Petunjuk Pengguna

L226WA

Pastikan Anda telah membaca Peringatan Penting sebelum
menggunakan produk ini. Simpan Petunjuk Pengguna (CD) di tempat yang
mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Lihat label yang ditempelkan pada produk dan beritahukan informasi ini
kepada dealer Anda ketika Anda memerlukan servis.

Peringatan Penting
Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan
pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan
terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.
Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang
ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai
pemasangan, penggunaan dan perbaikannya.

Mengenai Keselamatan
Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda
menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai
sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila
kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi
terdekat untuk mendapatkan penggantinya.
Kabel listrik digunakan sebagai perangkat pemutus utama. Pastikan bahwa lubang
soket mudah dijangkau setelah pemasangan.
Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi
buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber
listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.
Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya.
Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat
mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan
Anda untuk mendapatkan penggantinya.
Jangan Membuka Monitor.
Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah
DIMATIKAN.
Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.
Untuk Menghindari Cedera:
Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
Jangan mencoba mendorong penyangga pendorong kecil melewati ambang
pintu atau karpet tebal.
Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:
Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang
lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet
monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
Jangan menambahkan aksesori yang tidak didesain untuk monitor ini.
Selama badai petir atau saat monitor tidak dijagai untuk waktu yang lama,
putuskan sambungan dari lubang steker.
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Peringatan Penting
Pemasangan
Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan
tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.
Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci
piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang.
Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang
dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat
menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena
itu, JANGAN PERNAH:
Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada
tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang
mencukupi.
Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.
Jangan menggosok atau memukul Active Matrix LCD dengan benda keras, karena
hal ini dapat menggores, menodai atau merusak Active Matrix LCD secara
permanen.
Jangan menekan layar LCD dengan jari terlalu lama, karena hal ini dapat
menyebabkan terjadinya bayangan gambar.
Sebagian cacat titik bisa tampak sebagai titik Merah, Hijau atau Biru pada layar.
Namun hal ini tidak memiliki pengaruh atau efek atas kinerja tampilan.
Bila mungkin, gunakan resolusi yang direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas
gambar terbaik untuk tampilan LCD Anda. Bila digunakan dalam suatu mode tanpa
resolusi yang direkomendasikan, perbesaran atau pergerakan gambar mungkin
muncul pada layar. Namun hal ini merupakan karakteristik panel LCD beresolusi
tetap.

Pembersihan
Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada
layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan
sengatan listrik.

Pembungkusan Kembali
Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan
sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi
lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

Pembuangan yang Aman
Lampu fluoresen yang digunakan dalam produk ini mengandung sejumlah kecil
merkuri.
Jangan buang produk ini bersama dengan limbah keluarga umum Anda yang lain.
Pembuangan produk ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas lokal
Anda.
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Menyambungkan Monitor
Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa aliran listrik ke monitor,
sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Menyambungkan ke penyangga

1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada sehelai
kain halus.
2. Rakit Bodi Dudukan ke dalam produk sesuai arah yang benar seperti
ditunjukkan dalam gambar.
Pastikan Anda mendorongnya hingga terdengar bunyi “klik”.

Engsel

Bodi Dudukan

3. Rakit Alas Dudukan ke dalam Bodi Dudukan pada arah yang benar.
4. Setelah dirakit, tegakkan monitor dengan hati-hati dan menghadap ke depan.
Bodi Dudukan

Alas Dudukan

Penting
Gambar ini menunjukkan model sambungan pada umumnya. Monitor Anda mungkin
berbeda dengan model yang ditunjukkan pada gambar.
Jangan membawa produk secara terbalik, hanya dengan memegang penyangga.
Produk bisa jatuh dan rusak atau melukai kaki Anda.

H3

Menyambungkan Monitor
Melepas dudukan
Jenis A
1. Taruh bantal atau kain yang lembut

2. Tempatkan monitor menghadap ke Bawah

pada permukaan yang rata.

di atas bantal atau kain yang lembut.
bagian Kepala

bagian alas
Dudukan

3. Tekan Pengunci ke dalam, Lepaskan dudukan dari bodi dudukan.

4. Lepaskan dudukan dengan menggunakan obeng seperti dalam gambar.
Catatan: Simpan keempat sekrup di tempat yang mudah dijangkau untuk dipakai nanti.

5. Kemas produk seperti ditunjukkan dalam gambar.
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Menyambungkan Monitor
Jenis B
1. Taruh bantal atau kain yang lembut

2. Tempatkan monitor menghadap ke Bawah

pada permukaan yang rata.

di atas bantal atau kain yang lembut.
bagian Kepala

bagian alas
Dudukan

3. Ubah posisi pegangan Anda pada produk seiring dengan putaran Alas Dudukan
sesuai arah panah.

4. Tarik keluar Dudukan untuk melepaskannya.

5. Tekan Pengunci ke dalam, Lepaskan

6. Kemas produk seperti ditunjukkan dalam

dudukan dari bodi dudukan.

gambar.
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Menyambungkan Monitor
Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa sambungan listrik ke monitor,
sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Mengatur posisi monitor Anda

1. Atur posisi panel dalam berbagai cara untuk mendapatkan kenyamanan
maksimum.
Jangkauan Kemiringan : -5˚~20˚

Perputaran : 355˚

Ergonomi
Untuk menjaga ergonomi dan posisi pengamatan yang nyaman, disarankan agar sudut
kemiringan monitor ke arah depan tidak melebihi 5 derajat.
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Nama dan fungsi Komponen

PB

6

PR

COMPONENT

Y

Tampak Belakang

AUDIO
OUT

AC-IN

1

2

HDMI

DVI-D

D-SUB

3

4

5

7

1 Kensington Security Slot
2 Konektor AC-IN : Hubungkan Kabel Listrik
3 HDMI Konektor Sinyal
4 Terminal masukan DVI-D (konektor sinyal digital)
5 D-SUB Analogue Signal Connector
6 Terminal Masukan COMPONENT
7 Audio out Jack(Headset/Earphone/menghubungkan terminal Speaker) :
Anda dapat menggunakan Jack AUDIO-OUT dengan menghubungkan earphone atau
headset apabila menggunakan konfigurasi HDMI.
*AUDIO-OUT hanya tersedia dengan masukan HDMI.
(Anda tidak dapat menggunakannya dengan D-SUB atau komponen
lain apa pun.)

PR

Left Rear [Belakang Kiri]
AUDIO
OUT
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Menghubungkan ke Perangkat Eksternal
Apabila Dihubungkan ke PC Anda

1. Tempatkan monitor pada lokasi yang nyaman dan berventilasi baik di dekat komputer Anda.

PB

Bervariasi tergantung pada model.

PR

COMPONENT

Y

2.
3.

Untuk mengatur tinggi monitor Anda, longgarkan kunci penyangga pada bagian atas
penyangga.
Sambungkan kabel sinyal. Bila telah masuk tepat, eratkan sekrup untuk mengamankan
sambungan. 1
Sambungkan kabel listrik ke dalam lubang listrik yang tepat, yang mudah dijangkau dan dekat
dengan monitor. 2

AUDIO
OUT

HDMI

AC-IN

DVI-D

D-SUB

2 Kabel Listrik 1 Kabel Sinyal

Jenis lubang
listrik

CATATAN
Ini merupakan gambaran
bagian belakang yang
disederhakan.
Bagian belakang ini
menunjukkan model umum;
monitor Anda mungkin berbeda
dari bagian yang ditunjukkan.

2
1

PC

11

Adaptor Mac
Untuk penggunaan pada Apple Macintosh, adaptor steker terpisah dibutuhkan
untuk mengubah konektor 15 pin high density (3 row) D-sub VGA pada kabel
yang disediakan menjadi konektor 15 pin 2 row.

4. Tekan tombol pada panel saklar depan untuk menghidupkan daya.
5. Tekan tombol SOURCE di samping depan monitor.
SOURCE

-+

INPUT

AUTO/SET

A Apabila menghubungkan dengan kabel masukan sinyal DVI.
• Pilih DVI : Sinyal digital DVI.

B Apabila menghubungkan dengan kabel sinyal D-Sub.
• Pilih RGB: Sinyal analog D-Sub.
Catatan

MAC

RGB
DVI
HDMI
Component

*RGB: Untuk menghubungkan kabel
masukan sinyal D-SUB 15 pin
*DVI: Untuk menghubungkan kabel masukan
sinyal DVI

• Cara menghubungkan ke dua komputer.
Hubungkan kabel sinyal (DVI dan D-Sub) ke masing-masing komputer.
Tekan tombol SOURCE di samping depan monitor.
• Hubungkan secara langsung ke stopkontak listrik yang diarde pada
dinding atau bar daya dengan kawat arde.

H8

Menghubungkan ke Perangkat Eksternal
Apabila Menonton DVD/Video/HDTV
Apabila menghubungkan dengan kabel Komponen

1. Hubungkan kabel Komponen dan RCA ke kabel Stereo yang sesuai.
Hubungkan terminal ke soket yang warnanya sama.
Hubungkan kabel listrik.
PB
PR

COMPONENT

Y

2.

AUDIO
OUT

AC-IN

HDMI

DVI-D

D-SUB

Speaker
(tidak termasuk)
AUDIO
IN

Monitor
Kabel Stereo-RCA
(tidak termasuk)
Kabel Komponen
(tidak termasuk)

DVD/VIDEO/HDTV
DVD/VIDEO/HDTV

3. Tekan tombol SOURCE pada samping depan monitor.
SOURCE

-+

AUTO/SET

INPUT

A Apabila menghubungkan dengan kabel
Component [Komponen].
• Pilih Component [Komponen]
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RGB
DVI
HDMI
Component

Menghubungkan ke Perangkat Eksternal
Apabila Menonton DVD/Video/HDTV
Apabila menghubungkan dengan kabel HDMI

PB
PR

COMPONE

1. Hubungkan setiap kabel HDMI dan kabel AUDIO.
AUDIO
OUT

HDMI

DVI-D

D-SUB

Kab l AUDIO
(tidak termasuk)

Speaker
(tidak termasuk)

Kabel HDMI
(tidak termasuk)

DVD/VIDEO/HDTV

2. Tekan tombol SOURCE pada samping depan monitor.
SOURCE

-+

INPUT

AUTO/SET

A Apabila menghubungkan dengan kabel HDMI.
• Pilih HDMI
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RGB
DVI
HDMI
Component

Menghubungkan ke Perangkat Eksternal
Mengatur kabel

PB

COMPONENT

Y

Setelah menghubungkan kabel dengan apik, atur kabel ke Pegagan
Kabel seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut.

AUDIO
OUT

HDMI

AC-IN

DVI-D

AUDIO
OUT

PR

1.

D-SUB

Pegangan Kabel
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Fungsi Panel Kendali
Panel Kendali Depan

Tombol

Saat layar menyala, Gunakan Tombol 'ez Zooming', maka
resolusi layar akan turun satu tingkat.
Gunakan sekali lagi Tombol 'ez Zooming', untuk
mengembalikan ke tampilan semula.
*Dengan sekali sentuh ez-zoom, Anda bisa mendapatkan
resolusi yang dikehendaki serta memperbesar huruf dan
gambar untuk orang tua yang penglihatannya kurang baik, ibu
rumah tangga atau anak-anak yang kurang memahami
komputer.

Resolusi yang disarankan adalah 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
Cara pengaturan resolusi berbeda-beda tergantung S/O atau kartu video. Dalam hal
ini, tanyakan kepada produsen komputer atau kartu video bersangkutan.
Pemberitahuan

Hati-hati, jangan sampai kepala Anda terbentur speaker
sewaktu melepaskan kabel.
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Fungsi Panel Kendali
Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar On
Screen Display [Tampilan Layar Aktif].

Tombol MENU

Controls locked/Controls unlocked
[Controls TERKUNCI/TERBUKA]
Controls locked

Fungsi ini memampukan Anda mengunci pengaturan kendali berjalan,
sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja.
Untuk mengunci pengaturan, lihat fungsi khusus dalam menu OSD lalu
pilih “On” untuk mengunci. Pesan, “Controls locked,” [Kontrol
dikunci] akan ditampilkan. Untuk membuka pengaturan, Tekan terus
tombol MENU dan (+) beberapa saat sampai Anda melihat pesan,
“Controls unlocked” [Kontrol dikunci].

Controls unlocked

Tombol

Gunakan tombol ini untuk memilih ikon atau
menyesuaikan pengaturan layar OSD.

-+

Button (+)SOURCE
Pilih sinyal input [masukan].
SOURCE

-+

AUTO/SET
INPUT

RGB :
Sinyal analog D-Sub 15-pin
DVI :
Sinyal digital
Komponen : DTV SET-TOP BOX, Video, DVD
HDMI:
Sinyal digital HDMI, DTV
SET-TOP BOX, Video, DVD

Tombol

AUTO/SET

For optimal display
change resolution to 1680x1050

RGB
DVI
HDMI
Component

Gunakan tombol ini untuk memasuki suatu pilihan pada
tampilan layar.
PENGATURAN GAMBAR OTOMATIST
Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu
tekan tombol AUTO/SET sebelum memasuki On
Screen Display (OSD). Hal ini akan secara otomatis
menyesuaikan gambar tampilan ke pengaturan ideal
untuk ukuran resolusi layar yang sedang digunakan
(mode tampilan).
Mode tampilan terbaik adalah
- monitor 22 inchi : 1680 x 1050@60Hz

Tombol Listrik

Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan
monitor.

Indikator Listrik

Indikator ini menyala biru bila tampilan berfungsi normal
(Mode On).
Jika tampilan berada dalam Mode Sleep / Tidur ( Hemat
Energi), warna indikator ini akan berubah menjadi kuning.
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Pengaturan Kendali On Screen Display (OSD)
Pengaturan Layar
Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter
pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan
sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan
di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali.
Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia,
yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.
CATATAN
Biarkan monitor stabil sekurangnya 30 menit sebelum melakukan penyesuaian gambar.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah
berikut:

Gerakkan
ke setelan
yang Anda
inginkan

Layar
menu
pop up

Pilih ikon
menu

Gerakkan ke
setelan yang
Anda
inginkan

Pilih ikon
menu

Setel status

Simpan
setelan

1

Tekan Tombol MENU, lalu menu utama OSD akan muncul.

2

Untuk mengakses kontrol, gunakan Tombol

3

Apabila ikon yang Anda inginkan disorot, tekan Tombol OK/AUTO.

4

Gunakan Tombol

5

Terima perubahan dengan menekan Tombol AUTO/SET.

6

Keluar OSD dengan menekan Tombol MENU.

Keluar
dari layar
menu

- +.

- + untuk menyetel item ke tingkat yang dikehendaki.
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Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)
Menu OSD (On Screen Display)
Ikon

Deskripsi Fungsi
Menyesuaikan Warna Layar.

PICTURE

Memilih opsi.
SPECIAL

Penyesuaian Layar.
SCREEN

PIP/DW

Menyesuaikan Fungsi Mode PIP
(Layar Multipel).

PIP

Catatan

OSD(On Screen Display)Dengan fungsi OSD Anda dapat
menyesuaikan status layar dengan nyaman karena tersedia
presentasi grafis.
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Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)
Adjusting Screen Colour

EZ Video

HDMI, Masukan komponen

Fungsi EZ Video secara otomatis menyesuaikan kualitas gambar layar,
tergantung pada lingkungan penggunaan AV.
• Dynamic [Dinamis]: Pilih opsi ini untuk menampilkan gambar yang tajam.
• Standard [Standar]: Status tampilan layar paling umum dan alami.
• Mild [Lembut]: Pilih opsi ini untuk menampilkan gambar yang lembut.
• Game: Pilih opsi ini untuk menikmati gambar yang tajam sewaktu
memainkan game.
• User [Pengguna]: Pilih opsi ini untuk menggunakan pengaturan yang
ditentukan pengguna.
Brightness [Kecerahan]
Untuk menyesuaikan kecerahan layar.
Contrast [Kontras]
To adjust the contrast of the screen.
Color [Warna]
Untuk menyesuaikan warna ke tingkat
yang dikehendaki.
Sharpness [Ketajaman]
Untuk menyesuaikan kejernihan layar.
ACC

HDMI, Masukan komponen

• Warm [Hangat]: Putih agak kemerahan.
• Normal: Putih agak kebiruan.
• Cool [Sejuk]: Putih agak keunguan.

Catatan

Jika pengaturan EZ Video dalam menu Picture [Gambar] disetel ke
Dynamic [Dinamis], Standard [Standar], Mild [Lembut] atau Game, menu
selanjutnya akan secara otomatis disetel.
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Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)
Adjusting Screen Colour

CSM

Hanya PC
• 6500K/9300K/sRGB
Memilih set warna pengaturan pabrik.
6500K: Putih agak kemerahan.
9300K: Putih agak kebiruan.
sRGB : Setel warna layar agar sesuai
dengan warna standar sRGB.
• User [Pengguna]
Pilih opsi ini untuk menggunakan
pengaturan yang ditentukan pengguna.

EZ Video
CSM

User

Brightness [Kecerahan]
Untuk menyesuaikan kecerahan layar.
Contrast [Kontras]
Untuk menyesuaikan kontras layar.
Red / Green / Blue [Merah / Hijau / Biru]
Setel tingkat warna sesuai selera Anda.

EZ Video

BrightnessAA

A

50

ContrastAAA

50

RedAAAA

50

GreenAAAA

50

BlueAAAA

50

User

Catatan * Setelah HDMI dihubungkan ke kotak penataan atas atau video
player seperti DVD player, harap pilih HDMI PC dalam
penyesuaian layar OSD untuk menjalankan CSM untuk 720P @ 60
Hz, 480P @ 60 Hz.
* 720P @ 60 Hz, 480P @ 60 Hz sama dengan PC Timing 1280x720
@ 60 Hz, 640x480 @ 60 Hz.
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Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)
Memilih ops

Input
Child Lock
Language
Power Indicator
Transparency
Reset
DDC-CI

Input

Jika Anda menekan tombol satu
kali, akan muncul Input Signal
Window [Jendela Sinyal
Masukan] berikut ini.
Pilih jenis sinyal yang Anda
inginkan dengan menggunakan
tombol - + .

Input
Child Lock
Language
Power Indicator
Transparency
Reset
DDC-CI

Child lock

Fitur ini dapat mencegah penayangan yang tidak diizinkan. Agar dapat
mengunci setelan layar OSD, setel tab Child lock [Kunci pengaman tayangan
Anak-anak] ke posisi 'On'. Untuk membukanya, lakukan yang berikut ini :
*Tekan terus tombol MENU dan (+) selama beberapa detik. Pesan "Controls locked"
[Kontrol dikunci] seharusnya muncul.

Language

Untuk memilih bahasa yang menampilkan nama kontrol.

Power
Indicator

Gunakan fungsi ini untuk menyetel indikator daya pada samping depan monitor
ke On atau Off.

Transparency

Untuk menyesuaikan transparansi layar menu OSD.

Reset

Gunakan fungsi ini untuk menyetel ulang produk ke standar pabrik. Namun,
pemilihan bahasa tidak akan diinisialisasi.

DDC-CI

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) adalah protokol
komunikasi untuk berkomunikasi antara PC dan monitor.
DDC/CI memungkinkan Anda untuk menyesuaikan rincian fungsi pada PC alihalih pada OSD monitor.
Monitor dapat disesuaikan dengan PC, dengan cara menghubungkan
komunikasi antara PC dan monitor swaktu DDC/CI dalam keadaan ON, dan
monitor tidak dapat disesuaik dengan PC karena komunikasi antara PC dan
monitor terputus apabila DDC/CI dalam keadaan OFF.
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Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)
Penyesuaian Layar
SCREEN
ARC
Auto-configure
Clock
Phase
Position
HDMI

ARC

Untuk memilih ukuran gambar layar.
* Menu beragam, tergantung pada jenis sinyal masukan.
ARC diaktifkan dalam sinyal Video tetapi dinonaktifkan dalam 1080i.
<HDMI(Video), Component input only>

T

SCREEN
ARC

Full

Auto-configure

Original

Clock
Phase
Position
HDMI

Full

Original

AutoConfigure

Fungsi ini hanya sesuai untuk masukan sinyal analog. Tombol ini untuk
penyesuaian otomatis Position [Posisi] layar, Clock [Jam waktu] dan Phase [Fase].

Clock

Fungsi ini hanya sesuai untuk masukan sinyal analog. Untuk meminimalkan bar
atau strip vertikal yang terlihat pada latar belakang layar. Ukuran layar horisontal
akan berubah juga.

Phase

Fungsi ini hanya sesuai untuk masukan sinyal analog. Untuk menyetel fokus
tampilan. Item ini memungkinkan Anda untuk menghilangkan desis horisontal
dan memperjelas atau mempertajam gambar karakter.

Catatan

Apabila Interlace Signal [Sinyal Saling-silang] dimasukkan pada tingkat masukan sumber
RGB, maka menu Auto-Configure [Konfigurasi Otomatis], Clock [Jam waktu], Phase
[Fase] idak dapat digunakan.
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Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)
Position

Fungsi ini hanya sesuai untuk masukan
sinyal analog. Untuk menyetel posisi layar.
Tekan tombol AUTO/SET untuk
menampilkan sub-menu posisi.

SCREEN
ARC
Auto-configure

H-Position

Clock
Phase
Position

V-Position

HDMI

H-Position: Menggerakkan posisi
layar secara horisontal.
V-Position: Menggerakkan posisi
layar secara vertikal.

HDMI

• Video – Digunakan apabila dihubungkan dengan DVD atau SET-TOP BOX melalui HDMI.
* Jika Anda ingin menghubungkan VCR, pilih VIDEO dalam menu ini. Kalau
tidak, Anda mungkin akan melihat bintik warna paad margin layar akibat
perbedaan ukuran layar.
• PC – Digunakan apabila dihubungkan dengann PC melalui HDMI.
* Jika Anda ingin menghubungkan PC, pilih PC dalam menu ini. Kalau tidak,
layar mungkin terlalu besar untuk mendukung sub layar PC

Catatan

Apabila Interlace Signal [Sinyal Saling-silang] dimasukkan pada tingkat masukan sumber
RGB, maka menu Position [Posisi] tidak dapat digunakan.
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Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)
Fungsi [Menyesuaikan Mode PIP (Layar Multipel)
[(Untuk menyesuaikan sub layar)]

On/Off

Off

PIP Input

PIP

Position

On/Off

PIP Input

PIP
etelah memilih PIP dalam menu PIP/DW On/Off,
item menu berikut ini dapat disetel.

Untuk memilih sinyal masukan PIP.

Untuk menyesuaikan posisi layar
PIP.

Position
On/Off
PIP Input
Position

* Tabel berikut ini adalah opsi yang tersedia untuk mencocokkan layar utama dan sub layar.

PIP

RGB

PIP
DVI Component

Main
RGB

O

DVI

O

Compentnt

X

X
O

X

HDMI(PC)

O

X

O

HDMI(Video)

X

X

X

HDMI
(PC)

HDMI
(Video)

O

O

X

X

X

X
X

X
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Pemecahan Masalah
Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

No image
Tidak
ada gambar
appears yang muncul
Apakah kabel listrik
monitor telah
disambungkan?

• Periksa dan lihat apakah kabel listrik telah
tersambung dengan benar ke lubang listrik.

Apakah power (daya)
menyala dan indikator
daya berwarna biru
atau hijau?

• Sesuaikan terang dan kontras.

Apakah indikator listrik • Bila monitor berada dalam mode hemat energi,
coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja
berwarna oranye?
pada keyboard untuk menyalakan layar.
• Coba nyalakan PC.
Apakah Anda melihat
pesan "OUT OF
RANGE" pada layar?

• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di
luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal
monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi’ dalam buku
petunjuk ini dan konfigurasikan monitor Anda
kembali.

• Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan
Apakah Anda melihat
monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel
pesan "CHECK
sinyal dan coba kembali.
SIGNAL CABLE " pada
layar?

Apakah Anda melihat pesan "Controls locked" pada layar?
Apakah Anda melihat
"Controls locked" saat
Anda menekan tombol
MENU?

•Anda dapat mengamankan pengaturan kontrol
yang sekarang aktif, sehingga pengaturan itu tidak
sengaja terubah. Anda dapat membuka kunci
kontrol OSD setiap saat dengan menekan tombol
MENU dan (+) selama beberapa detik: pesan
“Controls unlocked” [Kontrol dibuka], akan
muncul.
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Pemecahan Masalah
Gambar tampilan salah
Posisi Tampilan salah.

• Tekan tombol AUTO/SET untuk menyesuaikan
secara otomatis gambar tampilan Anda ke
pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi
gambar dengan menggunakan ikon posisi H
dan posisi V pada tampilan layar.
• Periksa Control Panel --> Display --> Settings
dan lihat apakah frekuensi atau resolusinya
berubah. Bila ya, sesuaikan kembali video card
ke resolusi yang direkomendasikan.

Pada latar belakang
layar, tampak batang
atau garis vertikal.

• Tekan tombol AUTO/SET untuk menyesuaikan
secara otomatis gambar tampilan Anda ke
pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi
gambar dengan menggunakan ikon CLOCK
pada tampilan layar.

Setiap gangguan
horisontal yang
muncul pada gambar
atau karakter tidak
ditunjukkan secara
jelas.

Warna layar mono
atau abnormal.

Layar berkedip.

• Tekan tombol AUTO/SET untuk menyesuaikan
secara otomatis gambar tampilan Anda ke
pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi
gambar dengan menggunakan ikon PHASE
pada tampilan layar.
• Periksa Control Panel --> Display --> Settings
dan sesuaikan tampilan ke resolusi yang
direkomendasikan atau sesuaikan gambar
tampilan ke pengaturan yang ideal. Pasang
pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit
(warna asli).
• Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan
benar dan gunakan obeng untuk
mengencangkannya bila perlu.
• Pastikan video card dimasukkan dengan benar
ke lubangnya.
• Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24
bit (warna asli) pada Control Panel - Settings.
•Periksa apakah layar diatur ke mode interlace dan
bila ya, ubah ke resolusi yang direkomendasikan.
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Pemecahan Masalah
Apakah Anda telah memasang monitor driver?
Apakah Anda telah
memasang monitor driver?

Apakah Anda melihat
pesan "Unrecognized
monitor, Plug&Play
(VESA DDC) monitor
found"?

• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD
(atau disket) monitor driver yang dilampirkan
bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat
melakukan download atas driver dari web site
kami:http://www.lge.com.
• Pastikan untuk memeriksa apakah video card
mendukung fungsi Plug&Play.

Fungsi audio tidak bekerja.
Tidak ada suara?

Tingkat suara terlalu
rendah.

• Periksa, apakah kabel audio sudah
dihubungkan dengan benar.
• Setel volume.
• Periksa, apakah suaranya sudah disetel
dengan benar.
• Setel volume.
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Spesifikasi
22 inci (55,868cm) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif
Lapisan Anti Kilau
22 inci bidang yang dapat dilihat
Pitch 0,282 mm piksel
Frekuensi Horisontal Analog : 30 - 83kHz (Otomatis)
Input Sync
Digital : 30 - 83kHz (Otomatis)
Frekuensi Vertikal 56 - 75Hz (Otomatis)
Bentuk Input
TTL Terpisah, Positif/Negatif
SOG (Sync On Green)
Digital(Mendukung HDCP)
Input Video
Input Sinyal
Konektor D-Sub 15 pin, Konektor HDMI
Konektor DVI (Digital), Component
Bentuk Input
RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital
Maksimum
Analog - VESA 1680 x 1050@60Hz
Resolusi
Digital - VESA 1680 x 1050@60Hz
Rekomendasi
VESA 1680 x 1050@60Hz
DDC 2B
Plug&Play
Mode
On
: 45 W (Jenis)
Konsumsi Listrik
Modus Sleep [Tidur] ≤
1W
Modus Off [Tidak Aktif] ≤
1W
Dudukan termasuk
Dudukan tidak termasuk
Dimensi & Berat
Lebar 50,17 cm / 19,75 inci
50,17 cm / 19,75 inci
Tinggi 42,19 cm / 16,61 inci
33,74cm / 13,28 inci
Dalam 23,39 cm / 9,21 inci
5,95 cm / 2,34 inci
Netto
5,8 kg (12,78 pon)
Kemiringan/Jangk Kemiringan
-5°~20°
auan Putar
Perputaran
355°
Input Listrik
AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A
Monitor

Kondisi
Lingkungan

Kondisi Pengopersian
Temperatur 10˚C sampai 35 ˚C
Kelembaban 10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi

Kondisi Penyimpanan
Temperatur -20˚C sampai 60 ˚C
Kelembaban 5 % sampai 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Miring/Putar Bersatu( ), Terpisah ( O )
Jenis lubang listrik atau jenis lubang PC
Kabel listrik
CATATAN
Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
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Spesifikasi
Modus Prasetel PC INPUT Preset Modes (Resolusi)
Mode Tampilan
(Resolusi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024

Frekuensi
Horisontal
(kHz)
31,468
31,469
37,50
37,879
46,875
48,363
60,123
67,5
63,981
79,976

Frekuensi
Vertikal (Hz)
70,08
59,94
75
60,317
75
60
75,029
75
60,02
75,035

Mode Tampilan
(Resolusi)

Frekuensi
Horisontal
(kHz)

Frekuensi
Vertikal (Hz)

1680 x 1050
1680 x 1050

64,674
65,290

59,883
59,954

11
*12

* Mode Rekomendasi

Component Video INPUT

HDMI Video INPUT
Frekuensi
Mode Tampilan Horisontal
(Resolusi)
(kHz)
1
2
3
4
5
6

480p
576p
720p
720p
1080i
1080i

Pemberitahuan

31,25
31,50
37,50
45,00
28,12
33,75

Frekuensi
Vertikal (Hz)

1
2
3
4
5
6
7
8

60,00
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00

480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i

15,75
15,62
31,25
31,50
37,50
45,00
28,12
33,75

Hati-hati, jangan sampai kepala Anda terbentur speaker
sewaktu melepaskan kabel.

Indikator
Mode

Mode Tampilan Frekuensi
Horisontal
(Resolusi)
(kHz)

Warna LED

Mode On
Biru
Modus Sleep [Tidur]
Oranye
Modus Off [Tidak Aktif] Tidak menyala
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Frekuensi
Vertikal (Hz)

60,00
50,00
60,00
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00

Spesifikasi
HDMI Type Pin Assignment
No.1

No.19

No.2

No.18

pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Signal Name
T. M. D. S. Data2+
T. M. D. S. Data2 Shield
T. M. D. S. Data2T. M. D. S. Data1+
T. M. D. S. Data1 Shield
T. M. D. S. Data1T. M. D. S. Data0+
T. M. D. S. Data0 Shield
T. M. D. S. Data0T. M. D. S. Clock+
T. M. D. S. Clock Shield
T. M. D. S. ClockCEC
Reserved(In cable but N.C. on device)
SCL
SDA
DDC/CEC Ground
Listrik +5V
Deteksi Hot Plug

Wire

pin

A
B
A
A
B
A
A
B
A
A
B
A
C
C
C
C
D
5V
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling)
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Cara memasang Penyangga Dinding Standar VESA
Monitor memenuhi spesifikasi kepatuhan pelindung penyanggaan
interface VESA.

1. Setelah memindahkan produk untuk

PB
PR

COMPONENT

Y

menghadap ke arah bawah, pastikan untuk
meletakkannya pada kain halus atau bantal
untuk menghindari kerusakan pada
permukaan.
AUDIO
OUT

AC-IN

DC-OUT

HDMI

D-SUB

DVI-D

2. Pisahkan kepada dan dudukan dengan
PB
PR

COMPONENT

Y

menggunakan obeng.

AUDIO
OUT

AC-IN

DC-OUT

HDMI

D-SUB

DVI-D

PB
PR

COMPONENT

Y

3. Atur Stand Base standar VESA.

AUDIO
OUT

AC-IN

DC-OUT

HDMI

DVI-D

Pemasangan dinding VESA
Tersambung ke obyek lain (jenis penyangga dan
jenis terpasang pada dinding. Monitor ini bisa
dipasangi pad antarmuka yang sesuai dengan
standar VESA. Ini harus dibeli secara terpisah
jika diperlukan.)
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, baca
Petunjuk Instruksi Pemasangan Pada Dinding
VESA.

D-SUB

Lubang Keamanan Kensington
Tersambung ke kabel pengunci
yang dapat dibeli secara terpisah
di toko-toko komputer
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Digitally yours

