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KULLANICI KILAVUZU

IPS LED MONITÖR
(LED LCD MONITÖR)
Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.
IPS LED Monitör (LED LCD Monitör) Model Listesi
27EA83
27EA83R

www.lg.com
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LSANS

HDMI ve HDMI Yüksek Tanml Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI
Logosu, HDMI Licensing, LLC’nin Amerika Birleik Devletleri ve dier ülkelerde ticari markalar veya tescilli ticari markalardr.

VESA, VESA logosu, Display Port Compliance Logosu ve Çift Modlu
Kaynaklar için Display Port
Compliance Logosu, Video Electronics Standards Association'n tescilli ticari
markalardr.

TR
TÜRKÇE

Her model farkl lisanslara sahiptir. Lisanslar hakknda daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini
ziyaret edin.
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MONTAJ VE HAZIRLIK
TÜRKÇE
TR

Ürün yaps
Ürünü kullanmadan önce ürün kutunuzda aadaki bileenlerin olup olmadn kontrol edin. Bileenlerde
herhangi bir eksiklik olmas durumunda ürünü satn aldnz yerel satcyla iletiime geçin. Bu klavuzdaki
gösterimler gerçek ürün ve bileenlerden farkl olabilir.

Kullanc Klavuzu/Kart

Güç Kablosu

AC/DC Adaptörü

veya

DVI-D kili Kablo

A-B Tipi USB 3.0 Kablosu

Ekran Balant
Noktas Kablosu

Ayaklk Taban

Adaptör Yönetim
Kapa

Kablo ba

DKKAT

Ayr satlan öe
Kalibrasyon
Arac
(ACB8300)

Ürün performans ve güvenliiniz için
y
orijinal olmayan bileenleri kullanmayn.
Orijinal olmayan bileenlerin
y
kullanlmasndan kaynaklanan hasar ve
yaralanmalar garanti kapsamna girmez.

NOT
Bileenlerin burada gösterilenlerden farkl olabileceini unutmayn.
y
Bu klavuzdaki tüm bilgiler ve teknik özellikler, ürün performansn gelitirmek için önceden haber
y
verilmeksizin deitirilebilir.
Ayr satlan öelere tüm modeller dahil deildir. stee bal aksesuarlar satn almak için bir elektronik
y
maazasn veya çevrimiçi alveri sitesini ziyaret edin veya ürünü aldnz perakende maazasyla
temas kurun.

MONTAJ VE HAZIRLIK
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Bileen ve Düme Açklamas
TR
TÜRKÇE
Güç Göstergesi
Açk: güç açktr
y
Kapal: güç kapaldr
y

(Güç Dümesi)
Monitörün altndaki dümelere
dokunun

USB IN

H/P
DP IN

DC-IN
(19.5 V
)

HDMI IN

(CALIBRATOR)

DVI-D IN
5V

0.9 A

USB UP

Giri Konektörü
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TÜRKÇE
TR

Monitörün Tanmas ve
Kaldrlmas
Monitörü tarken veya kaldrrken, monitörün
çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi
ekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli
tanabilmesi için bu talimatlar uygulayn.

DKKAT
Mümkün olduunca monitörün ekranna
y
dokunmaktan kaçnn. Aksi takdirde ekran
veya görüntü üretmek için kullanlan baz
pikseller zarar görebilir.
Monitörü tamadan önce orijinal kutusuna
y
ya da ambalaj malzemesine yerletirilmesi
önerilir.
Monitörü tamadan veya kaldrmadan önce,
y
güç kablosunu ve dier tüm kablolar sökün.
Monitör çerçevesinin alt ve üst ksmn skca
y
tutun. Panelden tutmayn.

Monitörü tarken çizilmemesi için ekran
y
kendinize doru tutmayn.

Tama esnasnda, monitörü sarsmayn veya
y
ar titreime maruz brakmayn.
Monitörü tarken dik tutun; yan çevirmeyin
y
ya da yana doru emeyin.

MONTAJ VE HAZIRLIK
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Monitörün Kurulmas
3 Ayaklk tabann ayaklk gövdesinin kancasna
1 Ekran aa bakacak ekilde yerletirin.

takn.

DKKAT
Ekrann çizilmesini önlemek için yüzeyini
y
yumuak bir bezle kapatn.

2 Ayaklk gövdesini 90 saat yönünün tersine
döndürün.

Ba

Ayaklk Gövdesi

4 Viday madeni parayla saa çevirerek
sabitleyin.

UYARI
Ba ksmnn çizilmemesi için ayaklk
y
gövdesini döndürürken gövdenin ba ksmna
temas etmediinden emin olun.

TR
TÜRKÇE

Ayaklk tabannn montaj
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MONTAJ VE HAZIRLIK

TÜRKÇE
TR

Ayaklk tabannn çkarlmas

Masa üstüne kurulmas

1 Ekran aa bakacak ekilde yerletirin.

1 Monitörü kaldrn ve dik bir ekilde masann

DKKAT

üzerine yerletirin.
Yeterli havalandrma salamak için duvardan en
az 10 cm uzakla yerletirin.

Ekrann çizilmesini önlemek için yüzeyini
y
yumuak bir bezle kapatn.
10 cm

2

10 cm

1 Bozuk para kullanarak viday sola çevirin.
2 Ayaklk tabann sökün.

10 cm

10 cm

2 Adaptörü monitöre balayn ve daha sonra,
güç kablosunu elektrik prizine takn.

DKKAT
Çizimlerdeki bileenler gerçek üründen farkl
y
olabilir.
Monitörü ters bir ekilde tamayn, aksi
y
halde ayakl düebilir ve hasara veya
yaralanmalara neden olabilir.
Monitörü kaldrrken veya tarken hasar
y
görmesini önlemek için sadece ayakl ya
da plastik kapa tutun. Bu, ekrana gereksiz
yere bask uygulanmasnn önüne geçecektir.

3 Monitörü açmak için monitörün önündeki
(Güç) dümesine basn.

DKKAT
Öncelikle güç kablosunu çekin ve daha
y
sonra Monitörü tayn veya kurun. Elektrik
çarpmas riski vardr.

MONTAJ VE HAZIRLIK
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Ayaklk yüksekliinin ayarlanmas
4 Yükseklik 110,0 mm'ye kadar ayarlanabilir.

konumda yerletirin.

110,0 mm

2 Ayaklk gövdesinin alt ksmna takl olan band
çkarn, ardndan kilitleme pimini çekerek
çkarn.

Ayaklk Gövdesi

Bant
Kilitleme Pimi

DIKKAT
Pim çkarldnda yükseklii ayarlamak için
y
tekrar taklmasna gerek yoktur.

3 Ba ksmn aaya doru itin ve Kilitleme
Pimini çekerek çkarn.

UYARI
Ekrann yüksekliini
y
ayarlarken parmanz veya
elinizi ekran ve taban (gövde)
arasna koymayn.

Ba

Kilitleme pimi

TR
TÜRKÇE

1 Ayaklk tabanna monte edilen monitörü dik
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Açnn ayarlanmas

UYARI

TÜRKÇE
TR

1 Ayaklk tabanna takl monitörü dik konumda
yerletirin.

2 Ekrann açsn ayarlayn. Rahat bir izleme
deneyimi için ekran açs -5° ile 15° arasnda
ileriye ya da geriye doru ayarlanabilir.

15

Arka Taraf

-5

Ön Taraf

UYARI
Ekran ayarlarken parmaklarn yaralanmasn
y
önlemek için monitör çerçevesinin alt ksmn
aada gösterildii gibi tutmayn.

Monitörün açsn ayarlarken, ekran alanna
y
dokunup bask uygulamamaya dikkat edin.

MONTAJ VE HAZIRLIK

Döndürme özellii

Kablolar birlikte verilen kablo tutucuyla bir araya
getirerek balayn.

Döndürme özellii monitörün saat yönünde 90
derece döndürülebilmesini salar.

Ba

Ayaklk

UYARI
Ayaklk tabannn çizilmemesi için döndürme
y
özelliini kullanarak monitörü döndürürken
ayakln monitöre temas etmemesine dikkat
edin.

TR
TÜRKÇE

Kablolarn düzenlenmesi
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1 Monitörü maksimum yükseklie çkarn.

NOT

TÜRKÇE
TR

Monitör ekrannda görüntülenen görüntü
y
ekran yönüne göre dönmez.

Kensington kilidinin kullanlmas
2 Monitörün açsn ekilde gösterilen ok
yönünde ayarlayn.

Kensington güvenlik sistemi konnektörü Monitörün
arka tarafnda yer alr.
Kurulum ve kullanm hakknda daha fazla bilgi için,
Kensington kilidi kullanc klavuzuna bakn ya da
http://www.kensington.com web sitesini ziyaret
edin.
Kensington güvenlik sistemi kablosunu Monitörle
masa arasna balayn.

3 Monitörü ekilde gösterilen biçimde saat
yönünde döndürün.

4 Monitörü gösterilen biçimde 90° döndürerek
kurulumu tamamlayn.

NOT
Kensington güvenlik sistemi istee bal
y
bir aksesuardr. Ek aksesuarlar birçok
elektronik dükkannda bulabilirsiniz.

UYARI
Kablo balysa monitörü döndürürken dikkatli
y
olun.

MONTAJ VE HAZIRLIK
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Duvara monte edilmesi

Bu monitör standart duvar montaj plakas veya
uyumlu cihaz özelliklerini destekler.

Monitörü duvardan en az 10 cm uzaa monte edin
ve yeterli havalandrmay salamak için monitörün
her bir yannda yaklak 10 cm boluk brakn.
Ayrntl kurulum talimatlar yerel perakende
maazanzdan edinilebilir. Yatk duvara montaj
braketinin kurulmas ve ayarlanmas için lütfen
klavuza bakn.

1 Ekran aa bakacak ekilde yerletirin.
Ekrann çizilmesini önlemek için yüzeyini
yumuak bir bezle kapatn.

2 Duvar montaj plakasn monitöre yerletirin ve
vida delikleriyle hizalayn.

3 Dört viday tornavidayla skarak plakay
10 cm

monitöre sabitleyin.

10 cm

Duvara Montaj Plakas

10 cm

10 cm

Monitörü duvara monte etmek için monitörün
arkasna bir duvara montaj braketi (istee bal)
takn.
Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre
güvenli bir ekilde sabitlendiinden emin olun.

NOT
Duvar montaj plakas ayr satlr.
y
Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için
y
duvar montaj plakas kurulum klavuzuna
bakn.
Duvar montaj plakasn monte ederken ar
y
kuvvet uygulamayn, aksi takdirde monitörün
ekran zarar görebilir.

1 VESA standardna uygun vidalar ve duvara
montaj braketi kullann.
2 Standart uzunluktan daha uzun olan vidalar
monitörün içine zarar verebilir.
3 VESA standardnda olmayan bir vida ürünün
zarar görmesine ve monitörün arzalanmasna
neden olabilir. LG Electronics standart olmayan
vidalarn kullanlmasyla ilikili kazalardan
sorumlu deildir.
4 Monitör VESA standardyla uyumludur.
5 VESA standardna uygun olarak aada
belirtilen biçimde kullann.
y 784,8 mm veya daha az
* Duvar montaj plakasnn kalnl: 2,6 mm
* Sabitleme vidas: Çap 4,0 mm x Adm 0,7 mm
x Boy 10 mm
y 787,4 mm veya daha fazla
* VESA standartlarna uygun duvar montaj
plakas ve vidalarn kullann.

TR
TÜRKÇE

Duvar montaj plakasnn kurulmas
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MODELLER

TÜRKÇE
TR

VESA (A x B)
Ayaklk Vidas
Gerekli Vidalar
Duvar Montaj Plakas
(stee bal)

27EA83
27EA83R
100 x 100
M4
4
RW120

DKKAT
Elektrik çarpma riskinin önüne geçmek için
y
monitörü tamadan veya monte etmeden
önce güç kablosunu prizden çkarn.
Monitörün tavana veya eik duvara monte
y
edilmesi monitörün dümesine, bu da
yaralanmalara neden olabilir. Onayl bir
LG duvar montaj aparat kullann ve yerel
satcnzla ya da kalifiye personelle iletiime
geçin.
Balama vidalarn skarken ar güç
y
kullanmanz durumunda monitörün hasar
görmesine neden olabilirsiniz. Bu ekilde
hasar gören monitörler garanti kapsamna
girmez.
VESA standartlarna uygun duvar montaj
y
braketi ve vidalarn kullann. Bilerek ya
da yanllkla uygun olmayan bileenlerin
kullanlmasndan kaynaklanan hasarlar ürün
garanti kapsamna girmez.

NOT
VESA standartlarnda belirtilen vidalar
y
kullann.
Duvar montaj kiti kurulum klavuzu ve tüm
y
gerekli parçalar içerir.
Duvara montaj braketi istee baldr.
y
Aksesuarlar yerel sat maazanzdan satn
alnabilir.
Vida boyu duvar montaj braketine göre
y
deiebilir. Uygun boy vida kullandnzdan
emin olun.
Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi
y
kullanc klavuzuna bakn.

DKKAT
Monitörü duvara monte ederken monitörün
y
açsn aadaki ekilde gösterilen ok
yönünde ayarlamayn.
Açy ayarlarken ekrana zarar vermemeye
dikkat edin.

MONTAJ VE HAZIRLIK

Adaptörü monte etmek için
sökme sras

Adaptörü monte etmek için
takma sras

1 Güç kablosunu çkarn.

TR
TÜRKÇE

Adaptörü monte etmek için
takma ve sökme

15

1 Adaptörü adaptör yönetim kapa bölmesine
yerletirin.

38 6+

2 Adaptör yönetim kapan monitörün
2 Adaptör yönetim kapan 1. yuvaya yerletirin

arkasndan çkarmak için PUSH yazan yere
basn.

ve 2. yuvaya kaydrn.

386 +

3 Güç kablosunu balayn.

3 Adaptörü çekerek adaptör yönetim kapandan
çkarn.

ayaklk gövdesi

DKKAT
Döndürme özelliini kullanrken güç
y
kablosunun dolamasn önlemek için
güç kablosunu ayaklk gövdesi ile monitör
arasna yerletirin.

DKKAT
Adaptörü monte etmek için takarken
y
veya sökerken arka kapakta ve yönetim
kapanda çizikler oluabilir.
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MONTÖRÜN KULLANILMASI

MONTÖRÜN KULLANILMASI
TÜRKÇE
TR

PC'ye Balanma

DKKAT

Bu monitör *Tak Çaltr özelliini destekler.
y
*Tak Çaltr: Tekrar yaplandrma ilemi
yapmadan ve herhangi bir manuel sürücü
takmadan bilgisayarnza bir cihaz balamanza
olanak salayan bir özelliktir.

DVI balants
Dijital video sinyallerini monitöre iletir. Monitörü
aadaki ekilde gösterildii gibi DVI kablosuyla
balayn.
Menü ( ) dümesine basn ve Input (Giri)
menüsünden Input (Giri) seçeneini belirleyin.

Sinyal giri kablosunu balayn ve
y
ok yönünde çevirin. Balantnn
kesilmesini önlemek için kabloyu
sk bir ekilde sabitleyin.
Ekrana uzun süre bask
y
uygulamayn. Bu, görüntünün bozulmasna
neden olabilir.
Ekranda uzun süre sabit bir görüntü
y
görüntülemeyin. Bu, görüntünün iz
brakmasna neden olabilir. Mümkünse
ekran koruyucu kullann.

NOT
H/P
HDMI IN

DP IN

DVI-D IN
USB UP

DVI-I(D) OUT
PC

Güç kablosunu prize balarken, topraklamal
y
(3 delikli) çoklu priz ya da topraklamal
elektrik prizi kullann.
Monitör düük scaklktaki bir ortamda
y
açldnda titreyebilir. Bu normal bir
durumdur.
Ekranda bazen krmz, yeil ya da mavi
y
noktalar görünebilir. Bu normal bir durumdur.

MONTÖRÜN KULLANILMASI
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HDMI Balants

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri
gönderir. PC'nizi monitöre aada gösterilen
biçimde ekran balant noktas kablosunu
kullanarak balayn.
Menü ( ) dümesine basn ve Input (Giri)
menüsünden Input (Giri) seçeneini belirleyin.

PC'nizden ve A/V cihazlarnzdan monitöre dijital
video ve ses sinyalleri gönderilir. PC'nizi ve AV
cihaznz aada gösterilen biçimde HDMI
kablosuyla monitöre balayn.
Menü ( ) dümesine basn ve Input (Giri)
menüsünden Input (Giri) seçeneini belirleyin.

DP OUT

(ayr olarak satlr)

IN

H/P
DP IN

H/P
DP IN

HDMI IN

HDMI IN

ATOR)

DVI-D IN

DVI-D IN
USB UP

0.9 A

USB UP

NOT
NOT
Ses çk PC'nizin DP sürümüne göre
y
deiebilir.

HDMI PC cihaz uyumluluk sorunlarna neden
y
olabilir.

TR
TÜRKÇE

Ekran balant noktas balants
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MONTÖRÜN KULLANILMASI

AV Cihazlara Balanma
TÜRKÇE
TR

USB 3.0 kablosu-PC balants
USB 3.0 fonksiyonu üründe USB hub olarak ilev
görür.
USB 3.0' kullanmak için ürünle birlikte verilen A-B
tipi USB 3.0 kablosunu PC'ye balayn.
USB IN balant noktasna taklan çevresel
cihazlar PC'den kontrol edilebilir.

USB IN

Kulaklk balant noktas
balants
Monitöre bir çevresel cihaz balamak için kulaklk
balant noktasn kullann. ekilde gösterilen
ekilde balayn.

H/P

(ayr olarak satlr)

DP IN
(CALIBRATOR)

USB IN

DVI-D IN
5V

0.9 A

H/P

(CALIBRATOR)

USB UP

5V

0.9 A

USB UP

NOT
Çevresel cihazlar ayr satlr.
y
USB 3.0 balant noktalar klavye, fare
y
ve dier USB cihazlar balamak için
kullanlabilir.
Fii açl olan kulaklklar bir çevresel
y
cihazla balamak zor olduundan düz tipte
fi kullann.

NOT
Kullanmadan önce lütfen en yeni Windows
y
hizmet paketini yükleyin.

Açl Tip

Düz Tip

NOT
PC'nin ve harici cihazn ses ayarlarna bal
y
olarak kulaklk ve hoparlör fonksiyonlar
snrl olabilir.
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LG MONITOR SOFTWARE KURULUMU

6 LG Monitor Software (LG Monitör Yazlm)

8 Select Features (Özellikleri Seç) sayfasnda
belirlediiniz program otomatik olarak
kurulacaktr.

7 TUSB3410 sürücüsü kurulu deilse, kurulum

9 Kurulum tamamlandnda sistemi yeniden

TÜRKÇE
TR

kurulumu aada gösterildii gibi balar.

otomatik olarak balar. Aadaki gibi bir
Windows güvenlik mesaj görüntülenirse "Bu
sürücü yazlmn yine de kur (I)" seçeneini
belirleyin.

balatn.

LG MONITOR SOFTWARE KURULUMU

NOT

NOT
True Color Finder ilevini kullanabilmek
y
için desteklenen kalibrasyon aracn satn
almalsnz.
Desteklenen kalibrasyon araçlar ve grafik
y
kartlar için True Color Finder kullanc
klavuzuna bakn.
Giri balant noktasn deitirdiyseniz,
y
monitörün görüntü kalitesini yeniden kalibre
etmeniz önerilir.

Program balatmak için True Color Finder simgesine çift tklayn ve "Start Program" (Program
Balat) öesini seçin.

NOT
Screen Split'i çaltryorsanz PC ekrannn sa
alt ksmndaki sistem çubuunda Screen Split
simgesi [ ] görünür.

DKKAT
True Color Finder yazlmn kullanarak
y
monitör kalibrasyonunu tamamladnzda,
kalibrasyon aracn monitörden sökün
ve dorudan güne  almayan, oda
scaklndaki bir yerde saklayn ya da kutusuna koyun.
- Kalibrasyon aracnn ölçüm parças uzun
süre dorudan güne na maruz kalrsa,
bu kalibrasyon aracnn zarar görmesine yol
açabilir.
- Ölçüm parçasn scakln çok yüksek/
çok düük ve nemin çok yüksek olduu bir
ortamda saklamayn.
PC'nize herhangi bir üçüncü parti kalibrasyon
y
uygulamas yüklenmise, görüntü kalitesi
iki uygulama arasndaki çakmadan etkilenebilir. En iyi performans almak için dier
kalibrasyon uygulamasn silmeniz önerilir.

Screen Split simgesine sa tklayn ve
istediiniz anahatt seçin.

TR
TÜRKÇE

True Color Pro yazlmn çaltrdnzda, True
Color Finder simgesi [ ] PC ekrannn sa alt
köesindeki sistem çubuunda görünür.
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AYARLARIN ÖZELLETRLMES

AYARLARIN ÖZELLETRLMES
TÜRKÇE
TR

Ana Menünün Etkinletirilmesi
1 Menü ( ) dümesine basn.
2 Seçenekleri ayarlamak için <, > dümelerini kullann.
Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

3 OSD menüsünden çkmak için Menü ( ) dümesini basl tutun.

Monitör dümeleri

Düme
Menü (

)

Açklama
Menü etkin deilse

Ana menüyü etkinletirir.

Menü etkinse

Dümeye basldnda bir önceki ekrana döner;
Dümeye 3 saniyeden daha uzun süre basl tutulduunda OSD
menüsünden çkar.

Menü etkin deilse

Monitörün ses seviyesini ayarlar.

Menü etkinse

Sol yön tuu

Menü etkin deilse

Monitörün ses seviyesini ayarlar.

Menü etkinse

Sa yön tuu

OK

Menü etkinse: OK tuuna basldnda ilev seçilir.
Menü etkin deilse: OK tuuna basldnda geçerli sinyalin çözünürlüü görüntülenir (yalnzca giri
sinyali olduu durumlarda).

(Güç
Dümesi)

Gücü açar veya kapatr.
Güç Göstergesi

Monitör çalma modundayken, güç göstergesi krmz renge döner (açk
modu).
Monitör güç tasarruf modundayken, güç göstergesi krmz renkte yanp
söner.

NOT
Tüm dümeler dokunmaya duyarldr ve monitörün ön alt ksmna parmakla dokunarak kullanlabilir.

AYARLARIN ÖZELLETRLMES
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AYARLARIN ÖZELLETRLMES
TR
TÜRKÇE

Menü Ayarlar
1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.
3 OSD menüsünden çkmak için

öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

100

70

30

Brightness Contrast Volume

DVI

Wide

Off

Custom

Input

Ratio

ECO

Color Mode

) dümesini kullann.

All

PIP

Picture

Color

Settings

Reset

Exit

Her seçenek aada açklanmtr.
Menü
Brightness
(Parlaklk)
Contrast
(Kontrast)
Volume (Ses
Seviyesi)

Açklama

Ekrann parlakln ve kontrastn ayarlar.

Ses seviyesini ayarlar.

NOT
DVI giri modunda ses devre d braklr.
y
Volume (Ses Seviyesi) menüsünde OK (Tamam) dümesini seçmek Mute
y
(Sessiz) ilevini etkinletirir/devre d brakr.
Input (Giri)

Geçerli giri modunu seçer.

Wide/Original
(Geni/Orijinal)

Ekran orann ayarlar.

ECO

ECO fonksiyonunu devreye alr veya devre d brakr.

Color Mode (Renk
Modu)

Custom (Özel), sRGB, Adobe RGB (Sadece 27EA83 modelinde) ya da Calibration (Kalibrasyon)
olarak ayarlar.

PIP

ki giri modunun ekrann tek bir monitörde görüntüler.

Picture (Görüntü)

Ekrann keskinliini, siyah seviyesini ve tepki hzn ayarlar.

Color (Renk)

Ekrann gamasn, renk scakln ve renk dengesini ayarlar.

Settings (Ayarlar)

Dil, ana ses, düme tonu, güç göstergesi, DP 1.2 ve OSD kilidini ayarlar.

Reset (Sfrla)

Varsaylan fabrika ayarlarna sfrlar. Hemen sfrlamak için < veya > dümesine basn.

Exit (Çk)

OSD menüsünden çkar.
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Ratio (Oran) Ayarlar
TÜRKÇE
TR

1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 Ratio (Oran) öesine gitmek için < veya > dümesine basn.
3 Ratio (Oran) öesini seçmek için OK dümesine basn.
4 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.
5 OSD menüsünden çkmak için

Ratio

öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

Alt Menü

Wide

Original

1:1

Back

Exit

Her seçenek aada açklanmtr.
Menü > Ratio
(Oran)
Wide (Geni)

Açklama
Videoyu video sinyal giriinden bamsz olarak geni ekran görüntüler.

Original (Orijinal) Videoyu giren video sinyalinin izleme oranna göre görüntüler.
1:1

Orijinal izleme oran deitirilmez.

Back (Geri)

Bir önceki OSD ekranna döner.

Exit (Çk)

OSD menüsünden çkar.

NOT
Görüntü önerilen çözünürlükte (2560 x 1440) Geni, Orijinal ve 1:1 seçeneklerinde ayn
y
görünebilir.
En-boy oran geçmeli sinyalde devre d braklr.
y

AYARLARIN ÖZELLETRLMES
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ECO Ayarlar
TR
TÜRKÇE

1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 ECO öesine gitmek için < veya > dümesine basn.
3 ECO öesini seçmek için OK dümesine basn.
4 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.
5 OSD menüsünden çkmak için

Off

ECO

öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

Alt Menü

On

Off

Back

Exit

Her seçenek aada açklanmtr.
Menu > ECO
ECO

Açklama
On (Açk)
Off
(Kapal)

ECO verimlilik seviyesine göre enerji tasarrufunda bulunmanz salayan ECO
fonksiyonunu etkinletirir.
ECO fonksiyonunu devre d brakr.
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Color Mode (Renk Modu) Ayarlar
TÜRKÇE
TR

1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 Color Mode (Renk Modu) öesine gitmek için < veya > dümesine basn.
3 Color Mode (Renk Modu) öesini seçmek için OK dümesine basn.
Custom

4 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.

Color Mode

5 OSD menüsünden çkmak için

öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

Alt Menü

Custom

sRGB AdobeRGB

Calibration

Back

Exit

(Sadece 27EA83
modelinde)

Her seçenek aada açklanmtr.
Menü > Color
Mode (Renk
Modu)

Açklama

Custom (Özel)

Kullancnn her bir öeyi ayarlamasn salar. Ana menünün renk modu ayarlanabilir.

sRGB

Monitör ve yazc için standart bir RGB renk boluu.

AdobeRGB
(Sadece 27EA83
modelinde)

sRGB'den daha büyük bir renk boluu. Bu seçenek resim basmak için uygundur.

Calibration
(Kalibrasyon)

True Color Pro/Finder tarafndan kalibre edilen deeri uygular.

NOT
True Color Pro/Finder programn çaltrn.
Back (Geri)

Bir önceki OSD ekranna döner.

Exit (Çk)

OSD menüsünden çkar.

AYARLARIN ÖZELLETRLMES
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PIP ayarlar
TR
TÜRKÇE

1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 PIP öesine gitmek için < veya > dümesine basn.
3 PIP öesini seçmek için OK dümesine basn.
4 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.
PIP

5 OSD menüsünden çkmak için

öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

Alt Menü

Off

Balanced

Bottom R

PIP

Size

Position

Back

Exit

Her seçenek aada açklanmtr.
Menü > PIP

Açklama

PIP

ki giri modunun ekrann tek bir monitörde görüntüler.
(DVI+DP, HDMI+DP, DP+DVI, DP+HDMI)

Size (Boyut)

kincil ekrann boyutunu ayarlar.
Balanced (Dengeli) kincil ekran için dengeli bir boyut kullanr.
Small (Küçük)

kincil ekran küçük boyutta görüntülenir.

Medium (Orta)

kincil ekran normal boyutta görüntülenir.

Large (Büyük)

kincil ekran büyük boyutta görüntülenir.

Position (Konum) kincil ekrann konumunu ayarlar.
Varsaylan deer Bottom Right'tr (Sa Alt).
Bottom Right (Sa
Alt)

kincil ekran ekrann sa altnda görüntülenir.

Bottom Left (Sol
Alt)

kincil ekran ekrann sol altnda görüntülenir.

Top Left (Sol Üst)

kincil ekran ekrann sol üstünde görüntülenir.

Top Right (Sa Üst) kincil ekran ekrann sa üstünde görüntülenir.
Back (Geri)

Bir önceki OSD ekranna döner.

Exit (Çk)

OSD menüsünden çkar.

NOT
PIP modu kapalysa, Position (Konum) devre d braklr.
y
Size (Boyut) Balance (Denge) olarak ayarlanmsa, Position (Konum) devre d braklr.
y
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Picture (Görüntü)
TÜRKÇE
TR

1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 Picture (Görüntü) öesine gitmek için < veya > dümesine basn.
3 Picture (Görüntü) öesini seçmek için OK dümesine basn.
4 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.
Picture

5 OSD menüsünden çkmak için

öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

Alt Menü

5

Low

Normal

Sharpness Black Level Response
Time

Picture

Reset

Back

Exit

Her seçenek aada açklanmtr.
Menü > Picture
(Görüntü)
Sharpness
(Keskinlik)
Black Level
(Siyah Seviyesi)

Açklama
Ekrann keskinliini ayarlar.
Dengeleme seviyesini ayarlar (sadece HDMI için).
y Dengeleme: video sinyali açsndan monitörün görüntüleyebilecei en karanlk renktir.
High
(Yüksek)

Ekrandaki görüntü daha parlak hale gelir.

Low
(Düük)

Ekrandaki görüntü daha koyu hale gelir.

Response Time Ekrann hzna bal olarak görüntüler için bir tepki süresi belirler. Normal koullar altnda Normal
seçeneini kullanmanz önerilir. Hareketli görüntüler için High (Yüksek) seçeneini kullanmanz
(Tepki Süresi)
önerilir.
High (Yüksek) seviyeye ayarlamak görüntü yapmasna yol açabilir.
High
(Yüksek)

Tepki süresini High (Yüksek) seviyeye ayarlar.

Middle
(Orta)

Tepki süresini Middle (Orta) seviyeye ayarlar.

Low
(Düük)

Tepki süresini Low (Düük) seviyeye ayarlar.

Reset (Sfrla)

Picture (Görüntü) fonksiyonunu varsaylan ayarlarna sfrlar.

Back (Geri)

Bir önceki OSD ekranna döner.

Exit (Çk)

OSD menüsünden çkar.

AYARLARIN ÖZELLETRLMES
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Color (Renk)
TR
TÜRKÇE

1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 Color (Renk) öesine gitmek için < veya >dümesine basn.
3 Color (Renk) öesini seçmek için OK dümesine basn.
4 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.
5 OSD menüsünden çkmak için

Color
öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

Alt Menü

Gamma 1

User

Gamma Color Temp

50

50

50

Red

Green

Blue

Color

Six Color

Reset

Back

Exit

Her seçenek aada açklanmtr.
Menü > Color
(Renk)

Açklama

Gamma (Gama) Özel gama ayar: Gamma 0, gamma 1 ve gamma 2 monitör ayarlarn kullanrken gama ayarlar ne
kadar yüksek olursa görüntü o kadar parlak, gama ayarlar ne kadar düük olursa görüntü o kadar
karanlk olur.
Color Temp
User (Kullanc)
(Renk Scakl) • Red (Krmz) Krmz, Yeil ve Mavi renkleri kullanarak görüntü rengini özelletirebilirsiniz.
• Green (Yeil)
• Blue (Mavi)
Fabrika varsaylan görüntü rengini seçer.
Warm (Scak): Ekran rengini krmzms bir tona ayarlar.
Medium (Orta): Ekran rengini krmz ve mavi ton arasnda ayarlar.
Cool (Souk): Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
Six Color
(Alt Renk)

Alt rengin (krmz, yeil, mavi, camgöbei, macenta, sar) renk tonunu ve doygunluunu ayarlayp
ayarlar kaydederek kullancnn renk gereksinimlerini karlar.
Hue (Ton)

Ekrann tonunu ayarlar.

Saturation
(Doygunluk)

Ekrandaki renklerin doygunluunu ayarlar. Deer ne kadar düük olursa renkler
o kadar az doygun ve parlak olur. Deer ne kadar yüksek olursa renkler o kadar
doygun ve karanlk olur.

Reset (Sfrla)

Color (Renk) ayarlarn varsaylan ayarlara sfrlar.

Back (Geri)

Bir önceki OSD ekranna döner.

Exit (Çk)

OSD menüsünden çkar.
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Settings (Ayarlar)
TÜRKÇE
TR

1 Menü OSD'sini görmek için monitörün altndaki Menü ( ) dümesine basn.
2 Settings (Ayarlar) öesine gitmek için < veya > dümesine basn.
3 Settings (Ayarlar) öesini seçmek için OK dümesine basn.
4 Seçenekleri ayarlamak için < veya > dümelerini kullann.
5 OSD menüsünden çkmak için

Settings

öesini seçin.

Üst menüye dönmek ya da dier menü öelerini ayarlamak için Menü (

) dümesini kullann.

Alt Menü

HDMI

Language Main Audio

On

On

On

Off

Button
Sound

Power
LED

DP1.2

OSD Lock

Back

Exit

Her seçenek aada açklanmtr.
Menü > Settings
(Ayarlar)

Açklama

Language (Dil)

Menü ekrann istenen dile ayarlar.

Main Audio (Ana
Ses)

Sesi dijital girie bal (HDMI ve Ekran Balant Noktas) monitör hoparlöründen çkartr.

NOT
DVI + DP seçildiinde, ana ses otomatik olarak DP olarak ayarlanr.

Button Sound
(Düme Sesi)

Düme tonunu kontrol eder.
u ilemler için düme tonu duyulur.
DC Gücü Açma/Kapama
Menü OSD'sini Açma/Kapama

Power LED (Güç
LED )

Monitörün önündeki güç göstergesini açar/kapatr.
On (Açk)

Güç göstergesi otomatik açlr.

Off (Kapal) Güç göstergesi kapatlr.
DP1.2
(DisplayPort1.2)

DisplayPort 1.2'yi etkinletirir veya devre d brakr.

NOT
Grafik kartnn destekledii DisplayPort sürümüne göre etkinletirdiinizden veya devre
d braktnzdan emin olun. Grafik kart ile uyumlu deilse kapal olarak ayarlayn.
On (Açk)

DisplayPort 1.2 etkin.

Off (Kapal) DisplayPort 1.2 devre d.
OSD Lock (OSD
Kilidi)

Yanl tu giriini önler.
On (Açk)

Tu girii devre d braklr.

Off (Kapal) Tu girii devreye alnr.

NOT
OSD Lock (OSD Kilidi) modu ile Brightness (Parlaklk), Contrast (Kontrast), Volume (Ses
Seviyesi), Input (Giri) ve Settings (Ayarlar) öeleri için Exit (Çk) dümesi hariç tüm
fonksiyonlar devre d braklr.
Back (Geri)

Bir önceki OSD ekranna döner.

Exit (Çk)

OSD menüsünden çkar.

SORUN GDERME
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SORUN GDERME
Monitörün güç kablosu prize takl
m?

y Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir ekilde taklp taklmadn
kontrol edin.

Güç göstergesi yanyor mu?

y Güç göstergesini kontrol edin.

Güç göstergesi krmz renkte mi
yanyor?

y Bal giriin etkinletirilmi olup olmadn kontrol edin (Menü - Input
(Giri)).

Güç göstergesi yanp sönüyor mu? y Monitör güç tasarrufu modundaysa, ekran açmak için fareyi hareket

ettirin ya da klavyedeki herhangi bir tua basn.
y Bilgisayarn açk olup olmadn kontrol edin.
"OUT OF RANGE" (Aralk Dnda) y Bu durum, PC'den (video kart) aktarlan sinyaller monitörün yatay
mesaj görüntüleniyor mu?
ya da dikey frekans aralnn dnda olduunda ortaya çkar. Uygun
frekans ayarlamak için lütfen bu klavuzun "Ürün Teknik Özellikleri"
bölümüne bakn.
"CHECK SIGNAL CONNECTION"
(Sinyal Balantsn Kontrol Edin)
mesaj görüntüleniyor mu?

y Bu mesaj, PC ile monitör arasnda sinyal kablosu bulunmadnda
veya bal olmadnda görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden
balayn.

"OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesaj görüntüleniyor.
Menü dümesine basldnda baz y OSD kilitli. Menü > Settings (Ayarlar) öesine gidin ve "OSD Lock"
fonksiyonlar kullanlamyor mu?
(OSD Kilidi) öesini kapatn.

Ekranda görüntü kalyor.
Monitör kapatldnda bile görüntü y Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekrann hasar görerek
yapmas meydana geliyor mu?
görüntünün iz brakmasna neden olabilir.

y Monitörün uzun süre kullanlmas durumunda, ekran korumak için bir
ekran koruyucu kullann.

NOT
Dikey Frekans: Bir görüntünün görüntülenmesi için, ekrann bir flüoresan lambas gibi saniyede
y
düzinelerce kez yenilenmesi gerekir.
Ekrann her saniye yenilendii sayya dikey frekans veya yenileme hz denir ve deeri, Hz ile
gösterilir.
Yatay Frekans: Bir yatay çizginin görüntülenmesi için geçen süreye yatay döngü ad verilir. Bir
y
saniyede görüntülenen yatay çizgilerin says yatay döngünün bire bölümüyle hesaplanabilir. Buna
yatay frekans denir ve deeri kHz olarak belirtilir.

TR
TÜRKÇE

Ekranda hiçbir ey görünmüyor.
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NOT
TÜRKÇE
TR

Video kart çözünürlüünün veya frekansnn, monitörün izin verdii aralk dahilinde olup olmadn
y
denetleyin ve Denetim Masas > Görüntü > Ayarlar'dan önerilen (optimum) çözünürlüü ayarlayn.
Video kartnn önerilen (optimum) çözünürlüe ayarlanmamas yazlarn bulanklamasna, ekrann
y
kararmasna, görüntü alannn krplmasna ya da görüntünün kaymasna neden olabilir.
Bilgisayarnza ve/veya iletim sisteminize bal olarak yaplandrma prosedürü farkl olabilir. Ayrca,
y
baz video kartlar belirli çözünürlükleri desteklemeyebilir. Böyle bir durumda yardm almak için
bilgisayarn ya da video kartnn üreticisi ile irtibata geçin.

Görüntü rengi normal deil.
Görüntüde solma var m (16 renk)? y Rengi 24 bit (gerçek renk) deerine veya daha yüksek bir deere

ayarlayn. Windows'ta, Denetim Masas > Görüntü > Ayarlar > Renk
Kalitesi seçeneine gidin.
Görüntü rengi sabit deil ya da
siyah-beyaz m?

y Sinyal kablosunun doru bir ekilde balanp balanmadn kontrol
edin. Kabloyu yeniden balayn veya PC'nin video kartn yeniden
takn.

Ekranda noktalar mevcut mu?

y Monitörü kullanrken, ekranda uygun olmayan noktalar (krmz, yeil,
mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir.
Bu, ne bir hata ne de monitörün performansyla ilgili bir durumdur.

TEKNK ÖZELLKLER
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TEKNK ÖZELLKLER

Çözünürlük
Video Sinyali
(Video Sinyali)
Giri Konektörü
Güç

Tip

Piksel Aral

68,47 cm TFT (nce Film Transistor)
LCD (Sv Kristal Ekran) Ekran
Çapraz ekran boyu: 68,47 cm
0,2331 mm x 0,2331 mm

Maksimum Çözünürlük

2560 x 1440 @ 60 Hz

Önerilen Çözünürlük
Yatay Frekans

2560 x 1440 @ 60 Hz
30 kHz - 90 kHz

Dikey Frekans
57 Hz - 75 Hz
Senkronizasyon
Bamsz Senkronizasyon
DVI-D, HDMI, Ekran Balant Noktas, H/P Out, USB UP (USB 3.0), USB IN (USB 3.0)
Voltaj
19,5 V
4,2 A
27EA83 Güç tüketimi (Tip.)

Boyut

Açk Modu: 70 W
Güç Tasarruf Modu  0,5 W
Kapal Modu  0,5 W
27EA83R Açk Modu: 50 W
Güç tüketimi (Tip.)
Güç Tasarruf Modu  0,5 W
Kapal Modu  0,5 W
Monitör Boyutu (Genilik x Yükseklik x Derinlik)
Ayakl
643 mm x 459,4 mm x 225,4 mm
Ayaklksz

643 mm x 381,2 mm x 37,6 mm

Arlk
27EA83 : 7,3 kg
(Ambalajsz)
27EA83R : 7,0 kg
AC/DC adaptörü AAM-00 tipi, üretici AMPOWER Technology., Co.Ltd.
Çk: 19,5 V
5,65 A
Ayaklk Açs
Ayar
Çevresel
Koullar

leri/Geri: -5° - 15° (Ba)
Çaltrma Koullar

Scaklk: 10°C ila 35°C; Nem: %10 ila %80

Depolama Koullar

Scaklk: -20°C ila 60°C; Nem: %5 ila %90

Teknik özellikler bildirilmeksizin deitirilebilir.

TR
TÜRKÇE

LCD Ekran
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TEKNK ÖZELLKLER

TÜRKÇE
TR

Fabrika destek modu
(Ön Ayar Modu, DVI-D/HDMI/PC Ekran Balant Noktas)
Ön Ayar Modu, PC

Yatay Frekans (kHz)

Dikey Frekans (Hz) Polarite (Y/D)

720 x 400

31,468

70,08

-/+

640 x 480

31,469

59,94

-/-

640 x 480

37,5

75

-/-

800 x 600

37,879

60,317

+/+

800 x 600

46,875

75

+/+

1024 x 768

48,363

60

-/-

1024 x 768

60,123

75,029

+/+

1152 x 864

67,5

75

+/+

1280 x 1024

63,981

60,02

+/+

1280 x 1024

79,976

75,025

+/+

1680 x 1050

65,29

59,954

-/+

1600 x 1200

75

60

+/+

1920 x 1080

67,5

60

+/-

1920 x 1200

74,038

59,950

+/-

2560 x 1440

88,79

59,95

+/-

Ses yok
Ön Ayar Modu, PC

Yatay Frekans (kHz)

Dikey Frekans (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

Güç Göstergesi
Mod

LED Rengi

Açk Modu

Krmz

Güç Tasarrufu

Yanp sönen krmz

Kapal Modu

OFF

Notlar

UYGUN POZSYON
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UYGUN POZISYON
TR
TÜRKÇE

Monitör Kullanm için Uygun Pozisyon
Rahatça bakabilmek için ekran normal göz seviyenizin biraz altna gelecek ekilde ayarlayn.
Ürünü uzun süre kullanmaktan kaynaklanan yorgunluu azaltmak için saatte bir yaklak 10 dakika
y
ara verin.
Dokunmatik monitörün ayakl ürünün en iyi pozisyonda kullanlmasna olanak salar.
y
En iyi görme açsn elde etmek için stand açsn -5° - 15° arasnda ayarlayn.

Ekran için hafifçe aa
bakyor olmalsnz.

Ekrandan herhangi bir
yansma

veya parlama olmamas
için açy -5° ile 15°
arasnda ayarlayn.

Ellerinizi hafifçe
klavyenin üstüne koyun,
kollarnz dirseklerden
bükülü bir ekilde ve
önünüze doru yatay bir
ekilde uzatn.

Bu cihaz, ev aletlerine (Snf B) ilikin
EMC gereksinimlerini karlar ve ev
kullanm için tasarlanmtr.
Bu cihaz, tüm bölgelerde kullanlabilir.
Kullanc klavuzunu (CD) dikkatlice
okuyun ve ulaabileceiniz bir yerde
saklayn.
Ürün etiketi servis sonras için gerekli
bilgileri içerir.
MODELLER
Seri Numaras

NOT
y
ENERGY STAR(EPA), 27EA83 modelinde
desteklenmez.

destek
27EA83R

o

27EA83

x

