شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (سهامی عام)

گروه مادیران از سال  1343فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با حدود نیم قرن تجربه مفید و مستمر
در زمینه عرضه بهترین ماشینهای اداری و انفورماتیک در کشور ،نماینده رسمی و انحصاری کارخانجات

 AOC ،EPSON ،SHARP ،OLIVETTI ،ACER ،LG ،TCLو SEIKO PRECISION

میباشد که

با انتقال دانش فنی ساخت و همکاری موثر با این شرکتهای بزرگ بینالمللی امکان تولید سختافزارهای

پیشرفته ،متنوع و به روز را در مادیران میسر ساخته است .این شرکت در سال  1373با هدف انتقال دانش
فنی تولید سختافزارهای پیشرفته و توسعه اشتغال تاسیس گردید .تاسیسات تولیدی صنایع با مساحت
 42,500مترمربع در زمینی به وسعت  73,000مترمربع در شهر صنعتی هشتگرد واقع شده و شامل
کارخانجات عظیم الکترونیک و کارخانه پیشرفته تزریق پالستیک میباشد.
به طوری که هماکنون در این کارخانجات محصوالت زیر تولید میشود:

 لوازم خانگی TCL تلویزیونهای LED TCL لوازم خانگی X.Vision تلویزیونهای LED SHARP تلویزیونهای LED X.Vision مانیتورهای LED LG مانیتورهای LED AOC مانیتورهای LED X.Vision چاپگرهای سوزنی EPSON گیرنده دیجیتال X.Vision -کامپیوترهای بدون کیس )All-In-One) Acer

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (سهامی عام)

همچنین محصوالت ذیل پس از ورود به کارخانه این شرکت ،با بهرهگیری از دستگاههای الکترونیکی پیشرفته و
سیستمهای بازرسی تحت نظارت کارشناسان ،بررسی و تایید میشوند:
 تبلتهای X.Vision انواع نوتبوک با گارانتی مادیران ()Acer, Lenovo, hp, DELL انواع تبلت با گارانتی مادیران ()Acer, Lenovo, hp چاپگرهای ویژه عملیات بانکی OLIVETTI چاپگرهای EPSON, Canon, hpمادیران با حدود نیم قرن تجربه در ارائه خدمات پس از فروش ماشینهای اداری ،رایانه و لوازم خانگی
توانسته است گستردهترین شبکه خدمات پس از فروش در ایران را ارائه نماید .بیش از  330متخصص
مجرب و مهندس 20 ،شعبه ویژه استانی ،بیش از  500نماینده خدمات پس از فروش در سراسر ایران
شرایطی را فراهم آورده است تا مشتریان از دریافت خدمات سریع و حرفهای ،مطمئن و آسودهخاطر
باشند .مادیران پاسخگوی نیاز مشتریان در خصوص رفع مشکالت دستگاه ،به شکل تلفنی در هر ساعتی از
شبانهروز و در تمام طول هفته (حتی ایام تعطیل) میباشد .مشتریان محترم برای استفاده از این سرویس
میتوانند با شماره تلفن  026-43210000در تهران تماس حاصل فرمایند.

دفتر مرکزی (فروش):
تهران ،میدان ونک ،خیابان شهید خدامی (بیژن سابق) ،خیابان آفتاب ،پالک 3
تلفن 021-82266 :فاکس88623730-31 :
صندوق پستی193951415 :
e-mail: sanaye@maadiran.com
رضایت مشتری:
تلفن 021-82266 :داخلی 2
e-mail: rezayat@maadiran.com
خدماتمشتریان:
تلفن026-43210000 :
e-mail: service@iominds.com
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مقدمه
قبل از راه اندازی دستگاه ،این دفترچه را به دقت مطالعه نموده و سپس در محلی که دسترسی به
آن آسان باشد نگهداری نمایید.

برای سهولت کار ،راهنمای آسان  /LGرفع اشکال LGبه صورت راهنمای الکترونیکی در اختیار
کاربران قرار می گیرد.

تصاویر راهنمای راه اندازی با توجه به زبان انتخاب شده متفاوت است و ممکن است بدون اطالع قبلی
تغییر کند.
برای دریافت کد منبع ( )source codeتحت  MPL ،LGPL ،GPLو سایر مجوزهای
منبع یا متن باز ( )open source licensesکه در این محصول موجود است ،لطفا به
آدرس  http://opensource.lge.comمراجعه نمایید .عالوه بر کد منبع ،تمام شرایط مجوز
مربوطه ،موارد سلب گارانتی و اعالمیه های حق نسخه برداری جهت دانلود در دسترس هستند.
ال جی الکترونیک همچنین بنا به درخواست شما از طریق ایمیل ،opensource@lge.com
سی دی کد منبع باز را در قبال پرداخت هزینه ای (شامل رسانه ،بسته بندی و ارسال) در اختیار شما
قرار می دهد.
این پیشنهاد از زمان خرید محصول به مدت سه سال معتبر می باشد.

™ USB Type-Cو ™ USB-Cعالمت های تجاری انجمن مجریان  USBمی باشند.
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؟؟؟؟؟؟مطالعه راهنمای نصب
قبل از
عملکرد نادرست درایو حالت جامد ( )SSDممکن است باعث ازبین رفتن اطالعات ذخیره شده شود.
بنابراین باید یک نسخه پشتیبان از اطالعات مهم خود در دستگاه ذخیره خارجی (هارد  ،USBکارت
حافظه ،و غیره) تهیه نمایید .چنانچه قبل از بارگذاری کامل سیستم ،آن را خاموش کنید ،ممکن است
سیستم کام ً
ال خاموش نشود .بنابراین پس از بارگذاری کامل سیستم اقدام به خاموش کردن آن نمایید.
(بارگذاری کامل سیستم یک الی دو دقیقه طول می کشد و ممکن است در شرایط و موقعیت های
مختلف زمان آن تغییر کند).
برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با نحوه استفاده از محصول ،به راهنمای آسان  LGمراجعه نمایید.
با توجه به وضعیت بروز رسانی ویندوز  ،تنظیمات صفحه و منو ممکن است با دفترچه راهنما متفاوت
باشد .همچنین نسخه ویندوز ممکن است بسته به مدل دستگاه تغییر کند.
این محصول بر اساس ویندوز ( RS2 10به روز رسانی شرکت سازنده) ساخته شده است.
کاربران ویندوز  RS1 10برای بروز رسانی سیستم عامل خود به ویندوز  ،RS2 10نیاز به استفاده
از  Update Windowsدارند.

متعلقات دستگاه
لوازم جانبی زیردر هنگام خرید کاال ارائه می شوند .قبل از استفاده از دستگاه ،متعلقات آن را کنترل
کنید.
• با توجه به مدل دستگاه ،رنگ و شکل برخی از لوازم جانبی ممکن است با آنچه که در تصویر مشاهده
می کنید متفاوت باشد.
• هنگام تمیز کردن دستگاه از تمیزکننده مخصوص کامپیوتر استفاده کنید.استفاده از تینر ،بنزین ،الکل
یا سایر مواد مشابه ،ممکن است باعث آسیب دیدن یا تغییر شکل ظاهری دستگاه شود.

ﻧﻮﺕ ﺑﻮﻙ
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ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ LAN

1

 1ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ

ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ AC

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ

 -1نوع آداپتور  ACو کابل برق ممکن است با توجه به کشوری که در آن زندگی می کنید متفاوت
باشد ،اما تفاوتی در عملکرد آن ها وجود ندارد.
 -2کابل شبکه توصیه شده برای محیط شبکه مطلوب  CAT5یا باالتر است.
3

قسمت های مختلف دستگاه

3

2

1

6
4
5
 1میکروفون داخلی
 2وبکم

 3چراغ نشانگروضعیت وبکم
 4صفحه کلید
 5پد لمسی

 6دکمه روشن/خاموش (

)

توجه :

برای سهولت بیشتر در استفاده از ویندوز ،می توانید از کلیدهای میانبر ( )Hotkeyاستفاده کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر به راهنمای آسان  LGمراجعه نمایید.
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قسمت های مختلف دستگاه
چپ

4

5

3

2

1

راست

micro

SD

9

8

7

5

6

 1پورت برق
1
2
 2پورت  /USB3.0 ( USBپورت شارژ سریع )
 3پورت HDMI

1

 4پورت( USB Type-CTMپورت  / USB3.0می توان به آداپتور  LANمتصل نمود)
 5بلندگوهای داخلی

 6اسالت کارت حافظه میکرو SD

 7پورت هدفون (پورت گوشی ) 4-pole
 8پورت ( USBپورت )USB3.0 1

3

 9اسالت قفل ایمنی (قفل کنسینگتون)

 1در صورت اتصال دستگاه هایی که از  USB3.0پشتیبانی نمی کنند به پورت  USB3.0ممکن است در
عملکرد آن ها اختالل به وجود آید.
 2پورت  USBبا قابلیت شارژ سریع با ویژگی های  USBسازگار بوده و ممکن است این عملکرد در
دستگاه هایی که با ویژگی های  USBسازگار نباشند به درستی کار نکند.
 3پورت گوشی  4-poleاز استانداردهای  4-poleامریکایی پشتیبانی می کند وگوشی های 4-pole
اروپایی ممکن است با اتصال به این پورت درست کار نکنند.
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نکات ایمنی در رابطه با باتری
دستگاه شما مجهز به باتری داخلی است .حتم ًا قبل از اولین استفاده از نوت بوک ،باتری آن را کام ً
ال شارژ کنید.
• باتری ها از جمله اقالم مصرفی هستند که در صورت استفاده به مدت طوالنی به تدریج از عمرآن ها کاسته
می شود.
• باتری داخلی را نمی توان به دلخواه خارج و یا تعویض کرد .خارج کردن باتری باعث باطل شدن ضمانتنامه
دستگاه می شود .در صورت نیاز به خارج کردن باتری یا تعویض آن ،حتما به مرکز خدمات مربوطه
مراجعه نمایید.
• خارج کردن باتری یا تعویض آن شامل هزینه خواهد شد.

نکاتی در رابطه با استفاده از باتری
از باتری های معتبر و تایید شده
توسط شرکت ال جی الکترونیک
استفاده نمایید.
• در غیراینصورت ممکن است
منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ

از قرار دادن باتری در مجاورت
گرما خودداری کنید.
• در غیراینصورت ممکن است
منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

از قرار دادن نوت بوک در حین
استفاده از آن بر روی رختخواب،
فرش یا پتو خودداری کنید.
همچنین از قرار دادن آداپتور در
زیر پتو بپرهیزید.
• این کارباعث ایجاد اختالل در
عملکرد دستگاه شده و ممکن است
به علت باال رفتن بیش از حد دمای
دستگاه منجر به آتش سوزی یا
سوختگی کاربر شود.

از تماس باتری با اشیا فلزی از قبیل
سوییچ اتومبیل ،یا گیره فلزی کاغذ
خودداری کنید.
• در غیر اینصورت ممکن است
باعث ایجاد اختالل در عملکرد باتری
شده یا به علت افزایش بیش از حد
دمای باتری موجب آتش سوزی یا
سوختگی شود.

از استفاده یا نگهداری دستگاه در
دمای  60درجه سانتیگراد یا بیشتر
و یا در مکان هایی که از رطوبت
باال برخوردار هستند ،مانند داخل
اتومبیل یا سونا ،خودداری کنید.
• در غیراینصورت ممکن است
منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

در صورت نشت باتری یا احساس
بوی نامطبوع از باتری ،با مرکز
خدمات پس از فروش تماس
بگیرید.
• در غیراینصورت ممکن است
منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

از روشن نگاه داشتن دستگاه در
مکانی که از تهویه کافی برخوردار
نیست ( مانند کیف)  ،خودداری
نمایید.
• این حالت ممکن است باعث باال
رفتن بیش از حد دمای دستگاه و
در نتیجه آتش سوزی شود.

60

برای شارژ باتری تنها از شارژر
مخصوص خود دستگاه استفاده
نمایید؛ در غیراینصورت ممکن
است باتری آسیب دیده و در نهایت
منجر به آتش سوزی شود.
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نکات ایمنی در رابطه با باتری
چنانچـه از دسـتگاه بـرای مـدت
طوالنـی اسـتفاده نمـی کنیـد ،برای
طوالنـی شـدن عمـر باتـری شـارژ
آن را روی  50درصـد نـگاه داریـد.

برای افزایش طول عمر باتری به
جای آن که پس از شارژ کامل باتری
از دستگاه استفاده کنید؛ قبل از کامل
شدن شارژ باتری ،از آن استفاده
کنید.

% 50

ﺻﺤﻴﺢ

در قسـمت ، LG Control Center
از عملکـرد Extend Battery Life

( افزایـش عمـر باتـری) اسـتفاده
نماییـد .در ایـن قسـمت مـی توانید
بـرای افزایـش عمر باتـری حداکثر
ظرفیت شـارژ باتری را روی %80
تنظیـم کنید.
چنانچه برای مدت طوالنی از
دستگاهی که باتری آن کامال شارژ
شده استفاده نکنید ،عمر باتری
دستگاه کاهش خواهد یافت.

آداپتور LAN
 1آداپتور  LANرا به پورت  USB Type-Cدر دستگاه متصل نمایید.
• پورت  USB Type-Cرا بدون آن که تفاوتی در دو طرف باال و
پایین آن وجود داشته باشد می توان استفاده نمود.
 2کابل شبکه ( )LANرا به آداپتور  LANمتصل کنید.
 3از اتصال به اینترنت اطمینان حاصل کنید.

اتصال به برق
آداپتور  ACبرای اتصال دستگاه به برق و شارژ دستگاه بکار
می رود.
• جز آداپتوری که در هنگام خرید دستگاه در اختیار شما قرار
می گیرد ،از آداپتور های  ACمتفرقه استفاده نکنید.
• بـا توجـه بـه کشـور و محـل زندگـی شـما کابـل بـرق و
آداپتـور ممکـن اسـت متفـاوت باشـد امـا تفاوتـی در
عملکرد آن وجود ندارد.
 -1یک سر کابل برق را به آداپتور و سر دیگر آن را به پریز
برق متصل کنید.
• آداپتور  ACبرای ولتاژ برق  100تا  240ولت قابل استفاده می باشد.
 - 2آداپتور  ACرا به نوت بوک متصل کنید.
• مطمئن شوید که فیش برق کام ً
ال به آداپتور و دستگاه متصل شده باشد.
7

اتصال به برق
به محض اتصال آداپتور  ، ACچراغ آن روشن می شود.

وضعیت

نشانگر برق

روشن

آداپتور  ACمتصل است.

خاموش

آداپتور  ACمتصل نیست.

• چنانچه بخواهید سیستمی را که به حالت هایبرنیت رفته و یا پس از هشدار کم بودن شارژ باتری
خاموش شده را روشن کنید ،سیستم روشن نخواهد شد اما چراغ نمایشگر روشن بودن دستگاه
سه بار چشمک خواهد زد .در چنین حالتی آداپتور  ACرا به دستگاه وصل کرده و قبل از استفاده
از دستگاه باتری را به مقدار کافی شارژ کنید.

!

ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ AC

از خم کردن بیش از حد کابل آداپتور خودداری نمایید.
• در غیر اینصورت ممکن است سیم های داخل کابل پاره شده و موجب برق گرفتگی یا
آتش سوزی شود.

ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ

ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺟﺪﺍﺷﺪﻧﻰ

خاموش کردن سیستم
برای استفاده از گزینه ( Exit Windowsخروج از ویندوز) مراحل زیر را دنبال نمایید:

• برای نمایش منوی  Startکلید
 -ابتدا کلید

و سپس

یا  Ctrl+ Escرا فشار دهید.

را فشار داده و گزینه ( Shut downخاموش) را انتخاب کنید.
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رفع اشکال
در نمایش رنگ نمایشگر اختالل ایجاد شده است.
•
•

از خاموش بودن حالت ( Readerمطالعه) اطمینان حاصل کنید .در صورت روشن بودن حالت
در پایین سمت راست نوار ابزار( )taskbarرا فشار دهید تا خاموش
( Readerمطالعه)  ،کلید
شود.
استفاده از حالت ( Readerمطالعه) و ( Night Lightنورشب) بطور همزمان ممکن است موجب
ایجاد اختالل در رنگ شود .حالت ( Readerمطالعه) یا ( Night Lightنورشب) را روی ( Offخاموش)
تنظیم کنید.
) کلیک راست کرده
برای خاموش کردن حالت ( Night Lightنورشب) ،روی کلید ( Start
و سپس بترتیب  Off <Night Light<Display<System <Settingرا انتخاب کنید.
چنانچه هنوز رنگ صفحه نمایش به حالت عادی بازنگشته است ،با مرکز خدمات ال جی الکترونیک
تماس بگیرید.
حالت ( Readerمطالعه) برای پیشگیری از خستگی چشم کاربر ،روشنایی و رنگ صفحه  LCDرا
مطابق صفحه چاپی تنظیم می کند.

دستگاه روشن نمی شود.
 از اتصال کابل برق اطمینان حاصل کنید. پس از جدا کردن و اتصال مجدد کابل برق کلید  Powerرا فشار دهید. چنانچه مشکلی در رابطه با کابل برق وجود ندارد ،کلید  Powerرا به مدت  4ثانیه فشاردهید ،سپس سیستم مجددا ً راه اندازی خواهد شد .پس از خاموش شدن سیستم منتظر بمانید تا
سیستم عامل کام ً
ال راه اندازی شود.

در حین استفاده از دستگاه ،سیستم متوقف شده یا سیستم کام ً
ال خاموش نمی شود.
 کلید  Powerرا به مدت  4ثانیه فشار دهید و سپس سیستم را مجددا ً راه اندازی کنید .پس ازخاموش شدن سیستم منتظر بمانید تا سیستم مجددا ً روشن شود.
• احتیاط :این کار ممکن است باعث از بین رفتن اطالعات ذخیره نشده شود.
فشار دادن کلید  Powerدر حین کار با دستگاه ممکن است باعث آسیب دیدن هارد دیسک یا
بروز خطا در سیستم شود.

پد لمسی درست کار نمی کند.
 قبل از استفاده از پد لمسی ،با فشار دادن هم زمان کلیدهای  Fnو  ، F5آن را فعال کنید .با هربار فشار دادن کلیدهای  Fnو  ، F5پد لمسی بترتیب از حالت ( Touchpad Offغیرفعال) به
( Touchpad Autoغیرفعال شدن خودکار) و ( Touchpad Onفعال) تغییر وضعیت می دهد.
 در صورتی که پد لمسی کار نمی کند ،احتماالً در حالت ( Touchpad Offغیرفعال) و یا در حالت( Touchpad Autoغیرفعال شدن پد لمسی پس از اتصال ماوس) قرار دارد.
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رفع اشکال
زبان اشتباه را جهت نمایش در ویندوز انتخاب کرده اید.
 جهت اطالع از نحوه آماده سازی اولیه سیستم و تنظیم مجدد زبان به بخش بازیابی سیستم( )Restoring the systemدر راهنمای آسان  LGرجوع کنید.
 از آنجاییکه در حین راه اندازی مجدد سیستم کلیه اطالعات از بین می رود ،باید قبل از انجام این کاریک نسخه پشتیبان ازکلیه اطالعات مهم خود تهیه نمایید.

برخی از وب سایت ها کار نمی کند یا در نمایش آن ها اختالل ایجاد می شود.
پیکربندی  ( Compatiblity Viewسازگاری نمایش صفحات وب)
•
-

کلیک کرده و سپس Compatiblity View Setting

در  Internet Explorerروی آیکون
را انتخاب کنید.
 Internet Explorerاز دکمه  Compatiblity Viewرا در پنجره آدرس پشتیبانی نمی کند.
پس از نمایش صفحه  ،Compatiblity View Settingsآدرس وب سایت را تایپ کرده و روی
 Addکلیک کنید.
برای بستن صفحه  Compatiblity View Settingsروی  Closeکلیک کنید.
غیر فعال کردن وضعیت ( Enhanced Protected Modeافزایش امنیت اینترنت
اکسپلورر) :

-

•

کلیک کرده و بترتیب گزینه
 Internet Explorerرا بر روی دسکتاپ خود باز کنید .روی
 Internet Optionsو سپس برگه  Advanedرا از صفحه انتخاب کنید.
تیک کنار  Enable Enhanced Protected Modeرا حذف کرده ،روی  OKکلیک کنید.
دستگاه را مجددا ً راه اندازی کرده و  Internet Explorerرا اجرا کنید.
پس از دسترسی به وب سایت مورد نظر ،از نصب صحیح پالگین ها مانند  ActiveXاطمینان
حاصل کنید.
توجه  :وضعیت  Enhanced Protected Modeیا ( EPMافزایش امنیت) در اینترنت اکسپلورر
قابلیتی است که اطالعات کاربران را در برابر هکرهایی که ازآسیب پذیری مرورگرها سوء
استفاده می کنند ،محافظت می کند .چنانچه مشکلی در رابطه با  ActiveXیا سایر پالگین ها در
وب سایت مورد استفاده ندارید ،وضعیت ( EPMافزایش امنیت) را فعال نگاه دارید.
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رفع اشکال
از طریق پورت  USBشارژ سریع  ،اتصال با دستگاه برقرار نمی شود.
در برخی از دستگاه های  ،USBبرقراری ارتباط از طریق پورت  USBشارژ سریع امکان پذیر
نمی باشد .در صورت عدم برقراری ارتباط از طریق پورت  USBشارژ سریع مراحل زیر را برای تغییر
پیکربندی سیستم انجام دهید:
• برخی از مدل ها پورت  USBشارژ سریع را پشتیبانی نمی کنند.
) و سپس ( LG Softwareنرم افزار ال جی) را برای اجرای برنامه LG Control Center
( Start - 1
(مرکز کنترل ال جی) انتخاب کنید.
 -2در قسمت ( Power Managementمدیریت برق مصرفی) USB Charging Manager ،
را روی ( Offخاموش) تنظیم کنید.

اتصال شبکه اینترنت بی سیم برقرار نمی شود.
 کلیدهای  Fnو  F6را هم زمان فشار دهید تا از خاموش نبودن دستگاه شبکه بی سیم اطمینانحاصل کنید.
• کلیدهای  Fnو  F6را هم زمان فشار دهید و حالت ( Airplane Modeحالت هواپیما) را روی Off
(خاموش) تنظیم کنید.
) در سمت راست نوار ابزار کلیک کرده و از نمایش صحیح  APاطمینان
روی آیکون ( Wi-Fi
حاصل کنید.
 با هر بار فشار دادن همزمان کلیدهای  Fnو  ،F6شبکه بیسیم و حالت هواپیما در حالت ( Onروشن)و یا ( Offخاموش) قرار می گیرد.
 شما قادر به اتصال به یک شبکه بیسیم حفاظت شده نخواهید بود .در این صورت از مدیر شبکه کمکبخواهید.
 -درایور شبکه بیسیم را مجددا ً نصب نمایید.

سایت یا برنامه مورد نظر اجرا نمی شود.
) را فشار دهیدو سپس بترتیب ( Windows Systemسیستم ویندوز) و
 کلید ( Start( Control Panelصفحه کنترل) را انتخاب کنید.
 بترتیب گزینه های زیر را از چپ به راست انتخاب کنید:View By> Small Icon> User Account >User Account Settings > Never Notify>OK

• ال جی الکترونیک و مایکروسافت استفاده از  User Account Controlرا توصیه می کنند.
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رفع اشکال
نصب مجدد درایورها
 -دکمه ( Start

) را فشار دهید و بترتیب از چپ به راست گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Windows System> Control Panel >View By > Small Icon>Program and Features

سپس درایوری را که قصد نصب مجدد آن را دارید ،حذف کنید.
) و ســپس ( LG Softwareنــرم افــزار ال جــی) را بــرای اجــرای برنامــه
 ابتــدا ( Start( LG Update Centerمرکز بروزرسانی ال جی) انتخاب کنید.
سپس برای نصب مجدد درایورها وارد منوی ( Required Updateبروزرسانی مورد نیاز) یا
( All Listکلیه لیست) شوید.

سیستم کند بوده یا پیغام خطا نشان داده می شود.
 بررسی کنید که سیستم به ویروس یا کدهای مخرب آلوده نشده باشد.و  Eرا هم زمان فشار دهید.
 برای اجرای ویندوز اکسپلورر ،کلید بــر روی درایــو مــورد نظــر کلیــک راســت کــرده و گزینــه هــای  Properties ، Generalو Disc Cleanupرا بترتیب انتخاب کنید و ســپس برای پاک کردن درایور دســتورالعمل ها را دنبال
نمایید.
 توصیه می کنیم" پاک کردن دیسک" را به طور منظم انجام دهید. در صورت برطرف نشدن اشکال برای بازگردانی (بازیابی) تنظیم های اولیه سیستم به بخش"بازگردانی سیستم" در راهنمای آسان  LGمراجعه نمایید.
• احتیاط :بازیابی سیستم ممکن است باعث از بین رفتن اطالعات ذخیره نشده شود.
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