne opcje mogą 

się różnić.  

· Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu. 

 

 

 



 

 

7.2.5 Aspect Ratio Settings 

 → →Obraz → Ustawienia proporcji obrazu → Proporcja obrazu 

 

Rozmiar ekranu można zmienić w zależności od rodzaju oglądanej zawartości. 

 

16:9: Wyświetlanie proporcji obrazu w formacie 16:9.  

 

Oryginalny: Zmiana współczynnika proporcji z 4:3 lub 16:9 zgodnie z sygnałem wejściowym.  

 

4:3: Wyświetlanie współczynnika proporcji 4:3.  

 

Rozciągnięcie obrazu w pionie  

Można dostosować pionowy rozmiar ekranu i wyrównać ekran w pionie za pomocą funkcji 

Adjust Zoom Ratio (Regulacja współczynnika rozciągnięcia) i Adjust Screen Position (Regulacja 

położenia ekranu).  

4-Way Zoom (Powiększenie w 4 kierunkach)  

Można dostosować poziomą / pionową / ukośną wielkość ekranu i wyrównać ekran w 

poziomie / pionie za pomocą funkcji Adjust Zoom Ratio (Regulacja współczynnika rozciągnięcia) 

i Adjust Screen Position (Regulacja położenia ekranu). 

 

· Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu.  

· Obraz może być zniekształcony podczas powiększania lub pomniejszania.  

· Wybranie rozmiaru ekranu innego niż oryginalny może spowodować, że obraz będzie 

wyglądał inaczej.  

· W zależności od kombinacji formatu obrazu i rozmiaru ekranu, krawędzie mogą być ukryte 

lub wyświetlane w kolorze czarnym, albo obie strony obrazu mogą migotać. Ponadto 

podczas wybierania elementu wyświetlanego na ekranie telewizora kontury mogą nie być 

prawidłowo wyrównane. 

· W zależności od sygnału wejściowego dostępne rozmiary ekranu mogą być różne. 

 

Wyświetlanie obrazu z funkcją Just Scan 

 → →Obraz → Ustawienia proporcji obrazu → Scan Only 

Po włączeniu tej funkcji można oglądać zawartość w proporcjach występujących w sygnale 

telewizyjnym lub źródle zawartości. Jeśli krawędzie ekranu nie są czyste, należy wyłączyć tę 

funkcję. 

Po ustawieniu opcji Auto funkcja przełącza się między stanem Wł. a Wył. w zależności od 

informacji zawartych w sygnale wideo.  

• Elementy, które można wybrać, mogą się różnić w zależności od bieżącego wejścia. 

 

 

 



 

 

7.2.6 Oszczędzanie energii 

 

Wykorzystywana by oszczędzać energię. 

 → →Obraz → Oszczędzanie energii 

Zmniejsza zużycie energii poprzez regulację jasności ekranu. 

 

Wył.: Wyłącza tryb oszczędzania energii.  

 

Minimalna / Średnia / Maksymalna: Zastosowanie wstępnie ustawionego trybu oszczędzania 

energii.  

 

Ekran wyłączony: ekran jest wyłączony i odtwarzany jest tylko dźwięk.  

Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku zasilania i 

przycisku głośności.  

- Użycie funkcji oszczędzania energii ma wpływ na jasność telewizora.. 

 

7.2.7 Tryb komfortu dla oczu 

Funkcja trybu komfortowego dla oczu 

 → →Obraz → Ustawienia dodatkowe → Tryb komfortu dla oczu 

Temperatura kolorów zostanie dostosowana, w celu zmniejszenia zmęczenia oczu. 

 

Wł: Temperatura kolorów ekranu telewizora jest regulowana.  

 

Wył.: wyłączenie Trybu komfortu dla oczu.  

· Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.2.8 HDMI ULTRA HD DEEP COLOR  

HDMI ULTRA HD DEEP COLOR  

 → →Obraz → Ustawienia dodatkowe → HDMI ULTRA HD DEEP COLOR  

Jeśli podłączysz urządzenie obsługujące funkcję HDMI ULTRA HD Deep Color, możesz cieszyć 

się ostrzejszym obrazem. Po podłączeniu urządzenia odtwarzającego ustaw opcję HDMI 

ULTRA HD Deep Color na Wł. (On). 

Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje tej funkcji, może ona nie działać prawidłowo. 

W takim przypadku zmień ustawienie opcji HDMI ULTRA HD Deep Color w telewizorze na Wył. 

(Off). 

 

 

 



 

 

Rozdzielczość obsługuje wyświetlanie  

 

- Wł: Obsługuje 4K @ 60Hz (4: 4: 4, 4: 2: 2 i 4: 2: 0) 

- Wył.: Obsługuje 4K @ 60Hz (4: 2: 0) 

 

4K @ 50/60 Hz Obsługiwany format 

 

• Ustawienia można zmienić tylko w przypadku aktualnie używanego wejścia HDMI IN.  

• Dla każdego portu HDMI można określić inne ustawienia.. 

 

7.2.9 Instant Game Response 

Korzystanie z natychmiastowej reakcji w grach 

 

 → → Obraz → Ustawienia dodatkowe → Instant Match Reply (Natychmiastowa 

reakcja) 

 

Ustaw port HDMI podłączony do urządzenia na Wł. (On), aby cieszyć się grami z optymalnym 

obrazem wideo do gier.  

Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje tej funkcji, może ona nie działać prawidłowo. 

 

· Ustaw funkcję HDMI ULTRA HD Deep Color w złączu HDMI podłączonym do urządzenia do gier 

na Wł. (On), aby umożliwić korzystanie z funkcji Instant Game Response.  

· Działa tylko, gdy  →  → Dźwięk →  Wyjście audio i wbudowany głośnik 

telewizora / wyjście audio (wyjście liniowe) / słuchawki przewodowe / słuchawki przewodowe 

+ wbudowany głośnik telewizora. (Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od 

modelu). 

· Po uruchomieniu funkcji Instant Game Response obraz może tymczasowo migać.  

· Po włączeniu tej funkcji nie można zmienić niektórych elementów ustawień wideo. 



 

 

 

7.2.10 AMD FreeSync Premium 

Korzystanie z funkcji AMD FreeSync Premium 

 → →Obraz → Ustawienia dodatkowe → AMD FreeSync Premium 

 

Ogranicza to zrywanie obrazu i spowolnienia wideo podczas gry.  

 

· Aby korzystać z funkcji AMD FreeSync Premium, opcja HDMI ULTRA HD Deep Color dla 

odpowiedniego terminala musi być ustawiona na Wł. (On) lub 4K / 8K.  

· Podczas korzystania z funkcji AMD FreeSync Premium mogą wystąpić niewielkie różnice w 

jasności w zależności od częstotliwości urządzenia zewnętrznego.  

· Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.3 Dźwięk 

7.3.1 Ustawienia trybu audio 

 → → Dźwięk → Ustawienia trybu audio 

 

Można wybrać tryb dźwięku najbardziej odpowiedni dla każdego gatunku filmowego.  

Standardowy: Optymalizacja dźwięku dla wszystkich typów treści.  

Kino: optymalizacja dźwięku dla kin.  

Clear Voice III: Zwiększanie czystości głosu.  

Sport: Optymalizacja dźwięku dla sportu.  

Muzyka: Optymalizuje dźwięk dla muzyki.  

Gra: Optymalizacja dźwięku dla gier. 

 

Balans 

Można dostosować głośność lewego i prawego głośnika.  

 

ULTRA Surround  

Ciesz się wciągającym dźwiękiem dzięki wirtualnemu, wieloprogramowemu efektowi dźwięku 

przestrzennego.  

- Opcję tę można włączyć, jeśli Tryb dźwięku jest ustawiony na Standardowy. 

 

Equalizer  

Można ustawić odpowiedni dźwięk poprzez bezpośrednią regulację korektora. (100Hz / 300Hz / 

1kHz / 3kHz / 10kHz) 

- Tę opcję można włączyć, jeśli opcja Tryb dźwięku jest ustawiona na Standardowy.  

 

 



 

 

Resetuj  

Można zresetować ustawienia efektów dźwiękowych.  

- Tę opcję można włączyć, jeśli opcja Tryb dźwięku jest ustawiona na Standard.  

 

- To ustawienie jest dostępne tylko dla wbudowanego głośnika telewizora.  

- Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu. 

 

7.3.2 Wyjście audio 

Ustawienia wyjścia audio 

 → → Audio → Wyjście audio 

 

· Gdy opcja Instant Game Response jest ustawiona na Wł. (On), mogą wystąpić opóźnienia dźwięku 

w przypadku ustawienia opcji Audio Out (Wyjście audio) na WiSA Speakers (Głośniki WiSA) / Optical 

(Optyczne) / HDMI ARC (HDMI ARC).  

Przejdź do opcji Głośnik wbudowany telewizora lub zmień  →   →  Dźwięk → 

Ustawienia dodatkowe → Format dźwięku wejścia HDMI na PCM. 

 

Wbudowany głośnik TV 

Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowane głośniki telewizora. 

 

Bluetooth  

Podłącz bezprzewodowo urządzenie audio Bluetooth, aby wygodniej odtwarzać dźwięk z 

telewizora. Szczegółowe informacje na temat podłączania i korzystania z urządzenia audio 

Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi tego urządzenia. 

 

· Naciśnij  aby wyświetlić podłączone urządzenia lub urządzenia, które można podłączyć, aby 

podłączyć dowolne z nich.  

Urządzenia LG Sound Sync po włączeniu telewizora będą automatycznie próbowały nawiązać 

połączenie z ostatnio używanymi urządzeniami.  

- Zaleca się podłączenie urządzenia audio firmy LG, które obsługuje funkcję LG Sound Sync, przy 

użyciu trybu LG TV lub trybu LG Sound Sync w urządzeniu. 

 

- Jeśli nie uda się nawiązać połączenia z urządzeniem, sprawdź zasilanie urządzenia, z którym chcesz 

nawiązać połączenie, i zweryfikuj, czy działa ono prawidłowo.  

 

- W zależności od typu urządzenia Bluetooth, urządzenie może nie połączyć się prawidłowo lub 

może wystąpić nieprawidłowe zachowanie, takie jak brak synchronizacji obrazu i dźwięku. (Zestawy 

słuchawkowe tylko do telefonów komórkowych mogą nie działać). 

 

 



 

 

Dźwięk może się zacinać lub jego jakość może ulec pogorszeniu, jeśli: 

 urządzenie Bluetooth znajduje się zbyt daleko od telewizora;  

między urządzeniem Bluetooth a telewizorem znajdują się przeszkody; 

jest używane w połączeniu z urządzeniami radiowymi, takimi jak kuchenka mikrofalowa lub 

bezprzewodowa sieć LAN. 

 

- Jeśli nadal występują problemy, zalecamy korzystanie z połączenia przewodowego. (Optyczny 

cyfrowy, port HDMI (ARC)) 

 

 

Głośniki WiSA  

WiSA Speakers to głośniki wykorzystujące technologię bezprzewodowego przesyłania dźwięku 5.1-

kanałowego.  

Możesz bezprzewodowo podłączyć telewizor do głośników WiSA, aby cieszyć się wysokiej jakości 

dźwiękiem. Wybierz  aby dostosować szczegółowe ustawienia głośników WiSA. 

 

Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Aby korzystać z głośników WiSA, należy podłączyć unikalny klucz sprzętowy (ang. "dongle").  

- Problemy z połączeniem między kluczem sprzętowym WiSA a głośnikiem WiSA mogą wystąpić w 

środowiskach, w których występują zakłócenia sieci bezprzewodowej. W takim przypadku należy 

skontaktować się z producentem głośnika. 

- Więcej informacji na temat zakupu produktów autoryzowanych przez firmę WiSA można znaleźć 

na stronie www.wisaassociation.org. 

 

Optyka 

Do portu optycznego cyfrowego wyjścia audio można podłączyć urządzenie audio obsługujące 

złącze optyczne, aby cieszyć się dźwiękiem telewizora w bogatszej jakości i z większą wygodą. 

- Dostępne tylko w modelach z optycznym portem cyfrowym. 

- W przypadku niektórych urządzeń głośność można regulować za pomocą pilota telewizora. 

 

HDMI ARC  

Dźwięk z telewizora może być odtwarzany przez zewnętrzne urządzenie audio podłączone przez 

port HDMI (ARC).  

- Wybierz opcję HDMI ARC, aby automatycznie włączyć funkcję SIMPLINK. Po wyłączeniu funkcji 

SIMPLINK ustawienia głośników wyjściowych automatycznie powracają do ustawień domyślnych, 

co zapewnia niezakłócone odtwarzanie dźwięku. 

 

Wyjście audio (wyjście liniowe) / słuchawki przewodowe  

Wybierz opcję Słuchawki przewodowe lub Wyjście liniowe, aby zoptymalizować wyjście audio w 

zależności od podłączonego urządzenia.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Jeśli podłączysz słuchawki przewodowe, gdy telewizor jest włączony, automatycznie wykryje on 

słuchawki przewodowe i przekieruje przez nie dźwięk. 



 

 

 

Jednoczesne odtwarzanie dźwięku przez głośniki wewnętrzne telewizora i zewnętrzne urządzenie 

audio 

Dźwięk może być odtwarzany jednocześnie przez wiele urządzeń. 

 

Optyczny + wbudowany głośnik telewizora  

Dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez wbudowane głośniki telewizora i urządzenie audio 

podłączone do cyfrowego optycznego portu wyjściowego audio.  

 

Słuchawki przewodowe + wbudowany głośnik TV  

Dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez wewnętrzne głośniki telewizora i słuchawki 

przewodowe.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Jeśli podłączysz słuchawki przewodowe, gdy telewizor jest włączony, automatycznie wykryje on 

słuchawki przewodowe i przekieruje przez nie dźwięk. 

 

7.3.3 Rodzaj instalacji TV   

 → → Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → Rodzaj instalacji TV 

Ten tryb optymalizuje dźwięk zgodnie z ustawieniami telewizora. 

 

Stand  

Wybierz tę opcję, jeśli telewizor jest zamontowany na stojaku.  

 

Montaż na ścianie  

Wybierz tę opcję, jeśli telewizor jest zamontowany w ścianie.  

· To ustawienie jest dostępne tylko dla wbudowanego głośnika telewizora. 

 

7.3.4 Tryb głośności 

 → → Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → Tryb głośności 

 

Automatyczna głośność  

Kliknij przycisk Wł. (On), aby automatycznie dostosować głośność dla różnych nadawców, dzięki 

czemu można zawsze słuchać programów z żądaną głośnością, nawet po zmianie programu.  

 

Zwiększanie głośności  

Wybierz Niski / Średni / Wysoki, aby dostosować zakres głośności. Wyższe wartości zwiększają 

poziom głośności. 

- To ustawienie jest dostępne tylko dla wbudowanego głośnika telewizora. 

 

 



 

 

7.3.5  Ustawienia Audio DTV  

 → → Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → Ustawienia Audio DTV 

Jeśli w sygnale wejściowym występuje kilka rodzajów dźwięku, funkcja ta umożliwia wybranie 

żądanego rodzaju dźwięku.  

W przypadku ustawienia opcji Auto kolejność wyszukiwania jest następująca: AC4 → HE-AAC → 

Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a na wyjściu jest wyświetlany pierwszy znaleziony 

format dźwięku.  

· Poniższa kolejność wyszukiwania może się zmieniać w zależności od kraju: AC4 → HE-AAC → 

Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG. 

· Jeśli wybrany format dźwięku nie jest obsługiwany, można użyć innego formatu dźwięku.  

· Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.3.6  Ustawienia AV sync  

 → → Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → Ustawienia AV sync 

 

Dostosuj prędkość odtwarzania dźwięku z działającego głośnika. Im bliżej , tym wolniejsze jest 

odtwarzanie dźwięku.  

 

Bypass (Omiń) - wyjście sygnałów nadawczych lub dźwięku z urządzeń zewnętrznych bez 

opóźnienia dźwięku. Z powodu czasu potrzebnego na przetworzenie sygnału wideo przez telewizor 

dźwięk może być emitowany przed obrazem. 

· Dostępne opcje różnią się w zależności od ustawienia opcji Sound Out (Wyjście dźwięku). 

 

7.3.7  Format audio wejścia HDMI 

 → → Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → Format audio wejścia HDMI 

 

Można ustawić format dźwięku dla każdego wejścia HDMI. Jeśli audio przesyłane przez port HDMI 

nie jest zsynchronizowane, należy wybrać opcję PCM.  



 

 

 

7.3.8  LG Sound Sync 

 → → Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → LG Sound Sync 

Podłącz urządzenie LG Sound Sync do optycznego cyfrowego portu wejściowego i ustaw opcję 

Sound Out na Optical. 

Ustawienie tej funkcji na Wł. (On) umożliwia regulację głośności podłączonego urządzenia LG 

Sound Sync za pomocą pilota telewizora.  

- Jeśli funkcja automatycznego włączania soundbara obsługującego funkcję LG Sound Sync jest 

ustawiona na Wł. (On), soundbar włączy się lub wyłączy wraz z włączeniem lub wyłączeniem 

telewizora. 

 

7.3.9  Cyfrowe wyjście dźwięku 

 → →Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → Cyfrowe wyjście dźwięku 

Można skonfigurować ustawienia cyfrowego wyjścia audio.  

· To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy  →  → Dźwięk → Ustaw Wyjście 

Audio na Optical / HDMI ARC. 

· Po włączeniu funkcji Pass Through efekty dźwiękowe mogą nie być odtwarzane.  

· Kodek wyjściowy z urządzenia może różnić się od sygnałów wejściowych. 

 

Dolby Atmos: Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

  



 

 

 

7.4 Kanały 

7.4.1 Ustawienia i dostrajanie kanałów 

 

 → → Programy → Dostrajanie programu → Dostrajanie automatyczne 

 

Automatyczne dostrajanie programów. 

1. Wybierz kraj, w którym używany jest telewizor. Ustawienia programów zmieniają się w 

zależności od wybranego kraju. 

2. Uruchom automatyczne strojenie.  

3. Ustaw automatyczne strojenie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 

· Jeśli źródło wejścia nie jest podłączone prawidłowo, nagrywanie programów może nie działać.  

· Funkcja automatycznego strojenia wyszukuje tylko aktualnie nadawane programy. 

· Jeśli włączona jest funkcja zabezpieczeń, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podanie 

hasła. 

 

7.4.2 Dostrajanie ręczne 

 → → Programy → Dostrajanie programu→ Dostrajanie ręczne 

 

Ta funkcja służy do ręcznego wyszukiwania i zapisywania programów. W przypadku nadawania 

cyfrowego można sprawdzić siłę i jakość sygnału. 

 

7.4.3 Test sygnału 

 → → Programy →Ustawienia programu → Test sygnału 

 

Wyświetlanie informacji o MUX-ach i usługach itp. 

· Test sygnału jest dostępny tylko w trybie Antena lub Kabel.  

· Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.4.4 Zarządzanie kanałami 

Można edytować wybrane programy ze wszystkich zapisanych programów lub dodawać/usuwać je 

do/ze swoich ulubionych programów. 

 

 

 



 

 

Edytuj wszystkie programy 

 → → Programy → Zarządzanie programami → Edytuj wszystkie programy 

 

Można zablokować lub odblokować wybrane programy ze wszystkich zapisanych programów lub 

ustawić ich pomijanie przy zmianie programów. 

 

① Ustaw sposób sortowania.  

② Zablokuj / Odblokuj: Blokuj wybrane programy lub odblokowuj zablokowane programy.  

Pomiń / Resetuj: Ustawianie pomijania wybranych programów przy zmianie programów lub                                 

wyłączanie opcji pomijania dla wcześniej ustawionych programów.  

Przesuń: Przesuwanie wybranych programów.  

Edytuj numery programów: Edycja numerów wybranych programów.  

Usuń: Usuwanie zaznaczonych programów. 

 

- Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od nadawanego sygnału.  

- W przypadku modelu, który obsługuje programy satelitarne, programami satelitarnymi 

można zarządzać w części Edycja programów satelitarnych (Zaawansowane). 

 

Edytuj listę ulubionych kanałów 

 → → Programy → Zarządzanie programami → Edytuj Ulubione 

Można dodawać / usuwać wybrane programy do / z ulubionych programów, zmieniać ich 

położenie itp. 



 

 

 

① Wybierz żądane programy z listy wszystkich programów i naciśnij przycisk, aby dodać 

je do listy ulubionych programów.  

② Usuń wybrane programy z listy ulubionych programów.  

③ Przenieś: Zaznacz jeden lub więcej programów na liście ulubionych programów, 

naciśnij przycisk Przenieś, a następnie wybierz miejsce, do którego chcesz je 

przenieść. Wybrane programy zostaną przeniesione do wybranej pozycji. 

④ Zmień nazwę grupy: Zmiana nazwy listy ulubionych programów.  

⑤ Sortowanie według programów: Sortowanie listy ulubionych programów według 

programów. 

 

7.4.5 Multi Feed 

 → → Kanały → Multi Feed 

 

Można oglądać na ekranie telewizora pod preferowanym kątem dzięki transmisji filmowanej pod 

różnymi kątami.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.4.6 Dowiedz się więcej o HbbTV 

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) to nowy standard nadawania, który umożliwia 

zintegrowanie lub połączenie usług typu super-teletekst, oferowanych przez nadawany program 

telewizyjny, z usługami online dostarczanymi przez łącze szerokopasmowe do podłączonego 

telewizora Smart TV. 

 

 

 



 

 

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, kliknij opcję Enjoy Live TV →  HbbTV w 

Podręczniku użytkownika.  

 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.5 Połączenia 

7.5.1 Nazwa telewizora  

 → → Połączenia → Nazwa telewizora 

Za pomocą klawiatury ekranowej można ustawić nazwę telewizora Smart TV, która będzie używana 

w sieci.  

- W przypadku alfabetu angielskiego można wprowadzić do 25 znaków. 

 

7.5.2 Ustawienia połączenia z siecią 

 → → Połączenia → Ustawienia połączenia z siecią 

 

Po skonfigurowaniu ustawień sieci można korzystać z różnych usług, takich jak zawartość online i 

aplikacje.  

 

Konfigurowanie sieci przewodowej 

Wybierz opcję Połączenie przewodowe (Ethernet). 

Jeśli router podłączony do sieci obsługuje funkcję DHCP, podłączenie telewizora i routera za 

pomocą kabla spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia z siecią. Jeśli automatyczna 

konfiguracja nie jest obsługiwana, można wybrać opcję Change (Zmień), aby ręcznie skonfigurować 

połączenie sieciowe. 

 

Konfigurowanie sieci bezprzewodowej  

Wybierz opcję Połączenie Wi-Fi.  

Jeśli telewizor został skonfigurowany do pracy w sieci bezprzewodowej, możesz sprawdzić 

dostępne bezprzewodowe sieci internetowe i połączyć się z nimi. 

 

Dodawanie ukrytej sieci bezprzewodowej 

Jeśli nazwa sieci zostanie wprowadzona bezpośrednio, można dodać sieć bezprzewodową.  

 

Połączenie za pomocą funkcji WPS PBC.  

Jeśli router bezprzewodowy, z którym chcesz się połączyć, jest wyposażony w funkcję Wi-Fi 

Protected Setup-Push Button Configuration (WPS-PBC), możesz łatwo połączyć się z nim, naciskając 

przycisk WPS-PBC na routerze. Naciśnij przycisk WPS-PBC na routerze bezprzewodowym, a 

następnie naciśnij przycisk [Połącz] na telewizorze. 

 



 

 

Połączenie za pomocą funkcji WPS PIN.  

Jest to metoda łączenia się z punktem dostępu za pomocą kodu WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-

Personal Identification Number). Wybierz punkt dostępu, z którym chcesz się połączyć. Wprowadź 

kod PIN wyświetlany na urządzeniu Wi-Fi punktu dostępu. 

 

Zaawansowane ustawienia sieci Wi-Fi 

Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową można wyświetlić informacje o połączeniu, takie 

jak szczegółowe informacje o adresie IP. Możesz także zmienić adres IP i adres serwera DNS, z 

którym chcesz się połączyć, naciskając przycisk Edytuj. 

 

- Konfiguracja IPv6 nie obsługuje funkcji Edytuj.  

- Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się z siecią, zobacz Wprowadzenie do webOS TV 

Łączenie się z siecią w podręczniku użytkownika. 

 

7.5.3 Ustawienia połączenia z urządzeniem 

 → → Połączenia → Ustawienia połączenia z urządzeniem 

Można połączyć dane o podłączonych urządzeniach z telewizorem i skonfigurować ustawienia 

związane z ich obsługą. 

 

Automatyczne wykrywanie urządzeń  

Automatycznie ustawia się, aby umożliwić sterowanie urządzeniami podłączonymi przez HDMI za 

pomocą pilota Magic Remote.  

 

SIMPLINK (HDMI-CEC)  

Za pomocą jednego pilota można łatwo zarządzać różnymi urządzeniami, takimi jak soundbar lub 

dekoder podłączony do telewizora za pomocą złącza HDMI.  

Aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij opcję Jak obsługiwać telewizor →  Podłączanie do 

SIMPLINK (HDMI-CEC) w podręczniku użytkownika. 

- W tym samym czasie można podłączyć i używać maksymalnie trzech urządzeń. 

 

Auto Power Sync 

Jeśli opcja Auto Power Sync jest ustawiona na Wł. (On), włączenie urządzenia podłączonego do 

SIMPLINK spowoduje włączenie telewizora. Po wyłączeniu telewizora urządzenie również się 

wyłączy. 

 

Klawiatura bezprzewodowa LG  

Ta funkcja umożliwia podłączenie do telewizora bezprzewodowej klawiatury LG.  

Włącz urządzenie, ustaw je w trybie parowania, a następnie kliknij przycisk Połącz na ekranie 

telewizora. Jeśli wcześniej podłączono klawiaturę bezprzewodową LG, zostanie ona automatycznie 

ponownie połączona z telewizorem po jego włączeniu. Aby rozłączyć istniejące połączenie, kliknij 

przycisk Disconnect (Rozłącz). 

- Kompatybilne klawiatury  



 

 

Klawiatura LG Rolly Keyboard  

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach z wbudowanymi kluczami sprzętowymi Bluetooth. 

 

Uniwersalne ustawienia sterowania 

Jeśli skonfigurujesz pilota uniwersalnego, możesz sterować urządzeniami peryferyjnymi 

podłączonymi do telewizora za pomocą pilota Magic Remote zamiast własnych pilotów. Więcej 

informacji można znaleźć w sekcji Jak obsługiwać telewizor za pomocą pilota uniwersalnego w 

Podręczniku użytkownika. 

- Elementy konfigurowalne różnią się w zależności od modelu. 

 

7.5.4 Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi 

 → → Połączenia → Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi 

Można skonfigurować korzystanie z urządzenia inteligentnego podłączonego do telewizora w celu 

sterowania telewizorem lub zarządzania historią połączeń. 

 

Włączanie telewizora za pomocą telefonu komórkowego 

Jeśli dla opcji Włącz przez Wi-Fi lub Włącz przez Bluetooth wybrano ustawienie Włącz, można 

włączyć telewizor za pomocą aplikacji obsługującej funkcję TV On With Mobile.  

 

- Telewizor musi być podłączony do sieci.  

- Telewizor i urządzenie, które ma być używane, muszą być podłączone do tej samej sieci.  

- Funkcja Włącz przez Wi-Fi musi być używana w aplikacji na urządzeniu inteligentnym, które 

obsługuje tę funkcję.  

- Funkcja włączania przez Bluetooth może być używana tylko z niektórymi smartfonami LG 

Electronics.  

- Telewizor musi być podłączony do sieci elektrycznej.  

- Aby połączyć się po raz pierwszy, upewnij się, że urządzenie, które ma być użyte, jest gotowe do 

połączenia. 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

Udostępnianie ekranu 

Możesz usunąć historię połączeń urządzenia, które było połączone z telewizorem za pomocą funkcji 

Współdzielenie ekranu. 

 

7.6 Ogólne 

7.6.1 Usługa AI  

 → → Ogólne → Usługa AI 

Można włączyć polecane usługi na podstawie historii użytkowania. 

 



 

 

Pomoc i ustawienia dotyczące rozpoznawania mowy 

Można zmienić ustawienia związane z funkcjami rozpoznawania głosu, takie jak włączanie i 

wyłączanie odpowiedzi głosowych.  

 

Wskazówka AI 

Na podstawie historii przeglądania zawartości i historii korzystania z aplikacji można otrzymywać 

wiadomości z zaleceniami dotyczącymi zawartości. 

 

Rekomendacje treści 

Na podstawie sposobu oglądania telewizji i korzystania z aplikacji można otrzymywać 

rekomendacje treści lub informacje o nowych funkcjach. 

 

- Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij polecenie Zalecenia dotyczące treści w LG Content 

Store w Podręczniku użytkownika. 

 

Rekomendacje dotyczące personalizacji opartej na sieci 

Można otrzymywać rekomendacje dotyczące oglądania programów i zawartości opartej na 

historii w całej sieci.  

 

Wł: Uzyskiwanie większej liczby zaleceń za pośrednictwem serwera.  

Wył.: zalecana jest podstawowa zawartość na podstawie historii oglądania. 

 

Usuwanie danych użytkowania 

Resetowanie historii oglądania zawartości i historii używania aplikacji. Po ich zresetowaniu 

ponowne otrzymywanie zaleceń dotyczących zawartości może potrwać pewien czas. 

- Konfigurowane elementy różnią się w zależności od modelu. 

 

7.6.2 Język 

Konfiguracja ustawień języka 

 

 → → Ogólne → Język 

Można wybrać język menu wyświetlanego na ekranie oraz język dźwięku audycji cyfrowej. 

 

Język menu  

Można wybrać jeden z języków menu, które będą wyświetlane na ekranie. Język rozpoznawania 

głosu zostanie automatycznie ustawiony na język wybrany dla menu. 

- Rozpoznawanie głosu jest stosowane tylko w niektórych modelach. 

 

Podstawowy język audio / Dodatkowy język audio  

Można wybrać żądany język podczas oglądania programu nadawanego cyfrowo, który zawiera 

wiele języków dźwięku. W przypadku programów, które nie obsługują wielu języków, stosowane 

jest ustawienie domyślne. 



 

 

- Dotyczy programów nadawanych cyfrowo. 

 

Języki klawiatury 

Wybierz język, w którym będzie używana klawiatura ekranowa. 

 

Aby ustawić język teletekstu  

Ustaw język teletekstu.  

Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij kolejno opcje Enjoy Live TV → TV w podręczniku 

użytkownika.  

- Tylko w trybie cyfrowym 

 

7.6.3 Lokalizacja 

 → → Ogólne → Lokalizacja 

Można zmienić ustawienia lokalizacji telewizora Smart TV. 

 

Ustawienie adresu 

Można ustawić region i miasto, w którym znajduje się telewizor. 

 

Kraj nadawania 

Można ustawić kraj nadawania w telewizorze.  

 

Kod pocztowy obszaru usług  

Ta funkcja służy do ustawiania miejsca nadawania sygnału telewizyjnego przez wprowadzenie 

kodu pocztowego. 

 

Usługi dla kraju 

Jeśli nie ustawiono opcji Ustaw automatycznie, kraj można wybrać ręcznie.  

- Kraj należy ustawić ręcznie, gdy telewizor nie jest podłączony do sieci.  

- Konfigurowane elementy różnią się w zależności od modelu. 

7.6.4 Czas 

 → → Ogólne → Czas 

Można sprawdzić godzinę lub skonfigurować odpowiednie ustawienia. 

 

Ustaw automatycznie  

Czas w telewizorze jest automatycznie ustawiany na podstawie informacji o transmisji cyfrowej 

wysyłanej przez stację nadawczą lub na podstawie czasu wysyłanego przez serwer.  

 

Godzina / Data / Strefa czasowa  

Można ręcznie ustawić godzinę i datę, jeśli bieżąca godzina ustawiona automatycznie jest 

nieprawidłowa.  



 

 

 

- W przypadku ręcznego ustawiania czasu przy podłączonej antenie informacje o harmonogramie, 

przewodnik po programach itp. mogą nie działać prawidłowo. 

 

Niestandardowa strefa czasowa 

Po wybraniu opcji Custom (Niestandardowa) w polu Time Zone (Strefa czasowa) zostanie 

uaktywnione menu Custom Time Zone (Niestandardowa strefa czasowa). 

 

Timer 

Timer uśpienia  

Umożliwia ustawienie telewizora tak, aby wyłączał się o określonej godzinie.  

Jeśli nie chcesz używać funkcji Sleep Timer, wybierz opcję Wył (Off). 

 

Włącznik czasowy Ustawienie włącznika czasowego na wartość Wł. (On). Telewizor włączy się i 

wyświetli ustawiony kanał o ustawionej godzinie. 

 

- Czas: Ustawianie czasu włączenia telewizora.  

- Powtarzanie timera: Ustawianie dnia tygodnia. Ustaw opcję na Brak, aby użyć tej funkcji tylko 

raz. 

- Wejście: Ustawienie zewnętrznego wejścia, które ma być wyświetlane po włączeniu zasilania.  

- Timer Program: Ustaw kanał, który ma być wyświetlany po włączeniu zasilania. Tę opcję można 

ustawić tylko wtedy, gdy opcja Wejście jest ustawiona na TV. 

- Głośność: Ustawianie głośności dźwięku, który ma być używany po włączeniu zasilania. 

 

Timer wyłączenia  

Ustawienie Timera uśpienia na wartość na Wł. (On).  

Telewizor wyłączy się o ustawionej godzinie.  

- Czas: Ustawianie godziny wyłączenia telewizora.  

- Powtarzanie timera: Ustawianie dnia tygodnia. Ustaw opcję na Brak, aby użyć tej funkcji tylko 

raz. 

 

Automatyczne wyłączanie po 4 godzinach 

Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 4 godziny po włączeniu telewizora za pomocą funkcji, 

takiej jak Timer włączenia, telewizor wyłączy się automatycznie.  

Aby zagwarantować, że telewizor nie wyłączy się automatycznie, ustaw opcję Automatyczne 

wyłączanie po 4 godzinach na Wyłączone.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Aby korzystać z włącznika/wyłącznika czasowego, należy prawidłowo ustawić czas.  

Jeśli timer powtarzania włączania/wyłączania jest ustawiony na Brak oraz czas ustawiony w 

timerze włączania zostanie przekroczony podczas oglądania telewizji, zasilanie zostanie 

automatycznie włączone po osiągnięciu ustawionego czasu, a telewizor wyłączy się następnego 

dnia lub później.  

 

Jeśli czas ustawiony w timerze uśpienia zostanie przekroczony, gdy telewizor znajduje się w trybie 



 

 

gotowości, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone po osiągnięciu ustawionego czasu, a 

telewizor wyłączy się następnego dnia lub później. 

 

7.6.5 Bezpieczeństwo 

Włączanie blokady programów telewizyjnych 

Ta funkcja działa zgodnie z informacjami podawanymi przez stację nadawczą. Dlatego jeśli sygnał 

zawiera nieprawidłowe informacje, funkcja ta nie będzie działać. Uniemożliwia dzieciom 

oglądanie niektórych programów telewizyjnych dla dorosłych, w oparciu o ustawiony limit 

oglądania. Aby obejrzeć zablokowany program, należy wprowadzić hasło. Klasyfikacja zależy od 

kraju. 

 

1. Wybierz  →  → Ogólne → Bezpieczeństwo  

2. Ustaw Bezpieczeństwo na Wł. (On).  

3. Wybierz blokadę dotyczącą kategorii telewizyjnych. 

 

Obsługiwane tylko w trybie cyfrowym. 

Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

Hasło początkowe jest ustawione na "0000". 

7.6.6. Zdejmowanie blokad programów 

Blokuj programy, które zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci. Programy mogą zostać wybrane, 

ale ekran będzie pusty, a dźwięk wyciszony. Aby obejrzeć zablokowany program, wprowadź hasło. 

 

1. Wybierz  → → Ogólne → Bezpieczeństwo. 

2. Ustaw Bezpieczeństwo na Wł. (On).  

3. Wybierz Blokady programów.  

4. Wybierz program do zablokowania.  

5. Wybierz Zablokuj / Odblokuj.  

· Początkowe hasło jest ustawione na "0000". Jeśli jako kraj wybierzesz Francję lub Norwegię, 

hasło nie będzie miało wartości "0000", lecz "1234 ". 

7.6.7  Blokada aplikacja 

Możliwość blokowania i odblokowania aplikacji. 

1. Wybierz  → → Ogólne → Bezpieczeństwo  

2. Ustaw Bezpieczeństwo na Wł. (On).   

3. Wybierz Blokady aplikacji.  

4. Wybierz aplikację do zablokowania.  

Początkowe hasło jest ustawione na "0000". Jeśli jako kraj wybierzesz Francję lub Norwegię, hasło 

nie będzie miało wartości "0000", lecz "1234 ". 

· Funkcja blokady nie jest natychmiast dostępna dla aktualnie uruchomionej aplikacji. 



 

 

 

7.6.8 Blokady wejść 

Możliwość blokowania i odblokowania wejść. 

1. Wybierz  → → Ogólne → Bezpieczeństwo  

2. Ustaw Bezpieczeństwo na Wł. (On).  

3. Wybierz Blokady wejść.  

4. Wybierz wejście do zablokowania.  

Początkowe hasło jest ustawione na "0000". Jeśli jako kraj wybierzesz Francję lub Norwegię, 

hasło nie będzie miało wartości "0000", lecz "1234 ". 

 

 

7.6.9 Resetowanie hasła 

→ → Ogólne → Bezpieczeństwo → Resetowanie hasła 

Ustawianie lub zmiana hasła dla telewizora.  

Początkowe hasło ma wartość "0000". W przypadku wybrania Francji lub Norwegii jako 

kraju, hasło nie brzmi "0000", lecz "1234". 

 

Resetowanie utraconego hasła  

W przypadku utraty ustawionego hasła można je zresetować w następujący sposób: 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.  

2. Wybierz → Ogólne → Bezpieczeństwo.  

3. Naciśnij  (Kanały)  →  (Kanały)  →  (Kanały) 

→  (Kanały) na pilocie zdalnego sterowania. Zostanie 

wyświetlone okno wprowadzania hasła głównego. 

4. W oknie wprowadzania hasła głównego wprowadź cyfry "0313", a następnie naciśnij 

przycisk Enter. Hasło zostanie zresetowane. 

 

7.6.10 Zarządzanie kontem  

W sekcji Zarządzanie kontem możesz użyć swojego adresu e-mail, aby utworzyć nowe konto LG. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do zarządzania kontem webOS TV w 

Przewodniku użytkownika. 

  



 

 

 

7.6.11 Ustawienia Home 

 → →Ogólne → Ustawienia Home 

 

Automatyczne uruchamianie funkcji Home  

Można ustawić, aby program Home uruchamiał się automatycznie po włączeniu telewizora.  

 

Home Promotion  

Można włączyć lub wyłączyć reklamy na ekranie Home.  

- Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu. 

 

7.6.12 Pomoc Home 

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Pomoc Home 

o wybraniu menu ustawień zostaną wyświetlone sugestie dotyczące ustawień. 

Włączanie/wyłączanie pola opisu w Ustawieniach. 

 

 

7.6.13 Przezroczystość menu 

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Przezroczystość menu 

Po ustawieniu tej funkcji na wartość Wł. (On) można sprawić, że niektóre menu (np. Menu 

podglądu bieżącego, Wyszukiwanie itp.) będą przezroczyste. 

 

 



 

 

7.6.14 Wygaszacz ekranu 

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Wygaszacz ekranu 

Jeśli aktualnie wyświetlana aplikacja nie zostanie uruchomiona przez użytkownika przez godzinę, 

zostanie zastąpiona wygaszaczem ekranu.  

- Ustawienie funkcji Wygaszacz ekranu na Wył. (Off) spowoduje, że przez długi czas będzie 

wyświetlany ten sam obraz, co może mieć wpływ na jakość. Odzyskanie uszkodzonego ekranu może 

być niemożliwe.. 

 

7.6.15 Brak sygnału  

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Brak sygnału  

Wyświetlany obraz można włączyć lub wyłączyć w przypadku braku sygnału.  

 

Wł. (On)  

W przypadku braku sygnału wyświetlany jest obraz domyślny.  

Wył. (Off)  

W przypadku braku sygnału wyświetlany jest komunikat Brak sygnału.. 

7.6.16 Tryb ECO 

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Tryb ECO 

Ustaw opcje zasilania, aby zmniejszyć zużycie energii.  

 

Automatyczne wyłączanie  

Umożliwia automatyczne wyłączenie telewizora po upływie określonego czasu bez aktywności 

użytkownika.  

 

Tryb Eco HDD  

Po ustawieniu trybu na Wł. (On) dysk twardy USB podłączony do telewizora przejdzie w tryb 

oszczędzania energii, gdy pozostanie bez nadzoru przez dłuższy czas.  

· Konfigurowane elementy różnią się w zależności od modelu. 

 

7.6.17 Szybki Start + 

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Szybki Start + 

To ustawienie powoduje, że po wyłączeniu telewizor przechodzi w tryb czuwania, dzięki czemu przy 

następnym włączeniu uruchamia się szybciej. 

Ustaw opcję Szybki Start + na Wł. (On).  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Włączenie tej opcji może zwiększyć zużycie energii. 



 

 

 

7.6.18 Dioda trybu czuwania 

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Dioda trybu czuwania 

Diodę trybu czuwania można włączyć lub wyłączyć. 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.6.19 Reklamy 

 → →Ogólne → Ustawienia dodatkowe → Reklamy 

 

Jeśli Twój telewizor jest podłączony do Internetu, system webOS może używać plików cookies 

ograniczających liczbę wyświetleń reklamy na ekranie telewizora.  

Informacje te są wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń tej samej reklamy. Pliki cookies 

można usunąć, włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie, przechodząc do ustawień Reklamy 

w telewizorze. 

Z plikami cookies nie są powiązane żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

7.7 Dostępność 

7.7.1 Audio Deskrypcja 

 → → Dostępność → Przewodnik audio 

 

Treść ekranowa będzie mówiona dla widzów z upośledzeniem wzroku. 

Z funkcji tej można korzystać, jeśli nadawca obsługuje audiodeskrypcję dla osób niedowidzących.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.7.2 Audiodeskrypcja 

 → → Dostępność →Audiodeskrypcja 

Dla osób niedosłyszących lub słabo widzących przewidziano komentarz dźwiękowy lub napisy.  

 

Normalny 

Wybór domyślnego dźwięku.  

 

Audiodeskrypcja  

Wybierz preferowany domyślny dźwięk w połączeniu z dźwiękiem dla niedowidzących.  

 

 



 

 

Napisy czytane  

W przypadku osób niedowidzących należy wybrać tylko preferowany dźwięk dla osób 

niedowidzących.  

 

Wszystkie dodatkowe dźwięki  

Odtwarzanie wszystkich dodatkowych dźwięków.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.7.3 Additional audio selection 

 → → Dostępność → Wybór dodatkowego dźwięku 

Dla osób niedosłyszących lub słabo widzących przewidziano komentarz dźwiękowy lub napisy.  

 

Brak 

Wybór domyślnego dźwięku.  

 

Audiodeskrypcja 

Dla niedowidzących Wybierz preferowany domyślny dźwięk w połączeniu z dźwiękiem dla 

niedowidzących.  

 

Czysty dźwięk  

Wybierz preferowany efekt Clean Audio i dźwięk dla osób niedosłyszących.  

 

Napisy mówione  

W przypadku osób niedowidzących należy wybrać tylko preferowany dźwięk dla osób 

niedowidzących.  

 

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

 

7.7.4 Wysoki kontrast 

 → → Dostępność →Wysoki kontrast 

Gdy ta funkcja jest włączona, dostosowuje tło niektórych menu wyświetlanych na ekranie i kolory 

czcionek w celu zwiększenia kontrastu między jasnymi i ciemnymi obszarami. 

 

7.7.5 Skala szarości 

 → → Dostępność →Skala szarości 

Zmień kolor menu wyświetlanego na ekranie na czarno-biały, aby jego przejrzystość była bardzo 

wyraźna. Ustaw na Wł. (On). 

 



 

 

7.7.6 Odwrócone kolory 

 → → Dostępność →Odwrócone kolory 

Aby poprawić widoczność menu na ekranie, można odwrócić i skalibrować niektóre kolory w części 

menu. Ustaw na Wł. (On). 

 

7.7.7 Problemy ze słuchem 

1. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.  

2. Wybierz → Dostępność → Ustaw napisy na Wł. (On). 

3. Ustaw Problemy ze słuchem na Wł. (On). 

Dla osób mających problemy ze słuchem będą wyświetlane napisy.  

- Gdy włączona jest funkcja niedosłyszenia, będzie ona miała pierwszeństwo przed napisami 

ogólnymi.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane. 

7.7.8 Napisy 

 → → Dostępność →Napisy 

Wyświetlanie napisów, gdy stacja telewizyjna udostępnia program z napisami. 

Zmień ustawienie napisów na Wł. (On) i wybierz ustawienie napisów.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Dotyczy nadawania cyfrowego. 

 

7.8 Wsparcie 

7.8.1 Aktualizacja oprogramowania 

 → →Wsparcie → Aktualizacja oprogramowania 

 

Użyj aktualizacji oprogramowania, aby sprawdzić i pobrać najnowszą wersję.  

 

Zezwalaj na automatyczne aktualizacje 

Po ustawieniu opcji Wł. (On) aktualizacje będą uruchamiane automatycznie bez pytania, jeśli po 

sprawdzeniu wersji pojawi się nowa aktualizacja.  

 

Sprawdź aktualizacje  

Po pojawieniu się najnowszej wersji aktualizacji, aktualizacje można przeprowadzać tylko wtedy, 

gdy dostępny jest plik z aktualizacją w nowszej wersji. Telewizor automatycznie sprawdza wersję 

oprogramowania, ale w razie potrzeby można przeprowadzić ręczne sprawdzenie. 



 

 

 

- Konfigurowalne elementy różnią się w zależności od modelu.  

- Najnowszą wersję można uzyskać za pośrednictwem cyfrowych sygnałów radiowych lub połączeń 

internetowych.  

- Zmiana programu podczas pobierania oprogramowania za pomocą cyfrowego sygnału radiowego 

przerywa proces pobierania. Powrót do programu początkowego umożliwia wznowienie 

pobierania. 

- Jeśli oprogramowanie nie zostanie zaktualizowane, niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo.  

- W niektórych krajach opcja Zezwalaj na aktualizacje automatyczne nie jest wyświetlana, jeśli 

użytkownik nie jest podłączony do Internetu. 

7.8.2 Informacje o TV 

 → →Wsparcie → Informacje o TV 

Można wyświetlić informacje obejmujące model, numer seryjny, nazwę urządzenia. 

 

7.8.3 Powiadomienia 

 → →Wsparcie →Powiadomienia 

 

Można jednocześnie wyświetlać wszystkie powiadomienia z aplikacji i usług telewizyjnych. Każdą 

wiadomość z powiadomieniem można wyświetlić i usunąć. W przypadku powiadomień, które 

obsługują skróty, można przejść bezpośrednio do danej aplikacji lub witryny. 

 

① Szczegóły można sprawdzić, wybierając żądany element. Jeśli aplikacja obsługuje skróty, 

możesz ją uruchomić. 

② Możesz wyłączyć powiadomienia.  

③ Możesz usunąć wszystkie powiadomienia. 



 

 

 

7.8.4 Ustawienia dodatkowe 

 → →Wsparcie →Ustawienia dodatkowe 

Umowy z użytkownikami 

Są to warunki ochrony prywatności dotyczące korzystania z usług związanych z telewizją Smart TV. 

 

Nota prawna  

Jest to nota prawna dotycząca usług świadczonych za pośrednictwem telewizora.  

 

Informacje dotyczące oprogramowania open source  

Dla każdego elementu można wyświetlić instrukcje. 

 

7.8.5 Powrót do ustawień fabrycznych 

 → →Wspracie →Powrót do ustawień fabrycznych 

 

Przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora. Spowoduje to przywrócenie wszystkich ustawień 

do wartości domyślnych. Po zresetowaniu telewizor wyłączy się i włączy automatycznie. 

-Jeśli opcja Zabezpieczenia jest włączona, należy wpisać hasło, aby przywrócić ustawienia fabryczne.  

-Nie wyłączaj zasilania podczas inicjalizacji.  

-Zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora przed jego sprzedażą lub przekazaniem 

stronie trzeciej. 

 

 

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

8.1 Wykonaj test kontrolny z szybką pomocą 

Jeśli telewizor działa nieprawidłowo, można uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów. 

Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i wybierz → Wsparcie → Szybka 

Pomoc. 

Można również nacisnąć długo przycisk z numerem 9 na pilocie, aby uruchomić przewodnik 

szybkiego startu.  

 

Optymalizacja ustawień 

Można automatycznie sprawdzić ogólny stan telewizora oraz wyświetlić i zmienić zalecane 

wartości ustawień.  

 

Sprawdź elementy 

Wybierz problematyczny element, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu.  



 

 

 

- Autodiagnostyka ustawień telewizora: Wybierz element pasujący do objawu, aby znaleźć 

instrukcje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.  

Sprawdź stan telewizora: Można sprawdzić aktualny stan telewizora dla wybranego elementu.  

 

Usługa zdalna LG  

Pomoc w rozwiązywaniu problemów można uzyskać za pomocą pilota zdalnego sterowania.  

- Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.  

- Jeśli w Podręczniku szybkiej obsługi nie ma odpowiednich treści, należy zapoznać się z częścią    

Rozwiązywanie problemów w Podręczniku użytkownika.  

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta. 

 

 

8.2 Rozwiązywanie problemów dotyczących zdalnego        

zasilania/sterowania 

Jeśli podczas używania produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy sprawdzić, 

co następuje: Z produktem mogą nie występować żadne problemy. 

 

Nie mogę włączyć telewizora. 

- Upewnij się, że wtyczka zasilania telewizora jest prawidłowo podłączona do gniazdka.  

- Jeśli używasz listwy zasilającej, sprawdź, czy działa ona prawidłowo. Aby sprawdzić, czy listwa 

zasilająca działa prawidłowo, podłącz wtyczkę zasilania telewizora bezpośrednio do gniazdka i 

obserwuj, jak działa. 

- Spróbuj włączyć urządzenie za pomocą przycisku na telewizorze. 

 

Urządzenie jest włączone, ale ekran włącza się później. 

- Jest to spowodowane procesem usuwania szumów w celu wyeliminowania ewentualnych 

zakłóceń, które mogą pojawić się podczas włączania. Nie oznacza to jednak, że produkt jest wadliwy. 

 

Wskaźnik pilota Magic Remote nie pojawia się na ekranie.  

- Przytrzymaj pilota w kierunku telewizora i długo naciskaj przycisk GUIDE, aż pojawią się instrukcje. 

Wcześniej zarejestrowany pilot zostanie usunięty, a następnie ponownie zarejestrowany. 

- Wymień baterie, gdy na ekranie telewizora pojawi się odpowiedni komunikat. (Należy używać 

baterii alkalicznych). 

·Naciśnij →  → Dostępność → Przewodnik audio ustaw na Wł. (On), wskaźnik pilota 

Magic Remote nie jest wyświetlany. Ustaw przewodnik audio na wartość Wył. (Niektóre modele 

mogą nie być obsługiwane). 

Nie mogę włączyć telewizora za pomocą pilota zdalnego sterowania.  

- Upewnij się, że wtyczka zasilania telewizora jest prawidłowo podłączona do gniazdka.  

- Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania. (Należy używać baterii alkalicznych). 

- Sprawdź, czy przed odbiornikiem zdalnego sterowania telewizora nie znajduje się przeszkoda 



 

 

blokująca sygnał. Jeśli przed odbiornikiem znajdującym się w dolnej części telewizora znajduje się 

przeszkoda, na przykład listwa dźwiękowa, rozpoznawanie podczerwieni może nie działać 

prawidłowo. 

 

Zasilanie nagle się wyłącza.  

- Sprawdź, czy funkcja Timer wyłączenia, Automatyczne wyłączanie bez sygnału lub Automatyczne 

wyłączanie zasilania jest ustawiona na brak działania. 

- Telewizor wyłącza się automatycznie, jeśli przez 4 godziny nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 

nawet po włączeniu telewizora o godzinie ustawionej za pomocą funkcji Przypomnienie lub Timer 

włączenia.  

- Istnieje również możliwość, że wewnętrzny obwód zabezpieczający został aktywowany, ponieważ 

temperatura wewnętrzna produktu wzrosła w sposób nietypowy lub nadmierny.. 

 

8.3 Rozwiązywanie problemów z ekranem 

Jeśli podczas używania produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy 

sprawdzić, co następuje: Może nie być żadnych problemów z produktem. 

 

Jeśli korzystasz z dekodera, wyłącz go, a następnie włącz ponownie. Upewnij się, że dekoder 

jest prawidłowo podłączony do telewizora. 

Na ekranie pojawia się komunikat o braku sygnału.  

- Sprawdź, czy kabel koncentryczny lub kabel podłączony do urządzenia zewnętrznego jest 

prawidłowo podłączony do telewizora.  

· Przejdź do  aby wybrać preferowane wejście.  

· Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne, takie jak dekoder telewizji kablowej lub odtwarzacz Blu-

ray, jest włączone. 

 

Nie widzę niektórych programów.  

Uruchom automatyczne skanowanie za pomocą → → Programy →  Strojenie 

programów.  

· Jeśli używasz dekodera, skonsultuj się z jego dostawcą. 

Każdy program ma inną jakość obrazu.  

- W zależności od typu wideo dostarczanego przez nadawców, programy mogą mieć różną 

jakość obrazu.  

- W przypadku korzystania z dekodera należy skontaktować się z jego dostawcą. 

 

Istnieje różnica w jakości obrazu w porównaniu z obrazem oglądanym w sklepie.  

- W zależności od typu wideo dostarczanego przez nadawców, jakość obrazu może różnić się 

od jakości obrazu wyświetlanego w sklepie. 

 

Program nadawany cyfrowo jest przerywany lub jego obraz jest poprzerywany.  

- Dzieje się tak, gdy sygnał jest słaby lub odbiór jest niestabilny. Wyreguluj kierunek anteny lub 



 

 

sprawdź połączenie kablowe. 

· → → Programy → Ustawienia programów → Ręczne dostrajanie  

- Jeśli siła sygnału jest zbyt niska podczas strojenia ręcznego, należy skontaktować się ze stacją 

nadawczą lub biurem zarządu w celu sprawdzenia sygnałów. W przypadku korzystania z dekodera 

należy skontaktować się z jego dostawcą. 

 

Gdy używane jest wejście HDMI, na górnej / dolnej / lewej / prawej krawędzi ekranu pojawia się 

ciągła pionowa linia lub rozmazany kolor. 

· → → Obraz → Ustawienia proporcji obrazu → Scan Only 

Set Scan Only to Off. Just Scan shows you the original image as it is. If the signal is weak, the top / 

bottom / left / right sides of the screen may be covered with snow. 

 

ic nie widzę lub obraz miga, gdy próbuję podłączyć kabel HDMI.  

- Sprawdź, czy kabel HDMI® jest zgodny ze specyfikacją. Jeśli kabel HDMI® jest wadliwy (wygięty, 

złamany), może wystąpić migotanie lub pusty ekran. 

- Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do portu. Słaby lub luźny styk może powodować 

problemy z wyświetlaniem ekranu. 

- Jeśli używasz dekodera UHD, przejdź do → → Obraz → Ustawienia dodatkowe → 

HDMI ULTRA HD Deep Color. 

 

Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. 

→ → Obraz → Ustawienia trybu obrazu → Tryb obrazu  

Przełączanie na żądany tryb obrazu (Standard, Vivid itp.). Dotyczy tylko bieżącego trybu 

wejściowego. 

→ → Obraz → Oszczędzanie energii 

→ → Obraz → Ustawienia dodatkowe → Ustaw Tryb komfortu oczu na Wył. (Off) 

 

Ekran jest czarno-biały lub pokazuje dziwne kolory.  

- Sprawdź tryb wejścia lub połączenie kablowe.  

· Przejdź do  aby wybrać wejście.  

· W przypadku podłączenia do wejścia COMPONENT IN i wybrania opcji AV, może pojawić się 

czarno-biały ekran. Przejdź do  i wybierz Component.  

· W przypadku podłączania do wejścia AV IN lub COMPONENT IN należy sprawdzić, czy każdy 

przewód jest zgodny z odpowiednim połączeniem kolorystycznym. W przypadku kabli 

komponentowych należy upewnić się, że kabel wideo (czerwony) i kabel audio (czerwony) są 

prawidłowo podłączone. 



 

 

- Porty AV IN / COMPONENT IN są dostępne tylko w niektórych modelach. 

 

Obraz wideo ULTRA HD nie jest wyświetlany.  

- W przypadku niektórych kabli HDMI sygnały mogą nie być odbierane.  

- Zmień ustawienia urządzenia podłączonego do obsługiwanego sygnału. 

 

 

8.4 Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem 

Jeśli podczas używania produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy sprawdzić, 

co następuje: Może nie być żadnych problemów z produktem. Jeśli korzystasz z dekodera, wyłącz 

go, a następnie włącz ponownie. Upewnij się, że dekoder jest prawidłowo podłączony do telewizora. 

 

Ekran jest w porządku, ale nie odtwarza żadnego dźwięku.  

- Spróbuj użyć innego programu.  

- Jeśli korzystasz z dekodera, dźwięk nie będzie odtwarzany, jeśli ustawiono głośność dekodera lub 

telewizora na 0 lub jeśli włączono funkcję Wycisz. Ustaw głośność na odpowiednim poziomie. 

· → → Dźwięk → Wyjście audio  

Ustaw wyjście audio na Optyczny + Wbudowany głośnik TV lub Wbudowany głośnik TV, a następnie 

sprawdź je dwukrotnie. Jeśli dźwięk jest słyszalny bez zakłóceń, sprawdź połączenie z głośnikami 

zewnętrznymi, takimi jak soundbar, oraz ustawienia głośników zewnętrznych. 

 

Z żadnego z głośników nie wydobywa się dźwięk. 

· → → Dźwięk → Ustawienia trybu audio → Balans 

Wyreguluj balans w razie potrzeby za pomocą przycisku Balans.  

- Podczas podłączania do wejścia AV IN / COMPONENT IN sprawdź, czy lewy / prawy przewód audio 

(biały / czerwony) są prawidłowo podłączone. (Porty AV IN / COMPONENT IN są dostępne tylko w 

niektórych modelach). 

 

Dźwięk w telewizorze nie jest zsynchronizowany z obrazem lub czasami dźwięk jest przerywany.  

- Jeśli dzieje się tak tylko w przypadku niektórych programów, może to być spowodowane sygnałem 

nadawcy. Poproś dostawcę usług nadawczych (przewodowych/kablowych) o zdiagnozowanie 

problemu. 

- Jeśli wszystkie programy nie są zsynchronizowane, przejdź do → → Dźwięk → 

Ustawienia dodatkowe → Ustawienia AV Sync i ustaw synchronizację.  

· Jeśli używasz dekodera, skonsultuj się z jego dostawcą. 

 

Głośność zmienia się, gdy zmieniam program.  

- Głośność sygnału nadawanego przez różne stacje radiowe i telewizyjne może się różnić. 

· → → Dźwięk → Ustawienia dodatkowe → Tryb dźwięku → Automatyczny 



 

 

Ustaw automatyczną głośność na Wł. (On) 

- Jeśli używasz dekodera, skonsultuj się z jego dostawcą. 

 

W niektórych programach dźwięk nie działa lub odtwarzane jest tylko tło muzyczne (programy 

produkowane na eksport przez nadawców telewizyjnych). 

Kółko (OK) →  

Ustaw swoje preferencje dotyczące języka w zakładce Język. 

 

8.5 Rozwiązywanie problemów z połączeniem z komputerem 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz → Edytuj w 

prawym, górnym rogu Panelu Sterowania Home. W trybie edycji ustaw ikonę złącza HDMI 

podłączonego do komputera na PC, aby zastosować ustawienia obrazu i proporcji zgodne z 

komputerem. 

Aby podłączyć inne urządzenie do tego samego wejścia, należy ponownie ustawić ikonę, ponieważ 

ustawienia ikony edycji nie zostaną automatycznie zresetowane.  

Jeśli podczas korzystania z produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy 

sprawdzić, co następuje: Może nie być żadnych problemów z produktem. 

 

Ekran pozostaje nieaktywny po podłączeniu do komputera. 

 

- Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony do telewizora. 

- Wyłącz i ponownie włącz telewizor za pomocą pilota zdalnego sterowania. 

- Uruchom ponownie komputer przy włączonym telewizorze. 

- Upewnij się, że rozdzielczość wyjściowa ustawiona na komputerze jest zgodna z rozdzielczością 

obsługiwaną przez HDMI-PC telewizora.  

- Aby korzystać z dwóch monitorów, upewnij się, że komputer PC lub notebook obsługuje tryb 

dwóch monitorów. 

- Podłącz ponownie kabel HDMI. 

Jeśli port wyjściowy RGB komputera PC został podłączony do wejścia HDMI IN telewizora, 

konieczne jest podłączenie typu RGB do HDMI. 

Jeśli używasz kabla HDMI do RGB, nic nie będzie widać na ekranie. 

 

Po podłączeniu do komputera ekran nie jest wyświetlany w całości lub jest przekrzywiony. 

- Ustaw rozdzielczość komputera PC na taką, jaką obsługuje telewizor. Aby uzyskać więcej informacji, 

zobacz rozdział Poznaj swoje informacje → Obsługiwana rozdzielczość: HDMI-PC w Podręczniku 

użytkownika. Ustaw nazwę podłączonego urządzenia HDMI na PC.  

· Naciśnij i przytrzymaj na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz → Edytuj w prawym, 

górnym rogu Panelu Sterowania Home. Zmień ikonę portu HDMI podłączonego do opcji Wejścia na 

PC i wybierz Zapisz. 

 



 

 

Dźwięk nie jest odtwarzany, gdy komputer jest podłączony za pomocą kabla HDMI.  

- Ustaw telewizor jako urządzenie domyślne w opcji Odtwarzanie dźwięku w Panelu sterowania 

Ustawienia komputera. 

- Skonsultuj się z producentem, aby dowiedzieć się, czy karta graficzna obsługuje wyjście audio 

HDMI. 

 

8.6 Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem filmów 

Jeśli podczas używania produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy sprawdzić, 

co następuje: Z produktem mogą nie występować żadne problemy. Aby uzyskać więcej informacji 

na temat obsługiwanych plików, zobacz Pliki wideo obsługiwane przez Połączenie urządzeń 

zewnętrznych → Wyświetlanie zdjęć i filmów w Podręczniku użytkownika. 

Nie mogę znaleźć pliku w folderze Zdjęcia i filmy.  

- Sprawdź, czy pliki zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB mogą być odczytane przez 

komputer.  

· Wybierz  aby sprawdzić, czy opcja Filtr jest ustawiona na Zdjęcia i filmy. 

 

Wyświetlany jest komunikat, że plik nie jest obsługiwany.  

- Sprawdź, czy plik jest płynnie odtwarzany w komputerowym odtwarzaczu wideo. (Sprawdź, czy 

plik nie jest uszkodzony). 

- Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane. 

- Sprawdź, czy rozdzielczość jest obsługiwana. 

- Sprawdź, czy kodek wideo jest obsługiwany. 

- Sprawdź, czy częstotliwość odświeżania jest obsługiwana. 

Pojawia się komunikat "Ten dźwięk nie jest obsługiwany" lub wideo jest odtwarzane normalnie, ale 

dźwięk nie.  

- Sprawdź, czy plik jest płynnie odtwarzany w komputerowym odtwarzaczu wideo. (Sprawdź, czy 

plik nie jest uszkodzony). 

- Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane. 

- Sprawdź, czy kodek audio jest obsługiwany. 

- Sprawdź, czy obsługiwana jest szybkość bitowa. 

- Sprawdź, czy częstotliwość próbkowania jest obsługiwana. 

- Sprawdź, czy liczba programów audio jest obsługiwana. 

 

 

Nie widzę napisów.  

- Sprawdź, czy plik jest płynnie odtwarzany w komputerowym odtwarzaczu wideo. (Sprawdź, czy 

plik nie jest uszkodzony). 

- Sprawdź, czy plik wideo i plik z napisami mają taką samą nazwę. 

- Sprawdź również, czy plik wideo i plik z napisami znajdują się w tym samym folderze. 

- Sprawdź, czy format pliku z napisami jest obsługiwany. 

- Sprawdź, czy język jest obsługiwany. (Język pliku z napisami można sprawdzić, otwierając plik w 

Notatniku). 



 

 

- Jeśli kodowanie napisów jest ustawione nieprawidłowo, napisy mogą nie być wyświetlane 

prawidłowo.  

Wybierz  →  w panelu sterowania u dołu ekranu odtwarzania wideo i zmień wartość 

strony kodowej.  

- W przypadku odtwarzania pliku wideo zapisanego na innym urządzeniu przy użyciu funkcji 

udostępniania zawartości, napisy mogą być niedostępne w zależności od używanego programu. 

- Napisy nie są obsługiwane podczas odtwarzania filmów wideo za pośrednictwem dysku NAS. 

Skonsultuj się z producentem dysku NAS. 

 

Moje urządzenie pamięci masowej USB nie jest rozpoznawane po podłączeniu.  

- Sprawdź, czy jest to urządzenie pamięci masowej USB obsługiwane przez telewizor. Aby uzyskać 

więcej informacji, patrz Podłączanie urządzeń zewnętrznych Połączenie USB w Podręczniku 

użytkownika.. 

 

 

8.7 Rozwiązywanie problemów z połączeniem z Internetem 

Jeśli podczas używania produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy sprawdzić, 

co następuje: Może nie być żadnych problemów z produktem. 

Stan połączenia sieciowego można sprawdzić w następujący sposób. 

 

· → → Połączenia → Ustawienia połączenia z Internetem → Połączenie przewodowe 

(Ethernet) 

· → → Połączenia →  Ustawienia połączenia z Internetem →  Połączenie Wi-Fi → 

Zaawansowane ustawienia Wi-Fi 

 

Gdy pojawia się znak X przy TV  

- Sprawdź telewizor lub punkt dostępowy (router). 

- Sprawdź stan połączenia telewizora, punktu dostępowego (routera) i modemu kablowego. 

- Wyłączaj i włączaj urządzenia w następującej kolejności;  

1. 1. Wyłącz i ponownie włącz modem kablowy i poczekaj, aż urządzenie się zresetuje. 

2. Wyłącz i włącz router przewodowy lub bezprzewodowy i poczekaj, aż urządzenie się zresetuje. 

3. Wyłącz i ponownie włącz telewizor.  

- Jeśli chcesz nawiązać przewodowe połączenie z siecią LAN, sprawdź, czy możesz prawidłowo 

uzyskać adres IP z routera. Jeśli sieć jest konfigurowana ręcznie, sprawdź, czy wszystkie ustawienia 

są prawidłowe.  

- Jeśli chcesz nawiązać połączenie bezprzewodowe, sprawdź również następujące punkty.  

① Ustaw identyfikator SSID (nazwę sieci) lub kanał bezprzewodowy routera.  

② Ustaw klucz zabezpieczeń routera. Jeśli nie możesz ukończyć tej konfiguracji, zapoznaj się 

z instrukcją obsługi routera lub instrukcjami dostawcy Internetu. Jeśli nadal nie możesz 

ustalić konfiguracji, skontaktuj się z producentem routera lub dostawcą usług 



 

 

internetowych. 

· Jeśli używasz statycznego adresu IP, wprowadź go bezpośrednio. 

 

Gdy obok opcji Bramka pojawi się znak X  

 

- Sprawdź punkt dostępu (router) lub skonsultuj się z dostawcą usług internetowych. 

- Odłącz router / modem kablowy od gniazdka, odczekaj 10 sekund i podłącz go ponownie. 

- Zainicjalizuj (zresetuj) punkt dostępowy (router) lub modem kablowy. 

- Sprawdź na stronie producenta punktu dostępowego (routera), czy na routerze jest zainstalowane 

najnowsze oprogramowanie sprzętowe.  

- Jeśli nie możesz wykonać tego ustawienia, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera i instrukcjami 

dostarczonymi przez dostawcę Internetu. Jeśli nadal nie możesz ustalić konfiguracji, skontaktuj się 

z producentem routera lub dostawcą usług internetowych. 

 

Gdy obok opcji DNS pojawia się znak X 

- Sprawdź punkt dostępu (router) lub skonsultuj się z dostawcą usług internetowych. 

- Odłącz router / modem kablowy od gniazdka, odczekaj 10 sekund i podłącz go ponownie. 

- Zainicjuj (zresetuj) punkt dostępowy (router) lub modem kablowy. 

- Sprawdź, czy adres MAC telewizora / punktu dostępowego (routera) jest zarejestrowany u 

dostawcy usług internetowych. (Adres MAC wyświetlany w ramce okna stanu sieci musi być 

zarejestrowany u dostawcy usług internetowych). 

- Jeśli nie można wykonać tego ustawienia, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera i instrukcjami 

dostarczonymi przez dostawcę usług internetowych. Jeśli nadal nie możesz ustalić konfiguracji, 

skonsultuj się z producentem routera lub dostawcą usług internetowych. 

 

8.8 Rozwiązywanie problemów z kontem LG 

Mam abonament telewizyjny. Czy muszę się ponownie rejestrować na stronie internetowej 

(www.lgappstv.com)? 

- Ze strony internetowej można korzystać, posługując się danymi abonamentowymi użytymi 

podczas wykupywania abonamentu na telewizję. 

- Możesz korzystać z serwisu internetowego, logując się na stronie internetowej za pomocą 

identyfikatora i hasła użytego podczas wykupywania abonamentu na telewizję, wprowadzając 

dalsze informacje i przechodząc proces weryfikacji e-mailowej. 

 

Zapomniałem hasła. Co mam zrobić? 

- Na ekranie logowania do TV wybierz przycisk ZAPOMNIANE HASŁO?, aby przejść do strony 

wyszukiwania hasła. Wprowadź swój adres e-mail na stronie wyszukiwania hasła, a my wyślemy Ci 

link do zresetowania hasła. 

- Możesz również zresetować hasło w zakładce LG Account Reset Password na stronie internetowej 

(www.lgappstv.com). 

 

- W niektórych krajach dostęp do strony internetowej (www.lgappstv.com) może być ograniczony. 

 



 

 

8.9 Rozwiązywanie problemów z treściami 

Jeśli podczas używania produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy sprawdzić, 

co następuje: Z produktem mogą nie występować żadne problemy. 

 

Nie widzę żadnej zawartości w programie HOME.  

- Zawartość może nie być wyświetlana, jeśli ustawienie kraju usługi zostało zmienione.  

Przejdź do kraju usługi, w którym będziesz korzystać z usługi na stronie  →  → Ogólne 

→ Lokalizacja → Kraj usługi. (Niektóre modele mogą nie być obsługiwane.) 

Jeśli niektóre aplikacje nie są widoczne, może to być spowodowane ich usunięciem. Zainstaluj 

ponownie odpowiednią aplikację. 

Jeśli aplikacja została usunięta, można ją pobrać ze sklepu z zawartością i zainstalować ponownie. 

Wybierz → Content Store by znaleźć i zainstalować wybraną aplikację.  

- Rodzaj obsługiwanej zawartości różni się w zależności od kraju. 

- Oferta zawartości może zostać zmieniona lub przerwana przez usługodawcę. 

 

8.10 Rozwiązywanie problemów z przeglądarką internetową 

Jeśli podczas używania produktu wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, należy sprawdzić, 

co następuje: Z produktem mogą nie występować żadne problemy. 

 

Niektóre części określonej witryny internetowej nie są widoczne podczas korzystania z Internetu.  

- Przeglądarka internetowa obsługuje tylko media HTML5, a nie obsługuje wtyczki Flash. 

- Przeglądarka internetowa nie obsługuje instalacji wtyczek. 

- W przeglądarce internetowej może nie być możliwe odtwarzanie plików multimedialnych w 

formatach innych niż: JPEG / PNG / GIF 

- Nie można zapisywać załączników lub obrazów. 

- Jeśli funkcja Użyj blokady reklam jest włączona, obszar witryny, który wydaje się wyświetlać 

reklamę, będzie pusty. Jeśli część zawartości witryny jest ukryta i niewidoczna, spróbuj wyłączyć w 

przeglądarce internetowej opcje  → Ustawienia → Korzystaj z blokady reklam (ustaw na 

Wył. (Off) w przeglądarce internetowej). Reklama sponsorowana na stronie Nowa karta będzie 

wyświetlana również po ustawieniu funkcji Użyj blokowania reklam na wartość Wyłączone. 

 

Przeglądarka internetowa wyłącza się automatycznie po wejściu na stronę internetową.  

- Przeglądarka internetowa może zostać zmuszona do zamknięcia, jeśli dostępny rozmiar pamięci 

jest niewystarczający do przechowania informacji o obrazie strony internetowej. 

 

Podczas oglądania filmu wideo w przeglądarce internetowej jest on wyłączany.  

- Problem ten można rozwiązać, ustawiając w przeglądarce internetowej opcję → Ustawienia 

→  Adaptive Streaming Using JavaScript (ustaw na Wył. (Off) w przeglądarce internetowej). 



 

 

Ustawienie to nie jest stosowane do kart otwartych przed zmianą i jest stosowane tylko do kart 

otwartych po zmianie. 

 


