Kasutusjuhend

L1752H
L1952H
L1752HM
L1952HM

L1752HQ
L1952HQ
L1752HR
L1952HR
Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt labi.
Hoidke

kasutusjuhend (CD) kaeparast,

et seda oleks

vajadusel

holbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustoode tellimisel informeerige
remonditookoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest
andmetest.

Ohutusjuhised
Seade

ning koostatud jargides ohutust kasutajale. Seadme
pohjustada tugevat elektrilooki voi tulekahju.
koikide
seadmesse
Tagamaks
paigaldatud kaitsemehhanismide
haireteta toimimine, jargige jargnevaid paigaldamise, kasutamise ja
hoolduse pohijuhiseid.
on

toodetud

vaar kasutamine voib

Ohutus
Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme
komplekti mittekuuluvat voi seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet,
kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on
vigastatud, votke uhendust seadme tootja voi seadme tootja volitatud
parandustookojaga ning vahetage juhe uue vastu valja.
Toitejuhe on seadme vooluvorgust valjalulitamise pohivahend. Kontrollige,
parast seadme paigaldamist jaaks pistikupesa kergesti ligipaasetavaks.

et

Kuvari toiteks

kasutage vaid kasutusjuhendis voi seadme andmeplaadil viidatud
naitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea tapselt koduse vooluvorgu tehnilisi
andmeid, votke uhendust elektriga varutava firma poole.

tehniliste

Ulekoormatud vahelduvvoolu pisitikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud.
on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud
elektriloogi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks votke
uhendust seadme tootja volitatud remonditookojaga.
Ohtlikud

Arge votke

--

kuvarit lahti.

Kuvari sisemuses ei ole
Seadmes

on

asutaja poolt hooldatavaid komponente.
korgepinge ka siis, kui see on valja lulitatud.
esineb haireid, votke uhendust seadme tootja esindajaga.

ohtlik

Kui kuvari toos

Vigastumiste valtimiseks:
Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see
Kasutage vaid tootja poolt soovitatud

oleks

tugevasti

riiuli

kulge

kinnitatud.

alust.

Tulekahju ning ohtlike olukordade valtimiseks:
Lulitage kuvar alati valja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust
lahkumist lulitage kuvar alati valja.
Jalgige, et lapsed ei lukkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse vaikesi
esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
Arge uhendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nahtud.
Eemaldage kuvari toitejuhtme pistik vooluvorgu pistikupesast aikese ajaks
voi kui jatate kuvari pikemaks ajaks jarelevalveta.
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Paigaldamisel
Jalgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see
toitejuhe nii, et oleks valditud selle kahjustumine.

ei oleks

muljutud. Paigutage

Arge kasutage

kuvarit vee laheduses, nt vann, kraanikauss, koogi kraanikauss,
pesukauss, niiske kelder voi bassein.
Kuvari korpuses on tuulutusavad tootava seadme jahutamiseks. Kaetud
tuulutusavad voivad pohjustada tootava kuvari ulekuumenemise ning haireid seadme
toos ning tulekahjuohtu. Arge KUNAGI:
Katke kinni pohjas olevaid tuulutusavasid
arge asetage monitori voodile,
diivanile, vaibale jne.
Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud kullaldane ventilatsioon.
Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
Paigutage kuvarit radiaatori voi mone muu kuttekeha kohale ega lahedusse.
--

Arge hooruge ega toksige Active
jaada

Matrix LCD-d tugevate esemetega
kriimustused, voite seadet pusivalt kahjustada voi vigastada.

Arge vajutage

LCD ekraani

napuga pikka

aega

--

see

voib

--

kuvarile voivad

pohjustada moningast

jarelkujutist.
Kuvarile voivad tekkida moned
See ei

mojuta

punktivead punane-roheline-sinine

laikudena.

ega muuda kuvari tootamist.

Voimalusel

kasutage soovitatud eraldusvoimet, et kuvari kujutis oleks parima
kvaliteediga. Kui kasutate muud reIiimi kui soovitatud eraldusvoime,
voivad ekraanile tekkida moned mastaabitud voi toodeldud kujutised. See on
omane pusieraldusvoimega LSD paneeli puhul.
voimaliku

Puhastamine
Enne kuvariekraani

pinna puhastamist lulitage ekraan valja.
Kasutage puhastamiseks niisket (mitte marga) lappi. Arge pihustage
otse ekraanile
liigne vedelikupihu voib pohjustada elektriloogi.

aerosooli

--

Pakkimine

Arge visake pakkematerjale ega pakendit ara,
transportida.

Kuvari

transportimiseks teise

neis on tulevikus hea kuvarit
kohta kasutage originaalpakendit.

Kasutusest korvaldamine
Seadmes kasutatav

luminofoorlamp sisaldab vaikeses koguses elavhobedat.
olmejaatmete hulka.
Kasutusest korvaldatud lambi kaitlemine peab toimuma vastavuses kohalike
jaatmekaitluseeskirjadega.

Arge visake lampi

tavaliste

Kuvari uhendamine

-

Antud

joonis

on

ainult kolari mudelitele L1752HM,L1952HM.

Kolari uhendamiseks:
1. Pange
2.

kuvar

Pistke kolari

ekraaniga ules padjale

voi

pehmele

riidele.

valjaulatuv konks toote tagaosas oleva pilu suunas.

Ava

Konks
helikaabel

(Audio DC-In)

3.

Parast kolari ulesseadmist

AUDIO IN

uhendage helikaabel (Audio DC-In) toote tagaossa.

DC-OUT

S3

Kuvari uhendamine
Enne kuvari ulesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar
uhendatud seadmed on valja lulitatud.

ning teised

Jala aluse uhendamine

1. Pange kuvar ekraaniga ules padjale voi pehmele riidele.
2. Paigaldage statiivi korpus toote kulge joonisel naidatud suunas. Jalgige, et lukkate
selle

lopuni,

kuni kuulete

klopsu.

statiivi

korpus

3. Paigaldage statiivialus oigetpidi statiivi korpuse kulge.
4. Tostke kokkupandud monitor ettevaatlikult ules esikuljega enda poole.
statiivi

korpus
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Tahtis
Joonisel

on kujutatud uldiselt monitori uhendamist. Teie monitor voib erineda
joonisel kujutatust.
Olles ulendanud jala aluse, proovige nuud see lahti votta.
Toodet kandes, arge hoidke seda pohi ulespidi ja hoides kinni vaid jala alusest.
Toode voib kukkuda ja puruneda voi vigastada teie jalga.
Vigastuse valtimiseks arge pange katt liugurile.

S4
S4

Kuvari uhendamine
Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on valja lulitatud,
samuti arvutisusteemi ja muude uhendatud seadmete toide oleks
valja lulitatud.

Jala aluse kokkupanemine
1. Reguleerige

monitori

paneeli

asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse

saamiseks.
Kalde nurk

:

-5˚~20˚
20

L1752H /L1752HQ/L1752HR/L1952H / L1952HQ/L1952HR

Korgusvahemik:

maksimaalselt 100

100

Hoiatus!

Kui

reguleerite

monitori

mm

korgust, arge

pange sormi monitori ja aluse pohja
vahele. Voite oma sormi vigastada.

Ergonoomilisus
Soovitatav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse
monitori kaldenurk ettepoole ei uletaks 5 kraadi.
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ja

mugavuse

tagamiseks,

mm

(3,94 tolli).

Kuvari uhendamine
Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on valja lulitatud,
samuti arvutisusteemi ja muude uhendatud seadmete toide oleks
valja lulitatud.

Jala aluse kokkupanemine
L1752HM / L1952HM

Korgusvahemik:

maksimaalselt 60

mm

(2,36 tolli).
60

MARKUS:

Kolarite kasutamisel
naha. Kui kasutate

paigaldage koigepealt kindlasti tokkekate nagu joonisel
korgusfunktsiooni, siis kolarid ei puuduta tugikatet.

stop

Tokkekate

Hoiatus!

on

Kui

vaid

kolaritega

reguleerite

mm

cover

mudelite

monitori

jaoks (L1752HM, L1952HM)

korgust, arge

pange sormi monitori ja aluse pohja
vahele. Voite oma sormi vigastada.
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Kuvari uhendamine

Arvuti kasutamine
1. Paigutage monitor mugavasse, hastiventileeritud asukohta oma arvuti lahedal.
2. Uhendage signaalikaabel. Parast kaabli uhendamist keerake uhenduse
tugevdamiseks

kinni kasikruvid.

3. Uhendage toitejuhe
juurdepaas ning

sobivasse

mis

paikneb

Toitejuhe

1

vooluvorgu pistikupessa,

kuvari laheduses.

millele

on

holbus

2

Signaalkaabel

Erineb olenevalt mudelist.

MARKUS

Vooluvorgu

Joonisel

kujutatud kuvari
tagaseina on lihtsustatud.
Joonis kujutab uldjoonist; Teie
kuvar voib erineda joonisel
kujutatust.

pistikupesa tuup

2

1
Arvuti valjundi tuup
Arvuti

Arvuti

DVI-D(See funktsioon pole koigis riikides saadaval)

MAC
Mac-i adapter
Apple Macintoshi tarvis kasutage eraldi pistikuadapterit, et viia kuvari
komplekti kuuluva 15-kontaktilise suure tihedusega (3-realine) andmekaabli
VGA pistmik ule 15-kontaktiliseks 2-realiseks pistmikuks.

4.

Kuvari sisselulitamiseks

nuppu. Kui kuvar

vajutage esikuljel

on

sisse lulitatud, teostub automaatselt 'Self

Image Setting Function'
(kujutise iseseadistumise funktsioon). (Ainult analoogreIiimis.)

MARKUS
'Self Image Setting Function'? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad voimalikud seaded. Kui
lulitate kuvari esmakordselt sisse, haalestab funktsioon kuvari automaatselt lahtudes olevatest
sisendisignaalidest parimatele voimalikele seadetele. Kui soovite sisselulitatud kuvarit reguleerida voi
soovite teostada seda funktsiooni manuaalselt uuesti, vajutage nuppu 'AUTO/SET' kuvari esikuljel.
Vastasel juhul voite teostada OSD (on-screen display) ekraaniinfo reguleerimismenuus 'Factory reset'
(tehaseseadete taastamine) valiku. Kuid arvestage, et valik taastab koik menuuelemndid valja arvatud

'Language'(keel).
S7
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Kolarite kasutamine

--

Antud

joonis

on

ainult kolari mudelitele L1752HM,L1952HM.

Kulgmine pistikupesa
Kulgmine pistikupesa
Korvaklappide sissepistmisel vaigistatakse
kolar automaatselt.

Tagakulg
AUDIO-sisend

Uhendab *LIINIVALJUNDI (LINE OUT)
pistikupesa personaalarvuti (PC)
helikaardiga.

AUDIO
IN

<Kuvar

-

tagakulg>
*LINE OUT

(Kolarivaljund)

(LIINIVALJUND)

Klemm, mida kasutatakse kolari (sh ka

*Speaker Out

sisseehitatud
*Line Out

(Liinivaljund)

Jalgige,

et

voimendi) uhendamiseks.
personaalarvuti (PC) helikaardi

uhendusklemmi
kontrollitaks. Kui

<PC helikaardi

pistikupesa>

enne

uhendamist kindlasti

personaalarvuti (PC)
helikaardi audiovaljundil on ainult
kolarivaljund, vahendage PC helitugevust.
Kui personaalarvuti (PC) helikaardi
audiovaljund toetab nii kolari- kui ka
liinivaljundit, minge programmi
uhenduslooga abil ule liinivaljundile (vt
helikaardi juhendit).
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Esipaneeli funktsioonid
Esipaneeli nupud

Kulg

Funktsioon

Nupp
MENU

(menuu)

nupp

Kasutage nuppu
valjumiseks.

ekraaniinfo

(OSD) sisenemiseks voi

sellelt

OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA
Funktsioon voimaldab lukustada hetke juhtnuppude
et neid tahtmatult ei muudetaks.
Vajutage ning hoidke nuppu MENU all paar sekundit.
Ekraanile kuvatakse sonum "OSD LOCKED".

seadistused,

OSD

nupud saate avada ukskoik millal vajutades
nuppu MENU paar sekundit. Ekraanile kuvatakse
sonum "OSD UNLOCKED".
ja

nupud

,

Kiirnupp SOURCE
(ALLIKAS)

Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks voi
reguleerimiseks.

Lisateavet leiate

lehekuljelt

S16.

Kasutage seda nuppu D-Sub- voi DVI-pistmiku
aktiveerimiseks. Seda funktsiooni kasutatakse juhul, kui
kuvariga

on

uhendatud kaks arvutit. Vaikesate

S9

on

D-Sub.

Esipaneeli funktsioonid
Funktsioon

Nupp
AUTO/SET

Kasutage

nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks.

(automaatne/seadista)
nupp
AUTO/SET

(automaatne/seadista) nupp
nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks
AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise
Kasutage

reguleerimine)
Ekraaniseadete

reguleerimisel vajutage alati enne
(OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET.
Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele

ekraaniinfosse

seadetele lahtudes ekraani hetke eraldusvoime suurusest

(ekraanireIiim).
Parim ekraanireIiim

Sisselulituse nupp

Sisselulituse

margutuli

on

17-tolline kuvar. 1280

x

1024

19-tolline kuvar. 1280

x

1024

Kasutage

nuppu kuvari sisse-

ja valjalulitamiseks.

Margutuli poleb roheline voi sinine kui ekraan toimib
(sisselulitatud). Kui ekraan on uinakureIiimis
(energia saastmine), muutub margutule varvus

tavareIiimis

tuhmkollaseks.
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Ekraaniinfo
Ekraani

(OSD)

menuuseadete

reguleerimine

reguleerimine

OSD

susteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite
reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud luhinaide, et juhtnuppude
kasutamine oleks kaeparasem. Kaesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel
voimalike seadete ning valikute liigendust.

MARKUS
Enn

kujutise reguleerimist

laske ekraanil vahemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks

Vajutage

MENU nuppu

toimige jargnevalt::

ning seejarel

kuvatakse OSD

Seadesse sisenemiseks
on

esile tostetud,

voi
kasutage
nuppu.
AUTO/SET
vajutage
nuppu.

Elemendi soovitud tasemele seadmiseks
Teiste allmenuude valimiseks

Peamenuusse

vajutage

kasutage

tagasipoordumiseks

voi

MENU nuppu. OSD menuust

MENU nuppu.
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kasutage

peamenuu.
Kui soovitud ikoon

/

nuppe.

AUTO/SET nuppu.

muu

funktsiooni valimiseks

valjumiseks vajutage

kaks korda

Ekraaniinfo

(OSD)

valimine

Jargnevas tabelis on toodud
juhtnuppude menuud.
Peamenuu

seadistamine

koik OSC seadete, seadistuste
AD

Alamenuu

PICTURE

BRIGHTNESS

(kujutis)

CONTRAST
GAMMA

COLOR(varv)

ning

Markused

(heledus)

Ekraani heleduse, teravuse

ning kontrastsustugevuse
reguleerimiseks.

(teravus)

(kontrastsustegur)

PRESET

sRGB

(eelseatud)

6500K

ning

Ekraanivarvi kohandamiseks.

9300K

RED

(punane)

GREEN
BLUE
POSITION

(asend)
TRACKING

(rajastamine)

(roheline)

(sinine)
Ekraanikuva asendi

HORIZONTAL (horisontaalne)

seadmiseks.

VERTICAL (vertikaalne)
CLOCK
PHASE

stabiilsuse

(faas)

SHARPNESS

pildi selguse ja
parandamiseks.

(TERAVUS)

SETUP

LANGUAGE

(seadistus)

OSD POSITION

(OSD asend)

Ekraani teravus

(kell)

(keel)

Ekraanioleku kohandamine

HORIZONTAL

vastavaks

(horisontaalne)

tookeskkonnale.

kasutaja

VERTICAL

(vertikaalne)
WHITE BALANCE

(valge tasakaal)
POWER INDICATOR

(sisselulituse margutuli)
FACTORY RESET

FLATRON
F-ENGINE

MOVIE / TEXT(FILM/TEKST)

Soovitud

USER(KASUTAJA)

voi kohandamiseks.

pildisatete valimiseks

NORMAL(NORMAALNE)
:

A
D

:
:

Reguleeritav
analoogsisend
digitaalsisend

MARKUS
Soltuvalt mudelist voib ikoonide

jarjekord

olla erinev

S12

(S12-S16)

Ekraaniinfo

(OSD)

valimine

ning

seadistamine

Eelnevalt tutvustati OSD susteemi

kasutamisega elemendi valimise ja
protseduuri. Jargnevalt on loetletud menuus kuvatud koikide
ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.

seadistamise
elementide

Vajutage

MENU nuppu

Menuu nimetus

ning seejarel

kuvatakse OSD

peamenuu.

PICTURE

Sub-

Ikoonid

menus

Nupu
nouanne

MENU

:
:

SET

Valju
(vahenda/suurenda)

Seadista

Sisesta

:
:

Vali teine alamenuu

MARKUS
OSD

(ekraaniinfo) menuukeel

ekraanil voib olla

kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.
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Ekraaniinfo

(OSD)

valimine

Peamenuu

PICTURE

ning

seadistamine

Alamenuu

Kirjeldus

(kujutis)
BRIGHTNESS

PICTURE

(heledus)

Ekraani heleduse

reguleerimiseks.

Ekraani kontrasti

reguleerimiseks.

CONTRAST

(kontrast)
GAMMA(gamma)
MENU

:

Valjuda

:

Vahendada

:

Suurendada

Seadistage ekraani
gammavaartus: -50/0/50
Korged gammavaartused kuvavad
kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal
gammavaartus kuvab suure
kontrastsusega kujutisi.

SET : Valida teine alamenuu

COLOR(varv)
Valige

PRESET

COLOR

(eelseatud)

?

ekraani varv..

sRGB:

Haalestage

ekraani varvid

sRGB-standardi

varvispetsifikatsiooni jargi.
?
?

(punane)

Seadistage

punase tasemed.

GREEN(roheline)

Seadistage

rohelise tasemed.

BLUE

Seadistage

sinise tasemed.

RED
MENU

:

Valjuda

:

Vahendada

:

Suurendada

SET : Valida teine alamenuu

POSITION

(sinine)

(asend)

POSITION

:

(horisontaalne)
VERTICAL

Kujutise liigutamiseks ules ja

Valjuda

:

Vahendada

:

Suurendada

vasakule

Kujutise liigutamiseks
paremale.

HORIZONTAL

(vertikaalne)

MENU

6500K:Ornalt punakas valge.
9300K:Ornalt sinakas valge.

SET : Valida teine alamenuu
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ja

alla.

Ekraaniinfo

(OSD)

valimine

Peamenuu

ning

seadistamine

Alamenuu

Kirjeldus

TRACKING(rajastamine)
TRACKING

CLOCK

Ekraani taustas nahtavate vertikaalribade

(kell)

voi

PHASE

voimaldab eemaldada horisontaalse mura
ning muuta selgemaks voi teravustada

(faas)

tahemarkide

--joonte vahendamiseks.

Ekraani fookuse

MENU

:

SHARPNESS Ekraani

Valjuda

reguleerimiseks.

Element

kujutist.

selguse reguleerimiseks.

(TERAVUS)

:

Vahendada

:

Suurendada

SET : Valida teine alamenuu

SETUP

(seadistus)

SETUP

LANGUAGE

Menuude

(keel)

valimiseks.

ja alamenuude

OSD
POSITION

seadistamiseks.

ekraanikeele

OSD akna ekraaniasukoha

(OSD asend)
Kui videokaardi

WHITE
BALANCE

SETUP

valjastus

on

vajalikest

andmetest erinev, voib varvitase

(valge
tasakaal)

Funktsiooni kasutamisel seadistatakse
tase sobivaks videokaardi

standardtasemega,

et

ekraanikujutises

on

nii

signaali

valjastuse

tagada optimaalne

kujutis. Aktiveerige funktsioon

MENU : Valjuda
: Vahendada
: Suurendada
SET : Valida teine alamenuu

seoses

moonutusega videosignaalis halveneda.

valge

kui

kui ka must varv.

POWER

Kasutage funktsiooni

sisselulituse

INDICATO

kuvari

(ON) ja valjalulitamiseks

(sisselulituse
margutuli)

(OFF).

esikuljel

Kui seadeks

Vajutades
margutuli
FACTORY
RESET

(tehaseseadete
taastamine)

on

margutule

OFF, lulitub margutuli valja.

ukskoik millal ON, lulitub sisselulituse
automaatselt sisse.

Koikide vaikimisi tehaseseadete taastamine
'LANGUAGE'

(v.a

(keel)).

Taastamiseks

Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded.
Vajadusel korrake valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon
sisendsignaal on analoogsignaal.
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sisse-

vajutage vahetult

on

nuppu

voimalik vaid siis, kui

.

Ekraaniinfo
Kui

(OSD)
vajutate

(OSD)

valimine

ning

seadistamine

monitori

nuppu

avaneb ekraanikuvade

parempoolsel kuljel,

ekraan.
Menuu nimi
Ikoonid

Alammenuu nimi

FLATRON F-ENGINE

Toodeldud kuva

Tootlemata kuva

unktsiooni F-ENGINE taitmisel ilmuvad ekraanile kaks

tooni, nagu joonisel naha. Toodeldud kuva

on

vasakul

tootlemata kuva aga paremal pool. Haalestatud
kuva kasutamiseks vajutage nuppu AUTO/SET

pool,

(AUTOMAATNE/SEA).
Peamenuu

Alammenuu

Kirjeldus

MOVIE

See funktsioon voimaldab

TEXT

suhtes

holpsasti valida keskkonna
(umbrusvalgustus, pildi tuup jne) optimeeritud
(FILMI parimaid pilditingimusi.
TEKST)
MOVIE(FILM): Video voi filmi animatsioonipildid.
TEXT

USER

(TEKST): Tekstikujutis (Wordi tekstitootlus jne).

User(Kasutaja)
Saate kasitsi

reguleerida heledust,

ACE-d voi RCM-i.

Saate salvestada voi taastada haalestatud vaartuse

isegi juhul,

kui kasutate erinevat keskkonnasatet.
Alammenuu USER

vajutage

(KASUTAJA) funktsiooni haalestamiseks
(AUTOMAATNE/SEA).

...

nuppu AUTO/SET

...

USER
...

BRIGHTNESS

(Heledus): reguleerib ekraani heledust.
ACE(adaptiivne selguse tugevdaja): valib selguse reIiimi.
RCM(tegelik varvihaldus): valib varvireIiimi.

ACE

0

Not

1

Green enhance

1
RCM
2

applied (Mitte rakendatud)
(Rohelise tugevdamine)

2

Flesh tone

3

Color Enhance

(Varske toon)
(Varvi tugevdamine)

SAVE

Valige nupu SET (SEA) abil alammenuu SAVE
(SALVESTA) ning salvestage nuppude abil vaartus
YES (JAH).
NORMAL

See kehtib normaalsetes

(NORMAALNE)
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tootingimustes.

Veaotsing
Enne kui votate uhendust
toodud tabeli

Puudub

remonditookojaga, kontrollige

kuvarit

allpool

jargi.

kujutis

Kas kuvari

toitejuhe

on

?

uhendatud?

Kontrollige,
uhendatud

Kas sisselulituse

margutuli

?

kas

toitejuhe on korralikult
vooluvorgu pistikupessa.

Vajutage sisselulituse

nuppu.

poleb?
Kas kuvar

on

sisse

ning kas
margutule varvus

?

Reguleerige

heledus

ning

teravus.

lulitatud

on

sinine

voi roheline?
Kas

margutule varvus

on

?

kollane?
?

?

kas ekraanile

Kui kuvar
klaviatuuri

energiasaastureIiimis, proovige
liigutada hiirt voi vajutada
ukskoik missugust klahvi.

Proovige

arvuti sisse lulitada.

on

ekraani sisselulitamiseks

on

kuvatud

sonum 'OUT OF

Sonum kuvatakse, kui arvutisignaal
(videokaart) on valjas kuvari horisontaal- voi

vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi
"Tehnilised andmed" ning konfigureerige

RANGE'?

loiku
kuvar

uuesti.

?

kas ekraanile

on

kuvatud sonum

Kontrollige signaalkaablit ning proovige

"CHECK SIGNAL

uuesti.

CABLE"?

Kas ekraanile

on

Sonum kuvatakse, kui ei ole uhendatud
arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel.

kuvatud sonum 'OSD LOCKED'?

Kas MENU nupu
vajutamisel kuvatakse
ekraanile sonum "OSD
LOCKED"?

?

Hetke seadistused saate kindlustada, et

valtida nende tahtmatut muutmist. OSD
seaded saate lahti lukustada

igal ajal

MENU nuppu paar sekundit:
ekraanile kuvatakse sonum "OSD

vajutades

UNLOCKED".
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Veaotsing
Kuvari

kujutis ei ole oige

Kujutise

asend

on

vaar.

?

Kuvari

kujutise parimasse seadesse
vajutage AUTO/SET nuppu. Kui
tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise
asend, kasutades ekraanimenuu H position ja V
position ikoone.
Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning
kontrollige, kas ei muudetud sagedust voi
eraldusvoimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart
seadistamiseks

?

soovitatud eraldusvoimele.
Ekraanitaustal

on

nahtavad

pustised
voi jooned.

?

ribad

Kuvari

kujutise parimasse seadesse
vajutage AUTO/SET nuppu. Kui
tulemus on mitterahuldav, vahendage pustisi
ribasid voi jooni kasutades ekraanikuva CLOCK
seadistamiseks

ikooni.

Kujutises voi

?

Kuvari

kujutise parimasse seadesse
vajutage AUTO/SET nuppu.
Kui tulemus on mitterahuldav, vahendage
pustisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE

seadistamiseks

tahemarkides esinev
horisontaalne mura.

ikooni.
?

Ekraanikuva

on

?

uhevarvile voi
ebaloomulik.

?

?

Ekraanikuva vilgub.

?

Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning
seadistage kuvar soovitatud eraldusvoimele voi
seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele.
Seadistage varv seadele, mis on suurem kui 24 biti
(toene varv).
Kontrollige, kas signaalikaabel on korralikult uhendatud
ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga ule.
Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse
oigesti.
Seadistage varviseade Color Panel Settings
suuremaks kui 24 bitti (toene varv).
--

Kontrollige,

kas ekraan

ulerealaotuse reIiimile

on

ning

seadistatud
kui

jah,

muutke

soovitatud eraldusvoimele.
?

Kontrollige,
olema

kas

suurem
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voolupinge

on

piisav,

see

peab

kui AC100-240 V 50/60 Hz.

see

Veaotsing
Kas olete installeerinud kuvari draiveri?
Kas olete installeerinud

?

kuvari draiveri?

Installeerige

kindlasti kuvari draiver

kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt

komplekti
(voi disketilt).

Draiveri saate alla laadida ka meie

kodulehekuljelt: http://www.lge.com.
Kas ekraanile
sonum

on

kuvatud

'Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found'?

?

Kontrollige,
funktsiooni.
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kas videokaart toetab

Plug&Play

L1752H/L1752HQ/L1752HR

Tehnilised andmed

Kuvar

17 tolli

(43,2 cm)
pind

Flat Panel Active maatriks-TFT LCD

Mittehelkiv

Vaateala 17 tolli

Sunkronisatsiooni
sisestus

Pikselitihedus 0,264

mm

Horisontaalsagedus

Analoog: 30 83kHz(automaatne)
Digitaal : 30 71kHz (Automatic)
56 75Hz (automaatne)
Eraldi TTL, positiivne/negatiivne
SOG (sunkronisatsioon rohelisel)
Digitaal

Vertikaalsagedus
Sisestuse

Videosisestus

Plug&Play
Voolutarbivus

Mootmed ning kaal
(painduva alusega)

-

vorm

15-kontaktiline D-Sub

Signaalisisestus
Sisestuse

Eraldusvoime

-

-

pistmik
DVI-D-pistmik (Digitaal)
RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal

vorm

Maksimaalne

Analoog: VESA 1280 x 1024 @75 Hz
Digitaal : VESA 1280 x 1024 @60 Hz

Soovituslik

VESA 1280

x

1024@60Hz

DDC 2B

SisselulitusreIiimis

30W(Tuupiline)

:

OotereIiimis

≤

1W

ValjalulitusreIiimis

≤

1W
Statiivita

Statiiviga
Laius

36,45 cm / 14,35 tolli
35,18 cm / 13,85 tolli (vahim)
45,18 cm / 17,79 tolli (suurim)
20,74 cm / 8,17 tolli
Sugavus

Korgus

36,45
30,53

cm

/

cm

/

14,35 tolli
12,02 tolli

5,78

cm

/

2,28 tolli

Kaal

3,68 (+0,085) kg (8,17 lbs)

Kaldenurk

Kalle

-5°~20°

Sisendvool

Vahelduvvool 100--240 V

Keskkonnatingimus Tootamistingimused
Temperatuur

ed

Niiskus

Niiskus
Kinnitatud

Signaalikaabel

Kinnitatud

Toitejuhe

Seina

(
(

10°C

--

35 °C

10--80%, mittekondenseeruv

Sailitustingimused
Temperatuur
Statiivialus

50/60 Hz 0,8 A

~

-20 °C
5

--

--

60 °C

90%, mittekondenseeruv

),

Kinnitamata ( O

)

),

Kinnitamata ( O

)

valjundpesa voi personaalarvuti valjundpesa tuupi

MARKUS
Toodud andmed voivad muutuda eelneva hoiatuseta.
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Tehnilised andmed

L1752HM

17 tolli

Kuvar

(43,2 cm)
pind

Flat Panel Active maatriks-TFT LCD

Mittehelkiv

Vaateala 17 tolli

Sunkronisatsiooni
sisestus

Pikselitihedus 0,264

mm

Horisontaalsagedus

Analoog: 30 83kHz(automaatne)
Digitaal : 30 71kHz (Automatic)
56 75Hz (automaatne)
Eraldi TTL, positiivne/negatiivne
SOG (sunkronisatsioon rohelisel)
Digitaal

Vertikaalsagedus
Sisestuse

-

vorm

15-kontaktiline D-Sub

Signaalisisestus

Videosisestus

Sisestuse
Eraldusvoime

Plug&Play

-

-

pistmik
DVI-D-pistmik (Digitaal)
RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal

vorm

Maksimaalne

Analoog: VESA 1280 x 1024 @75 Hz
Digitaal : VESA 1280 x 1024 @60 Hz

Soovituslik

VESA 1280

x

1024@60Hz

DDC 2B

Voolutarbivus

SisselulitusreIiimis

(Kolarita)

OotereIiimis

≤

1W

ValjalulitusreIiimis

≤

1W

Mootmed

ning

kaal

30W(Tuupiline)

:

Statiivita

Statiiviga
Laius

36,44 cm / 14,34 tolli
39,09 cm / 15,39 tolli (vahim)
45,09 cm / 17,75 tolli (suurim)
20,74 cm / 8,17 tolli
Sugavus

Korgus

36,44 cm / 14,34 tolli
34,00 cm / 13,39 tolli
5,78

cm

Kaal

3,88 (+0,085) kg (8,62 lbs)

Kaldenurk

Kalle

-5°~20°

Sisendvool

Vahelduvvool 100--240 V

Keskkonnatingimused Tootamistingimused
Temperatuur
Niiskus

/

2,28 tolli

50/60 Hz 0,8 A

~

10°C

--

35 °C

10--80%, mittekondenseeruv

Sailitustingimused
Temperatuur
Niiskus

-20°C--60°C
5 90%, mittekondenseeruv
--

Statiivialus

Kinnitatud

Signaalikaabel

Kinnitatud

Toitejuhe

Seina valjundpesa voi personaalarvuti valjundpesa tuupi

Audio

Sisendtundlikku

(
(

),
),

Kinnitamata ( O
Kinnitamata ( O

RMS-audiovaljund
Speaker Impedance

)
)

1W+1W(R+L)

0.7Vrms
16Ω

MARKUS
Toodud andmed voivad muutuda eelneva hoiatuseta.
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L1952H/L1952HQ/L1952HR

Tehnilised andmed

19 tolli

Kuvar

(48,19 cm)
pind

Flat Panel Active maatriks-TFT LCD

Mittehelkiv

Vaateala 17 tolli

Sunkronisatsiooni
sisestus

Pikselitihedus 0,294

mm

Horisontaalsagedus

Analoog: 30 83kHz(automaatne)
Digital : 30 71kHz (Automatic)
56 75Hz (automaatne)
Eraldi TTL, positiivne/negatiivne
SOG (sunkronisatsioon rohelisel)
Digitaal

Vertikaalsagedus
Sisestuse

Sisestuse
Eraldusvoime

Plug&Play

15-kontaktiline D-Sub

pistmik
DVI-D-pistmik (Digitaal)
RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal

vorm

Maksimaalne

Analoog: VESA 1280 x 1024 @75 Hz
Digitaal : VESA 1280 x 1024 @60 Hz

Soovituslik

VESA 1280

x

1024@60Hz

DDC 2B

Voolutarbivus

Mootmed

-

vorm

Signaalisisestus

Videosisestus

-

-

ning

SisselulitusreIiimis

33W(Tuupiline)

:

OotereIiimis

≤

1W

ValjalulitusreIiimis

≤

1W

kaal

Statiivita

Statiiviga
Laius

Korgus
Sugavus

40,20 cm / 15,83 tolli
36,47 cm / 14,36 tolli (vahim)
46,47 cm / 18,30 tolli (suurim)
20,74 cm / 8,17 tolli

40,20
33,30
5,80

cm

/

cm

/

cm

Kaal

4,51(+0,085) kg (10,02 lbs)

Kaldenurk

Kalle

-5°~20°

Sisendvool

Vahelduvvool 100--240 V

Keskkonnatingimus Tootamistingimused
Temperatuur

ed

Niiskus

Niiskus
Kinnitatud

Signaalikaabel

Kinnitatud

Toitejuhe

Seina

(
(

2,28 tolli

50/60 Hz 0,8 A

~

10°C

--

35 °C

10--80%, mittekondenseeruv

Sailitustingimused
Temperatuur
Statiivialus

/

15,83 tolli
13,11 tolli

-20 °C
5

--

--

60 °C

90%, mittekondenseeruv

),

Kinnitamata ( O

)

),

Kinnitamata ( O

)

valjundpesa voi personaalarvuti valjundpesa tuupi

MARKUS
Toodud andmed voivad muutuda eelneva hoiatuseta.
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Tehnilised andmed

L1952HM

19 tolli

Kuvar

(48,19 cm)
pind

Flat Panel Active maatriks-TFT LCD

Mittehelkiv

Vaateala 17 tolli

Sunkronisatsiooni
sisestus

Pikselitihedus 0,294

mm

Horisontaalsagedus

Analoog: 30 83kHz(automaatne)
Digital : 30 71kHz (Automatic)
56 75Hz (automaatne)
Eraldi TTL, positiivne/negatiivne
SOG (sunkronisatsioon rohelisel)
Digitaal

Vertikaalsagedus
Sisestuse

-

vorm

15-kontaktiline D-Sub

Signaalisisestus

Videosisestus

Sisestuse
Eraldusvoime

Plug&Play

-

-

pistmik
DVI-D-pistmik (Digitaal)
RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal

vorm

Maksimaalne

Analoog: VESA 1280 x 1024 @75 Hz
Digitaal : VESA 1280 x 1024 @60 Hz

Soovituslik

VESA 1280

x

1024@60Hz

DDC 2B

Voolutarbivus

SisselulitusreIiimis

(Kolarita)

OotereIiimis

≤

1W

ValjalulitusreIiimis

≤

1W

Mootmed

ning

kaal

33W(Tuupiline)

:

Statiivita

Statiiviga
Laius

40,20 cm / 15,83 tolli
40,60 cm / 15,98 tolli (vahim)
46,60 cm / 18,35 tolli (suurim)
20,74 cm / 8,17 tolli
Sugavus

Korgus

40,20
36,75

cm

/

cm

/

15,83 tolli
14,47 tolli

5,80

cm

/

2,28 tolli

Kaal

4,70(+0,085) kg (10,36 lbs)

Kaldenurk

Kalle

-5°~20°

Sisendvool

Vahelduvvool 100--240 V

Keskkonnatingimused Tootamistingimused
Temperatuur
Niiskus

10°C

--

35 °C

10--80%, mittekondenseeruv

Sailitustingimused
Temperatuur
Niiskus

-20°C--60°C
5 90%, mittekondenseeruv
--

Statiivialus

Kinnitatud

Signaalikaabel

Kinnitatud (

Toitejuhe

Seina valjundpesa voi

Audio

RMS-audiovaljund

(

50/60 Hz 0,8 A

~

),

Kinnitamata ( O

)

), Kinnitamata ( O )

Sisendtundlikku

Speaker Impedance

personaalarvuti valjundpesa tuupi
1W+1W(R+L)

0.7Vrms
16Ω

MARKUS
Toodud andmed voivad muutuda eelneva hoiatuseta.
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Eelnevalt seadistatud reIiimid

(resolutsioon)

1

VGA

640

x

350

31.469

70

2

VGA

720

x

400

31.468

70

3

VGA

640

x

480

31.469

60

4

VESA

640

x

480

37.500

75

5

VESA

800

x

600

37.879

60

6

VESA

800

x

600

46.875

75

7

MAC

832

x

624

49.725

75

8

VESA

1024

x

768

48.363

60

9

1024

x

768

60.023

75

10

VESA
MAC

1152

x

870

68.681

75

11

VESA

1152

x

900

61.805

65

*12

VESA

1280

x

1024

63.981

60

**13

VESA

1280

x

1024

79.976

75
*

**

Margutuli
Sisse lulitatud

Roheline voi sinine

Ootel

Tuhmkollane

Valjalulitus

Valja lulitatud

Soovituslik reIiim
Ainult

analoogreIiim

Tehnilised andmed

Signaalipistmiku
1

8

9

16

17

24

viikude kinnistamine

DVI-D-pistmik
Viik

Viik

Signaal(DVI-D)

Signaal(DVI-D)

1

T. M. D. S. Data2-

16

Pistikutajur

2

T. M. D. S. Data2+

17

T. M. D. S. Data0-

3

T. M. D. S. Data2/4

18

T. M. D. S. Data0+

4

T. M. D. S. Data4-

19

T. M. D. S. Data0/5

5

T. M. D. S. Data4+

20

T. M. D. S. Data5-

6

DDC

21

T. M. D. S. Data5+

varje

taktsignaal

varje

7

DDC Data

22

T. M. D. S.

-taktsignaali varje

8

Analoogkaadrisunkronisatsioon.

23

T. M. D. S.

taktsignaal+

9

T. M. D. S. Data1-

24

T. M. D. S.

taktsignaal-

10

T. M. D. S. Data1+

11

T. M. D. S. Data1/3

12

T. M. D. S. Data3-

13

T. M. D. S. Data3+

14

Toide +5 V

15

Maandus (tagasijuht +5 V,

varje

rea-

ja

kaadrisunkronisatsiooni jaoks)
T.M.D.S

(Transition

Minimized Differential

Signaling, miinimumsiirdega diferentsiaalsignaalimine)
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Seinale kinnitatava

plaadi paigaldamine

See toode vastab seinale kinnitatava plaadi voi
umberpaigutusseadme tehnilistele tingimustele.

1. Pange kuvar ekraaniga ules padjale voi pehmele riidele.
2. Eemaldage statiiv, keerates kruvikeerajaga lahti 6 kruvi nagu joonisel

naha.

R
A
E
R

R
A
E
R

3. Seinale

kinnitatava

plaadi paigaldamine

Seinale kinnitatav

plaat (ostetav eraldi)
tuupi voi seinale kinnitatavat tuupi ja on
uhendatav seinale kinnitatava plaadiga.
Palun vt lisateabeks montaaIijuhendit, mis on kaasas
seinale kinnitatava plaadiga.
See

on

aluse

Kensingtoni ohutuspesa
Uhendamiseks turvakaabliga, mis
saadaval eraldi tarvikuna
arvutitarvikute
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on

enamuses

kauplustest.

Digitally yours

