Gebruikshandleiding

M4210D

L

ees zeker de Veiligheidsvoorschriften vóór u het product begint te gebruiken.
Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk
kunt raadplegen.

R

aadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u
ondersteuning nodig hebt.

belangrijk

WARRANTY VOID
IF REMOVED
3850TAZ209Y

Garantie vervalt indien
verwijderd.

Om van duidelijkere en levendiger stereoscopische
beelden te genieten.
controleer of de resolutie ingesteld is op Volledig HD.
De aanbevolen resolutie voor 3D beelden is 1920X1080.
Indien een kijker naar links of rechts beweegt binnen een afstand van meer dan 4m, kan het scherm er
gedimd uit zien.
Houd een afstand van meer dan 4m van het product.

4m

* Indien gebruikt voor anders dan 3D video, kan de kwaliteit van het scherm minder zijn.

De 3D Speler installeren / Genieten van 3D video
(Klik hier voor de juiste Handleiding.)

WAARSCHUWING -Dit is een klasse A product. Dit product kan in een huiselijke omgeving voor
radio verstoring zorgen, in welk geval de gebruiker extra maatregelen dient te nemen.
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Afstandsbediening gebruiken
Functie van de knoppen op de afstandsbediening

• Aan/uit-knop
• Selectieknop ingang
(zie volgende pagina)

Geen functie

• ARC-knop
Hiermee regelt u de beeldgrootte op
het scherm.
• Auto-knop
automatische instelfunctie
(alleen voor analoog signaal)

Geen functie

• CTR.PWR Knop
Schakel de in de monitor
ingebouwde PC in en weer uit.
(De CTR.PWR functie werkt
alleen indien het PC
Controlemenu uitgeschakeld is.)
• Menu-knop
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CTR.
PWR

0

Geen functie

Geen functie

• Afsluit-knop

• Knoppen omhoog en omlaag

• Volume-knop
• Controle-knop

*

• MUTE-knop

Geen functie
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Afstandsbediening gebruiken

• Selectieknop ingang
Als je één keer op de knop
drukt, wordt het venster Input
Signal (ingangssignaal)
weergegeven. Selecteer het
gewenste signaaltype met de
knop
.

1
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3
INPUT

4
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CTR.
PWR

0

RGB
DVI

*

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

AAA Type

1. Open het klepje van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen met de polen (+/-) op
de juiste plaats.
3. Sluit het klepje van het batterijvak.
• Lever gebruikte batterijen in als klein
chemisch afval, zodat het milieu niet wordt
belast.
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Naam en functie van de onderdelen
* De productafbeelding in de handleiding kan afwijken van de werkelijkheid.

Achterzijde

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

REMOTE
CONTROL IN

DVI IN

RGB IN

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

RGB OUT

H/PHONE
OUT
SP/DIF

USB

SERLAL
PORT

OUT
RGB OUT
IN

REMOTE
CONTROL IN

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

RGB IN

DVI IN

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

RGB OUT

H/PHONE
OUT
SP/DIF

USB

OUT
RGB OUT
IN

Stroomaansluiting: sluit het netsnoer aan
Vaste poort afstandsbediening
RS-232C Seriepoorten (IN, OUT)
RGB, DVI Poorten (IN, UIT)
Aansluiting pc-geluid
: Sluit de audiokabel aan op de *LINE OUT-aansluiting van de geluidskaart van de pc.
LAN-poorten
RGB uit Poorten
Hoofdtelefoon uit Poort
Optisch Geluid uit Poorten
USB Poorten
Seriepoorten
*LINE OUT
Een connector voor aansluiting op de luidspreker met ingebouwde versterker. Controleer de
overeenkomstige connector van de geluidskaart van de pc voordat u de kabel aansluit. Als de
geluidskaart van de pc alleen een Speaker Out-aansluiting heeft, verlaagt u het volume op de pc.
Als de geluidskaart van de pc zowel Speaker Out als Line Out ondersteunt, activeert u de Line Outaansluiting met behulp van de kaartjumper van het programma (raadpleeg de handleiding bij de
geluidskaart).
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SERLAL
PORT

Aansluiten op externe apparatuur
Aansluiten op uw ingebouwde PC
Bij het aansluiten van de DVI signaal invoerkabel.

1.

Achterzijde van het product

REMOTE
CONTROL IN

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

DVI IN

RGB IN

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

RGB OUT

H/PHONE
OUT
SP/DIF

USB

SERLAL
PORT

OUT
RGB OUT
IN

Sluit het netsnoer aan.

2.

Schakel het product in door op de knop POWER (aan/uit) te drukken.

SOURCE

3.

AUTO/SET

POWER (aan/uit)

Selecteer een ingangssignaal.
Druk op de knop INPUT (bronsignaal) op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren.

INPUT

SET

Of druk op de SOURCE knop aan de achterkant van het product.

SOURCE

AUTO/SET

INPUT
RGB
DVI

• Selecteer DVI : DVI Digitaal signaal.

4.

ON/OFF

Installeer het stuurprogramma dat zich bevindt op de geleverde CD.
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Aansluiten op externe apparatuur
Bij het aansluiten van de D-sub signaal invoerkabel.

1.
2.

Installeer het stuurprogramma dat zich bevindt op de geleverde CD.

Achterzijde van het product

REMOTE
CONTROL IN

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

DVI IN

RGB IN

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

RGB OUT

H/PHONE
OUT
SP/DIF

USB

SERLAL
PORT

OUT
RGB OUT
IN

RGB OUT
RGB IN

Sluit het netsnoer aan.
Maak gebruik van afgeschermde signaal interfacekabels (D-sub 15 pin kabel, DVI-kabel) met
ferrietkernen om de standaard naleving voor het product te behouden.

3.

Schakel het product in door op de knop POWER (aan/uit) te drukken.

SOURCE

AUTO/SET

ON/OFF

POWER (aan/uit)

6

Aansluiten op externe apparatuur
4.

1

Ga met de muisaanwijzer
naar het lege
gebied op het
Windowsscherm (zonder icon
en of taakbalken) en klik op
de rechtermuis
knop.

2

Klik op het menu
“Eigenschappen” in het
popup menu.

1

2

5.

1

Selecteer de tab 'Settings'
(“Instellingen”).

2

7

Klik op de knop 'Advanced'
(“Geavanceerd”).

Aansluiten op externe apparatuur
6.

1

Selecteer
'CATALYST(R)Control
Center' tab.

2

Klik op de knop
'ATICATALYST(R)
ControlCenter'.

7.
1

Selecteer menu
'Display
Manager' (“Sch
erm Manager”).

2

8

Selecteer knop
'Detect Displays'
(“Detecteer
Schermen”).

Aansluiten op externe apparatuur
8.
1
2
1

Selecteer het grijze monitor icoon en druk op de rechtermuisknop.

2

Selecteer menu 'Clone Main with monitor' (‘Kloon hoofd met monitor’).

9.
Klik op de knop 'Yes' (“Ja”).

10.

Selecteer een ingangssignaal.
Druk op de knop INPUT (bronsignaal) op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren.

INPUT

SET

Of druk op de SOURCE knop aan de achterkant van het product.

SOURCE

RGB

AUTO/SET

• Selecteer RGB : 15-pins analoog D-sub-signaal.

Opmerking

INPUT

DVI

• Twee computers aansluiten
Sluit de signaalkabels (DVI en D-sub) op elke computer aan.
Druk op de knop INPUT (bronsignaal) van de afstandsbediening om de computer te selecteren
die u wilt gebruiken.
• Zorg voor een directe aansluiting op een geaard stopcontact of een verdeeldoos met
aarddraad.
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Aansluiten op externe apparatuur
PC aansluiten

1.

Controleer om te beginnen of de computer, het product en de randapparatuur zijn
uitgeschakeld. Sluit vervolgens de signaalingangskabel aan.

A Als u de D-sub-signaalingangskabel aansluit.
B Als u de DVI-signaalingangskabel aansluit.
A

RGB IN

PC

Achterzijde van het product

B

DVI IN

Achterzijde van het product

PC

Sluit de geluidskabel aan.

AUDIO
(RGB/DVI)

PC

Achterzijde van het product

Sluit het netsnoer aan.
Achterzijde van het product

REMOTE
CONTROL IN

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

DVI IN

RGB IN

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

RGB OUT

H/PHONE
OUT
SP/DIF

USB

SERLAL
PORT

OUT
RGB OUT
IN

Opmerking

Maak gebruik van afgeschermde signaal interfacekabels (D-sub 15 pin kabel, DVI-kabel) met
ferrietkernen om de standaard naleving voor het product te behouden.
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Aansluiten op externe apparatuur
2. 1

Schakel het product in door op de knop POWER (aan/uit) te drukken.

SOURCE

AUTO/SET

ON/OFF

POWER (aan/uit)

2 Schakel de pc in.

3.

Selecteer een ingangssignaal.
Druk op de knop INPUT (bronsignaal) op de afstandsbediening om het ingangssignaal te selecteren.

INPUT

SET

Of druk op de SOURCE knop aan de achterkant van het product.

SOURCE

A

AUTO/SET

Als u een D-sub-signaalingangskabel aansluit.
• Selecteer RGB : 15-pins analoog D-sub-signaal.

B

Als u een DVI-signaalingangskabel aansluit.
• Selecteer DVI : digitaal DVI-signaal.

Opmerking

INPUT

INPUT

RGB

RGB

DVI

DVI

• Twee computers aansluiten
Sluit de signaalkabels (DVI en D-sub) op elke computer aan.
Druk op de knop INPUT (bronsignaal) van de afstandsbediening om de computer te selecteren
die u wilt gebruiken.
• Zorg voor een directe aansluiting op een geaard stopcontact of een verdeeldoos met
aarddraad.
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Aansluiten op externe apparatuur
RGB-uitvoer bekijken
Gebruik deze functie als ANALOGE RGB-invoer van een pc wordt weergegeven op het andere product.
• Voor het gebruiken van verschillende producten die op elkaar zijn aangesloten

Sluit het ene uiteinde van de signaalinvoerkabel (15-pins D-sub-signaalkabel) aan op de
RGB OUT-connector van product 1 en het andere uiteinde op de RGB IN-connector van
ander producten.

15-pins D-sub-signaalkabel
RGB IN

RGB IN

RGB IN

RGB IN

RGB OUT

RGB OUT

RGB OUT

RGB OUT

PC

Product 1

Opmerking

Product 2

Product 3

Bij multi aansluiting in/uit cascade formaat, raden we kabels zonder verlies aan.
Si consiglia di utilizzare un distributore di segnali.
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Product 4

Scherm selecteren en aanpassen
Functie van de scherminstellingsknoppen

SOURCE

SOURCE

AUTO/SET

AUTO/SET

Aan/uit-knop

Aan/uit-lampje

Knop MENU

Selectie-/instelknop
schermmenu

ON/OFF

ON/OFF

• Raak de aan/uit-sensor aan.

• Dit lampje is blauw wanneer de monitor normaal werkt (aan staat). Als
de slaapstand (energiebesparende stand) is ingeschakeld, is dit lampje oranje.

• Met deze knop kunt u het schermmenu opvragen/verbergen.

• Met deze knop kunt u een pictogram selecteren of de instelling in het
schermmenu wijzigen.
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Scherm selecteren en aanpassen
Functie van de scherminstellingsknoppen
Indien de resolutie 1920X1080 (RGB Modus)

Knop AUTO/SET

Auto in progress
Indien de resolutie niet 1920X1080 (RGB Modus)
Auto in progress
For optimal display
Change resolution to 1920 X 1080
*Controleer of de resolutie ingesteld is op Volledig.
De aanbevolen resolutie voor 3D beelden is 1920X1080.

Knop SOURCE

• Selecteer het ingangssignaal.

DVI (Digitaal signaal)

RGB(Analoog signaal)

Digitaal signaal en Analoog signaal kunnen niet tegelijkertijd uitgevoerd
worden, dus bij het overzetten van de bron sluit u de connector aan en
schakelt u vervolgens het vermogen in.

IR Receiver

• Het toestel dat het signaal ontvangt van de afstandsbediening.
Deze IR Ontvanger brandt blauw indien het scherm normaal functioneert (aan modus).
Indien het scherm in de slaapmodus (energiebesparende modus) is, zal
dit lampje oranje branden.
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Scherm selecteren en aanpassen
Schermmenu
Pictogram

Omschrijving functie
Beeldfunctie aanpassen.

PICTURE

Geluidsfunctie aanpassen.
SOUND

Tijdfunctie aanpassen.
TIMER

Instelfunctie selecteren.
SPECIAL

Schermfunctie aanpassen.
SCREEN

Opmerking

Schermmenu
Het schermmenu is een grafische weergave aan de hand waarvan u de schermstatus op een
eenvoudige manier kunt aanpassen.
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Scherm selecteren en aanpassen
Schermmenu aanpassen

Naar het
menusch
erm

Naar de aan
te passen
optie

Selecteer een
menupictogram

Naar de aan
te passen
optie

Selecteer een
menupictogram

Pas de status aan

Sla de aanpassing op

Sluit het schermmenu af

• U kunt met de afstandsbediening het schermmenu aanpassen.

1

Druk op de knop MENU om het hoofdmenu op te vragen.

2

U kunt met de knoppen

3

Druk zodra het gewenste pictogram geaccentueerd is op de knop SET (instellen).

4

U kunt de optie met de knoppen

5

Accepteer de wijzigingen door op de knop SET te drukken.

6

Sluit het schermmenu af door op de knop EXIT te drukken.

naar de gewenste optie navigeren.

op de gewenste waarde instellen.

Scherm automatisch aanpassen
Indien de resolutie 1920X1080 (RGB Modus)
U moet de schermweergave aanpassen als u het product op een
Auto in progress
nieuwe computer aansluit of de modus wijzigt. In het volgende hoofdstuk wordt besproken hoe u het productscherm optimaal kunt
Indien de resolutie niet 1920X1080 (RGB Modus)
instellen.
Druk op de knop AUTO/SET (auto/selectie) (knop AUTO van de afstandsbediening) voor het analoge pc-signaal. Er wordt dan een optimale schermstatus geselecteerd die bij de huidige modus past.
Als de aanpassing niet naar wens is, moet u de schermpositie, -klok
en -fase in het schermmenu aanpassen.
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Auto in progress
For optimal display
Change resolution to 1920 X 1080

Scherm selecteren en aanpassen
Schermkleur aanpassen

CSM

• 6500K/9300K
Selecteer een door de fabriek ingestelde kl
eurenset.
6500K: Beetje roodachtig wit.
9300K: Beetje blauwachtig wit.
• User (Gebruiker)
Selecteer deze optie om de door de
gebruik gedefinieerde instellingen te
gebruiken.

CSM

Contrast : hiermee stelt u het verschil in tussen
de lichte en donkere niveaus in het beeld.
Brightness (Helderheid) : Hiermee regelt u de
helderheid van het scherm.
Red / Green / Blue (rood/groen/blauw)
Stel uw eigen kleurniveaus in.

CSM
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Scherm selecteren en aanpassen
Audiofunctie aanpassen
SSM

De beste geluidskwaliteit wordt
automatisch geselecteerd op
basis van het soort video dat u
aan het bekijken bent.

SOUND
SSM

Flat

Balance

Music
Movie
Sports
User

• Flat (Plat) : Voor de meest indrukwekkende en natuurlijke audio.
• Music (Muziek) : Selecteer deze optie als u van het originele geluid wilt genieten wanneer u
naar muziek luistert.
• Movie (Film) : Selecteer deze optie voor een sublieme geluidskwaliteit.
• Sports (Spraak) : Selecteer deze optie als u naar sportverslagen kijkt.
• User (Gebruiker) : Selecteer deze optie als u eigen audio-instellingen wilt toepassen.

Balance
(Balans)

Gebruik deze functie om het geluid tussen de

SOUND
SSM
Balance

linker en rechter luidsprekers te balanceren.
0
L

Opmerking

R

Indien aangesloten op uw computer en de ‘SSM’ instelling in het audiomenu is Flat,
Music(Muziek), Movie(Film) of Sports(Sport), is het beschikbare menu Balance(Balans).
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Scherm selecteren en aanpassen
Tijdsfunctie aanpassen
TIMER
Clock
MNT Off timer
MNT On timer
PC Off timer
PC On timer

Met deze functie kunt u de huidige tijd instellen.
1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen
2) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen
selecteren.
3) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen
4) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen
5) Druk om op te slaan op de OK/MENU knop.

Clock

om het menu TIMER (TIJD) te selecteren.
om het menu Clock(Klok) te
om de uren in te stellen (00~23).
om de minuten in te stellen (00~59).

MNT Off timer/
MNT On timer
(MNT Uit
timer/MNT
Aan timer)

De Uit tijd schakelt de set automatisch uit op een vooraf ingesteld tijdstip.
1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen
om het menu TIMER (TIJD) te selecteren.
2) Druk op de knop en vervolgens
knop om het MNT Off time (MNT Uit tijd) of MNT On time
(MNT Aan tijd) te selecteren.
3) Druk op de knop en vervolgens
knop om het On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.
4) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen
om de uren in te stellen (00~23).
5) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen
om de minuten in te stellen (00~59).
6) Alleen Aan tijd functie; Druk op de
knop en vervolgens op de
knop om het volumeniveau
aan te passen.
7) Druk om op te slaan op de OK/MENU knop.

PC Off timer/
PC On timer
(PC Uit
timer/PC Aan
timer)

De Uit tijd schakelt de PC automatisch uit op een vooraf ingesteld tijdstip.
(PC Off/On timer (PC Uit/Aan timer) menu wordt alleen geactiveerd indien de PC
Bediening in het menu Special (Speciaal) uitgeschakeld is).
1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen
om het menu TIMER (TIJD) te selecteren.
2) Druk op de
knop en vervolgens
knop om de PC Off time (PC Uit tijd) of PC On
time (PC Aan tijd) te selecteren.
knop en vervolgens
knop om het On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.
3) Druk op de
4) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen
om de uren in te stellen (00~23).
5) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen
om de minuten in te stellen (00~59).
6) Druk om op te slaan op de OK/MENU knop.

Opmerking

• Deze functies worden dagelijks gebruikt op de vooraf ingestelde tijd indien de aan of uit tijd ingesteld is.
• Uit tijd functie overschrijft de Aan tijd functie indien ze ingesteld zijn op hetzelfde tijdstip.
• De set dient in de uitmodus te staan indien u de Aan tijd wilt gebruiken.
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Scherm selecteren en aanpassen
Opties kiezen

Reset

Input
(Invoer)

Indien u één maal op de knop drukt, zal
het volgende Invoer Signaalvenster
geopend worden. Selecteer het signaaltype waar u de
knop mee wilt
gebruiken.
Reset

Child lock
(Kinderslot)

Selecteer On(Aan) of Off(Uit) met de knoppen
. U kunt de set zo instellen dat deze alleen met
de afstandsbediening kan worden gebruikt. Met deze functie kunt u ongewenst gebruik voorkomen.
U kunt voorkomen dat het schermmenu wordt aangepast door de optie Child lock(Kinderslot) in de stand Aan
te zetten.
U kunt het kinderslot als volgt annuleren:
• Druk op de knop MENU van de afstandsbediening en stel de optie Child lock(Kinderslot) in op Uit.

Language

Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven.

Power indicator

Met deze functie kunt u het aan/uit-lampje aan de voorzijde van het product in- of uitschakelen.
Als u voor Off(Uit) kiest, gaat het lampje uit. Als u voor On(Aan) kiest, wordt het lampje
automatisch ingeschakeld.

Transparency
(Transparantie)

De transparantie van het OSD menuscherm aanpassen.
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Scherm selecteren en aanpassen
Opties kiezen
• Deze functie gebruiken
- U kunt het product aansluiten op verschillende andere producten, en de Tegelmodus functie gebruiken.

Tile mode
Tile mode

Deze modus wordt gebruikt voor het vergroten van het
scherm en voor het weergeven van verschillende producten op het scherm.

Off

H-Size
0
V-Size
0
H-Position

V-Position

Reset
Reset
ID

• Tile mode

U kunt de mozaïekmodus, de stand en grootte van de mozaïektegels instellen en de id
van het huidige product instellen om de locatie te bepalen.

• H Size

Hiermee past u het horizontale formaat van het scherm aan, rekening houdend met het formaat van de bezel.

• V Size

Hiermee past u het verticale formaat van het scherm aan, rekening houdend met het formaat van de bezel.

• H-Position

Hiermee verplaatst u het beeld horizontaal.

• V-Position

Hiermee verplaatst u het beeld verticaal.

• Reset

Functie voor het initialiseren en verlaten van de mozaïekfunctie.
Alle mozaïekinstellingen worden uitgeschakeld als u Tile recall (mozaïek terugzetten) selecteert. In dat geval
wordt het volledige scherm weergegeven.

• ID

U kunt de locatie van het mozaïek selecteren door een id in te stellen
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Scherm selecteren en aanpassen
Opties kiezen
• Tile mode (mozaïekmodus)
- Mozaïekmodus: rij x kolom (rij = 1, 2, 3, 4; kolom = 1, 2, 3, 4)
- 4 x 4 beschikbaar.
- Configuratie van een integratiescherm en een één-op-één-scherm is eveneens mogelijk.

- Tile mode (mozaïekmodus) (product 1 ~ 4) : rij(2) x kolom(2)
rij

ID 1

ID 2

kolom
ID 3

ID 4

- Tile mode (mozaïekmodus) (product 1 ~ 9) : rij(3) x kolom(3)
rij
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9
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kolom

Scherm selecteren en aanpassen
Opties kiezen
- Tile mode (mozaïekmodus) (product 1 ~ 2) : rij(2) x kolom(1)
rij
ID 2

ID 1

kolom

Reset

Gebruik deze functie om het product terug te zetten naar de fabriekstandaard. Taalkeu
ze en PC Controle keuze zullen echter niet geïnitialiseerd worden.

Set ID
Set ID
Logo light

Als u verschillende weergaveproducten hebt
aangesloten, kunt u aan elk product een
uniek identificatienummer toekennen (naamtoewijzing). Geef met de knop
het
gewenste nummer op (1~99) en sluit af.
Met de toegewezen ID's kunt u elk product
apart bedienen met het productbesturingsprogramma.

ID
1

PC Control

Gebruik deze functie om de Logo Weergavelamp aan de voorkant van het product in of uit te
Logo light
(Logo Licht) schakelen. Indien u inschakelt, zal de lamp automatisch ingeschakeld worden.
U kunt de powerinstelling van de in de monitor ingebouwde PC wijzigen.
PC Control
(PC Controle) Aan: Schakel zowel de monitor als de ingebouwde PC in/uit.
Uit: Schakel alleen de ingebouwde PC in/uit.
* De in de monitor ingebouwde PC in of uitschakelen na instellen op Uit?
(a) Druk op de powerknop aan de achterkant van de monitor en de SOURCE knop, tegelijkertijd.
(b)Of, druk op de knop CRT.PWR op de afstandsbediening.
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Scherm selecteren en aanpassen
Klok, fase en positie op het scherm aanpassen

Auto-configure

ARC

Hiermee regelt u de beeldgrootte op het scherm.
(1:1 Menu wordt niet ondersteund bij een hogere resolutie dan 1920 x 1080)

Auto-configure

Met deze knop kunt u de klok, de fase en de positie van het scherm automatisch aanpassen.
Auto configure
(Auto configureren) Deze functie is alleen geschikt voor analoge signaalingangen (uitsluitend bij RGB-PC).

Clock(Klok)

Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond
van het scherm. De horizontale schermgrootte verandert eveneens. Deze functie is
alleen geschikt voor analoge signaalingangen.

Phase(Fase)

Hiermee regelt u scherpstelling van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. Deze functie is alleen geschikt voor
analoge signaalingangen.

Position
(Positie)

De positie van het scherm aanpassen. Deze
functie is uitsluitend geschikt voor analoge signaalinvoer.

Auto-configure
H-Position
0
V-Position
0
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Problemen oplossen
Geen beeld
● Is het netsnoer van het product aangesloten?

• Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact is aangesloten.

● Brandt het aan/uit-lampje?

• Controleer of het product is ingeschakeld.

● Het apparaat staat aan, het aan/uit-lampje
is blauw, maar het scherm is heel donker.

• Stel de helderheid en het contrast opnieuw in.

● Is het aan/uit-lampje oranje?

• Als het product zich in de energiebesparende stand
bevindt, beweegt u de muis of drukt u een toets in.

● Verschijnt de melding "Buiten bereik"?

• Het signaal van de pc (videokaart) bevindt zich
buiten het verticale of horizontale frequentiebereik
van het product. Pas het frequentiebereik aan op
basis van de specificaties in deze handleiding.
* Maximale resolutie
RGB : 1920 X 1080 @60Hz
DVI : 1920 X 1080 @60Hz

● Verschijnt het bericht ‘Energiebesparende modus DVI’?

• sluit de RGB kabel aan en wijzig vervolgens de
invoerbron naar ‘RGB’.
Druk vervolgens op de MENU knop om de PC
controlewaarde in te stellen van het menu
SPECIAAL op “Aan”.
Koppel de RGB kabel los, en schakel
de stroom uit, en schakel de stroom
vervolgens weer in.

● Verschijnt de melding 'Check signal • De signaalkabel tussen de pc en het product is
niet aangesloten. Controleer de signaalkabel.
cable' (Controleer signaalkabel)?
• Druk op de afstandsbediening op INPUT om het
ingangssignaal te controleren.
● Heeft u de INVOER toets gecontroleerd?

Opmerking

• Druk op INPUT menu op de afstandsbediening
om het invoersignaal te controleren.

* Verticale frequentie: u krijgt iets op uw scherm te zien doordat het beeld net als bij een fluorescentielamp elke seconden
tientallen keren wordt gewijzigd. De verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie is het aantal keren dat een beeld per seconden wordt weergegeven. Deze waarde wordt uitgedrukt in Hz.
* Horizontale frequentie: het horizontale interval is de tijd die nodig is om ?n verticale lijn weer te geven. Als 1 wordt gedeeld
door het horizontale interval, kan het aantal horizontale lijnen worden vastgesteld dat elke seconde wordt weergegeven. Dit
is de horizontale frequentie en wordt uitgedrukt in kHz.
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Problemen oplossen
Het beeld ziet er vreemd uit.
● Is de beeldpositie verkeerd?

• Analoog D-sub-signaal – Druk op de knop AUTO
van de afstandsbediening om automatisch de
optimale schermstatus te kiezen voor de huidige
modus. Als de aanpassing niet naar tevredenheid
is, kunt u het positieschermmenu gebruiken.
• Controleer of de resolutie en frequentie van de
videokaart door het product worden ondersteund.
Als de frequentie buiten het bereik valt, moet u de
aanbevolen resolutie instellen via
Configuratiescherm, Beeldscherm, Instellingen.

● Verschijnen er dunne lijnen op de
achtergrond?

• Analoog D-sub-signaal – Druk op de knop AUTO
van de afstandsbediening om automatisch de
optimale schermstatus te kiezen voor de huidige
modus. Als de aanpassing niet naar tevredenheid
is, kunt u het klokschermmenu gebruiken.

● Er verschijnt horizontale ruis of de
tekens zijn wazig.

• Analoog D-sub-signaal – Druk op de knop AUTO
van de afstandsbediening om automatisch de
optimale schermstatus te kiezen voor de huidige
modus. Als de aanpassing niet naar tevredenheid
is, kunt u het faseschermmenu gebruiken.

● Het scherm wordt abnormaal weergegeven.

• Het juiste ingangssignaal is niet verbonden met de
signaalpoort. Sluit de signaalkabel aan die
overeenkomt met het ingangssignaal van de bron.

De geluidsfunctie werkt niet
● Geen geluid.

• Controleer of de audiokabel correct is aangesloten.
• Regel het volume.
• Controleer of de geluidsinstellingen kloppen.

● Geluid is te dof.

• Selecteer een geschikte equalizeroptie.

● Geluid is te zacht.

• Regel het volume.
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Problemen oplossen
Het bericht “Kindervergrendeling” wordt getoond.
● Het bericht 'Child lock on' (“Kindervergrendeling aan”) wordt getoond indien
u op de Menuknop drukt.

• Duw op de MENU knop op de afstandsbediening en
stel de Kindervergrendeling in op de “Uit” stand.

Er blijft een beeld op het scherm staan.
● Wanneer u het product uitschakelt,
blijft er een beeld op het scherm
staan.

• Als u lang ?n beeld laat opstaan, kunnen de pixels
snel beschadigd raken. Gebruik de
schermbeveiliging.

Scherm heeft vreemde kleur.
● Scherm heeft slechte kleurresolutie
(16 kleuren).

• Stel het aantal kleuren in op meer dan 24 bits
(echte kleuren).
Ga naar Configuratiescherm, Beeldscherm,
Instellingen, Kleurkwaliteit in Windows.

● Schermkleur is instabiel of bestaat
uit één enkele kleur.

• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten
of breng de videokaart van de pc opnieuw aan.

● Verschijnen er zwarte plekken op het
scherm?

• Er kunnen verschillende pixels (rood, groen, wit of
zwart) op het scherm verschijnen. Dit kan te maken
hebben met de unieke eigenschappen van het LCDscherm. Het gaat hierbij niet om een storing.

Het toestel werkt niet normaal.
● Het vermogen wordt plotseling uit
geschakeld.

• Is de slaaptimer ingesteld?
• Controleer de stroomcontrole instellingen.
Stroom onderbroken.
• "LET OP! "CAUTION! FAN STOP!"
(“VENTILATOR STOP!") De ventilator is buiten
werking indien de stroom uitgeschakeld is. Neem in
dit geval contact op met uw lokale servicecentrum.
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Specificaties
De specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd met het oog op de verbetering van het product.
42 inch (106,72 cm) TFT (Thin Film Transistor)
LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
Glanswerende laag
Zichtbaar diagonaal beeldformaat: 106,72 cm
0,681 mm (Pixel Pitch)

LCD-scherm

Stroomvoorziening

Nominale spanning
Stroomverbruik

AC 100-240 V~ 50/60 Hz 2,7 A
Ingeschakeld
: 270W Typ.(Met PC), 240W Typ.(Alleen monitor)
Slaapstand
: ≤ 20W (Alleen monitor), 60W(Met PC)
Uitgeschakeld : ≤ 5W

Afmetingen en
gewicht
H

B

D

Breedte x Hoogte x Diepte
99,56 cm (39,19 inches) x 58,76 cm (23,13 inches) x 11,37 cm (4,47 inches)

Netto
32,6 kg (71,88 lbs)

OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Specificaties
De specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd met het oog op de verbetering van het product.

Videosignaal

Max. resolutie

RGB : 1920 X 1080@60Hz
DVI : 1920 X 1080 @60Hz

Aanbevolen resolutie

RGB : WUXGA 1920 X 1080 @60Hz
DVI : WUXGA 1920 X 1080 @60Hz

Horizontale frequentie RGB : 30 - 83 kHz
DVI : 30 - 83 kHz
Verticale frequentie

56 - 60 Hz (RGB / DVI)

Type synchronisatie

Apart/samengesteld/digitaal
15-pins D-sub, DVI(digitaal), RS-232C

Ingangsconnector
Omgevingsvereisten

Bedrijf
Opslag

Temperatuur: 5˚C ~ 35˚C , luchtvochtigheid: 10% ~ 80%
Temperatuur: -20˚C ~ 60˚C , luchtvochtigheid: 5% ~ 95%

OPMERKING
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

29

Specificaties
Pc-modus, vooringestelde modus
Vooringestelde modus
1
2
3
4
5
6
7
8
9

640 x 350
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080

Horizontale Verticale frefrequentie quentie (Hz)
(kHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
44,772
63,981
65,290
66,587

70
70
59
60
60
59
60
59
59

Aan/uit-lampje
Stand

Product

Ingeschakeld
Slaapstand
Uitgeschakeld

Blauw
Oranje
-
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Specificaties
VESA-muurbevestiging
VESA-muurbevestiging
Aangesloten op een ander object (staand en wandmodel. voor deze product is een
VESA-compatibele montageplaat toegestaan.)
Meer informatie vindt u in de handleiding voor de VESA muurbevestiging.

Vergrendelen van het apparaat om diefstal te
voorkomen
Vergrendelingsapparaat
Gebruik deze vergrendelingskabel (Deze
dient dan wel apart te worden
aangeschaft.) om diefstal te voorkomen.
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Specificaties
De USB-kabel (Universal Serial Bus) aansluiten
USB (Universal Serial Bus) is een nieuwe manier om verschillende randapparaten eenvoudig op uw computer aan te sluiten. Met behulp van USB kunt u uw muis, toetsenbord en andere randapparatuur op de
monitor aansluiten in plaats van op de computer. Zo hebt u meer vrijheid uw systeem te configureren. Met
USB kunt u een reeks van maximaal 120 apparaten op één USB-poort aansluiten. Bovendien kunt u deze
apparaten aansluiten wanneer de computer is ingeschakeld of ze afkoppelen, terwijl de functies voor plug
en play en automatische detectie alsmede de configuratie behouden blijven. Deze monitor heeft een geïntegreerde USB-hub met BUS-voeding, waarop maximaal twee andere USB-apparaten kunnen worden
aangesloten.

1.

Sluit de stroomopwaartse poort van de monitor met behulp van de USB-kabel aan op
de stroomafwaartse USB-compatibele pc of een andere hub. (De computer dient over
een USB-poort te beschikken.)

2.

Sluit de USB-compatibele randapparaten aan op de stroomafwaartse poorten van de
monitor.

RGB OUT

H/PHONE
OUT
SP/DIF

USB

SERLAL
PORT

Stroomafwaartse USB-poort x 4
Sluit de kabels van USB toestellen,
zoals muis, geheugenstick of USB
harde schijf, aan.

3.

De USB-aansluitingen van de monitor ondersteunen USB 2,0-en Hoge snelheid-kabels.
Hoge snelheid

Volle snelheid

Gegevensover
drachtsnelheid

480Mbps

12Mbps

Energieverbruik

2,5W
(Max, elke poort)

2,5W
(Max, elke poort)

Lage snelheid
1,5Mbps
2,5W
(Max, elke poort)

OPMERKING
Om de USB-hub-functie te activeren moet de monitor met behulp van de (meegeleverde)
USB-kabel op een USB-compatibele pc (OS) of een andere hub worden aangesloten.
Controleer bij het aansluiten van de USB-kabel of de vorm van de connector aan de kabelzijde
past op de vorm van de aan te sluiten zijde.
Ook als de monitor zich in een energiebesparende stand bevindt, werken USB-compatibele
apparaten gewoon wanneer ze op de USB-poorten (zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts) van de monitor worden aangesloten.
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Verschillende producten bedienen

RS-232C

Met behulp van deze methode kunt u verschillende producten op één pc aansluiten.
U kunt verschillende producten tegelijkertijd bedienen door ze op één pc aan te sluiten.

Kabel aansluiten
Sluit de RS-232C-kabel aan zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
* Het RS-232C-protocol wordt gebruikt voor de communicatie tussen pc en product. U kunt vanaf uw
pc het product in-/uitschakelen, een ingang selecteren of het schermmenu aanpassen.
Product 2

Product 1

Product 3

Product 4

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

OUT

OUT

OUT

OUT

IN

IN

IN

IN

RS-232C-kabel
(niet inbegrepen)

RS-232C-kabel
(niet inbegrepen)

RS-232C-kabel
(niet inbegrepen)

RS-232C configuraties
Zevendraads configuraties (standaard RS-232C-kabel)
Pc
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(Female)

Driedraads configuraties (niet standaard)

Monitor
2
3
5
4
6
7
8

Pc
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

D-Sub 9
(Male)

2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(Female)

Communicatieparameters
▲▲ ▲ ▲ ▲▲▲

Baudsnelheid: 9600bps (UART)
Gegevenslengte: 8 bits
Pariteitsbit: geen
Stopbit: 1 bit
Voortgangsbesturing: geen
Communicatiecode: ASCII-code
Gebruik een “straight” (recht doorgaande) kabel.
N1

Monitor
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(Male)

TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

RS-232C

Verschillende producten bedienen

Lijst met bedieningsfuncties

01. Power(Aan/uit)
02. Input Select(Ingang selecteren)
03. Aspect Ratio(Beeldverhouding)
04. Screen Mute(Beeld dempen)
05. Volume Mute(Volume dempen)
06. Volume Control(Volume regelen)
07. Contrast(Contrast)
08. Brightness(Helderheid)
09. OSD Select(Schermmenu selecteren)
10. Remote On/Off (Afstandsbediening Aan/Uit)
11. Balance(Balans)
12. Select Color Temp (Selecteer de Kleurtemp)
13. Auto Configure (Autoconfiguratie)
14. Red Gain Adjust (Rood Toename)
15. Green Gain Adjust (Groen Toename)
16. Blue Gain Adjust (Blauw Toename)
17. Tiling Mode (Tegelmodus)
18. Tile H Position (Tegel H Positie)
19. Tile H Position (Tegel H Positie)
20. Tile H Size(H grootte mozaïek)
21. Tile V Size(V grootte mozaïek)
22. Tile ID Set(Mozaïek-id instellen)
23. Temperature check (Temperatuurcontrole)
24. Inverter Adjust (Inverter Aanpassen)
25. PC Power On/Off (PC Power Aan/Uit)
26. PC Control On/Off (PC Controle Aan/Uit)
27. Input Selection (Invoerselectie)

N2

OPDRACHT1 OPDRACHT2 DATA (hexa)
k
a
00H - 01H
k
b
01H, 07H,09H
k
c
08H,09H
k
d
00H - 01H
k
e
00H - 01H
k
f
00H - 64H
k
g
00H - 64H
k
h
00H - 64H
k
l
00H - 01H
k
m
00H - 01H
k
t
00H - 64H
k
u
00H - 02H
j
u
01H
j
w
00H - 64H
j
y
00H - 64H
j
z
00H - 64H
d
d
00H - 44H
d
e
00H - 64H
d
f
00H - 64H
d
g
00H - 64H
d
h
00H - 64H
d
i
00H - 10H
d
n
FFH
d
r
00H - 01H
d
s
00H - 01H
d
t
00H - 01H
x
b
01H,06H, 08H

RS-232C

Verschillende producten bedienen

Protocol voor uitzending/ontvangst
Uitzending
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1 (Opdracht 2)]: Eerste opdracht. (k)
* [Command 2 (Opdracht 2)]: Tweede opdracht. (a~u)
* [Set ID]: U kunt de set ID aanpassen om het gewenste product ID nummer in een
speciaal menu te kiezen. Aanpassingsbereik is 1-99. Bij selecteren van Set ID ‘0’
wordt iedere aangesloten set gecontroleerd. Set ID wordt aangegeven als decimaal
(1-255) in het menu en als hexa
decimaal (0x0-0x64) bij verzenden/ontvangen van het protocol.
* [DATA]: Hiermee worden opdrachtgegevens verzonden.
Verzend FF-gegevens om de status van een opdracht te lezen.
* [Cr]: Carriage Return (regelterugloop)
ASCII-code ‘0x0D’
* [ ]: ASCII-code Ruimte (0x20)’

Positieve bevestiging
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Het product verzendt een ACK (bevestiging) in deze indeling bij de ontvangst van
normale gegevens. Op dit moment, met de gegevens in de leesmodus, worden
de huidige statusgegevens weergegeven. Als de gegevens zich in de
schrijfmodus bevinden, worden de gegevens van de pc geretourneerd.
Foutbevestiging
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Het product zendt ACK (erkenning) uit gebaseerd op dit formaat tijdens het
ontvangen van abnormale gegevens van niet geldige functies of
communicatiefouten.
Data
1: Illegale Code
2: Niet ondersteunde functie
3: Wacht nog even

N3

RS-232C

Verschillende producten bedienen

Protocol voor uitzending/ontvangst

▲

01. Power (Inschakelen) (opdracht: a)
Hiermee zet u de set aan en uit.
Uitzending
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Uitschakelen

1: Voeding aan

ff : Lees Status

Bevestiging
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
▲

Hier ziet u of de voeding is in- of uitgeschakeld.
Uitzending
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Data 0: Uitschakelen

1: Voeding aan

ff : Lees Status

Bevestiging
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Het product verzendt een ACK (bevestiging) in deze indeling bij de ontvangst van
normale gegevens. Op dit moment, met de gegevens in de leesmodus, worden de
huidige statusgegevens weergegeven. Als de gegevens zich in de schrijfmodus
bevinden, worden de gegevens van de pc geretourneerd.
02. Input Select (Ingang selecteren) (opdracht: b) (Belangrijkste beeldingang)
▲

Hiermee selecteert u de ingangsbron voor de set.
U kunt ook een ingangsbron selecteren met behulp van de knop INPUT op de
afstandsbediening.
Uitzending
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 1 : RGB
7 : RGB
9 : DVI
Bevestiging
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

N4
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Protocol voor uitzending/ontvangst

▲

03. Aspect Ratio (Beeldverhouding) (opdracht: c) (hoofdvenster)
Hiermee past u de beeldgrootte aan.
U kunt het schermformaat ook aanpassen met de knop ARC (Aspect Ratio Control,
beeldverhouding) op de afstandsbediening of in het schermmenu.
Uitzending
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 8 : Ful (alleen Europa)
9 : 1 : 1 (Werkt alleen indien de huidige resolutie lager is dan de aanbevolen resolutie.)
Bevestiging
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

▲

04. Screen Mute (Beeld dempen) (opdracht: d)
Hiermee schakelt u de beelddemping in/uit.
Uitzending
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Beeld dempen uit (Beeld aan)
1 : Beeld dempen aan (Beeld uit)
Bevestiging
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

N5
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Protocol voor uitzending/ontvangst

▲

05. Volume Mute (Volume dempen) (opdracht: e)
Hiermee schakelt u Volume dempen in en uit.
Uitzending
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Volume dempen aan (Volume uit)
1 : Volume dempen uit (Volume aan)
Bevestiging
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0 : Volume dempen aan (Volume uit)
1 : Volume dempen uit (Volume aan)

▲

06. Volume Control (Volume regelen) (opdracht: f)
Met deze knop regelt u het volume.
Uitzending
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min : 00H ~ Max : 64H
(Hexadecimale code)
Bevestiging
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H

* Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing' op pagina N7.

N6
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Protocol voor uitzending/ontvangst

▲

07. Contrast (Contrast) (opdracht: g)
Hiermee past u het contrast op het scherm aan.
U kunt het contrast ook aanpassen vanuit het menu Picture (Beeld).
Uitzending
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min : 00H ~ Max : 64H
• Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing' hieronder.
Bevestiging
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Bestaande gegevenstoewijzing
0 : Step 0
:
A : Step 10
:
F : Step 15
10 : Step 16
:
64 : Step 100

▲

08. Brightness (Helderheid) (opdracht: h)
Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.
U kunt de helderheid ook aanpassen vanuit het menu Picture (Beeld).
Uitzending
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H
• Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing' hieronder.

Bevestiging
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Bestaande gegevenstoewijzing
0 : Step
:
A : Step 10
:
F : Step 15
10 : Step 16
:
64 : Step 100
N7
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RS-232C

Protocol voor uitzending/ontvangst
▲

09. OSD Select (OSD selecteren) (opdracht: l)
Hiermee schakelt u het schermmenu in of uit.
Uitzending
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0 : OSD Uit

1 : OSD Aan

Bevestiging
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0 : OSD Uit

1 : OSD Aan

▲

10. Remote On/Off (Afstandsbediening Aan/Uit) (opdracht: m)
Vergrendel de knoppen aan de achterkant van de monitor en de knop op de afstandsbediening.
Uitzending
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 0 Uit

1 : Aan

Bevestiging
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0 Uit

1 : Aan

▲

11. Balance (Balans) (opdracht: t)
Hiermee past u de beeldbalans geluid.
Uitzending
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
Min : 00H ~ Max : 64H
32H : Midden
00H : Links

64H : Rechts

Bevestiging
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
32H : Midden

00H : Links

64H : Rechts

N8

RS-232C

Verschillende producten bedienen

Protocol voor uitzending/ontvangst
▲

12. Select Color Temp (Selecteer de Kleurtemp) (opdracht: u)
Pas de schermkleur temperatuur aan.
Uitzending
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0 : Gebruiker
1 : 9300K
2 : 6500K
Bevestiging
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 0 : Gebruiker
1 : 9300K
2 : 6500K

▲

13. Auto Configure (Autoconfiguratie) (opdracht: j u)
Hiermee past u de beeldpositie aan en minimaliseert u de beeldtrillingen automatisch.
Alleen in de modus RGB(PC).
Uitzending
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 1 : Instellen
Bevestiging
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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▲

14. Red Gain Adjust (Rood Toename) (opdracht: j w)
Voor het aanpassen van het rode kleurniveau.
Uitzending
[j][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00H ~ Max : 64H Erkenning
Bevestiging
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Indien uitgevoerd met de 6500K of 9300K geselecteerd, wordt het automatisch gewijzigd naar GEBRUIKER.

▲

15. Green Gain Adjust (Groen Toename) (opdracht: : j y)
Voor het aanpassen van het groene kleurniveau.
Uitzending
[j][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Min : 00H ~ Max : 64H Erkenning

[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Indien uitgevoerd met de 6500K of 9300K geselecteerd, wordt het automatisch gewijzigd naar GEBRUIKER.

▲

16. Blue Gain Adjust (Blauw Toename) (opdracht: : j z)
Voor het aanpassen van het blauwe kleurniveau.
Uitzending
[j][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Min : 00H ~ Max : 64H Erkenning
Bevestiging
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Indien uitgevoerd met de 6500K of 9300K geselecteerd, wordt het automatisch gewijzigd naar GEBRUIKER.
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▲

17. Tiling Mode (Tegelmodus) (opdracht: d d)
Een tegelmodus wijzigen.
Uitzending
[d][d][][Set ID][][Data][x]

Data

Beschrijving

00

Tegelmodus is uit.

12

Modus 1 x 2 (kolom x rij)

13

Modus 1 x 3

14

Modus 1 x 4

...

...

44

Modus 4 x 4

* De gegevens kunnen niet worden ingesteld op 0X of X0, behalve 00.
Bevestiging
[d][][00][][OK/NG][Data][x]

▲

18. Tile H Position (Tegel H Positie) (opdracht: : d e)
Voor het instellen van de horizontale positie.
Uitzending
[d][e][][Set ID][][Data][x]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H Erkenning
(Hexadecimale code)

Bevestiging
[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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▲

19. Tile V Position ()Tegel V Positie) (opdracht: : d f)
Voor het instellen van de verticale positie.
Uitzending
[d][f][][Set ID][][Data][x]
* Het gegevensbereik is van 00 tot 64 (inHex).
Bevestiging
[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

▲

20. Tile H Size (H grootte mozaïek) (opdracht: d g)
Hiermee stelt u de horizontale grootte in.
Uitzending
[d][g][][Set ID][][Data][x]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H

Bevestiging
[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

▲

21. Tile V Size (V grootte mozaïek) (opdracht: d h)
Hiermee stelt u de verticale grootte in.
Uitzending
[d][h][][Set ID][][Data][x]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H

Bevestiging
[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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▲

22. Tile ID Set (Mozaïek-id instellen) (opdracht: d i)
Hiermee wijst u de mozaïek-id toe voor de functie Mozaïek.
Uitzending
[d][i][][Set ID][][Data][x]
Data
Min : 00H ~ Max : 10H
(Hexadecimale code)
Bevestiging
[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

▲

23. Temperature check (Temperatuurcontrole) (opdracht: d n)
Hiermee leest u de temperatuur aan de binnenkant.
Uitzending
[d][n][][Set ID][][Data][x]
* De gegevenswaarde is altijd FF (hexadecimaal).
Bevestiging
[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
Gegevens zijn 1 byte lang in hexadecimale.

▲

24. Inverter Adjust (Inverter Aanpassen) (opdracht: : d r)
De Inverter aanpassen
Uitzending
[d][r][][Set ID][][Data][x]
Data 0 : Inverter Uit
1 : Inverter Aan
Bevestiging
[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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▲

25. PC Power On/Off (PC Power Aan/Uit) (opdracht: : d s)
Voor het in- en uitschakelen van de ingebouwde PC.
Uitzending
[d][s][][Set ID][][Data][x]
Data 0 : PC Power Uit
1 : PC Power Aan
Bevestiging
[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
*Werkt alleen indien PC Controle uitgeschakeld is.

▲

26. PC Control On/Off (PC Controle Aan/Uit) (opdracht: : d t)
In gesynchroniseerde power aan/uit tussen in de monitor ingebouwde PC en de monitor.
Uitzending
[d][t][][Set ID][][Data][x]

Data 0 : Uit
1 : Aan
Bevestiging
[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

▲

27. Input Selection (Invoerselectie) (opdracht: : b) (Hoofd Beeld Invoer)
U kunt tevens een invoerbron selecteren met behulp van de INPUT knop op
de afstandsbediening.
Uitzending
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : RGB
06 : RGB
08 : DVI
Bevestiging
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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IR-codes
Aansluiten
▲

Sluit de afstandsbediening met draad aan op de daarvoor bestemde poort van het product.
IR-code afstandsbediening

▲

Golfvorm van uitgang
Enkelvoudige impuls, gemoduleerd met 37,917 KHz-signaal bij 455 KHz
Tc
Draagfrequentie
FCAR = 1/Tc = fosc/12
Pulsverhouding = T1/Tc = 1/3

T1
▲

Configuratie van frame
• 1e frame

Voorloo
pcode

Lage aangepaste
code

Hoge aangepaste
code

Data code

Data code

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

• Frame herhalen

Code herhalen

Tf

▲

Voorloopcode
9ms

4,5ms
0,55ms

▲

Code herhalen
9ms
2,25ms

▲

Omschrijving bit
• Bit "0"

• Bit "1"
0,56ms

0,56ms

1,12ms

2,24ms

▲

Interval van frame: Tf
• Zolang een toets wordt ingedrukt, wordt de golfvorm verzonden.
Tf

Tf

Tf=108ms@455KHz
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IR-codes
Functie

Opmerking

▲

Knop afstandsbediening

▼

Knop afstandsbediening
▲

00
01
02
03
08
C4
C5
09
0B
43
5B
44
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
D5
C6
79
77
AF

VOL( )

Knop afstandsbediening

VOL( )

Knop afstandsbediening

AAN/UIT

Knop afstandsbediening (aan/uit)

AAN

Discrete IR-code (alleen aan)

UIT

Discrete IR-code (alleen uit)

DEMPEN

Knop afstandsbediening

INPUT
MENU
EXIT
SET

Knop afstandsbediening

Nummertoets 0

Knop afstandsbediening

Nummertoets 1

Knop afstandsbediening

Nummertoets 2

Knop afstandsbediening

Nummertoets 3

Knop afstandsbediening

Nummertoets 4

Knop afstandsbediening

Nummertoets 5

Knop afstandsbediening

Nummertoets 6

Knop afstandsbediening

Nummertoets 7

Knop afstandsbediening

Nummertoets 8

Knop afstandsbediening

Nummertoets 9

Knop afstandsbediening

RGB
DVI

Discrete IR Code (ingangssignaal RGB)

BEELDVERHOUDING

Knop afstandsbediening

BEELDVERHOUDING (1:1)

Discrete IR Code (uitsluitend 1:1-modus)

AUTOCONFIGURATIE

Discrete IR Code

▲

Code(Hexa)

Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening
Knop afstandsbediening

Discrete IR Code (ingangssignaal DVI)
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