Felhasználói útmutató

L246WH
L246WHX

Atermék használata eltt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt. A
jövbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet
helyen.

Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.

Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.

A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy tzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem mködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
Tz és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
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Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürd!kád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m%ködés során keletkez! h! távozását teszik lehet!vé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml! h!t!l a készülék meghibásodhat, és ez
t%zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szell!z!nyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít! szell!zésr!l.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más h!forrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képerny!t olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képerny!t az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El0fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képerny!n. Ezek
nem befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képmin!ség elérése érdekében LCD-monitorán használja
az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér! felbontás mellett használja a készüléket,
akkor torz képek jelenhetnek meg a képerny!n. Ez normális tulajdonsága egy
rögzített felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny! hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny! károsodhat,
és a kép beéghet a képerny!be. Mindenképpen használjon képerny!véd!t a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is el!fordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.

Tisztításkor
A monitor kijelz!jének tisztítása el!tt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képerny!re, mert a túlzott mérték% nedvesség áramütéshez vezethet.

Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.

Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs! kis mennyiség% higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelel!en kell kidobni.
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A képerny csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.

Az állvány csatlakoztatása / Az állvány eltávolítása
1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, eloldalával lefelé.

2. Lgazítsa az állvány talpán lév kampós reteszeket a monitor alján található megfelel
nyílásokhoz.

3. Nyomja bele a reteszeket a nyílásokba.
Talpazat

Nyílás

Reteszek

Állvány törzsét

Vigyázat
A szalag és a rögzíttüske csak az alappal rendelkez monitorokról távolítható el,
ha az alap fel van húzva.
Ellenkez esetben az állvány kiálló részei sérülést okozhatnak.
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A képerny csatlakoztatása
4. A csavar jobb irányú tekerésével csatlakoztassa a monitort a talpazathoz.
*Csavar: A csavar fogantyújával forgassa a csavart.

5.

A vezeték megfelel végének csatlakoztatását követen emelje meg és
fordítsa a monitort elre.

6.

Balra csavarva vegye ki a csavart, így szétválaszthatja a monitort és a
talpazatot.

Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
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A képerny csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.

A képerny helyzetének beállítása
1.

A képernypanelt a különböz irányokban úgy állítsa be, ahogy a legkényelmesebbnek
találja.

Döntési tartomány : -5˚~20˚

Forgatás : 350˚

Magassági tartomány: legfeljebb 3,94 hüvelyk (100,0 mm)
100,0mm

* A magasság beállításakor
ügyeljen a rögzítcsap
eltávolítására.

Ergonómiai szempontok
Az eltávolítás után már nincs szükség a rögzítcsap visszahelyezésére a magasság
beállításához.
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében
javasoljuk, hogy a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
A képerny dlésszögének beállításakor az ujjait ne tegye a képernyház és
az állvány törzse közé. Ellenkez esetbe ugyanis az ujjai megsérülhetnek.
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Alkatrészek megnevezése és funkcióik

9

2

AUDIO
OUT

Hátulnézet

1

8

COMPONENT
AC-IN

DC-OUT

HDMI/DVI

Y

PB

PR

D-SUB

7

6

1

3

2

4

5

1 AC-IN csatlakozó: Hálózati kábel csatlakozása

2 DC-OUT jack-dugó

3 HDMI/DVI jelcsatlakozó

4 KOMPOZIT bemeneti csatlakozó

5 D-SUB analóg jelcsatlakozó
6 Kensington típusú biztonságizár-nyílás
7 USB UP adatfolyam port(1EA)
8 USB DOWN adatfolyam port(2EA)
9 Audio out jack-dugó (fejhallgató-/fülhallgató-/hangszóró-csatlakozó):
Az AUDIO-OUT jack-aljzatot a fülhallgató vagy a fejhallgató csatlakoztatásához
használhatja a HDMI-konfiguráció alkalmazása során.
*Az AUDIO-OUT csak a HDMI-bemenettel együtt alkalmazható.
(D-SUB vagy egyéb összetevkkel nem használható.)

1

2

AUDIO
OUT

A monitor jobb hátsó része

AUDIO
OUT

UB
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Csatlakoztatás küls eszközökhöz
Számítógéphez történ csatlakoztatás
1. Helyezze el a képerny!t egy kényelmes, jól szell!z! helyen a számítógép közelében.
A képerny! magasságának beállításához oldja ki a képerny!állvány tetején található zárat.

2. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg a
csatlakozódugón található csavarokat. 1

3. Dugja be a tápkábelt egy egyszer%en elérhet!, a képerny! közelében lev! táphálózati aljzatba.

2

AUDIO
OUT

Típusonként váltakozik.

1
COMPONENT
DC-OUT

Y

HDMI/DVI

PB

PR

D-SUB

2 Tápkábel

1

Jelkábel

Fali
csatlakozódugóval
szerelt

MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer%sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képerny!t
mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán
láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse
a megfelel! szabványok el!írásait,
árnyékolt, ferritmaggal rendelkez!, 15
érintkez!s D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell
használni.

A
B

PC

Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 t%s nagy s%r%ség% (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját
15 t%s, 2 soros típusúra.

4. A bekapcsoláshoz az elüls! kapcsolópanelen nyomja meg a
5. A monitor elüls! részén nyomja meg az I N P U T gombot.
INPUT

A
B

MAC

gombot.

OK/AUTO

HDMI/DVI jelbemeneti kábellel való összekapcsolás esetén:
• Válassza a H D M I lehet!séget: HDMI/DVI digitális jel.
D-Sub jelbemeneti kábellel való összekapcsolás esetén:
• Válassza az R G B lehet!séget: D-Sub analóg jel.

Megjegyzés

INPUT
RGB
HDMI
Component

• Csatlakoztatás két számítógéphez.
- Csatlakoztassa a megfelel! jelkábelt (HDMI/DVI és D-Sub) az egyes
számítógépekhez. A monitor elüls! részén nyomja meg az INPUT gombot.
• A készüléket közvetlenül földelt fali aljzathoz vagy
földvezetékkel rendelkez! elosztóhoz csatlakoztassa.
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2

Csatlakoztatás küls eszközökhöz
DVD/Videó/HDTV használata esetén
Kompozit kábellel való csatlakoztatás esetén

1. Csatlakoztassa megfelelen a kompozit kábeleket és az RCA–sztereo
átalakítókábelt. A csatlakozókat az azoknak megfelel szín aljzatokhoz
csatlakoztassa.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt.

1

2

AUDIO
OUT

PB
PB

COMPONENT
DC-OUT

HDMI/DVI

Y

PB

PR

D-SUB

PR
PR

Képerny

Hangszóró
AUDIO
IN

Kompozit kábel
(nincs a csomagban)

RCA sztereó kábel
(nincs a csomagban)

DVD/VIDEO/HDTV

PB
PB

PR
PR

DVD/VIDEO/HDTV

3. A monitor elüls részén nyomja meg az I N P U T gombot.
INPUT

INPUT

OK/AUTO

Kompozit kábellel történ csatlakoztatás esetén.
• Válassza a Component (Kompozit) lehetséget
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RGB
HDMI
Component

Csatlakoztatás küls eszközökhöz
DVD/Videó/HDTV használata esetén
HDMI/DVI kábel csatlakoztatása esetén

1

2

AUDIO
OUT

1. Csatlakoztassa a különálló HDMI/DVI és RCA-STEREO kábelt.

COMPONENT

DC-OUT HDMI/DVI

Y

PB

PR

D-SUB

Hangszóró
(nincs a csomagban)

HDMI/DVI
kábel

RCA sztereó kábel
(nincs a csomagban)

DVD/VIDEO/HDTV

2. A monitor elüls részén nyomja meg az I N P U T gombot.
INPUT

OK/AUTO

HDMI/DVI kábellel való összekapcsolás esetén.
• Válassza a H D M I lehetséget
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INPUT
RGB
HDMI
Component

Csatlakoztatás küls eszközökhöz
Az USB (Universal Serial Bus) kábel csatlakoztatása
Az USB (Univerzális soros csatlakozó) egy különleges újítás a számítógép perifériáinak
csatlakoztatásához. Az USB használatával az egeret, a billentyzetet és más USB-eszközöket a
számítógép helyett a monitorhoz csatlakoztathatja. Ezáltal a rendszert sokkal könnyebben rakhatja
össze. Az USB technológia lehetvé teszi, hogy akár 120 eszközt kapcsoljon sorba egyetlen USBportra. Ezenfelül az eszközöket mködés közben is csatlakoztathatja (hot plug), és el is távolíthatja
azokat. A megfelel konfigurálásról a rendszer Plug and Play funkciója gondoskodik. Ez a monitor
egy beépített, BUS-tápellátással rendelkez USB-hubot tartalmaz, amelyhez akár 2 eszköz is
csatlakoztatható.

1.

Csatlakoztassa a monitor kimeneti portját egy USB-kábellel az USB-kompatibilis számítógép
vagy hub bemeneti portjához. (A számítógépnek rendelkezni kell USB-porttal.)
Csatlakoztassa az USB-kompatibilis eszközöket a monitor bemeneti portjához.

Bemeneti USB-port
Ide csatlakoztathatja az USB-kompatibilis
eszközök (például billentyzet, egér stb.)
kábelét.

1

2

AUDIO
OUT

2.

COMPONENT
MI/DVI

Y

PB

PR

D-SUB

Kimeneti USB-port
Ehhez a porthoz kell csatlakoztatni az USBkompatibilis számítógép vagy hub bemeneti
portját egy kábel segítségével.

3.

Csatlakoztassa A monitor USB-csatlakozója az USB 2,0-ás és High Speed
szabványának megfelel kábelek használatát támogatja.
Nagy sebesség

Adatátviteli sebesség
Energiafogyasztás

Teljes sebesség

480 Mbps

12 Mbps

2,5 W

2,5 W

(Legfeljebb, mindegyik porton)

Kis sebesség
1,5 Mbps
2,5W

(Legfeljebb, mindegyik porton) (Legfeljebb, mindegyik porton)

MEGJEGYZÉS
Az USB-funkció bekapcsolásához a monitort egy USB-kompatibilis számítógéphez (operációs
rendszerhez) vagy egy másik hubhoz kell csatlakoztatni a mellékelt USB-kábellel.
Az USB-kábel csatlakoztatásakor gyzdjön meg arról, hogy a csatlakozók alakja megegyezik-e.
Az USB-porthoz csatlakoztatott eszközök még akkor is mködni fognak, ha a monitor
energiatakarékos állapotban van.
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Csatlakoztatás küls eszközökhöz
A kábelek elrendezése
Csatlakoztassa a tápkábelt és a jelkábelt az ábrán látható módon, majd illessze _ket az 1-es
és 2-es kábeltartóba.

1. Illessze az 1-es kábeltartót a furatba.

Helyezze a tápkábelt és a jelkábelt az
1-es kábeltartóba.

1

1

2

2

AUDIO
OUT

AUDIO
OUT

2.

COMPONENT
COMPONENT
DC-OUT

HDMI/DVI

Y

PB

PR

DC-OUT

D-SUB

DC-OUT

HDMI/DVI

HDMI/DVI

Y

PB

PR

D-SUB

Y

1-es kábeltartó

2

AUDIO
OUT

Helyezze a tápkábelt és a jelkábelt az 2-es kábeltartóba. Miközben a kábeltartó
alsó részét lenyomva tartja az egyik kezével, a másik kezével húzza meg a
kábeltartó fels részét az ábrán látható módon.

1

3.

Húzza
COMPONENT
DC-OUT

Nyomja

2-es kábeltartó
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HDMI/DVI

Y

PB

PR

D-SUB

A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek

Válassza ki a bemeneti jelforrást.

INPUT gomb

INPUT

OK/AUTO

: 15-ts D-Sub analóg jel
: HDMI/DVI digitális jel,
DTV SET-TOP BOX, Videó, DVD
Component (Kompozit) : DTV SET-TOP BOX, Videó, DVD
RGB
HDMI

MENU gomb

Controls locked
Controls unlocked

INPUT
RGB
HDMI
Component

Ezzel a gombbal a léphet be a képernyn megjelen
(OSD) beállítási menübe, illetve léphet ki abból.
Controls locked/Controls unlocked
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani. Nyomja le,
és tartsa lenyomva a MENU +
gombot néhány
másodpercig. Az “Controls locked” üzenet jelenik meg.
Az OSD-menü engedélyezéséhez bármikor nyomja le, és
tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig. Ezután az
“Controls unlocked” üzenet jelenik meg.
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A kezelszervek funkciója
Ezzel a gombbal választhatja ki az ikonokat vagy
módosíthatja a beállításokat az OSD menüben.

gomb
gomb

• Ezzel a gombbal közvetlenül szabályozhatja a
számítógép jelének (RGB, HDMI/DVI) fényerejét és
kontrasztját.
Kis kép

gomb
•

(Kép a képben) gomb
A kis képerny a gomb megnyomásával
kapcsolható be és ki.

OK/AUTO
gomb

Auto in progress
For optimal display
change resolution to 1920x1200

F kép

Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a OK/AUTO gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód
1920 x 1200@60Hz

Bekapcsológomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.

Tápfeszültség
indikátor

Ez a jelzfény a képerny üzemszer használata
során kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban
van, ez a jelzfény borostyánszínre vált.
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A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.

Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket

Megjelenik a
képernymen
ü

Helyezze át a
kívánt helyre.

Válassza ki
az ikont

Helyezze át a
kívánt helyre.

Válassza ki az ikont

Módosítsa a
beállítást

Mentse a
beállítást

Lépjen ki a
képernymen
übl

1

Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD-menü.

2

Egy beállítás kijelöléséhez használja a

3

Ha a kívánt ikont kijelölte, nyomja meg a OK/AUTO gombot.

4

A kiválasztott beállítás módosításához használja a

5

A módosítások elfogadásához nyomja meg az OK/AUTO, majd a MENU (Menü) gombot.

6

Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

gombokat.
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gombokat.

A képernyn megjelen beállítások módosítása
OSD (képernyn megjelen) menü
Ikon

Funkció leírása
Beállíthatja a kívánt fényersséget, kontrasztot, színeket és.

PICTURE

A körülményeknek megfelelen módosíthatja a
képerny állapotát.
SPECIAL

A képernyn megjelen kép beállítása.
SCREEN

Módosíthatja a PIP mód funkcióinak beállításait.
PIP

Megjegyzés

OSD (On Screen Display - képernymenü)
Az OSD funkció kényelmes megoldást nyújt a képerny egyes jellemzinek
módosításához azáltal, hogy grafikusan jeleníti meg a paramétereket.

U15

A képernymenü (OSD) lehetségei
A képerny színeinek beállítása

EZ Video

HDMI(Video), kompozit
bemenet

A EZ Video funkció automatikusan beállítja a képerny képminségét az AV
környezettl függen.
• Dynamic (Dinamikus) : A kép élessége növekszik.
• Standard : A legáltalánosabb és legtermészetesebb képminség.
• Mild (Enyhe) : Finom, visszafogott színek állíthatók be így.
• Game (Játék) : Ez a funkció a játékokhoz biztosít éles, dinamikus képet.
• User (Felhasználó) : Itt saját maga állíthatja be a kívánt képminséget.
Contrast
A képerny kontrasztja állítható be.
Brightness
A képerny fényessége állítható be.
Color (Szín)
A képerny színei állíthatók be a kívánt szintre.
Sharpness
A képerny élessége állítható be.
ACC

HDMI(Video), kompozit
bemenet

Gyári beállítású színek kiválasztásához.
• Warm (Meleg) : Kissé vöröses-fehér.
• Normal : Kissé kékes-fehér.
• Cool (Hideg) : Kissé lilás-fehér.

Megjegyzés

Ha a PICTURE (KÉP) menüben az „EZ Video” beállítás értéke Dynamic (Dinamikus),
Standard (Normál), Mild (Szolid), az utána következ menükben az értékek
automatikusan beállítódnak.
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A képernymenü (OSD) lehetségei
A képerny színeinek beállítása

CSM

Csak számítógép
EZ Video

• 6500K/9300K/sRGB
Gyári beállítású színek kiválasztásához.
6500K: Kissé vöröses-fehér.
9300K: Kissé kékes-fehér.
sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• User (Felhasználó) : A felhasználó saját
maga határozhatja meg a kívánt
beállításokat.

CSM

User

Contrast
A képerny kontrasztja állítható be.
Brightness
A képerny fényessége állítható be.

EZ Video

Contrast

50

Brightness

50

Red

50

Green

50

Blue

50

User

Red/Green/Blue(Vörös/Zöld/Kék)
Saját színersség-szintek állíthatók be.
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A képernyn megjelen beállítások módosítása
SEPCIAL kiválasztása

Input
Child lock
Language
Power indicator
Transparency
Reset
DDC-CI

Input (Bemenet)

Az Input gomb egyszeri megnyomására az
alábbi Bemeneti Jel Ablak jelenik meg. A
használni kívánt jeltípus a
gombokkal
válaszható ki.

Input
Child lock
Language
Power indicator
Transparency
Reset
DDC-CI

Child lock
(Gyerekzár)

Ily módon Ön gondoskodhat arról, hogy gyermeke csak az Ön engedélyével nézhessen msorokat.
Az OSD-n (Képernymenü) keresztül történ vezérlés blokkolásához állítsa a ’Child lock’ fülecskét ’ON’
állásba. A zárás feloldásához a következket kell tennie:
Nyomja le, és tartsa lenyomva a MENU +
gombot néhány másodpercig. Az
“Controls locked” üzenet jelenik meg.

Language
(Nyelv)

Ezzel a funkcióval a menük nyelve választható ki.

Power indicator
(Bekapcsolásjelz)

Ezzel a funkcióval a készülék elüls részén található kijelz kapcsolható be vagy ki.

Transparency
(Áttetszség)

Ezzel a funkcióval az OSD-képerny áttetszsége állítható.

Reset
(Visszaállítás)

Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás kivételével az összes beállítási lehetséget visszaállítja
gyári alapértelmezett értékére.

DDC-CI

A DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – Megjelenítési adatcsatorna
vezérlfelülete) a számítógép és a monitor közötti kommunikációnál alkalmazott protokoll.
A DDC/CI protokoll teszi lehetvé, hogy az egyes beállításokat a monitor képernyjén
megjelen menü helyett a számítógépen módosítsa.
A monitor beállításait a DDC/CI funkció bekapcsolt állapotában lehet módosítani, mert
ekkor kommunikációs kapcsolat áll fenn a számítógép és a monitor között. A DDC/CI
funkció kikapcsolásakor a számítógép és a monitor közötti kommunikáció megsznik, így
a monitor beállításait nem lehet a számítógép segítségével módosítani.
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A képernyn megjelen beállítások módosítása
A képerny beállítása

ARC

Ezzel a funkcióval a képerny képmérete választható ki.
<HDMI(PC), csak RGB bemenet>

<HDMI(Video), csak kompozit bemenet>

Full

Original

Full

Original

1:1

Auto-configure
(Auto-matikus
konfigurálás)

Ez a funkció csak analóg jelbemenethez alkalmas. A gombbal a képerny helyzete, órajele
és fázisa automatikusan beállítható.

Clock (Órajel)

Ez a funkció csak analóg jelbemenethez alkalmas.A képernyn látható függleges sávok,
csíkok tüntethetk el ezzel a funkcióval. A vízszintes képerny is meg fog változni.

Phase (Fázis)

Ez a funkció csak analóg jelbemenethez alkalmas.A megjelenítés fókusza állítható be ezzel
a funkcióval. Lehetvé teszi a vízszintes zajok eltüntetését, továbbá a karakterek képének
élesítését.
Ez a funkció csak analóg jelbemenethez
alkalmas.A képerny pozíciója állítható ezzel a
funkcióval.
A pozíció-beállító almenü a
gombbal
hívható el.
bal
jobb A képerny vízszintes irányú mozgatásához
fel
A képerny függleges irányú mozgatásához
le

Position
(Pozíció)
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A képernyn megjelen beállítások módosítása
A képerny beállítása

HDMI

Video – Akkor használható, ha a készülék HDMI-kábellel csatlakozik a DVDlejátszóhoz vagy a SET-TOP BOX egységhez.
*Ha videomagnót szeretne csatlakoztatni, válassza ebben a
menüben a VIDEO lehetséget. Ellenkez esetben a lejátszáskor a
képerny szélén zajos sáv alakul ki a képernyméretek
különbözsége miatt.
P C – Akkor használható, ha a készülék HDMI-kábellel csatlakozik a számítógéphez.
*Ha számítógépet szeretne csatlakoztatni, válassza ebben a
menüben a PC (Számítógép) lehetséget. Ellenkez esetben
elfordulhat, hogy a kép túl nagy, és így a számítógép nem
jeleníthet meg a kisképernyben.

Megjegyzés

Amennyiben az interlace jel az RGB forrásjelszintrl érkezik, az Auto-Configure
(Automatikus konfigurálás), Clock (Óra), Phase (Fázis) és Position (Helyzet) menük nem
használhatók.
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A képernyn megjelen beállítások módosítása
A PIP (osztott képernys) funkciók beállítása

On/Off

Off

PIP Input

PIP

Position

On/Off
(Be/Ki)

PIP Input

Position
(Pozíció)

PIP
Ha a P I P lehetséget választja a PIP On/Off (PIP
ki/be) menüben, akkor az alábbi beállításokhoz férhet
hozzá.

A PIP funkció bemeneti jele választható ki ezen a helyen.

A PIP képerny pozíciója állítható be
ezen a helyen.

On/Off
PIP Input
Position

* Az alábbi táblázatban a fképernyn és a kisképernyn egymás mellett
megjeleníthet lehetségek találhatók.
PIP
Fkép
Kiskép

RGB

HDMI
Component
(Számítógép) (Kompozit)

RGB

X

X

X

HDMI
(Videó)

O

X

X

Component
(Kompozit)

O

O

X
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Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.

No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
Be van dugva a képerny
tápkábele?

Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen
csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.

Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?

Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.

Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?

Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott, a
kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyt a
billentyzeten.
Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.

Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"Mszaki adatok" cím részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.

Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn?

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.

Látja az “Controls locked” (Vezérlés letiltva) üzenetet a képernyn?
Az “Controls locked”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?

Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani. Az OSDmenü engedélyezéséhez bármikor nyomja le,
és tartsa lenyomva a MENU +
gombot
néhány másodpercig. Ezután az “Controls
unlocked” (Vezérlés letiltva) üzenet jelenik meg.
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Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
A kép pozíciója nem
megfelel.

• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a OK/AUTO gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.

A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.

• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a OK/AUTO gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.

Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre.

• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a OK/AUTO gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).

Fontos

Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
Az optimális felbontás ajánlásának oka : A készülék képaránya
16:10. Ha a bemeneti képarány nem 16:10 (hanem pl. 16:9, 5:4,
4:3), akkor a képernyn megjelen betk elmosódottak, a kép életlen
lehet, illetve a kép egy része hiányozhat vagy a kép megdlhet.

A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
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Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.

• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).

A képerny villog.

• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.

Telepítette a képerny illesztprogramját?
Telepítette a képerny
illesztprogramját?

Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot
a képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.

Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?

Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
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M.szaki adatok
Képerny

L246WH

24 hüvelyk (61,3 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Fényvisszaverést csökkent bevonat
Látható felület képátlója: 61,3 cm

0,270 mm képpontsrség
Szinkron bemenet Vízszintes frekvencia Analóg: 30 - 83 kHz (automatikus)
Digitális: 30 - 83 kHz (automatikus)
Függleges frekvencia 56 - 75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron, Kompozit
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),
Digitális jel(HDCP)
15 ts D-Sub csatlakozó
Videojel-bemenet Jelbemenet
HDMI/DVI csatlakozó (Digitális), Kompozit
Bemeneti jelforma
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), Digitális
Felbontás

Maximális

D-sub : Analóg jel - VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
DVI : Digitális jel: VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián

Javasolt
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás Bekapcsolt mód
(USB nélkül)

Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód

Méretek és tömeg

:
≤
≤

85 W(Szokásos)
1W
1W

Állvánnyal együtt

Szélesség
Magasság
Mélység

Állvány nélkül

56,00 cm / 22,05 hüvelyk
44,45 cm / 17,50 hüvelyk (Min.)
54,45 cm / 21,44 hüvelyk (Max.)
27,02 cm / 10,64 hüvelyk

Tömeg (csomagolás nélkül)

56,00 cm / 22,05 hüvelyk
37,70 cm / 14,84 hüvelyk
8,40 cm / 3,31 hüvelyk

9,6kg(21,16 lbs)

Tartomány

Döntési szög
Forgathatóság
Magasság

Tápellátás

100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,2 A

Környezeti

M.ködési környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom

körülmények

-5°~ 20°
350°
100mm / 3,94 inches

10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
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M.szaki adatok

L246WH

Döntés/Forgatás állvány Gyárilag felszerelt (

), Felszerelhet ( O )

Tápkábel

Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt

USB

Általános
Adatátviteli sebesség
Energiafogyasztás

USB 2,0, önálló tápellátás
Max 480 Mbps
Max 2,5 W X 2

MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
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M.szaki adatok
Képerny

L246WHX

24 hüvelyk (61,3 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Fényvisszaverést csökkent bevonat
Látható felület képátlója: 61,3 cm

0,270 mm képpontsrség
Vízszintes
frekvencia Analóg: 30 - 83 kHz (automatikus)
Szinkron bemenet
Digitális: 30 - 83 kHz (automatikus)
Függleges frekvencia 56 - 75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron, Kompozit
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),
Digitális jel(HDCP)
15 ts D-Sub csatlakozó
Videojel-bemenet Jelbemenet
HDMI/DVI csatlakozó (Digitális), Kompozit
Bemeneti jelforma
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), Digitális
Felbontás

D-sub : Analóg jel - VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
DVI : Digitális jel: VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián

Maximális
Javasolt

Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás Bekapcsolt mód
(USB nélkül)

Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód

Méretek és tömeg

:
≤
≤

85 W(Szokásos)
1W
1W

Állvánnyal együtt

Szélesség
Magasság
Mélység

Állvány nélkül

56,00 cm / 22,05 hüvelyk
44,45 cm / 17,50 hüvelyk (Min.)
54,45 cm / 21,44 hüvelyk (Max.)
27,02 cm / 10,64 hüvelyk

Tömeg (csomagolás nélkül)

56,00 cm / 22,05 hüvelyk
37,70 cm / 14,84 hüvelyk
8,40 cm / 3,31 hüvelyk

9,57kg(21,10 lbs)

Tartomány

Döntési szög
Forgathatóság
Magasság

Tápellátás

100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,2 A

Környezeti

M.ködési környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom

körülmények

-5°~ 20°
350°
100mm / 3,94 inches

10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)

U27

M.szaki adatok

L246WHX

Döntés/Forgatás állvány Gyárilag felszerelt (

), Felszerelhet ( O )

Tápkábel

Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt

USB

Általános
Adatátviteli sebesség
Energiafogyasztás

USB 2,0, önálló tápellátás
Max 480 Mbps
Max 2,5 W X 2

MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
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M.szaki adatok
PC INPUT elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
VGA
VESA
VESA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA

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

Vízszintes frekv. (kHz)

Függleges frekv. (Hz)

31,469
37,500
35,162
31,500
37,879
46,875
48,363
60,023
67,500
47,776
60,289
63,981
79,976
75,000
64,674
65,290
74,038

59,940
75,000
59,901
70,156
60,317
75,000
60,004
75,029
75,000
59,870
74,893
60,020
75,025
60,000
59,883
60,454
59,950

640 x 480
640 x 480
720 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 1200
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200

* Ajánlott Mode

Kompozit Videó INPUT

HDMI Videó INPUT
Képernymódok Vízszintes Függleges
frekv. (kHz) frekv. (Hz)
(felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

15,75
15,62
31,50
31,25
37,50
45,00
28,12
33,75
56,25
67,50

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

1
2
3
4
5
6
7
8

Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód

K é p e r n y  m ó d o k Vízszintes Függleges
frekv. (kHz) frekv. (Hz)
(felbontás)

LED Color

Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
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480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i

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

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

A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.

1.

Mieltt a készüléket az elüls részével lefelé
lefektetné, a felület sérülésének elkerülése
érdekében helyezzen a képerny alá puha
szövetet vagy párnát.

2.

Egy csavarhúzó segítségével válassza szét a
képernypanelt és az állványt.

3.

A fali szerellemez felszerelése.

Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a
fali szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk.

Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági
kábel dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben
megvásárolható.
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Digitally yours

