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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Segurança e 

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

*MFL69273709*
MFL69273709 REV.00 JAN/16

Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu 

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

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

PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMA-
GEM SEM DISTORÇÃO, É NECESSÁRIO SINAL 
DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO 
WIDESCREEN.
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Prezado Consumidor,
-

vando para sua casa um produto de alta tecnologia 

lendo atentamente este manual e seguindo as 
-

das, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O 

manual.

Meio Ambiente
Somos uma empresa preocupada com o meio am-

-

1. Manuais e Embalagens:
Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, 

Procure fazer esse descarte preferencialmente em 
recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:
1. -

comum. 
2. Após o uso, estes itens devem 
ser descartados de forma ade-

-

3. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para 
-

relhos celulares, pilhas e baterias. 
4. 

disponibiliza pontos de coleta em localidades di-
-
-

site o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou 

3. Produto:
-
-

 Aviso importante
-

-

-

com as respectivas intensidades sonoras em deci-

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

PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.

Exemplos
N

ív
el

 d
e 

D
ec

ib
éi

s

30 Biblioteca silenciosa, sussurros leves.

40 trânsito.

50 Trânsito leve, conversação normal, escritório 
silencioso.

60 Ar condicionado a uma distância de 6 m, 

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

alarme de despertador a uma distância de 
60 cm.

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS 
EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90 cortador de grama.

Lançamento de foguete.

por cortesia.
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NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA 
OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM 

-

-
gem perigosa não isolada dentro do compartimento 

-

-
-

Aviso/Cuidado
 

-

 Aviso

 Não ignore estas mensagens e evite ferimentos 

 Cuidado

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

 Nota

 
com segurança. Por favor, leia cuidadosamente 
antes de utilizar o produto.

Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Siga todas as instruções.
Preste atenção a todos os avisos.

 

 Limpe somente com pano seco.

 Não obstrua as aberturas de ventilação. Insta-

 
-

produzam calor.

 O cabo fornecido possui dois pinos polarizados 
e um terceiro para aterramento. De maneira ne-

eletricista e solicite a substituição da tomada 
obsoleta (os tipos podem variar dependendo do 

Instruções de Segurança
-

nho do seu produto.
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 Não aperte com força o painel com as mãos ou 

 
-

 

 Para transportar seu aparelho use somente car-

-
mentação faça-a com todo cuidado para evitar 

 Desligue o aparelho da tomada durante tempes-

 -

-
dade, não funcione normalmente ou tenha sido 
derrubado.

 
material condutor no cabo de alimentação. Não 

 Mantenha todo material de embalagem (calços 
-
-

geridos. Em caso de ingestão, force o paciente 

crianças.
 

tempestades.
 -

 CUIDADOS REFERENTES AO CABO DE FOR-
ÇA: -

 Não conecte muitos aparelhos a uma mesma 
tomada, pois isso pode causar curto-circuito ou 
fogo.

 Não sobrecarregue tomadas. Tomadas sobre-

-

-
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esmagado, torcido, preso em uma porta fecha-
da, ou no meio do caminho. Dê atenção especial 

-
relho.

 ATENÇÃO:
-

as mãos molhadas. Não instale este produto 

-
nado.

 -
-
-

 Assegure-se de conectar o pino terra do plugue 

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

da ABNT NBR 5410.
 -

-

Fonte de 

Alimentação
Disjuntor

 
acionamento do botão  (POWER) não a desli-

-

remova o plugue da tomada. 
 LIMPEZA:

esfregue suavemente com um pano macio para 
-

-
ol ou outros abrasivos.

 MOVENDO: Antes de mover, desligue o apa-

Não tente efetuar a movimentação do aparelho 
-

 Antes de mover o aparelho sem a base, instale 
imediatamente a TAMPA DE PROTEÇÃO for-

 VENTILAÇÃO: Instale a TV em um local com 
boa ventilação. Não a instale em um local aper-
tado, como uma estante de livros. Não cubra 
o produto com panos ou outros produtos, por 

 Tome cuidado para não tocar as aberturas de 

-
tes.

 DESCONECTANDO O PLUGUE: Em caso de 

-

facilmente.
 PILHAS:

um local seguro fora do alcance das crianças.
 

podem ser descartados. Por favor, entre em con-
tato com as autoridades locais para obter infor-

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

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

 DEFEITO DE PIXEL: -
duto de alta tecnologia, com resolução de 2 a 

Somente cabo de força com 3 pinos.
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-
tam o desempenho do produto.

 Ruídos gerados na TV:
 Estalo ou ruído: -

-

 Zumbido ou zunido no painel: -

alimentar o aparelho.
 Tome cuidado para não tocar nas aberturas de 

ventilação. 
 -

não afeta o desempenho ou causa defeitos.
 

-
-

duto. 
 

-
lhos, verdes ou azuis. No entanto, eles não têm 
nenhum efeito adverso sobre o desempenho da 
TV. Evite tocar na tela LCD, isto pode produzir 

 
forma sem autorização por escrito da LG Elec-

-
rantia.

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

 Afaste o produto da luz direta do sol. O produto 

 Ao montar a TV na parede, no painel traseiro, 
-

mentação e de sinal muito apertados ou em 

removê-los.
 

Iniciando
 Notas:

 -

 
-

 
diferente do seu aparelho.

 -
ferentes a partir da fonte de entrada ou modelo 

 No futuro, novos recursos podem ser adiciona-
dos a esta TV.

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

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

 

 -
-

 
 

-
gens.

 

A

B

A

B  *A  10 mm

 *B  18 mm

 

 

 Cuidados:

 -
duto, use somente itens aprovados e fornecidos 
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causados pelo uso de itens não aprovados não 
são cobertos pela garantia.

 -
da sobre a tela, fazendo parte da mesma, por-
tanto não deve ser removida!

 
-

 
apertados. Se eles não estiverem seguros o su-

instalada.
 -

te os parafusos fornecidos e indicados para a 
montagem do aparelho.

 

Manutenção
Limpando sua TV
Limpe sua TV regulamente para manter a melhor 

seu produto. 

 Cuidados:

 
de força e todos os outros cabos.  

 
tempo, desconecte o cabo de força da tomada 

-
das de energia.

Tela, Moldura, Gabinete e Base 

-

-
mente pano seco e macio.  

 Cuidados:

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

 

-
gens.   

 

 
-

Cabo de força 

força regularmente. 

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

-
dente do seu tipo e tamanho.  

 Cuidados:

 Evite tocar na tela! Esta ação pode resultar em 

para criar as imagens.  
 

danos para a tela.
 -

-
ginalmente. 

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

 

 -
-

gurar nas partes transparentes, alto-falantes ou 
na tela de proteção dos alto-falantes.
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 Independente do tamanho e peso do aparelho, 
-

imagens desta seção.

 

 
na vertical, nunca a vire de lado, ou incline-a para 

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

do na parte inferior do aparelho.
 Não mova a TV se os organizadores e suportes 

de cabos estiverem pendurados e nem tente 
mover o aparelho segurando-os, pois eles po-

Usando os botões de 
controle

Tipo Placa 
(pressione)

Tipo Joystick 
(movimente)

Ou

Funções básicas

Botão Função

Ligar: Pressione. Desligar: 
Pressione e segure.

Controle de Volume: Para 

movimente ou pressione 
para 
ou direita 

Controle  de Canais: 
Para navegar nos canais 

ou pressione o botão para 
frente ou para .

 Nota:

 Com o aparelho ligado, mantenha pressionado o 

Menu de Ajustes

 Selecione para desligar a TV.

Sai do menu e volta para a programação normal. 

-
relho.
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Instalar em uma mesa

1. Posicione a TV verticalmente sobre uma mesa. 

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instalação do aparelho em uma mesa (meramente ilustrativa).

2. -
trica.

 Cuidado:

 
pois isso pode resultar em incêndio ou outros 
danos. 

Instalação na Parede

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Instale o Suporte em uma parede sólida perpendi-
cular ao piso. Ao instalar em outros materiais ou 
posição, poderão ocorrer acidentes ou danos. Evite 

-

para efetuar a instalação do aparelho na parede. 
Recomendamos o uso de Suportes de Parede LG, 

a TV na parede.

  Atenção:

 
-

nos ao aparelho!

Modelo
32LH600B
40LH6000
43LH6000

49LH6000
55LH6000

A

B

 Cuidados:

 -
talar o suporte efetue o procedimento com a TV 
desligada e com o cabo de força desconectado 
da tomada. 

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

 
fornecidas com o Suporte de parede.

 

-
lação.

 Ao remover a base do produto e antes de ins-

Item fornecido

proteção.

 Recomendamos esta instalação para evitar 
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-
ternas do produto (acessório fornecido para 

Pontos de 
conexão da Base

Conexões
-

cione-os de acordo com sua necessidade. Para mais 

Dispositivos externos disponíveis para conexão:   
receptores HD, leitores de DVD, videocassetes, sis-

 Notas:

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

 -

manuais fornecidos com sua TV.
 -

dente da ordem de entradas da TV. 
 

cabo fornecido com  este dispositivo.
 

 Em alguns casos pode haver interferência as-
sociada com a resolução, padrão vertical, con-
traste ou brilho no modo PC. Se a interferência 

menu IMAGEM
 -

posicionamento da imagem na tela da TV.

 

Conexão ANTENNA IN 
ou CABLE IN 

-

 Cuidados:

 Tenha cuidado para não 

 -
vos, para em seguida conectar o cabo de força 
na tomada. Este procedimento evita danos ao 
seu televisor. 

 Notas:

 

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

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

contate o seu revendedor para obter uma insta-

 Codecs de áudio (DTV) suportados (depen-
dendo do país): MPEG, AAC, HE-AAC, Dolby 
digital, Dolby Digital Plus. 

Outras Conexões 
-

 Nota:

 Formatos suportados de Áudio HDMI             

 DTS AC3
PCM

Fio de Cobre
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Controle Remoto 
Instalando as pilhas (1,5 V AAA): abra o com-
partimento das pilhas e insira-as combinando cor-
retamente os polos  e  e depois feche o com-
partimento. A combinação errada pode causar a 

fogo, ferimentos ou poluição ambiental. 
-

ção em ordem reversa. Este controle remoto usa luz 

na direção do sensor remoto na TV.

 Cuidado:

 Não misture pilhas velhas e novas, pois isso po-
 

Funções
  (POWER):

TV.
 TV:
 CAPTION:

  (Q.Settings): -
pidas.

  (Busca):
  (INPUT):

 Liga a TV se a mesma estiver desligada.
 Teclas NUMÉRICAS: Seleciona canais ou item 

numerado nos menus.
 LIST:

 — (DASH): Ativa canais de multiprograma-

 Q.VIEW:

  VOL :
 FAV:
  :

atual.
  (MUDO): Efetua pausa sonora.
  CH : Navega nos canais memorizados.

  PAGE :

 RECENT:
  (HOME): Acessa o menu principal do apa-

relho.
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 LIVE MENU:
 GUIDE:

  (Botões de Navegação):
navegar nos menus.

 OK :

 LIVE ZOOM: Ativa ou desativa a função LIVE 

 BACK: Volta uma ação.
 EXIT:
 :

 REC: Inicia a gravação do programa seleciona-
do (somente modelos compatíveis com Time 
Machine).

     (controles multimídia): 

  LIVE TV: 

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

Solução de 
Problemas

 O controle remoto não está atuando.
 
 -

cionado na frente do sensor remoto.
 

 Não há visualização de imagem e nenhum 
som é reproduzido.

 
 

uma tomada de parede.
 -

aparelhos.
 TV desliga repentinamente.

 

desconectada.
 -

ligar TV estão ativados no menu HORA.
 

-

Licenças
As licenças suportadas pela TV podem variar de-
pendendo do modelo. Para mais detalhes visite 
www.lge.com/br.
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Nota sobre 
Software Livre
Para obter o código-fonte das licenças GPL, LGPL, 
MPL e outras licenças de código aberto contidas 
neste produto, visite http://opensource.lge.com.

A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em 
CD-ROM*, os pedidos deverão ser efetuados via 

-

produto.
-

de do solicitante.

Informações 
Adicionais
Especificações do 
Módulo de Rede 
Wireless

Padrão 

Faixa de Frequência 

Potência de Saída    
(máxima)

 -

 
seu corpo. Esta nota refere-se de forma geral ao am-

 
 

Certificação Anatel

Controle externo de 
dispositivo

-
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Resoluções 
Suportadas
HDMI (PC)

Resolução Frequência 
Horizontal (kHz)

Frequência 
Vertical (Hz)

59.94

60.00

54.34 60.05

1 60.02
1 60.00

 1

HDMI DTV

Resolução Frequência 
Horizontal (kHz)

Frequência 
Vertical (Hz)

59.94

60.00

59.94

60.00

50.00

44.96 59.94

45.00 60.00

50.00

59.94

60.00

24.00

30.00

56.25 50.00

59.94

60.00

COMPONENTE

Resolução Frequência 
Horizontal (kHz)

Frequência 
Vertical (Hz)

59.94

60

59.94

60

44.96 59.94

45.00 60.00

50.00

59.94

60.00

24.000

30.000

56.250 50.00

59.939

60.00

Relação de Conexão

Component IN (TV) Y PB PR

Component OUT (DVD)

Y PB PR

Y B-Y R-Y

Y Cb Cr

Y Pb Pr
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Anotações



Guia Rápido de Conexões

32LH600B 43LH6000 49LH6000

55LH6000

MFL69311023 REV.00 JAN/16*MFL69311023*

www.lge.com/br

 

 

 AAA

X 2

a  X 4
(M4 x L20)

b  X 4
(M4 x L20)

32LH600B
43LH6000

49/55LH6000
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Guia do Usuário na TV

O Guia do Usuário permite acessar facilmente as informações detalhadas das funções do aparelho diretamente na tela, de forma rápida e fácil. 

Caso deseje, efetue o download do Guia Eletrônico do Usuário disponível no site da LG. 
1. No navegador, acesse http://www.lge.com/br. 
2. Na aba Suporte, selecione o item Ajuda & Download > Manuais & Documentos, no campo Selecione o modelo ou 

Digite o número do modelo ).
3. Na seção MANUAL DO USUÁRIO, localize o arquivo do tipo ZIP e salve-o no computador.
4. Descompacte o arquivo. Na pasta, execute o item userguide.html para acessar o Guia Eletrônico do Usuário.

Guia Eletrônico do Usuário
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Instalando 
a Base

  Notas:

 Sempre que for montar ou 
desmontar o conjunto Base, 
coloque a TV com a tela vi-

rada para baixo sobre uma 
superfície plana, acolchoada 
e livre de objetos.

 Tenha em mãos a Base e os 

 Efetue a montagem confor-

1 2 3

4-A

a

32LH600B
43LH6000 4-B 49LH6000

55LH6000

b

5
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Conectar 
aparelhos à TV

As informações desta seção o ajudarão na conexão da antena e equipa-
mentos externos à TV.

1

2

3

4

1  Conexão de Antena 
 A TV possui duas conexões de antena, para 

conexão de sinal digital e/ou analógico (aber-
to) use a conexão ANTENNA IN e para TV a 
Cabo use CABLE IN.

 Para melhorar a qualidade de sintonia, adquira 

te. Se necessitar dividir a conexão para mais 
televisores, instale um divisor de sinal.

 Para uma melhor recepção, é recomendável 
que seja usada uma conexão de antena ex-
terna.

 Antenas e cabos muito desgastados pelas 
condições climáticas podem reduzir a quali-
dade do sinal. Inspecione a antena e os cabos 
antes de conectar.

 O sinal analógico, digital ou a cabo, será iden-

tada no aparelho a programação automática.

2  Conexão HDMI IN
Conexão para áudio e vídeo digital em um mesmo 
cabo.
1. Conecte o cabo primeiro na conexão HDMI 

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

 
HDMI é de alta velocidade e possui tecno-
logia CEC. Os cabos HDMI de alta veloci-
dade são produzidos para obter o melhor 
sinal em 1080 linhas ou superior.
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Conectando o PC

Conexão HDMI IN

Para conectar seu PC via HDMI siga as instruções 
descritas no item Conexão HDMI.

  Notas:

 Para reproduzir os sinais sonoros do PC será 
necessário que sua placa de vídeo envie estes 
sinais via HDMI. Consulte o fabricante da sua 
placa de vídeo para mais detalhes.

 As frequências verticais e horizontais são sin-
cronizadas separadamente.

 Dependendo da placa de vídeo, alguns ajustes 
de resolução podem não posicionar correta-
mente a imagem na tela.

 Não deixe imagens estáticas sendo exibidas 
por muito tempo, isto pode causar marcas 
permanentes na tela.

3  HDMI ARC
Usando esta função é possível compartilhar os si-
nais de áudio digital da TV via HDMI dispensando 
o uso da saída OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT.

 Um dispositivo de áudio externo que suporte 
ARC deve ser conectado à conexão HDMI IN 
(ARC). 

 Adquira um cabo HDMI de alta velocidade e 
conecte-o somente na conexão HDMI IN 
(ARC). Lembre-se, para funcionar correta-
mente, o aparelho externo precisa ser compa-
tível com a função.

4  Conexão USB
1. Conecte o seu dispositivo USB em uma das 

portas USB IN disponíveis na TV.  

  Nota: 

 Alguns HUBs USB podem não ser reconheci-
dos, caso tenha problemas, conecte o disposi-
tivo USB diretamente na TV.  

 Mais informações desta conexão poderão ser 
encontradas no Guia do Usuário. Para saber 
como acessar consulte a seção Guia do Usuá-
rio neste manual.

5  Conexão de REDE (LAN) 
Acesse os arquivos de mídia do PC, sites da inter-
net e o conteúdo premium LG na sua TV.
1. Com a TV desligada, conecte o cabo primeiro 

na conexão LAN (roteador ou modem) e em 
seguida na conexão LAN disponível na TV.

2. Ligue a TV. No controle pressione  (Q. SET-
TINGS). Acesse 

  Nota:

 Para conexão de rede, use somente cabos no 
padrão RJ-45 (não fornecido). Evite prejuízos 
desnecessários ao seu equipamento.

6  Conexão Fones de Ouvido 
 Tamanho do plugue: 0,35 cm. 
 Para mais detalhes, consulte o Guia do 

Usuário.

5

6

7
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7  Conexão ÁUDIO DIGITAL 

dor ou home theater.
1. Conecte o cabo, primeiro na conexão OPTI-

CAL DIGITAL AUDIO (TV) e em seguida na 
conexão OPTICAL AUDIO IN (dispositivo). 

2. Após conectar, ligue os aparelhos e no disposi-
tivo selecione a conexão correspondente.

  Nota:

 Esta entrada estará bloqueada para áudio 
com sistema de proteção contra cópias. 

8  Entrada COMPONENTE
1. Conecte os cabos primeiro na conexão COM-

PONENT IN (TV) e em seguida na conexão 
COMPONENT  OUT (dispositivo).

 Antes de conectar, as cores dos cabos de-
vem ser combinadas corretamente, VERDE/
AZUL/VERMELHO (VÍDEO) e BRANCO/
VERMELHO (ÁUDIO).

Relação de Conexão

Alguns dispositivos externos podem trazer des-
crições diferentes para esta conexão, conecte os 
cabos conforme tabela:

Component IN (TV) Y PB PR

Component OUT 
(DVD)

Y PB PR
Y B-Y R-Y

Y Cb Cr
Y Pb Pr

9  Entrada AV (Áudio/Vídeo)
1. Use a conexão COMPONENT IN (conjugada) 

como AV IN da seguinte forma:
 Na TV, conecte o cabo AMARELO na conexão 
VIDEO Y (VERDE/AMARELO) e o BRANCO/
VERMELHO na conexão L/MONO AUDIO R.

 Nota:

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

98
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Organizador de Cabos 
Controle Remoto 
(inserindo as pilhas)

Após conectar todos os cabos, organize-os utilizando os organizadores for-
necidos.

  Nota: 

 Antes de mudar o aparelho de  local, para evitar acidentes ou defeitos 
ao produto, desfaça toda a organização dos cabos efetuada usando os 
organizadores.

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

 Insira 2 pilhas AAA de 1.5V. Não misture pilhas de tipos diferentes e evite 
usar pilhas velhas.

1 2

3 4
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Ligar a TV (primeira vez)

 Para ligar use, (POWER) 
no botão da TV ou 
(POWER) no controle 
remoto.

 Após ligar, use exclu-
sivamente o controle 
remoto para usar a TV 
pela primeira vez.

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



FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIAS 43LH6000 49LH6000 55LH6000

M
ED

ID
A

S Com Base 974 x 620 x 199 1107 x 702 x 216 1241 x 775 x 216

Sem Base 974 x 571 x 79,4 1107 x 645 x 79,4 1241 x 720 x 63

PE
SO

Com Base 9,45 12,1 16,6

Sem Base 9,25 11,84 16,34

TE
LA

Resolução 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Diagonal 108 (cm) 123 (cm) 139 (cm)

SO
M

Impedância 6 
Canal Esq. (L) = 10 W • Dir. (R) = 10 W
Total 20 W

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))

EN
ER

G
IA Ligado 80 W (IEC62087) 85 W (IEC62087) 120 W (IEC62087)

Standby < 1 W

Fonte AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

INFORMAÇÕES GERAIS

RE
CE

PÇ
ÃO Sistema da TV NTSC, PALM/N, SBTVD

Faixa de Canais VHF: 2 ~ 13, UHF: 14 ~ 69, DTV: 2 ~ 69, CATV: 1 ~ 135

Antena Externa (impedância) 75 

AM
BI

EN
TE

Condições Ambientais

Temperatura de Operação 0° ~ 40 °C
Umidade de Operação menor que 80 %

Temperatura de Armazenamento -20 °C ~ 60 °C
Umidade de Armazenamento menor que 85 % 
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-
tituição de componentes ou partes, bem como mão de 

devidamente constatados como sendo de fabricação, 

-

Território Nacional.

Garantia Legal: 

-

aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia 
legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá 
seu efeito se:

 

 A instalação ou utilização do produto estiver em 

 

-

pessoas ou entidades não credenciadas pela LG 

 -

Condições não cobertas pela garantia 
legal e contratual

A Garantia não cobre:

 Danos provocados por riscos, amassados e uso de 

 Transporte e remoção de produtos para conserto 

onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais pró-
-
-

Certificado de Garantia
 

 

 -

 
-

culdades de recepção inerentes ao local ou devido 

Observações:

 A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos 
ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade 

 -

-

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

 -

-
-

Data da compra:

Loja/Depart.:

Modelo:

N° de Série:

Informações de Compra
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