DANSK

BRUGERVEJLEDNING

IPS LED-SKÆRM
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af
produktet, og behold den til evt. senere brug.

IPS LED-SKÆRMMODEL
IPS224V
IPS234V

www.lg.com
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SAMLING OG KLARGØRING
DA
DANSK

Udpakning
Kontroller produktkassen for følgende artikler. Hvis noget tilbehør mangler, skal du kontakte den lokale
forhandler, hvor du har købt produktet. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det
pågældende produkt eller tilbehør.

Cd (brugervejledning)/kort

D-SUB-kabel
(Dette kabel følger ikke
med i alle lande.)

DVI-D-kabel
(Dette kabel følger ikke med
i alle lande.)

eller
Strømkabel

AC-DC-adapter
(Afhængigt af landet)

Sokkel

AC-DC-adapter
(Afhængigt af landet)

Sokkelfod

FORSIGTIG
Undlad at bruge ikke godkendt tilbehør for at tilgodese sikkerhed og produktets levetid.
yy
Tings- eller personskade som følge af brug af ikke godkendt tilbehør dækkes ikke af garantien.
yy

BEMÆRK
De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
yy
Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på
yy
grund af opgradering af produktfunktioner.
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Dele og knapper
DANSK
DA
Strømindikatorlampe
Belysning Til: Tændt
yy
Belysning Fra: Slukket
yy
(Tænd/sluk-knap)

Knap (Se s.11)

Tilslutningspanel (Se s.9)

SAMLING OG KLARGØRING

5

Afmontering af stativfod

Fastgørelse af soklen

1 Læg TV'et med skærmen nedad på en plan og
blød overflade.

1 Læg TV'et med skærmens side nedad på en
plan og blød overflade.

2
FORSIGTIG
Læg en skummåtte eller en blød, beskyttende klud på overfladen for at beskytte
skærmen mod beskadigelse.

2

1 Træk Sokkel og Sokkelfod ud fra

monitorudstyret.
2 Drej skruen til venstre med en mønt.
3 Træk Sokkelfod ud.

1 Tilslut Sokkel til monitorudstyret.  
2 Tilslut Sokkelfod.
3 Fæstn skruen til højre med en mønt.

Sokkel

Sokkel

Sokkelfod

Sokkel
Sokkelfod
Sokkelfod

DA
DANSK

Opsætning af TV'et
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3 Tryk på

Montering på et bord

(Tænd/sluk)-knappen i bunden af
panelet for at tænde.

DANSK
DA

1 Løft og vip TV'et til oprejst position på et bord.
Sørg for (mindst) 10 cm mellemrum til væggen
for at sikre korrekt ventilation.

FORSIGTIG
Fjern strømkablet, inden du flytter skærmen til
et andet sted. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

Med brug af kabelholderen

2 Tilslut AC/DC-adapteren og strømledningen til
en stikkontakt.

Kabelholder

eller

SAMLING OG KLARGØRING

Brug af Kensington Security System

Advarsel

Stikket til Kensington Security System findes bag
på TV'et. Du finder flere oplysninger om installation
og anvendelse ved at se i vejledningen til Kensington Security System eller ved at besøge http://
www.kensington.com.

Tilslut kablet til Kensington Security System mellem TV'et og et bord.

Rør ikke ved og tryk ikke på skærmen, når du
justerer vinklen.

Hold ikke dette udstyr som på billedet nedenfor. Monitorskærmen kan løsne sig fra basen
og beskadige din krop.   

BEMÆRK
Kensington Security System er ekstraudstyr.
Du kan købe det hos de fleste elektronikforhandlere.

BEMÆRK
Juster vinklen på TV'et op eller ned mellem
+20 og -5 grader, så den passer til dine behov.

Bagside

DA
DANSK

Undgå at holde på TV'ets ramme, når vinklen
justeres som vist på følgende illustration, da
det kan beskadige dine fingre.

Front
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SAMLING OG KLARGØRING

Montering på en væg
DANSK
DA

Af hensyn til korrekt ventilation skal du sørge for,
at der er 10 cm fri plads på hver side samt 10 cm
til væggen bagved. Du kan få detaljerede
anvisninger hos din forhandler. Se den valgfrie Tilt
Wall Mounting Bracket Installation and
Setup Guide (Installations- og opsætningsvejledning for vægmontering med vippebeslag).

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

Hvis de ønsker at montere skærm-sættet til en
væg, påsæt væg-monterings interfacet (ekstra
dele) til bagsiden.
Når du installerer apparatet ved hjælp af vægmonteringsbeslaget (ekstraudstyr), skal du undgå at
tabe apparatet.
1 Brug venligst skrue og væg-monteringsinterfacet, i overensstemmelse med  VESAstandarder.

2 Hvis de bruger en for lang skrue, kan skærmen
blive beskadiget indeni.

3 Hvis de bruger en forkert skrue, kan produktet

blive ødelagt og falde fra den monterede
placering.I et sådant tilfælde kan LG ikke holdes
ansvarlig.

4 VESA kompatibel.
5 Anvend VESA-standard som vist nedenfor.
784,8 mm (30,9'') og derunder
yy
* Tykkelse på vægmonteringsplade: 2,6 mm
* Skrue: Φ 4,0 mm x tandafstand 0,7 mm x
længde 10 mm
787,4 mm (31,0'') og derover
yy
* Anvend vægmonteringsplade og -skruer, der
  opfylder VESA-standarderne.

Model

IPS224V
IPS234V

VESA (A x B)
Standardskrue
Antal skruer

75  x 75
M4
4

FORSIGTIG
Træk først ledningen ud af stikkontakten, og
yy
flyt eller installer derefter TV'et. Ellers er der
risiko for elektrisk stød.
Hvis du installerer TV'et i loftet eller på en
yy
skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskade.
Brug altid et godkendt LG-vægbeslag, og
yy
kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale.
Undlad at stramme skruerne for meget, da
yy
dette kan medføre, at TV'et beskadiges, og
garantien bortfalder.
Brug altid skruer og vægbeslag, der overyy
holder VESA-standarden. Tings- eller personskade som følge af misbrug eller brug af
forkert udstyr dækkes ikke af garantien.

BEMÆRK
Brug de skruer, der er angivet under specifiyy
kationerne for VESA-standardskruer.
Vægbeslagsættet omfatter en monteringsyy
vejledning og nødvendige dele.
Vægmonteringsbeslaget er valgfrit Yderliyy
gere ekstraudstyr kan købes hos din lokale
forhandler.
Skruernes længde kan variere, afhængigt af
yy
vægbeslaget. Sørg for at bruge den korrekte
længde.
Du finder flere oplysninger i vejledningen,
yy
der følger med vægbeslaget.

BRUG AF TV-SKÆRMEN
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BRUG AF TV-SKÆRMEN
TV'et understøtter plug & play*.
yy
* Plug & play: en pc genkender en tilsluttet enhed, som brugerne slutter til en pc og tænder
uden konfiguration eller brugerintervention.

DVI-D-tilslutning
Overfører et digitalt videosignal fra pc'en til TV'et.
Tilslut pc'en og TV'et med et DVI-kabel som vist i
nedenstående  illustrationer.

D-SUB-tilslutning
Overfører analog video fra din pc til TV'et. Tilslut
pc'en og TV'et med det leverede 15 bens D-subsignalkabel som vist i nedenstående illustrationer.

HDMI-tilslutning
Overfører det digitale videosignal og lydsignalet fra
din pc eller A/V til TV'et. Tilslut pc'en eller A/V og
TV'et med HDMI-kablet som vist i følgende illustrationer.

BEMÆRK
Hvis du bruger et D-Sub-signalindgangskayy
belstik til Macintosh

Mac-adapter
yy
Hvis du bruger en Apple Macintosh, kræves
der et separat adapterstik for at ændre 15
bens high-density (3 rækker) D-SUB VGAstikket på det medfølgende kabel til et stik
med 15 ben i to rækker

BEMÆRK
Hvis du bruger HDMI PC, kan det medføre
yy
kompatibilitetsproblemer.

DA
DANSK

Tilslutning til en PC
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FORSIGTIG
DANSK
DA

Tilslut signalindgangsyy
kablet, og stram det ved
at dreje skruen med uret.
Undgå at trykke med en
yy
finger på skærmen i længere tid, da det kan
medføre midlertidig forvrængning af skærmbilledet.
Undgå at vise faste billeder på TV-skærmen
yy
i længere perioder for at forhindre billedfastbrænding. Brug en pauseskærm, hvis dette
er muligt.

BEMÆRK
Hvis du vil bruge to pc'er i TV'et, skal du
yy
tilslutte signalkablet (D-SUB/DVI-D/HDMI) i
TV'et.
Hvis du tænder for TV'et, mens det er koldt,
yy
kan skærmen flimre. Dette er normalt.
Der kan fremkomme nogle røde, grønne eller
yy
blå pletter på skærmen. Dette er normalt.

Funktionen Self Image Setting
(Automatisk indstilling af billede).
Tryk på tænd/sluk-knappen i bunden af panelet
for at tænde. Når skærmen tændes starter "Self
Image Setting" (Automatisk indstilling af billede)
-funktionen automatisk.(Understøttes kun i analog
tilstand)

BEMÆRK
Funktionen "Self Image Setting" (Automayy
tisk indstilling af billede).
Med denne funktion får brugeren optimale
skærmindstillinger. Når brugeren tilslutter
skærmen første gang, justerer funktionen
automatisk skærmen til de optimale indstillinger for individuelle indgangssignaler.
(Understøttes kun i analog tilstand)
Funktionen "AUTO".
yy
Hvis du oplever problemer som f.eks. sløret skærm, slørede bogstaver, flimmer på
skærmen eller skæv skærm, når du bruger enheden, eller efter at du har ændret
skærmopløsningen, skal du trykke på funktionsknappen AUTO for at forbedre opløsningen. (Understøttes kun i analog tilstand)
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TILPASNING AF INDSTILLINGER
DA
DANSK

1 Tryk på den ønskede knap på monitorudstyret.
2 Skift værdien på menupunkterne ved at trykke på knapperne i bunden af skærmen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (

).

3 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.

MENU

MY KEY

FUNC.

AUTO

INPUT

EXIT

TV'ets knapper

Knap

Beskrivelse
Åbner hovedmenuerne.(Se s.12)
OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD LÅST/
ULÅST)

Med denne funktion kan du låse de aktuelle kontrolindstillinger, så du ikke kan komme til at ændre dem ved en fejl.
Tryk på og hold knappen MENU inde i nogle sekunder.
Meddelelsen "OSD LOCKED" (OSD LÅST) vises.
Du kan til enhver tid låse kontrolknapperne op ved at trykke
på knappen MENU i nogle sekunder. Meddelelsen "OSD
UNLOCKED" (OSD ULÅST) vises.

Brug denne knap til at åbne menuen MY KEY. Yderligere oplysninger. (Se s.17)
Brug denne knap for at få adgang til PICTURE MODE, SUPER ENERGY SAVING,
DUAL DISPLAY, DUAL WEB,MY KEY SETTING-menuer (Se s.18)
Når du justerer displayindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO på MONITOR SETUP OSD (OSD TIL MONITOROPSÆTNING). (Understøttes kun i analog
tilstand)
Den bedste displaytilstand
AFSLUT)

(INDGANG /

1920 x 1080

Du kan vælge indgangssignalet.
y y Hvis der er tilsluttet mindst to indgangssignaler, kan du vælge det ønskede indgangssignal (D-SUB/DVI/HDMI).
y y Hvis der kun er tilsluttet ét signal, detekteres det automatisk. Standardindstillingen er
D-SUB.
EXIT (AFSLUT)
Afslut OSD (skærmtekst).

(Tænd/sluk-knap)

Tænder eller slukker for strømmen.
Strømindikatorlampe

Strømindikatoren forbliver rød, hvis skærmen kører korrekt
(slået til-modus). Hvis skærmen er i sovemodus, blinker strømindikatoren rødt.  

12

TILPASNING AF INDSTILLINGER

Tilpasning af indstillinger
DANSK
DA

Menuindstillinger
1 Tryk på MENU knappen på undersiden af monitorudstyret for at vise MENU OSD.  
2 Indstil valgmulighederne ved at trykke på ◄ eller ► eller▼ knapperne.

3 Vælg "EXIT MENU" knappen for at komme ind på indstillingerne med flere valgmuligheder.   
4 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive
værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (

).

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU

Analog Digital

HDMI

BRIGHTNESS

●

●

●

CONTRAST

●

●

●

WIDE/ORIGINAL

Beskrivelse
Til justering af klarheden, kontrasten på skærmen.
WIDE (BRED)

●

●

●

Skift til fuld skærmtilstand i overensstemmelse med indgangsbilledsignalet.
ORIGINAL
Ændr indgangsbilledsignalforholdet til Original.
* Denne funktion fungerer kun, hvis indgangsopløsningen er lavere end
TV'ets forhold (16:9).

RESET

●

●

MENU > NEXT MENU
PICTURE SHARPNESS

COLOR

●

Gendan alle standardindstillinger fra fabrikken. Tryk på ◄ , ► knapperne
for at genindstille øjeblikkeligt.

Analog Digital
●

●

HDMI
●

Beskrivelse
Til justering af skærmens klarhed.

BLACK LEVEL

●

Til indstilling af offsetniveau

OVER SCAN

●

Til forbedring af skærmklarhed og –stabilitet

●

Til at skræddersy kærmfarven

GAMMA
COLOR TEMP
SIX COLOR

●

●

COLOR RESET
DISPLAY

HORIZONTAL
VERTICAL
CLOCK
PHASE

●

Til justering af skærmplacering

●

Til forbedring af skærmklarhed og –stabilitet

VOLUME
OTHERS

LANGUAGE
POWER INDICATOR
WHITE BALANCE

●

●

●

Analog: D-SUB-indgang (analogt signal).
yy
Digital: DVI-D-indgang (digitalt signal).
yy
HDMI: HDMI-indgang (digitalt signal).
yy

●

Til justering af lyden

●

Til at skræddersy skærmstatus for brugerens betjeningsmiljø

TILPASNING AF INDSTILLINGER
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PICTURE
DA
DANSK

1 Tryk på MENU knappen på undersiden af monitorudstyret for at vise MENU OSD.  
2 Vælg "EXIT MENU" knappen for at komme ind på
indstillingerne med flere valgmuligheder.   
3 Gå ind på PICTURE ved at trykke på ▼ knappen.
4 Indstil valgmulighederne ved at trykke på ◄ eller ►
eller▼ knapperne.

5 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive
værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (

).

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT MENU > PICTURE
SHARPNESS
BLACK LEVEL

OVER SCAN

Beskrivelse
Til justering af skærmens klarhed.
Du kan angive forskydningsniveauet Hvis du vælger "HIGH" (HØJ), vil skærmen
være lys, og hvis du vælger "LOW" (LAV), vil skærmen være mørk.(Kun til HDMIinput)
y y Forskydning: Som kriteriet for videosignalet er det den mørkeste skærm, som
TV'et kan vise.
For at vælge outputbilledområde for DTV timing i HDMI-input.(Kun til HDMI-input)
anbefales det at overscanfunktionen tændes, når AV-udstyret forbindes.
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COLOR
DANSK
DA

1 Tryk på MENU knappen på undersiden af monitorudstyret for at vise MENU OSD.  
2 Vælg "EXIT MENU" knappen for at komme ind på
indstillingerne med flere valgmuligheder.

3 Vælg COLOR ved at trykke på ► knappen.
4 Gå ind på COLOR ved at trykke på ▼ knappen.
5 Indstil valgmulighederne ved at trykke på ◄ eller ►
eller▼ knapperne.

6 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive
værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (

).

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT MENU > COLOR

Beskrivelse

GAMMA

Indstil din egen gammaværdi: GAMMA 0, GAMMA 1, GAMMA 2 På skærmen,
høje gammaværdier viser hvidagtige billeder og lave gammaværdier viser sortagtig billeder.

COLOR TEMP

CUSTOM
• RED(RØD): Angiv dine egne niveauer for rød farve.
• GREEN(GRØN): Angiv dine egne niveauer for grøn farve.
• BLUE(BLÅ): Angiv dine egne niveauer for blå farve.
Vælg skærmfarven.
WARM (VARM): Indstiller skærmen til en varm farvetemperatur (mere rødt).
MEDIUM (MELLEM): Indstiller skærmen til en mellemvarm farvetemperatur.
COOL (KOLD): Indstiller skærmen til en kold farvetemperatur (mere blåt).

SIX COLOR

Indstiller og gemmer kulør og farvemætning for seks farver (RED/GREEN/
BLUE/CYAN/MAGENTA/YELLOW) for at dække en brugers farvebehov.  
Justere skærmens kulør.
HUE
SATURATION Justere skærmens farveskarphed. Lavere værdier gør farve-

skarpheden svagere og fraver lysere mens højere værdier øger
skarpheden og gør farverne mørkere.

COLOR RESET

Nulstil farveindstillinger til fabriksindstilling på det aktuelle indlæsningsenhed.

TILPASNING AF INDSTILLINGER
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DISPLAY
DA
DANSK

1 Tryk på MENU knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise MENU OSD.  
2 Vælg "EXIT MENU" knappen for at komme ind på indstillingerne med flere valgmuligheder.

3 Vælg DISPLAY ved at trykke på ► knappen.
4 Gå ind på DISPLAY ved at trykke på ▼ knappen.
5 Indstil valgmulighederne ved at trykke på ◄ eller ► eller▼
knapperne.

6 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).
Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT MENU > DISPLAY

Beskrivelse

HORIZONTAL

Til at flytte billede til venstre og højre.

VERTICAL 

Til at flytte billede op og ned.

CLOCK

Til at minimere lodrette striber der er synlige på skærmbaggrunden. Den vandretteskærmstørrelse vil også ændres.

PHASE

Til justering af skærmfokus. To adjust the focus of the display. Dette felt lader dig
fjerne vandret støj og gøre billeder renere og skarpere.

VOLUME
1 Tryk på MENU knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise MENU OSD.  
2 Vælg "EXIT MENU" knappen for at komme ind på indstillingerne med flere valgmuligheder.

3 Vælg VOLUME ved at trykke på ► knappen.
4 Gå ind på VOLUME ved at trykke på ▼ knappen.
5 Indstil valgmulighederne ved at trykke på  ◄ eller ► knappen.

6 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).
Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT MENU > VOLUME
VOLUME

Beskrivelse
Til justering af hovedtelefonens/ høretelefonens lysstyrke.(Kun til HDMI-input)
DUAL
WEB
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OTHERS
DANSK
DA

1 Tryk på MENU knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise MENU OSD.  
2 Vælg "EXIT MENU" knappen for at komme ind på indstillingerne med flere valgmuligheder.

3 Vælg OTHERS ved at trykke på ► knappen.
4 Gå ind på OTHERS ved at trykke på ▼ knappen.
5 Indstil valgmulighederne ved at trykke på ◄ eller ► eller▼
knapperne.

6 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT MENU > OTHERS

Beskrivelse

LANGUAGE

Til at skifte sproget
i hvilket kontrolnavne vises.
DUAL

POWER
INDICATOR

Brug denne funktion til at sætte tænd/sluk-indikatoren i bunden af skærmen til ON
eller OFF. Hvis OFF vælges, vil den slukke.
Hvis du har angivet ON på et tidspunkt, vil strømindikatoren automatisk tænde.

WHITE
BALANCE

Hvis videokortets output er anderledes end de påkrævede specifikationer, kan farveniveauet forringes pga. videosignalforvridning.Ved hjælp af dennefunktion kan
signalniveauet justeres til at passe til videokortets standard outputniveau for at
give det optimale billede. Aktiver denne funktion når hvide og sorte farver findes
på skærmen.

WEB

TILPASNING AF INDSTILLINGER
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MY KEY indstillinger
DA
DANSK

1 Tryk på MY KEY knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise MY KEY OSD.

2 Indstil valgmulighederne ved at trykke på ◄ eller ► eller▼
knapperne.

3 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MY KEY

Beskrivelse

MY KEY SETTING

MY KEY er kort nøgle. Du kan vælge en af FUNC. (PICTURE MODE, SUPER
ENERGY SAVING, DUAL DISPLAY, DUAL WEB) som din yndlingsegenskab.

BACK

Vælg BACK for at returnere MY KEY menuen.
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FUNC. indstillinger
DANSK
DA

PICTURE MODE
1 Tryk på FUNC. knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise FUNC. OSD.  
2 Gå ind på PICTURE MODE ved at trykke på ▼ knappen.
3 Indstil valgmulighederne ved at trykke på  ◄ eller ► knappen.

4 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
PICTURE MODE

Beskrivelse

CUSTOM

Det er en tilstand hvor brugeren kan justere hvert element. Det kan justere farvetilstanden på
Hovedmenuen.

TEXT

Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til den bedste for tekstning.

PHOTO

Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til den bedste for billedvisning.

CINEMA

Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til den bedste for videovisning.

GAME

Det er en tilstand, som skærmen er justeret til for at spille et spil bedst.

PICTURE MODE

Beskrivelse

CUSTOM

Det er en tilstand hvor brugeren kan justere hvert element. Det kan justere farvetilstanden på
Hovedmenuen.

VIVID 1

Justerer videobilledet til detailmiljøet ved at fremme kontrasten, klarheden, farven og skarpheden.

VIVID 2
STANDARD

Justerer billedet til det normale miljø.

CINEMA

Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til den bedste for videovisning.

TILPASNING AF INDSTILLINGER
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SUPER ENERGY SAVING
DA
DANSK

1 Tryk på FUNC. knappen på undersiden af monitorudstyret for at vise FUNC. OSD.  
2 Vælg SUPER ENERGY SAVING ved at trykke på ►
knappen.

3 Gå ind på SUPER ENERGY SAVING ved at trykke på
▼ knappen.

4 Indstil valgmulighederne ved at trykke på ◄ eller ►
eller▼ knapperne.

5 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive
værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (

).

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
SUPER ENERGY SAVING
ON (TIL)

Beskrivelse
Aktiverer funktionen SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE), så
du sparer strøm.

OFF (FRA)

Deaktiverer SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE)

RESET (NULSTIL)

Nulstiller værdierne for estimaterne for samlet strømbesparelse og reduktion af CO2udledning.

BEMÆRK
TOTAL POWER REDUCTION (SAMLET STRØMBESPARELSE): Hvor meget strøm sparer du ved
yy
brug af TV'et.
TOTAL CO2 REDUCTION (SAMLET CO2-BESPARELSE): Omregner den samlede strømbesparelse
yy
til CO2.
SAVING DATA(W/h) (BESPARELSESDATA (W/t))
yy

SUPER SAVING (SUPERBESPARELSE)

546 mm
(21,5 ")

584 mm
(23 ")

6 W/t

7 W/t

Besparelsesdata afhænger af panelet. Disse værdier er forskellige fra panel til panel og panelleveranyy
dør til panelleverandør.
LG har beregnet disse værdier ved hjælp af det "udsendte videosignal".
yy
(inkl.: transmissionsvideo: IEC 62087)
SUPER SAVING (SUPERBESPARELSE) angiver, hvor meget strøm der kan spares ved at bruge
yy
funktionen SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE).
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* Installer DUAL PACKAGE-programmet, før funktionerne forneden anvendes.

DANSK
DA

DUAL DISPLAY
1 Tryk på FUNC. knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise FUNC. OSD.  
2 Vælg DUAL DISPLAY ved at trykke på ► knappen.
3 Gå ind på DUAL DISPLAY ved at trykke på ▼ knappen.
4 Indstil valgmulighederne ved at trykke på  ◄ eller ► knappen.

5 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).
De tilgængelige programindstillinger er beskrevet nedenfor.
DUAL DISPLAY

Beskrivelse

CLONE

Ved at vælge CLONE, kan bruger anvende en sekundær skærm som en klon af den primære
skærm.

EXTENDED

Ved at vælge EXTENDED, kan bruger anvende en sekundær skærm som udvidet
tilstand til den primære skærm.

OFF

Ved at vælge OFF,DUAL DISPLAY er nettet lukket.

* Installer DUAL PACKAGE-programmet, før funktionerne forneden anvendes.

DUAL WEB
1 Tryk på FUNC. knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise FUNC. OSD.  
2 Vælg DUAL WEB ved at trykke på ► knappen.
3 Gå ind på DUAL WEB ved at trykke på ▼ knappen.
4 Indstil valgmulighederne ved at trykke på  ◄ eller ► knappen.

5 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).
De tilgængelige programindstillinger er beskrevet nedenfor.
DUAL WEB

Beskrivelse

ON

Hjælper bruger med at surfe på nettet ved at dele skærmen i to. Hjælper med at arrangere og
flytte skærmbilleder. Hjælper bruger med at dele vindueforholdet.

OFF

Ved at vælge OFF,DUAL WEB er nettet lukket.

BEMÆRK
y yNår monitor går over i strømsparetilstand med pc spareoption-> Tryk på en hvilken som helst knap -> OSD kommer til syne, og bruger bør trykke på dobbeltknap -> Bruger kan bringe tilbage til normal tilstand.

TILPASNING AF INDSTILLINGER
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MY KEY SETTING
DA
DANSK

1 Tryk på FUNC. knappen på undersiden af monitorudstyret
for at vise FUNC. OSD.  
2 Vælg MY KEY SETTING ved at trykke på ► knappen.
3 Gå ind på MY KEY SETTING ved at trykke på ▼ knappen.
4 Indstil valgmulighederne ved at trykke på  ◄ eller ► knappen.

DUAL
WEB

5 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).

De tilgængelige programindstillinger er beskrevet nedenfor.
MY KEY SETTING

Beskrivelse

PICTURE MODE

PICTURE MODE juster Monitoren, der er instillet til bedste billedfremkomst.  

SUPER ENERGY SAVING

Gør SUPER ENERGY SAVING funtionsduelig, du kan spare energi med denne
energieffektive funktion.  

DUAL DISPLAY

Bruger kan anvende CLONE eller EXTENDED på en anden monitor.

DUAL WEB

Hjælper bruger med at søge nettet effektivt ved at halvere ved nogle andre fordele til
søgning på dobbeltsider.   
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FEJLFINDING
DANSK
DA

Kontroller følgende, inden du tilkalder en servicetekniker.
Der vises ikke et billede
Er skærmens strømkabel tilsluttet? y y Kontroller, at strømkablet sidder korrekt i stikkontakten.
Lyser strømindikatoren?
Er strømmen slået til og strømindikatoren rød?
Flimrer strømindikatoren?

y y Tryk på tænd/sluk-knappen.
y y Juster lysstyrken og kontrasten.
y y Hvis skærmen er i strømbesparelsestilstand, skal du bevæge musen
eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen.
y y Prøv at tænde for pc'en.

Vises meddelelsen "OUT OF RAN- y y Denne meddelelse vises, hvis signalet fra pc'en (grafikkort) er uden
GE" (UDEN FOR RÆKKEVIDDE)
for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Se afsnittet
på skærmen?

"Specifikationer" i denne vejledning, og konfigurer skærmen igen.

Vises meddelelsen "NO SIGNAL"på y y Når monitoren er på  "No-Signal" i 5 minutter går monitoren over til
skærmen?
DPM tilstand.
Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (OSD LÅST) på skærmen?
Vises “OSD LOCKED” (OSD LÅST), y y Du kan låse de aktuelle kontrolindstillinger, så du ikke kommer til at
når du trykker på knappen MENU?
ændre dem ved en fejl. Du kan låse OSD-kontrolknapperne op ved

at trykke på knappen MENU i nogle sekunder: meddelelsen "OSD
UNLOCKED" (OSD ULÅST) vises.
Billedet på skærmen er forkert
Skærmen er placeret forkert.

y y Tryk på knappen AUTO for automatisk at justere skærmbilledet til den
ønskede indstilling.

På skærmens baggrund, ses lodrette
streger eller striber.

y y Tryk på knappen AUTO for automatisk at justere skærmbilledet til den
ønskede indstilling.

Al vandret støj i et billede eller tegn y y Tryk på knappen AUTO for automatisk at justere skærmbilledet til den
afbildes ikke tydeligt.
ønskede indstilling.

y y Vælg Control Panel (Kontrolpanel) ► Display (Skærm) ► Settings
(Indstillinger), og juster skærmen til den anbefalede opløsning, eller
juster skærmbilledet til den ideelle indstilling. Angiv en farveindstilling,
der er højere end 24 bit (ægte farver).

FEJLFINDING
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FORSIGTIG

Billedet på skærmen er forkert
Skærmfarven er mono eller unormal.

y y Kontroller, at signalkablerne er tilsluttet korrekt, og brug eventuelt en
skruetrækker til at spænde med.
y y Kontroller, at grafikkortet sidder korrekt i stikket.
y y Angiv en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) på
Control Panel (Kontrolpanel) ► Settings (Indstillinger).

Skærmen blinker.

y y Kontroller, at skærmen er indstillet til interlace-tilstand. Hvis det er
tilfældet, skal du ændre den til den anbefalede opløsning.

Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Ikke genkendt skærm,
Plug & play (VESA DDC)-skærm blev fundet)?
Har du installeret skærmdriveren?

y y Du skal installere skærmdriveren fra cd'en (eller disketten) med
skærmdriveren, som følger med skærmen. Du kan også downloade
driveren fra vores websted: http://www.lg.com.
y y Husk at kontrollere, at grafikkortet understøtter plug & play.

Visningsflimmer
Hvis du ikke indstillede den
anbefalede tid?

y y Der vises flimren, hvis du anvender HDMI 1080i  60/50 Hz
tidsindstilling. Så indstil venligst tidsindstillingen som 1080P, hvilket er
den anbefalede tilstand.  

DA
DANSK

Vælg Control Panel (Kontrolpanel) ► Display (Skærm) ► Settings (Indstillinger), og se, om
yy
frekvensen eller opløsningen er ændret. Hvis det er tilfældet, skal du vælge den opløsning, der anbefales for grafikkortet.
Hvis den anbefalede opløsning (optimal opløsning) ikke er valgt, kan bogstaver blive slørede, og
yy
skærmen kan være dæmpet, beskåret eller skråtstillet. Sørg for at vælge den anbefalede opløsning.
Indstillingsmetoden kan afhænge af computeren og operativsystemet, og ovennævnte opløsning unyy
derstøttes muligvis ikke af grafikkortet. I dette tilfælde kan du spørge producenten af computeren eller
grafikkortet.

24

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER
DANSK
DA

IPS224V
Skærm

Synk. input

Videoindgang

Opløsning

Plug & play
Strømforbrug

Strømindgang
AC-DC-adapter

Mål
(bredde x højde x
dybde)
Vægt

Skærmtype

54,6 cm (21,5") Flat Panel Active matrix-TFT LCD
Blændfri belægning
Synlig diagonal størrelse: 54,6 cm
Pixelafstand
0,247 mm x 0,247 mm (pixelafstand)
Vandret frekvens
30 kHz til 83 kHz (automatisk)
Lodret frekvens
56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
56 Hz til 61 Hz (HDMI)
Inputformat
Særskilt synkronisering Digital
Signalindgang
15 bens D-SUB-stik/DVI-D-stik (digitalt)
HDMI-stik
Inputformat
RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Maks.
D-SUB (analog) : 1920 x 1080 ved 60 Hz
DVI/HDMI (digital) : 1920 x 1080 ved 60 Hz
Anbefalet
VESA 1920 x 1080 ved 60 Hz
DDC 2B (analog, digital, HDMI)
Tændt tilstand: 25 W (typ.)
Dvaletilstand ≤ 0,3 W
Slukket tilstand ≤ 0,3 W
19 V
1,2 A
Type ADS-40SG-19-3 19025G, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPI-1,fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type LCAP21, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26-A, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26-E, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26-I, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26-B, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE

Output : 19 V
Med sokkel
Uden sokkel

1,3 A
50,9 cm x 38,7 cm x 18,1 cm
50,9 cm x 31,3 cm x 5,5 cm

2,8 kg

Vippeinterval

-5° til 20°

Miljøforhold

Driftstemperatur
Fugtighed

10 °C til 35 °C
10 % til 80 %

Opbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C
Opbevaringsfugtighed
5 % til 90 % ikke-kondenserende
Sokkel
Strømkabel

Tilsluttet ( ), frakoblet (O)
Stikkontakttype

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering
af produktfunktioner.

SPECIFIKATIONER
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SPECIFIKATIONER
Skærm

Skærmtype

Synk. input

Pixelafstand
Vandret frekvens
Lodret frekvens

Videoindgang

Opløsning

Plug & play
Strømforbrug
Strømindgang
AC-DC-adapter

Mål
(bredde x højde x
dybde)
Vægt

58,4 cm (23") Flat Panel Active matrix-TFT LCD
Blændfri belægning
Synlig diagonal størrelse: 58,4 cm

0,265 mm x 0,265 mm (pixelafstand)
30 kHz til 83 kHz (automatisk)
56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D)
56 Hz til 61 Hz (HDMI)
Inputformat
Særskilt synkronisering Digital
Signalindgang
15 bens D-SUB-stik/DVI-D-stik (digitalt)
HDMI-stik
Inputformat
RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Maks.
D-SUB (analog) : 1920 x 1080 ved 60 Hz
DVI/HDMI (digital) : 1920 x 1080 ved 60 Hz
Anbefalet
VESA 1920 x 1080 ved 60 Hz
DDC 2B (analog, digital, HDMI)
Tændt tilstand: 27 W (typ.)
Dvaletilstand ≤ 0,3 W
Slukket tilstand ≤ 0,3 W
19 V
1,6 A
Type ADS-40SG-19-3 19032G, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19032GPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19032GPI-1,fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
eller Type LCAP21A, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26A-A, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26A-E, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26A-I, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
eller Type LCAP26A-B, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE

Output : 19 V
Med sokkel
Uden sokkel

1,7 A
54,4 cm x 40,6 cm x 18,1 cm
54,4 cm x 33,2 cm x 5,5 cm

3,1 kg

Vippeinterval

-5° til 20°

Miljøforhold

Driftstemperatur
Fugtighed

10 °C til 35 °C
10 % til 80 %

Opbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C
Opbevaringsfugtighed
5 % til 90 % ikke-kondenserende
Sokkel
Strømkabel

Tilsluttet ( ), frakoblet (O)
Stikkontakttype

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering
af produktfunktioner.

DA
DANSK

IPS234V
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Forvalgte tilstande (opløsning)
DANSK
DA

IPS224V/IPS234V
Skærmtilstande (opløsning)

Vandret frekvens
(kHz)

Lodret frekvens (Hz) Polaritet(H/V)

720 x 400

31,468

70

-/+

640 x 480

31,469

60

-/-

640 x 480

37,500

75

-/-

800 x 600

37,879

60

+/+

800 x 600

46,875

75

+/+

1024 x 768

48,363

60

-/-

1024 x 768

60,023

75

+/+

1152 x 864

67,500

75

+/+

1280 x 1024

63,981

60

+/+

1280 x 1024

79,976

75

+/+

1680 x 1050

65,290

60

-/+

1920 x 1080

67,500

60

+/+

Anbefalet tilstand

HDMI-TIMING
Skærmtilstande (opløsning) Vandret frekvens (kHz)

Lodret frekvens (Hz)

480P

31,50

60

576P

31,25

50

720P

37,50

50

720P

45,00

60

1080i

28,12

50

1080i

33,75

60

1080P

56,25

50

1080P

67,50

60

Indikator
Tilstand

LED-farve

Tændt tilstand

Rød

Dvaletilstand

Blinkende rød

Slukket tilstand

Off (Fra)

   Anbefalet tilstand

Korrekt kropsstilling
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Korrekt kropsstilling
DA
DANSK

Korrekt kropsstilling ved brug af TV'et.

Juster TV'et og din
kropsstilling, så
du kan se billeder
i den optimale
visningsvinkel.

Placer dine hænder
forsigtigt på tastaturet, idet du holder
armene bøjet ved
albuerne og vandret
fremad.

Juster TV'ets placering for
at forhindre reflekterende
lys.

Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du tager produktet i brug.
Opbevar Brugervejledningen (CD) på et lettilgængeligt sted med henblik på senere brug.
Modellen og serienummeret for apparatet er
placeret på bagsiden og den ene side af apparatet. Skriv nummeret ned herunder i tilfælde
af, at du skulle få brug for service.
MODEL
SERIE

ENERGY STAR er en række retningslinjer for
strømbesparelse,
som er udstedt af den amerikanske
miljøstyrelse (EPA - Environmental Protection
Agency)
Som ENERGY STAR-partner har
LGE U. S. A.,Inc. fastslået, at dette
produkt opfylder ENERGY STARretningslinjerne for effektivt strømforbrug.

