БЪЛГАРСКИ

РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

LED телевизор*
* LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.

Моля, преди да използвате телевизора, прочетете внимателно
това ръководство и го запазете за справка в бъдеще.
29MA73D
29MA73V

www.lg.com
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ЛИЦЕНЗИ

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и двойният символ
„D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото на
HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други страни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров
видеоформат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation.
Това е устройство, официално сертифицирано съгласно DivX Certified®,
което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com/vod. за
допълнителна информация и софтуерни инструменти за конвертиране
на вашите файлове в DivX видео.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified®
устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява
закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате
регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за
настройки на устройството. За допълнителна информация относно това
как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.
DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео до HD 1080p,
включително платено съдържание.
DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на
Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно
лицензионни условия.
В обхвата на един или повече от следните американски патенти:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
VESA, логата на VESA, DisplayPort Compliance и DisplayPort Compliance за
източници в два режима са регистрирани търговски марки на Video Electronics
Standards Association.

БЪЛГАРСКИ

Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. Ако ви е необходима
допълнителна информация, посетете www.lg.com.
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ПРОЦЕДУРА ПО ИНСТАЛАЦИЯ

ПРОЦЕДУРА ПО ИНСТАЛАЦИЯ
БЪЛГАРСКИ

1 Отворете опаковката и се уверете, че всички аксесоари са включени.
2 Закрепете стойката към телевизора.
3 Свържете външно устройство към телевизора.
ЗАБЕЛЕЖКА

￼

Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
yy
OSD ( екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано
yy
в ръководството.
Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на
yy
устройството, което използвате.
В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.
yy

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
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СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ

Разопаковане
Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се
свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили телевизора. Илюстрациите в
това ръководство може да се различават от действителния продукт и аксесоарите към него.
￼

ЗАБЕЛЕЖКА
Аксесоарите, предоставени заедно с устройството, може да са различни в зависимост от
yy
модела.
Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят
yy
без предизвестие поради актуализиране на функциите на устройството.
￼

ВНИМАНИЕ
За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте
yy
никакви пиратски продукти.
Всички повреди или щети, нанесени следствие използването на неодобрени или фалшиви
yy
части, не се покриват от гаранцията.
￼

ЗАБЕЛЕЖКА
Аксесоарите, предоставени заедно с устройството, може да са различни в зависимост от модеyy
ла.
Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без
yy
предизвестие поради актуализиране на функции на устройството.
За осигуряване на оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да са с гнезда
yy
с дебелина под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB
2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на вашия телевизор.
B

B
A

A

*A
*B

10 мм
18 мм
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СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

БЪЛГАРСКИ
Дистанционно управление
Батерии (AAA)

Компактдиск (ръководство
на потребителя)
Карти

Корпус на стойката

Основа на стойката

Винт 2 ea

Капаче за винт

(See p.11, See p.15)

(See p.11, See p.15)

(See p.11, See p.15)

Кабелна връзка

Захранващ кабел

AC-DC адаптер

(See p.13)

(See p.13)

(See p.13)

(See p.38, See p.39)

(See p.11, See p.15)

или
DVI-D кабел
(See p.26, See p.36)

Изолатор
(В зависимост от страната)

DisplayPort кабел
(See p.36)

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
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ЗАБЕЛЕЖКА

1. Свържете към телевизора.

Стена
ANTENNA/
CABLE IN

Кабел / антена

или

Изолатор
2. Свържете към Set-Top box.

Свържете единия накрайник на изолатора с куплунга на кабела/антената, а другият
накрайник - с телевизора или цифровия тунер.
„Оборудване, свързано със защитното заземяване в инсталацията на сградата, посредством
електрическата мрежа или друг тип оборудване с връзка към защитно заземяване - и с
кабелна система чрез коаксиален кабел, може при определени обстоятелства да породи
опасност от възникване на пожар. Затова връзката с кабелна система трябва да се
осъществи чрез устройство, осигуряващо електрическа изолация под определен честотен
диапазон (галваничен изолатор, вижте EN 60728-11)“

Когато прилагате РЧ изолатор, е възможно да се появи слаба загуба на чувствителността на
сигнала.

БЪЛГАРСКИ

yy Ръководство за монтаж на антенен изолатор
-- Използвайте това, за да монтирате телевизора на място, където има разлика в напрежението между телевизора и GND на сигнала на антената.
»» Ако има разлика в напрежението между телевизора и GND на сигнала на антената,
контактът на антената може да бъде загрят, а прекомерната топлина може да доведе
до инцидент.
-- Можете да повишите защитата при гледане на телевизия, като свалите напрежението от
телевизионната антена по ефективен начин. Препоръчително е да монтирате изолатора
към стената. Ако не може да бъде монтиран към стената, монтирайте го на телевизора.
Избягвайте изключването на изолатора след монтаж.
-- Преди да започнете, се уверете, че телевизионната антена е свързана.
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СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Части и бутони
БЪЛГАРСКИ
Сензор на дистанционното управление
Standby светлина
Светлина включена:
yy
Когато захранването е
изключено
Светлина изключена:
yy
Когато захранването е
включено

Сензорни бутони

ЗАБЕЛЕЖКА
Всички бутони са сензорни и могат да се активират чрез
едно докосване с пръст.
Бутоните на захранването и сензорното управление се
намират отдолу.

Сензорен бутон

Описание
Превъртате през записаните програми.

￼

Регулира силата на звука.

OK

Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни.

SETTINGS

Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от
менютата.

INPUT

Сменя входния източник.

/I

Включва или изключва захранването.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
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БЪЛГАРСКИ

AV 1

29MA73D

29MA73V

AV 1

LAN

Панел за свързване (See p.23)
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СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

БЪЛГАРСКИ

Повдигане и преместване на
телевизора
Когато премествате или повдигате телевизора,
прочетете следната информация, за да
предотвратите надраскване или повреда и
да осигурите безпроблемно транспортиране,
независимо от модела и размера на
телевизора.

докосвайте прозрачната част, високоговорителя или зоната на решетката на високоговорителя.
Когато държите телевизора, екранът трябyy
ва да е поставен с лице, не насочено към
вас, за да го предпазите от надраскване.

￼

ВНИМАНИЕ
Винаги избягвайте да докосвате екрана,
тъй като това може да доведе до повреда
в него или в някои пиксели, които служат
за изграждане на изображенията.

Препоръчително е да премествате телевиyy
зора в кутията или опаковъчния материал,
в който първоначално е бил доставен.
Преди да местите или повдигате телевиyy
зора, изключете захранващия и всички
останали кабели.
Придържайте добре горната и долната
yy
страна на рамката на телевизора. Не

Когато транспортирате телевизора, не
yy
го излагайте на друсане или прекомерни
вибрации.
Когато транспортирате телевизора, го
yy
дръжте в изправено положение, никога
не го обръщайте на една страна и не го
накланяйте наляво или надясно.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Поставяне на телевизора
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3 Поставете два винта на гърба на стойката и
в затворете капачето на винта.

БЪЛГАРСКИ

Монтиране на стойката
1 Поставете екрана с лице надолу.
ВНИМАНИЕ
За да предпазите екрана от надрасквания,
yy
покрийте повърхността с мека кърпа.

2 Проверете ориентацията (отпред и отзад) на
основата на стойката и монтирайте корпуса
на стойката към пантата, както е показано
на фигурата.

Капаче на винт
Панта на
стойката
Корпус на стойката

4 Закрепете основата на стойката от корпуса
на стойката като завиете винта надясно с
монета.
Основа на
стойката
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ВНИМАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
Не пренасяйте телевизора обърнат наyy
обратно, тъй като това може да предизвика падането му от стойката, което да
доведе до повреда или нараняване.
Илюстрацията представя стандартен
yy
пример за провеждане на монтаж и може
да изглежда по различен начин от действителния продукт.

Не пренасяйте монитора обърнат наобраyy
тно, тъй като това може да предизвика
падането му от стойката, което да доведе
до повреда или нараняване.
Илюстрацията представя стандартен
yy
пример за провеждане на монтаж и може
да изглежда по различен начин от действителния продукт.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Монтаж върху маса

13

ВНИМАНИЕ

вена позиция върху маса.

Оставете разстояние от 10 см (4 инча)
(минимум) от стената, за да осигурите
необходимата вентилация.

Подреждане на кабелите
10 см
10 см

Съберете и стегнете заедно кабелите с помощта на предоставената халка за придържане на кабелите.

10 см
10 см

2 Включете AC-DC адаптера и захранващия
кабел в контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА
Наклонете от -5 до +20 градуса нагоре или
надолу, за да регулирате ъгъла на телевизора така, че да е удобен за гледане.
-5

20

ВНИМАНИЕ
Не поставяйте телевизора близо до или
върху топлинни източници, тъй като това
може да причини пожари или други щети.

Отпред

Отзад
:

БЪЛГАРСКИ

1 Повдигнете и завъртете телевизора в изпра-

Най-напред изключете захранващия кабел и
след това преместете или монтирайте телевизора. В противен случай може да възникне токов удар.
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СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Използване на защитната система Кенсингтън

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЪЛГАРСКИ

Когато регулирате ъгъла, не хващайте
yy
телевизора за долната му рамка, както е
показано на следната илюстрация, защото може да нараните пръстите си.

Конекторът на защитната система Кенсингтън
-5
20 -5
20
се намира на гърба на телевизора. За
допълнителна информация относно монтажа и
използването разгледайте ръководството към
защитната система Кенсингтън или посетете
уеб сайта http://www.kensington.com.

Включете кабела на защитната система
Кенсингтън между телевизора и масата.
-5

:

20

20

-5

20

-5

:

:

Внимавайте да не докосвате и да не наyy
тискате екрана, докато регулирате ъгъла
на телевизора.

Внимавайте да не натискате екрана с
yy
пръсти или длан.

ЗАБЕЛЕЖКА
Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор. Можете да
получите допълнителни аксесоари от повечето магазини за електроника.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Сваляне на стойката
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3 Отворете капачето на винта на гърба на кор-

1 Поставете екрана с лице надолу.
ВНИМАНИЕ
За да предпазите екрана от надрасквания,
yy
покрийте повърхността му с мека кърпа.

2 Завийте винта наляво и след това извадете
стойката от корпуса.

Капаче на винт

БЪЛГАРСКИ

пуса на стойката и с помощта на отвертка
свалете двата винта.
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СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Монтаж на стена

носи отговорност за случилото се.

БЪЛГАРСКИ

За да позволите достатъчна вентилация,
оставете 10 см отстояние на монитора от
всички страни. Можете да вземете подробни
инструкции за инсталация от своя представител,
разгледайте допълнителното ръководство за
монтаж на конзола за поставяне на стена под
наклон и ръководството за настройка.

10 см

10 см

10 см

10 см

Ако смятате да монтирате телевизора на
стената, поставете интерфейса за стенен
монтаж (допълнителни части) на задната част
на телевизора.
Когато монтирате телевизора с помощта на
конзола за поставяне на стена (допълнителни
части), поставяйте го внимателно, за да не го
изпуснете.

1 Моля, използвайте винт и средства за мон-

таж на стена в съответствие със стандартите VESA.

2 Ако използвате винта по-дълго, отколкото е

указано по стандарт, мониторът може да се
повреди.

3 Ако използвате неподходящ модел винт,

устройството може да се повреди и да се
свлече под точката, в която е монтирано.
Ако това се случи, LG Electronics няма да

4 Съвместима с VESA само по отношение на

размера на интерфейса на монтиране и спецификациите на монтажните винтове.

5 Използвайте VESA стандарта по-долу.
784,8 мм и по-малко (30,9 инча)
yy
* Дебелина на стенната конзола: 2,6 мм
* Винт : Φ 4,0 мм x стъпка 0,7 мм x
Дължина 10 мм
787,4 мм и повече (31,0 инча)
yy
* Използвайте конзоли и винтове,
съвместими със стандарта VESA.
VESA (A x B)
Стандартен винт
Брой винтове
Конзола за
монтиране
на стена
(допълнителна)

100 x 100
M4
4
RW120

VESA (A x B)
yy

A

B

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА
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ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте винтовете, които са посочени
yy
в спецификацията на винтовете на стандарта VESA.
Комплектът за монтаж на стена съдържа
yy
ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
Конзолата за монтаж на стена е допълyy
нително оборудване. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния
дилър.
Дължината на винтовете може да е разyy
лична в зависимост от конзолата за стена.
Уверете се, че използвате подходящата
дължина.
Допълнителна информация ще откриете в
yy
ръководството към стойката за стена.

БЪЛГАРСКИ

Най-напред изключете захранващия кабел
yy
и след това преместете или монтирайте
телевизора. В противен случай може да
възникне токов удар.
Ако монтирате телевизора на тавана или
yy
на стена под наклон, той може да падне и
да причини сериозно нараняване.
Използвайте одобрени от LG конзоли
yy
за монтаж на стена и се обръщайте към
местния представител или квалифициран
специалист.
Не пренатягайте винтовете, тъй като това
yy
може да причини повреда на телевизора и
да доведе до отпадане на гаранцията ви.
Използвайте винтове и конзоли за стеyy
на, които отговарят на стандарта VESA.
Всяка повреда или нараняване поради
неправилна употреба или използване на
неподходящ аксесоар не се обхващат от
гаранцията.
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ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
БЪЛГАРСКИ

Първоначално включване на телевизора
Когато включите своя телевизор за първи път, се появява екранът за първоначално настройване.
Изберете език и определете базовите настройки.

1 Включете захранващия кабел в електрически контакт.
2 Натиснете

на телевизора или бутона за захранване на дистанционното управление, за да
включите телевизора.
Standby светлината за режим на готовност изгасва.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато телевизорът е в енергоспестяващ режим, Standby светлината ще светне в жълто.

3 При първоначалното включване на телевизора ще се появи екранът за начална настройка.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не използвате телевизора в продължение на 40 секунди след появата на екрана с менюто
за настройка, това меню за настройка ще се затвори.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите телевизора съобразно предпочитанията си.
Език

Избирате език за дисплея.


Настройка на режим

Избирате Използване у дома за домашни условия.


Индикатор на захранването



Избира Standby светлината. Ако изберете Вкл., телевизорът включва Standby
светлината в предния панел, когато телевизорът е изключен.
Избирате държава на дисплея.

Страна


Часова зона

Избирате часова зона и лятно часово време.
(когато избраната държава е Русия)


Настройка на парола

Изберете паролата.
(когато избраната държава е Франция/Италия)


Мрежова настройка


Авт. Настройка

(ако има LAN порт) избира мрежова настройка за показване.
(само за Великобритания, **MA73V модели)
Системата автоматично търси и записва наличните програми.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ
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ЗАБЕЛЕЖКА

5 След като завършите с базовото настройване, натиснете OK.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не направите базовото настройване, екранът му ще се появи при следващото включване
на телевизора.

6 За да изключите телевизора, натиснете
на телевизора.

Standby светлината се включва.

ВНИМАНИЕ
Ако няма да използвате телевизора продължително време, изключете захранващия кабел от
контакта.

ЗАБЕЛЕЖКА
Можете и да превключите телевизора от компютърен на телевизионен режим, за целта натиyy
снете TV/PC.
Можете да влезете и в меню Първоначална настройка като отворите меню OПЦИЯ от главноyy
то меню.

БЪЛГАРСКИ

За държавите, за които няма потвърдени DTV стандартни за излъчване, е възможно някои
yy
от DTV функциите да не са активни в зависимост от DTV средата на излъчване.
За да могат изображенията да са с възможно най-доброто качество за вашата домашна
yy
среда, използвайте режим Използване у дома.
Режимът Демо в магазина е подходящ за използване в магазини.
yy
Ако изберете режим Демо в магазина, до 5 минути всички персонализирани настройки ще се
yy
върнат към настройките си по подразбиране за режим Демо в магазина.
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Телевизионен дисплей (5:9 OSD)
БЪЛГАРСКИ

Справочник за програми
Натиснете бутона INFO на дистанционното управление, докато гледате телевизия.
- От дясната страна (5:9 OSD) на екрана на телевизора, се показват данни за
канала, който гледате в момента и информация за организация на канала.
- За аналогова телевизия се показва съобщението „Няма информация“.
- Търсят се и се показват само цифрови телевизионни канали. Ако няма налични
канали се показва съобщението „Няма информация“.

PIP SETTINGS

5$7,2
PIP SIZE


TV

МОНО



График
J

%

Други канали
"


3:56 следобед

3:41 следобед

Гледане

#



4:17 следобед

3:56 следобед

$


4:25 следобед

4:17 следобед

%



4:41 следобед

4:25 следобед

&


4:57 следобед

4:41 следобед
￼

Номер

Прем.

￼

ОК

Описание

①

Показва програмата, която гледате в момента.

②

Показва типа излъчване на канала, който гледате в момента.

③

Показва иконата на типа излъчване.
(напр., HD, Dolly, Digital, и т.н.)

④

Показва текущата дата и час.

⑤

Показва текущия канал или целия списък с програми.

⑥

Област на иконата на типа излъчване.

⑦

Показва името на програмата, която гледате в момента.

⑧

Показва времето на работа на програмата.
- Показва прогреса, включително времена за стартиране и край на програмата.

⑨

Показва наличните функции.
- Ако каналът, който гледате в момента е фокусиран, се показва функцията Гледане.
- Ако каналът, който не гледате в момента е фокусиран, се показва функцията График.

⑩

Показва програмата за всички канали.

￼

Всички

⑩

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ

PIP функция
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PIP SETTINGS

БЪЛГАРСКИ

Натиснете бутона PIP на дистанционното управление, докато гледате DVI, HDMI1,2,
Display Port
5$7,2
PIP SIZE

PIP Preview

DVI

TV

..

PIP 4VC

57

%JTQMBZ1PSU

#BDL
◀▶: .PWF

&YJU
: &YJU

OK : 4FMFDU

Когато гледате PIP, натиснете бутона за PIP настройка на дистанционното управление, за да се покаже подменюто.

PIP преглед

DVI
CH

TV

PIP настройка

PIP Sub

Позиция

Размер

Main Audio
Съотношение Прозрачност
(Основно аудио)

Изход
￼

: Прем.

ОК : Избор

￼

: Изход
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Номер

БЪЛГАРСКИ

①

Описание
Показва конфигурираната OSD икона и името й.
Избира опцията за PIP Sub. (Предоставените опции може да варират в зависимост на
опцията PIP Main, която сте избрали. Вижте PIP Map по-долу.)

②

PIP Map

PIP Sub
DVI

PIP Sub

③

Текущ вход

HDMI1

HDMI2/
MHL

DisplayPort

TV

DVI

X

X

X

O

O

HDMI1

X

X

X

O

O

HDMI2/MHL

X

X

X

O

O

DisplayPort

O

O

O

X

O

TV

X

X

X

X

X

Позиция

Задава позицията на прозореца на PIP Sub. (горен ляв, горен десен, долен ляв или
долен десен ъгъл )
*Тази функция е деактивирана, когато PIP Sub е зададен на [PIP Off] или размерът е
зададен на [Balanced].

Размер

Задава размера на прозореца на PIP Sub. (малък/ среден / голям / балансиран)
*Тази функция е деактивирана, когато PIP Sub е зададен на [PIP Off].

Звук

Избира аудио входа.
*Активирани са само елементите, които са на разположение в рамките на текущата
комбинация (PIP Main/PIP Sub или Audio in).

Съотношение

Задава съотношението на PIP Sub.
*Тази функция е деактивирана, когато PIP Sub е зададен на [PIP Off] или размерът не е
зададен на [Balanced].

Transparency
(Прозрачност)

Задава прозрачността на PIP.
(ИЗКЛ./25%/50%/75%)
*Тази функция е деактивирана, когато PIP Sub е зададен на [PIP Off] или размерът е
зададен на [Balanced].

Бутон Изход
- Излизате от OSD менюто.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
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ЗАБЕЛЕЖКА
Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR, непременно включете входния
yy
кабел за сигнала от телевизора в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности относно записването направете справка в ръководството на потребителя на свързаното
устройство.
Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
yy
Свържете външните устройства с телевизора, независимо от реда на подреждане на телевизиyy
онните портове.

Свързване на антена
Свържете антена, кабел или кабелна кутия, за да гледате телевизия, като имате предвид и
следното. Илюстрациите в това ръководство може да се различават от действителните аксесоари, а
радиочестотният кабел се предоставя като допълнителна опция.
Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω).

(не е предоставено)

Външна антена
VHF антена
yy
UHF антена
yy

Стенно гнездо за
антена

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте сплитер на сигнала, който е
yy
предназначен за повече от 2 телевизора.
Ако качеството на изображението е лошо,
yy
монтирайте усилвател на сигнала, за да
го подобрите.
Ако качеството на изображението е лошо
yy
при монтирана антена, насочете я в правилата посока.
За допълнителна информация относно
yy
антени и свързване чрез кабел посетете
http://AntennaWeb.org .

ВНИМАНИЕ
В никакъв случай не огъвайте медната
yy
тел на радиочестотния кабел.
Медна тел
Направете всички свързвания между
yy
устройствата съгласно инструкциите и
след това включете захранващия кабел в
контакт, за да предотвратите повреди на
своя телевизор.

БЪЛГАРСКИ

Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвате режимите за входния сигнал,
за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването
на външни устройства разгледайте ръководството на съответното устройство.
Наличните външни устройства са: HD приемници, DVD плейъри, VCR, аудио системи, USB
устройства за съхранение, компютри, камкордери или фотоапарати, гейминг устройства и други
външни устройства.

24

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ

Сателитна връзка
БЪЛГАРСКИ

**MA73V модели
Свържете телевизора към сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω).

(не е предоставено)

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ

Свържете HD приемник, DVD плейър, VCR или устройство за игри към телевизора и изберете
подходящия режим на вход.

HDMI връзка
HDMI е най-качествената технология за свързване на устройство.
Предава цифровите видео- и аудио сигнали от външно устройство на телевизора. Свързвате
външното устройство с телевизора чрез HDMI кабела, както е показано на следната фигура.

ЗАБЕЛЕЖКА
HDMI кабел към HDMI входа и цифров приемник, свържете HDMI изхода. Видео, със звуков
yy
изход.
Натиснете бутона INPUT на дистанционното управление, за да изберете HDMI1 или HDMI2/
yy
MHL.
Dolby Digital и DTS не се поддържат. Ако не излиза звук, задайте аудио изхода на свързаното
yy
устройство на PCM.

Изберете всеки HDMI входен порт за връзyy
ка.
Няма значение кой порт използвате.
yy

(не е предоставено)

DVD / Blu-Ray / HD кабелна кутия/
HD STB / устройство за игри

БЪЛГАРСКИ

Свързване към HD приемник, DVD плейър, VCR или
устройство за игри

25
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DVI-D свързване
БЪЛГАРСКИ

Предава цифровия видеосигнал от външно устройство на телевизора. Свържете външното
устройство и телевизора чрез двоен DVI-D кабел, както е показано на следната илюстрация. За да
USB ᯦ಆ
HDMI ᯦ಆ
AUDIOаудио
IN(PC) кабел.
V включите
0.5 A
H/P
се предаде аудио сигнал, е необходимо 5да
DP ᯦ಆ
1

ЗАБЕЛЕЖКА

DC-IN

(19 V

2(MHL)

)

Моля, използвайте предоставения двоен DVI-D кабел.
yy
DVI-D ᯦ಆ
Ако не използвате двойния DVI-D кабел, това може да доведе до изкривяване на екрана.
yy
༉י
Ако не използвате допълнителен външен високоговорител, свържете външното устройство към
yy
телевизора с помощта на допълнителен аудио кабел.
Включете сигналния входящ кабел и го затегнете, като завиете винтовете по часовниковата
yy
стрелка.
Натиснете бутона INPUT на дистанционното управление, за да изберете DVI.
yy

(не е предоставено)

DVD / Blu-Ray / HD кабелна кутия/
HD STB / устройство за игри

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
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Свързване на компоненти

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако кабелите са поставени неправилно, може да доведат до показване на изображението в черyy
но и бяло или с неясни цветове.
Проверете, за да се уверите, че кабелите съответстват на съответната идентификация по цвят.
yy
Натиснете бутона INPUT на дистанционното управление, за да изберете Компонент.
yy

(не е предоставено)

(не е предоставено)

DVD / Blu-Ray / HD кабелна кутия/
HD STB / устройство за игри

БЪЛГАРСКИ

Предава аналоговите видео и аудио сигнали от външно устройство на телевизора. Свързвате
външното устройство с телевизора чрез компонентния кабел, както е показано на следната фигура.
За показване на изображения чрез функцията прогресивно сканиране, непременно използвайте
компонентен кабел.
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Връзка чрез композитен кабел
БЪЛГАРСКИ

Предава аналоговите видео и аудио сигнали от външно устройство на телевизора. Свържете
външното устройство и телевизора чрез композитния кабел, както е показано на следната
илюстрация.

ЗАБЕЛЕЖКА
Проверете, за да се уверите, че кабелите съответстват на съответната идентификация по цвят.
yy
Натиснете бутона INPUT на дистанционното управление, за да изберете AV.
yy

(не е предоставено)

DVD / Blu-Ray / HD кабелна кутия/
HD STB / устройство за игри

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
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Свързване чрез Euro Scart

Тип изход AV1 (TV Out1)
Сила на тока
входящ режим
Цифрова телевизия

Цифрова телевизия

Аналогова телевизия

Аналогова телевизия

Компонент, AV, HDMI

Аналогова телевизия

1 телевизионен изход: отвежда сигнали от
аналогова или цифрова телевизия.

ЗАБЕЛЕЖКА

AV 1

Всички използвани Euro scart кабели трябва да са със защитен сигнал.

(не е предоставено)

DVD / Blu-Ray / HD кабелна кутия

БЪЛГАРСКИ

Предава видео и аудио сигнали от външно устройство на телевизора. Свържете външно устройство
с телевизора чрез Euro Scart кабел, както е показано на следната фигура. За да се изведат
изображенията чрез функцията прогресивно търсене, непременно използвайте Euro Scart кабел.
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Свързване на слушалки
БЪЛГАРСКИ

Предава сигнала от слушалките от телевизора към външно устройство. Свържете телевизора със
слушалката, както е показано на следната илюстрация.

ЗАБЕЛЕЖКА
Елементите от менюто ЗВУК са забранени при свързване на слушалки.
yy
Съпротивление на слушалки: 16
yy
Макс. аудио изход на слушалката: 2,5 mW до 5,5 mW
yy
Размер на жака на слушалките: 0,35 см
yy

(не е предоставено)

Слушалки

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
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Свързване на USB устройство

ЗАБЕЛЕЖКА
Може да не работи, когато има свързани USB 3.0 устройства.
yy

USB
или

(не е предоставено)

БЪЛГАРСКИ

Свържете USB устройство за съхранение, като например USB флаш памет, външен твърд диск, MP3
плейър или картов четец с USB към телевизора, за да получите достъп до менюто МОЯ МЕДИЯ и да
използвате различни мултимедийни файлове.
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Свързване със смартфон (MHL)
БЪЛГАРСКИ

Мобилната връзка с висока резолюция (MHL) е интерфейс за предаване на цифрови
аудиовизуални сигнали от мобилни телефони към телевизори. Свържете смартфона с HDMI2/MHL
порта на монитора с помощта на предоставения MHL сигнален кабел и превключете входа, като
натиснете входящия бутон на монитора.

ЗАБЕЛЕЖКА
Тази функция е активна само за смартфони, които поддържат MHL.
yy
- Възможно е да се появят проблеми, произтичащи от съвместимостта с други телефони.

Използването на MHL дистанционно управление не се поддържа по време на PIP операция.
yy

(не е предоставено)

Мобилен
телефон

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
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Свързване с кабелна мрежа

ВНИМАНИЕ
Не свързвайте модулен телефонен кабел с LAN порта.
yy
Тъй като съществуват разнообразни методи за свързване, се придържайте към спецификацииyy
те на своя телекомуникационен или интернет доставчик.

LAN

(не е предоставено)

1

2

LAN

3

4

ЗАБЕЛЕЖКА
[**MA73V модел]
Великобритания: наличен е LAN порт. (LAN портът е добавен, за да подсили HD MHEG.)
yy
Други места: няма наличен LAN порт.
yy

БЪЛГАРСКИ

Само за Великобритания, **MA73V модели
Свържете телевизора с локална мрежа (LAN) чрез LAN порта, както е показано на следната
илюстрация и укажете мрежовите настройки. След осъществяване на физическа връзка малка
част от домашните мрежи може да изискат настройване на опциите на мрежата на телевизора. При
повечето домашни мрежи телевизорът ще се включи автоматично без никакви корекции.
За подробна информация се свържете с вашия Интернет доставчик или маршрутизатор употреба.
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Свързване с компютър
БЪЛГАРСКИ

Вашият телевизор поддържа функцията Plug & Play* (Постави и изпълни).
* Plug & Play: Функция, когато компютърът разпознае свързано устройство и не изисква инсталиране
на драйвер.

ЗАБЕЛЕЖКА
За най-добро качество на изображението е препоръчително да използвате телевизора с HDMI
yy
връзка.
Ако не използвате допълнителния външен високоговорител, свържете компютъра с телевизора
yy
с помощта на предоставения аудио кабел.
Ако включите телевизора когато е хладен, екранът може да трепти. Това е нормално.
yy
Някои дефектни точки могат да се превърнат в червени, зелени или сини точки по екрана. Това
yy
е нормално.
Включете сигналния входящ кабел и го затегнете, като завиете винтовете по часовниковата
yy
стрелка.
Не натискайте екрана с пръст продължително време, тъй като това може да предизвика посyy
ледващо изкривяване на екрана.
Избягвайте на екрана на монитора ви да стои неподвижно изображение продължително време,
yy
за да предотвратите появата на ефекта на прогаряне на матрицата на екрана. По възможност
използвайте скрийнсейвър.
При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен (с 3 отвора) многофункциyy
онален щепсел или заземен стенен контакт.
За да спазвате стандартните спецификации на продукта не забравяйте да използвате екраниyy
ран интерфейсен кабел, изработен с феритна сърцевина за DVI-D и DVI-към-HDMI кабели.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
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HDMI връзка

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте High Speed HDMI™ кабел.
yy
Ако не чувате звук в HDMI режим, проверете настройките на компютъра.
yy
Натиснете бутона INPUT на дистанционното управление, за да изберете HDMI1 или HDMI2/
yy
MHL.
Използването на кабел DVI към HDMI може да причини проблеми, свързани със съвместимостyy
та.
HDMI PC може да причини проблеми, свързани със съвместимостта на устройството.
yy
Dolby Digital и DTS не се поддържат. Ако не излиза звук, задайте аудио изхода на свързаното
yy
устройство на PCM.

Изберете всеки HDMI входен порт за връзyy
ка.
Няма значение кой порт използвате.
yy

(не е предоставено)

Компютър

БЪЛГАРСКИ

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на телевизора. Свържете компютъра с
телевизора чрез HDMI кабела, както е показано на следната илюстрация.

36
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DVI-D свързване
БЪЛГАРСКИ

Предава се цифров видео сигнал от компютъра ви към телевизора. Свържете компютъра с
USB ᯦ಆ
HDMI
᯦ಆ
телевизора чрез двоен DVI-D кабел, както
показано
на следната
илюстрация. За да се
предаде
AUDIO IN(PC)
5 V е0.5
A
H/P
DP ᯦ಆ
аудио сигнал, е необходимо да включите аудио кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА

1

DC-IN

(19 V

)

2(MHL)

Моля, използвайте предоставения двоен DVI-D кабел.
yy
DVI-D ᯦ಆ
Ако не използвате двойния DVI-D кабел, това може да доведе до изкривяване на екрана.
yy
༉י
Ако не използвате допълнителния външен високоговорител,
свържете компютъра с телевизора
yy
с помощта на предоставения аудио кабел.
Използването на кабел DVI към HDMI може да причини проблеми, свързани със съвместимостyy
та.
Включете сигналния входящ кабел и го затегнете, като завиете винтовете по часовниковата
yy
стрелка.
Натиснете бутона INPUT на дистанционното управление, за да изберете DVI.
yy

(не е предоставено)

Компютър

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ
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Свързване с порт на дисплея

ЗАБЕЛЕЖКА
Звукът може да не се чува, в зависимост от DP версията на вашия компютър.
yy
Dolby Digital и DTS не се поддържат. Ако не излиза звук, задайте аудио изхода на свързаноyy
то устройство на PCM.
Натиснете бутона INPUT (ВХОД) на дистанционното управление, за да изберете
yy
DisplayPort.
Използването на DP-към-HDMI или DP-към-DVI кабел може да причини проблеми със съвyy
местимостта.
HDMI сигналите не се конвертират към DP сигнали.Ако използвате DP-към-HDMI кабел,
yy
можете да гледате вашата медия на компютър или друго устройство с DP изход с помощта
на HDMI или DVI входен конектор.

(не е предоставено)

%1065

Компютър

БЪЛГАРСКИ

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на телевизора. Свържете компютъра с
телевизора с помощта на кабела за порта на дисплея, както е показано по-долу.
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
БЪЛГАРСКИ

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. Моля,
прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.
За да смените батериите, отворете капака за батерии, сменете ги (1,5 V AAA), като спазите
съответствието на ￼
и ￼
клеми, посочени върху табелката в гнездото, след което затворете
капака.
За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Не смесвайте стари с нови батерии, тъй
като това може да повреди дистанционното
управление.

Приемника на сигнала
на дистанционното
управление
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора на телевизора.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на
телевизора.
Показаното изображение може да се различава от вашия телевизор.
(POWER)
Включва или изключва
захранването на телевизора.

SUBTITLE
Преобразува избраните
от вас субтитри в цифров
режим.
Бутони с цифри
Въвеждат числа.
LIST
Влизате в списъка със
записани програми.

+

-

Регулира силата на звука.

TV/RAD
Избира радио,
телевизионна и DTV
програма.
INPUT
Сменя входния източник.
AD
Включва или изключва
аудио описанието.
TV/PC
Избира режим на телевизора
или компютъра.

Q.VIEW
Връщате се на предишно
гледаната програма.
P
Избира програма.
PAGE
Преминавате на предишния
или следващия екран.
FAV
Влизате в списъка си с любими
програми.
GUIDE
Показва програмното
ръководство.
MUTE
Изключва всички звуци.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
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БЪЛГАРСКИ

SETTINGS
Достъп до основното меню.
PIP SETTINGS (PIP
НАСТРОЙКИ)
PIP показва екрана Меню за
режима PIP.

Бутони за навигация
Превъртате през менюта или
oпции.
OK
Избирате менюта или опции
и потвърждавате своя
избор.

Бутони за телетекст
Тези бутони се използват за
телетекст.
INFO ⓘ
Преглеждате информацията
на текущо избраната
програма и екран.
PIP SETTINGS

BACK
Връща на предишното ниво.
RATIO
Настройвате съотношението.
PIP SIZE (РАЗМЕР НА PIP)
Променя размера на
подекрана в режима PIP.
PIP
Включва или изключва PIP
режима.
Цветни бутони
Чрез тях получавате достъп
до
специални функции в някои
менюта.

5$7,2

Q.MENU
Влизате в бързите менюта.
EXIT
Изтрива всичко на екрана и
се връща на телевизионен
режим.

PIP SIZE

Бутони за управление
Управлява менютата на
МОЯ
МЕДИЯ или устройствата
(USB).

Задно осветление
Регулира яркостта на
екрана чрез контролиране
на
задното осветление на
екрана.
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ИНСТАЛИРАНЕ НА SCREEN SPLIT

ИНСТАЛИРАНЕ НА SCREEN SPLIT
БЪЛГАРСКИ

Поставете компактдиска с ръководството на притежателя, предоставено в кутията на продукта, в
компактдисковото устройство на компютъра и инсталирайте screen split.

1 Поставете отметка на "I accept the terms of

the agreement" (Приемам условията на споразумението) в екрана на Лицензното споразумение и след това кликнете върху бутона
[Следващ].

2 Изберете програмата, която желаете да
инсталирате.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако стартирате Screen Split, иконата на
Screen Split [ ] се появява в системния
панел в десния долен ъгъл на екрана на
компютъра.

Кликнете с десния бутон на мишката иконата
на Screen Split и изберете изгледа, който
желаете.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
Менютата, изведени на екрана на телевизора може да се различават, в зависимост от
избрания входящ режим.

TV, компонентен, AV

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и
натиснете OK.

4 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню, натиснете
КАРТИНА

НАЗАД.

Регулира размера, качеството или ефектите на изображението.

ЗВУК

Регулира качеството, ефекта или силата на звука.

НАСТРОЙКА
ВРЕМЕ

Настройвате и редактирате програми.
Указва час, дата или функцията таймер.

ЗАКЛЮЧВАНЕ
ОПЦИЯ

Заключвате или отключвате канали и програми
Персонализира общите настройки.
Преглеждате входните източници със съответните им етикети. (С изключение на:
Великобритания **MA73V модели)

ВХОД
МРЕЖА

Задава мрежата. (Отнася се за: Великобритания **MA73V модели)

МОЯ МЕДИЯ

Използване на вградената функция за мултимедия.

Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон за достъп до менютата
yy
Обслужване на клиенти.
Натиснете OK( ), за да зададете вашите настройки на картината.
Обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти
Използване на функцията Обслужване на
клиенти.

Тест на картината
yy
Тест на звука
yy
Информация за продукт/услуга.
yy
Ръководство за потребителя
yy
Информация за пациента
yy

Изход

БЪЛГАРСКИ

Достъп до главните менюта
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КАРТИНА

БЪЛГАРСКИ

КАРТИНА

За настройка на съотношението.
НАСТРОЙКИ>
КАРТИНА>
Съотношение

Описание

16:9

Съотношението на изображението се преоразмерява, за да се побере на екран 16:9.

21:9

Съотношението на изображението се преоразмерява, за да се побере на екран 21:9.

Just Scan

Показва входния сигнал без преформатиране.
Избира Just Scan във входа на DTV/Компонент.

Задаване по програми

В зависимост от входния сигнал, съотношението на екрана се променя на 4:3 или
16:9.

4:3

Съотношението на изображението се преоразмерява, за да се побере на екран 4:3.

Увеличаване

Изображението се преоразмерява така, че да се побере в ширината на екрана.
Възможно е най-горната и най-долната част на изображението да са отрязани.

Увелич. (кино) 1

Изображението се форматира до кинематографското съотношение (2.35:1) и
увеличава съотношението.

За да изберете режим на картината
НАСТРОЙКИ>
КАРТИНА> Режим
Картина

Описание

Избира режима на картината, оптимизиран за условията на гледане или конкретната програма.
В зависимост от входния сигнал, предлаганите режими за картината може да са различни.
ꕋ Режим Експерт е предназначен за професионална настройка на картината с цел управление и фино
калибриране на определено изображение. За стандартна употреба ефектите от тези настройки може да не са
съществени.
Ярка / Стандартна /
Кино / Игра

Изберете предпочитан от вас режим на картината.

Eco

Функцията "Energy Saver" променя настройките на телевизора така, че да понижи
консумацията на енергия.

ꕋ Експерт 1
ꕋ Експерт 2

Меню за настройка качеството на картината, което позволява на експерти и любители
да се наслаждават на възможно най-качествено гледане на телевизия. Това меню
за настройка е предоставено за професионалисти, занимаващи се с настройка на
картината и притежаващи ISF сертификат. (Логото на ISF може да се използва само на
телевизори, сертифицирани по ISF.)
ISFccc: Научната фондация за обработка на изображения със сертифициран контрол
на калибриране

За фина настройка на режима на картината
НАСТРОЙКИ> КАРТИНА>
Режим Картина> Фоново
осветление / Контраст/ Яркост
/ Острота / Цвят / Нюанс / Цв.
топл..

Описание

Най-напред изберете предпочитан от вас режим на картината.
В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината, обхватът на подробно представените опции
за настройка може да е различен.
Задно осветление
Контраст
Яркост

Регулира яркостта на екрана, като променя яркостта на панела.
Регулира цветния контраст и яркостта на екрана.

Острота

Настройвате остротата на екрана.

Цвят

Регулира дълбочината на цвета на екрана.

Нюанс

Регулира гамата, топлината на цвета и цветния баланс на екрана.

Цв. топл.

Регулира общия нюанс на картината.
В режим Експерт, можете фино да регулирате картината с помощта на опциите
Гама и Метод.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
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За да зададете Експертно управление
Описание

За всеки режим на картината, екранът може да бъде калибриран или настройките на картината могат да бъдат
калибрирани за специален екран.
Изберете желания Режим Картина. В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината, обхватът
на подробно представените опции за настройка може да е различен.
Динамичен контраст

Регулира контраста до оптимално ниво, в зависимост от яркостта на изображението.

Динамичен цвят

Регулира цветовете, за да може изображението да бъде възпроизведено в поестествени цветове.

Цвят на кожа

Задава спектъра на цвета на кожата самостоятелно така, че да отрази цвета, указан
от потребителя.

Цвят на тревата

Обхватът на естествени цветове (поляни, хълмове и др.) може да се настрои отделно.

Цвят на небето

Цветът на небето се настройва самостоятелно.

Гама

Задава кривата на градацията в съответствие с изходния сигнал на картината спрямо
входния сигнал.

Цветови диапазон

Избира диапазона от цветове, който може да се показва.

Подобрение в краищата Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото, така че да изглеждат естествено.
Експертен модел

Модели, използвани за експертна настройка.

Цветен филтър

Филтрира специфичен цветови спектър в RGB цветове за фина настройка на точното
предаване на наситеността и нюансите на цветовете.

Цв. топл.

Настройва цялостния тон на цветовете на екрана съобразно желанието ви. В режим
Експерт можете да укажете фина настройка с помощта на метода Гама и др.

Система за управление Системата се използва от експерти за регулиране на цветовете чрез тестови шаблон.
на цветовете
Те могат да изберат от шест цветови зони (червено /зелено/синьо/циан/магента/жълто)
без да влияят върху другите цветове. За нормални изображения, настройките може да
не доведат до забележими промени в цвета.

За да зададете Опцията за картина
НАСТРОЙКИ>
КАРТИНА> Режим
Картина> Режим

Описание

Картина

Регулира подробни настройки за изображения.
Намаляване шум

Намалява екранните шумове във видео записа.

Намаляване на
Елиминира шума, генериран по време на създаването на сигнали за цифрова картина.
шумовете на MPEG
Ниво на черното

Регулира яркостта и контраста на екрана, така че да съответстват на нивото на
черното във входната картина, като използват чернотата (ниво на черното) на екрана.

Реално кино

Спомага за поддържане на оптималното състояние на екрана.

Динамична грижа за Понижава изразходената енергия, като настройва яркостта така, че да съответства на
очите
движението на изображението върху екрана.

За да зададете Възстанови картина
НАСТРОЙКИ>
КАРТИНА> Режим
Картина> Възстанови

Описание

картина

Инициализира настройки на картината, които се правят от потребителя.
Всеки режим на картината се възстановява. Изберете желания режим на картина, който желаете да нулирате.

БЪЛГАРСКИ

НАСТРОЙКИ>
КАРТИНА> Режим
Картина> Разширен
контрол / Експертно
управление
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ЗВУК
ЗВУК

БЪЛГАРСКИ

За да използвате режим звук
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Режим на звука

Описание

Регулира звука на телевизора на оптимално ниво в съответствие с избрания звуков режим.
Стандартен

Подходящ за всички типове видео.

Музика / Кино / Спорт /
Игри

Настройва звука по начин, който е оптимизиран за специфичния жанр.

За да настроите функцията „Потребителска настройка“
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Режим на звука>
Потребителска
настройка

Описание

Регулира звука на ниво по ваш избор с помощта на Потребителския еквалайзер.
Нулиране

Нулира гласовите опции, които потребителят е избрал.

За задаване на различни опции за звук
За използване на функцията Виртуален обем
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Виртуален обем

Описание

Патентовата от LG технология за обработка на звука позволява усещането за 5.1-канален съраунд звук от два
високоговорителя.
Когато Clear Voice II е зададено на Вкл., Виртуалният обем не може да се избира.

За регулиране на функцията Clear Voice ll
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Clear Voice ll

Описание

Усилва яснотата на гласа на телевизора.

За задаване на Авт. сила на звука
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Авт. сила на звука

Описание

Включването на Авт. сила на звука и изход за сила на звука от канал на канал се регулира автоматично за
удобно гледане на телевизия при щракане на различни канали.

Настройка на звуков изход
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Звуков изход

Описание

TV високогов.

Звукът се извежда през високоговорителя на телевизора.

Слушалки

Звукът се извежда през слушалките, включени в порта за слушалки за поставяне в
ушите/слушалка.

За задаване на AV синхронизация
НАСТРОЙКИ> АУДИО>
Регулиране на AV
синхронизация

Описание

Синхронизира видео и аудио, което не е в синхрон. Изберете Регулиране на AV синхронизация на Вкл., за да
синхронизирате изходния звук (говорител на телевизора) с видеото.

Настройване баланса на аудио
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Баланс
Настройва баланса на аудио вляво/вдясно.

Описание

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ
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Използване на функцията Sound Optimizer
НАСТРОЙКИ> ЗВУК>
Sound Optimizer

БЪЛГАРСКИ

Описание

Позволява оптимизиран звук за индивидуална инсталация на телевизор.
Нормално

Стандартен режим на звук.

Тип стенна конзола

Оптимизиран режим на звука за телевизор, окачен на стена.

Вид стойка

Оптимизира звука за телевизор, окачен на конзола.

ЗАКЛЮЧВАНЕ
ЗАКЛЮЧВАНЕ

За настройка на паролата
НАСТРОЙКИ>
ЗАКЛЮЧВАНЕ>
Настройка на парола

Описание

Задаване или промяна на паролата на телевизора.
Първоначалната парола е [0000].

За заключване на системата
НАСТРОЙКИ>
ЗАКЛЮЧВАНЕ>
Система на заключване

Описание

Позволява възпроизвеждането само на определени програми, като блокира канали или външни източници.
Първо изберете Система заключване и задайте на ВКЛ.
Блокиране на канал

Блокиране на каналите, които съдържат неподходящо съдържание за деца.
За да гледате заключен канал, въведете паролата.

За настройка на заключване на клавиши
НАСТРОЙКИ>
ЗАКЛЮЧВАНЕ>
Заключване на
клавишите

Описание

Блокира контролните бутони на телевизора.
Функцията за заключване на бутони остава активна, дори и при изгасване на захранването или когато
захранващият кабел бъде изключен от контакта.
Функцията за заключване на бутони може да се настрои само от дистанционното управление.
Дори при включено Заключване на бутони, чрез бутоните на телевизора можете да включите захранването.
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DVI, HDMI1, HDMI2/MHL, DisplayPort
БЪЛГАРСКИ

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и
натиснете OK.

4 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню, натиснете

100

70

Яркост

Контраст

DVI

НАЗАД.

Широк

Вход Съотношение Func.
(Функ.)

PIP

Всички

Картина

Цвят

Настройки Нулиране

Изход

Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Меню
Яркост
Контраст

Описание
Настройвате яркостта и контраста на екрана.

Вход

Избира текущия режим на въвеждане.

Съотношение

Настройва съотношението на екрана.

Func. (Функ.)

Регулира SES и режима на картината.

PIP

Показва на монитора екраните за два режима на въвеждане.

Картина

Настройва яркостта, нивото на черното и времето на реакция на екрана.

Цвят

Регулира гамата, топлината на цвета и баланса на цветността на екрана

Настройки

Регулира езика, PC/AV режима, основния звук, Standby светлина, DP 1.2 и Заключване
Бутони.

Нулиране

Възстановява настройките по подразбиране към деня на покупка.

Изход

Излизате от OSD менюто.
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Настройки на съотношението

БЪЛГАРСКИ

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.

3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и натиснете OK.

Съотношение

4 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню, натиснете

НАЗАД.

Подменю

Широк Cinema1 Cinema2 Оригинално 1:1

Назад

Изход

Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Меню >
Съотношение

Описание

Широк

Показва широкия видео екран, независимо от избрания входящ видео сигнал.

Cinema1

Уголемява екрана при съотношение 21:9. (при 1080p)

Cinema2

Уголемява екрана със съотношение 21:9, включително полето на черната кутия най-отдолу,
предназначено за субтитри. (при 1080p)

Оригинално

Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.

1:1

Съотношението не се коригира чрез оригинала.

Назад

Преминава на предишния OSD екран.

Изход

Излизате от OSD менюто.

ЗАБЕЛЕЖКА
За препоръчителната резолюция дисплеят може да изглежда еднакъв за опциите Широк,
yy
Оригинално и 1:1 (2560 x 1080).
Съотношението е забранено при използване на презредов сигнал.
yy

48

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ

Func. (Функ.) Настройки

БЪЛГАРСКИ

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и
натиснете OK.

4 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню, натиснете

НАЗАД.
Func.
(Функ.)

Подменю

Изкл.

Потребителски

SES

Режим на
картината

Назад

Изход

Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Меню > Func.
(Функция)

Описание

SES
(Високо пестене
на енергия)

Вкл.

Разрешава SES функцията, която ви позволява да пестите енергия в
съответствие с нивото на ефективност на SES.

Изкл.

Деактивира функцията SES.

Режим на
картината

Променя се в зависимост от стойността на режима PC/AV в Меню > Настройки.
Режим PC
Потребителски Позволява на потребителя да настройва всеки елемент. Можете да
настроите режима на цветността за главното меню.
Текст

Оптимизира екрана за обработка на документи.

Снимки

Оптимизира екрана за преглед на снимки.

Кино

Оптимизира екрана така, че да се подобрят визуалните ефекти на видео
сигнала.

Игра

Оптимизира екрана за игри.

Режим AV
Потребителски Позволява на потребителя да настройва всеки елемент. Можете да
настроите режима на цветността за главното меню.
Стандартен

Оптимизира екрана за показване на картина със стандартно качество.

VIVID 1

Оптимизира екрана за ярки визуални ефекти.

VIVID 2

Оптимизира екрана за по-ярки визуални ефекти.

Кино

Оптимизира екрана така, че да се подобрят визуалните ефекти на видео
сигнала.

Назад

Преминава на предишния OSD екран.

Изход

Излизате от OSD менюто.
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PIP settings (PIP настройки)

2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и
натиснете OK.

4 След като приключите, натиснете EXIT.
PIP

Подменю

PIP

PIP Sub

Позиция

Размер

Main Audio Съотношение Transparency
(Основно
(Прозрачност)
аудио)

Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Избира опцията за PIP Sub. (Предоставените опции може да варират в зависимост на
опцията PIP Main, която сте избрали. Вижте PIP Map по-долу.)
PIP Map

PIP Sub
DVI

PIP Sub

PIP Main

HDMI1

HDMI2/
MHL

DisplayPort

TV
O

DVI

X

X

X

O

HDMI1

X

X

X

O

O

HDMI2/MHL

X

X

X

O

O

DisplayPort

O

O

O

X

O

TV

X

X

X

X

X

БЪЛГАРСКИ

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.
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Картина

БЪЛГАРСКИ

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и
натиснете OK.

4 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню, натиснете

НАЗАД.
Картина

Подменю

5

Острота

Ниско

В средата

Картина

Ниво на Response Time Нулиране Назад
(Време на
черното

Изход

реакция)

Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Меню > Картина

Описание

Острота

Настройвате остротата на екрана.

Ниво на черното

Настройвате степента на отместване (само за HDMI).
Изместване: в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният
екран, който мониторът може да покаже.
Високо

Изображението на екрана става по-ярко.

Ниско

Изображението на екрана става по-тъмно.

R e s p o n s e Ti m e Задавате време на реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана.
( В р е м е н а При нормални условия е препоръчително да използвате Нормално. При бързодвижеща се
реакция)
картина е препоръчително да използвате Високо.
Настройката на Високо може да причини слепване на изображения.
Високо

Настройва времето за реакция на Високо.

В
средата

Настройва времето за реакция на Средно

Ниско

Настройва времето за реакция на Ниско.

Нулиране

Възстановява настройките по подразбиране за функцията Картина.

Назад

Преминава на предишния OSD екран.

Изход

Излизате от OSD менюто.
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Цвят

2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и

БЪЛГАРСКИ

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.

натиснете OK.

4 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню, натиснете

НАЗАД.
Цвят

Подменю

Гама 1

Потребителски

50

50

50

Гама

Цв. топл.

Червен

Зелен

Син

Цвят

Six Color Нулиране Назад
(Шест цвята)

Изход

Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Меню > Цвят

Описание

Гама

Настройка по избор на гама режима: когато използвате настройките на монитора гама 0, гама 1 и
гама 2, по-високите настройки за гама режима означават, че ще се извежда по-ярко изображение
и обратното.

Цв. топл.

Избира настроения по подразбиране цвят на картината.
Топла: настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
Средна: настройва цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
Студена: настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Потребителски

Можете да персонализирате цвета на екрана.

Ч е р в е н о / Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете червен, зелен и син.
Зелено /
Синьо
S i x C o l o r Отговаря на потребителските изисквания за цветовете посредством настройка на цвета и
(Шест цвята) наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и запис на настройките.
Hue (Нюанс)

Настройва тона на екрана.

Наситеност

Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е
стойността, толкова по-слабо наситени и ясни стават цветовете. Колкото повисока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.

Нулиране

Възстановява настройките на цветовете към опциите им по подразбиране.

Назад

Преминава на предишния OSD екран.

Изход

Излизате от OSD менюто.

Р
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З
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ

Настройки

БЪЛГАРСКИ

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните менюта.
2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и
натиснете OK.

4 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню, натиснете

НАЗАД.
Настройки

Подменю

AV

Език

DP

Вкл.

PC/AV Mode Main Audio Standby
(Основно аудио) светлина

Вкл.

DP1.2

Вкл.
Заключване на
клавишите

Изкл.

Назад

Изход

Всяка от опциите е обяснена по-долу.
Mеню >
Настройки

Описание

Език

Задава екрана на менюто на желания език.

PC/AV Mode

Разрешава само HDMI режима.

M a i n A u d i o Звукът, издаван от входящия аудио порт за цифровия входящ сигнал (HDMI, HDMI2/MHL,
(Основно аудио)
порт на дисплея), може да се чуе от тонколонките на монитора.
Standby светлина

DP1.2
(DisplayPort1.2)

Включва/изключва индикатора на захранването на предната страна на монитора.
Вкл.

Standby светлината се включва автоматично.

Изкл.

Standby светлината е изключена.

Активира или деактивира DisplayPort 1.2.

ЗАБЕЛЕЖКА
Уверете се, че активирате или деактивирате според версията на DisplayPort,
поддържана от видеокартата. Настройте го на изключен, ако не е съвместим с
видеокартата.
Вкл.

DisplayPort 1.2 е активиран.

Изкл.

DisplayPort 1.2 е деактивиран.

З а к л юч в а н е н а Предотвратява неправилно натискане на клавиши.
клавишите
Вкл.
Натискането на клавиши е забранено.
Изкл.

Натискането на клавиши е разрешено.

Назад

Преминава на предишния OSD екран.

Изход

Излизате от OSD менюто.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ЗАБЕЛЕЖКА
Тази функция е налична само при входящ
yy
режим TV, AV или Component.

личава от вашия телевизор.
Ръководство на
потребителя

2

3

За да използвате входящо устройство
За настройка на ODC (Over Driving Circuit)
Настройка на програма

Достъп до екранното
ръководство на потребителя

2 Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон за достъп до
менютата на Обслужване на клиенти.

3 Натиснете бутона за навигация, за да преминете до Ръководство на потребителя и
натиснете OK.

4 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас опция и натиснете OK.

За настройка на опции за време

ОПЦИЯ

За задаване на опции за заключване на телевизора

Разширена функция

За настройка на език

Информация

За да зададете държава

1

1 Натиснете SETTINGS за достъп до главните
менюта.

За да използвате PIP(картина в картината)

Настройка на КАРТИНА,
ЗВУК

1 Позволява да изберете категорията,
която желаете.
2 Позволява да изберете елемента, който
желаете.
Можете да използвате ꕌ/ꕍза придвижване
между страниците.
3 Позволява преглед на описанието на
функцията, която желаете от индекса.
Ръководство на
потребителя

1 ОПЦИЯ > За настройка на език
НАСТРОЙКИ  ОПЦИЯ  Език
Можете да изберете езика на менюто, извеждащо се на екрана, както и
излъчвания цифров звук.
 Език на менюто : Избира език за текста на дисплея.
 Език на звука [само в цифров режим] : Избира желания език,
когато гледате цифрово излъчване, което съдържа
няколко езика на гласа.
 Език на субтитрите [само в цифров режим] : Използвайте функцията Субтитри, когато се излъчват два или повече
езици на субтитри.
✎А
 ко за избрания език не се излъчват
субтитри, ще се появят субтитри на езика
по подразбиране.

5 След като завършите, натиснете EXIT.

Когато се върнете на предишното меню,
натиснете
НАЗАД.

Използване на дистанционното
управление

Настройка на програма
Настройка на КАРТИНА,
ЗВУК
ОПЦИЯ
Разширена функция
Информация

2

Увеличаване

Затваряне

НАСТРОЙКИ  ОПЦИЯ  Език
Можете да изберете езика на менюто, извеждащо се на екрана, както и
излъчвания цифров звук.
 Език на менюто: Избира език за текста на дисплея.
 Език на звука [само в цифров режим] : Избира желания език, когато
гледате цифрово излъчване, което съдържа няколко
езика на гласа.
 Език на субтитрите [само в цифров режим] : Използвайте функцията Субтитри, когато се излъчват два или повече
езици на субтитри.
✎А
 ко за избрания език не се излъчват
субтитри, ще се появят субтитри на езика по
подразбиране.

2

Намаляване

Затваряне

1 Показва описанието на избраното меню.
Можете да използвате ꕌ/ꕍза
придвижване между страниците.
2 Увеличава или намалява мащаба
на екрана.

БЪЛГАРСКИ

И З П ОЛ З ВА Н Е Н А Р Ъ КО ВОД СТ ВО ТО Н А
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Показаното изображение може да се разyy
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ПОДДРЪЖКА

ПОДДРЪЖКА
БЪЛГАРСКИ

Почистване на вашия телевизор
Редовно почиствайте своя телевизор, за да го поддържате в най-добра форма и да удължите
максимално неговото полезно действие.

ВНИМАНИЕ
Най-напред непременно изключете захранването и изключете захранващия и всички останали
yy
кабели.
Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва продължително време, изключyy
вайте захранващия кабел от стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по
време на буря със светкавици или токови удари.

Екран и рамка
За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността със суха, чиста и мека
кърпа.
За да отстраните основните замърсявания, забършете повърхността с мека кърпа, напоена в чиста
вода или разреден разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете с чиста и суха
кърпа.

ВНИМАНИЕ
Не натискайте, търкайте и не потупвайте повърхността с нокът или остър предмет, тъй като
yy
това може да причини надрасквания по екрана и изкривяване на изображенията.
Не използвайте никакви химически вещества като восък, бензен, алкохол, разредители, инсекyy
тициди, освежители за въздух, лубриканти, тъй като могат да повредят повърхността на екрана
и да причинят обезцветяване.

Шкаф и стойка
За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете шкафа със суха, чиста и мека кърпа.
За да отстраните основните замърсявания, забършете шкафа с мека кърпа, напоена в чиста вода
или вода, в която е налято малко количество разреден почистващ препарат.

ВНИМАНИЕ
Не пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора проникне вода, това може да причини
yy
пожар, токов удар или повреда.
Не използвайте никакви химически вещества, тъй като това може да увреди повърхността.
yy

Захранващ кабел
Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах върху захранващия кабел.

ПОДДРЪЖКА
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Ако на екрана на телевизора ви се появи постоянно изображение за продължителен период от
yy
време, то ще се отпечата и ще причини трайно отбелязване върху екрана. Това е т.нар. прогаряне на изображението и не се обхваща от гаранцията.
Ако съотношението на контраста на телевизора е зададено на 4:3 продължително време, burn
yy
in ефектът може да се появи върху letterbox зоната на екрана.
Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои неподвижно изображение продължително вреyy
ме (2 или повече часа за LCD), за да предотвратите появата на ефекта burn in.

БЪЛГАРСКИ

Предотвратяване на проблема следствие разработването на
плазмения панел (burn in) на екрана на телевизора ви.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
На екрана не се вижда нищо

БЪЛГАРСКИ

Включен ли е захранващият
кабел на монитора?

yy Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.

Включен ли е индикаторът на
захранването?

yy Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на
захранването.

Червен ли е индикаторът на
захранването?

yy Проверете дали свързаният вход е разрешен (Menu - Input).

Трепти ли индикаторът на
захранването?

yy Ако мониторът е в енергоспестяващ режим, раздвижете мишката или
натиснете произволен клавиш от клавиатурата, за да активирате дисплея.
yy Проверете дали компютърът е включен.

Появява ли се съобщението "OUT yy Това съобщение се показва когато сигналите, пренесени от компютъра
OF RANGE"?
(видео картата) се намират извън вертикалния и хоризонталния честотен
обхват на монитора. За да настроите необходимата честота, направете
справка с раздела "Спецификация на продукта" в това ръководство.
Появява ли се съобщението
"CHECK SIGNAL CONNECTION"?

yy Това съобщение се появява, когато сигналният кабел между компютъра и
монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го включете отново.

Появява се съобщението "OSD LOCKED" (ЗАКЛЮЧЕН ЕКРАНЕН ДИСПЛЕЙ).
Неактивни ли са някои от
функциите при натискане на
бутона Меню?

yy Екранният дисплей е заключен. Отидете на Меню > Settings (Настройки) и
задайте "OSD lock" (Заключване на екранния дисплей) да бъде на "Unlock"
(Отключване).

Екранът задържа изображението.
Появява ли се слепване на
изображението, след като
мониторът се изключи?

yy Показването на неподвижно изображение продължително време може да
увреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи неподвижно
текущото изображение.
yy Използвайте скрийнсейвър, за да предпазвате екрана, когато използвате
монитора продължително време.

ЗАБЕЛЕЖКА
yyВертикална честота: за да покаже изображение, екранът трябва да се опресни много пъти в секунда по
подобие на флуоресцентна лампа.
Общият брой пъти, които екранът се опресни в секунда, се нарича вертикална честота или скорост на
опресняване и се измерва в Hz.
yyХоризонтална честота: времето, необходимо за извеждане на един хоризонтален ред, се нарича
хоризонтален цикъл. Броят хоризонтални редове, показвани в секунда, може да се изчисли като се раздели
единица на хоризонтален цикъл. Получената стойност се нарича хоризонтална честота и се измерва в kHz.

ЗАБЕЛЕЖКА
yyПроверете дали резолюцията или честотата на видео картата са в обхвата, допустим за монитора, и
изберете препоръчителната настройка (оптимална) в Контролен панел > Дисплей > Настройки.
yyАко не настроите видео картата съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за резолюцията,
може да се появи размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени
области по него.
yyПроцедурата за конфигуриране може да са различни в зависимост от компютъра ви и/или операционната
система. Освен това, възможно е някои видео карти да не поддържат определени резолюции. Ако това е
така, се обърнете към производителя на компютъра или видео картата за съдействие.
yyОсвен това, възможно е някои видео карти да не поддържат определени резолюции.
Ако резолюцията не може да се изведе, обърнете се към производителя на видео картата ви.
Цветът на дисплея е необичаен.
Изглежда ли дисплея обезцветен
(16 цвята)?

yy Задайте настройката на цветовете да е 24 бита или повече (true color).
Ако работите под Windows, отидете в Контролния панел > Дисплей >
Настройки > Качество на цвета.

Изглеждат ли цветовете на
дисплея неустойчиви или в един
цвят?

yy Проверете дали сигналният кабел е правилно свързан. Включете кабела
отново или поставете отново видео картата на компютъра.

Забелязвате ли точки по екрана?

yy При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки
по екрана (червени, зелени, бели или черни). Това е нормално при LCD
екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики
на монитора.

СПЕЦИФИКАЦИИ
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Цифрова
телевизия

Аналогова телевизия

Система на телевизия

DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2

DVB-T
DVB-C

PAL/SECAM B/G/D/K,
PAL I/I’, SECAM L/L’2

Обхват на програма

VHF, UHF
C-Band, Ku-Band

VHF, UHF

VHF: E2 до E12, UHF : E21 до E69,
CATV: S1 до S21, HYPER: S21 до S47

Максимален брой
програми, които могат да
се съхранят

6,000

1,500

БЪЛГАРСКИ

Сателитна цифрова
телевизия1

1 Само при модели, които поддържат DVB-T2
2 С изключение на Скандинавските страни (Дания, Финландия, Норвегия и Швеция)
Панел

Видео сигнал

Тип екран

29" клас (28.7" / 73 см диагонал)
клас 29" (28.7" видимост по диагонала)

Пикселна стъпка

0,2628 мм (H) x 0,2628 мм (V)

Макс. Резолюция

2560 × 1080 @ 60 Hz

Препоръчителна резолюция 2560 × 1080 @ 60 Hz
Хоризонтална честота

от 30 kHz до 90 kHz

Вертикална честота

от 56 Hz до 75 Hz

Тип синхронизация

Цифров

Входен конектор

29MA73D
TV, PC аудио вход, компонентен, AV(CVBS), HDMI*2, USB, DP,
DVI-D
29MA73V
TV, PC аудио вход, компонентен, AV(CVBS), HDMI*2, USB, DP,
DVI-D, LAN (само за Великобритания)

Захранване

Номинално напрежение

19 V ￼

Консумация на енергия

Когато е включен: 52 W (тип.)
Когато е изключен 0,5 W

AC/DC адаптер
Наклон

______ A

Производител : LG Innotek, Модел : PSAB-L206A
Производител : APD, Модел : DA-65F19
Наклон Диапазон

Размери (ширина x височина x дължина)
Тегло

-5 до 20°
Със стойка
699,7 мм x 197,2 мм x 404,5 мм
6,0 кг
Без стойка
699,7 мм x 68,5 мм x 327,5 мм
5,4 кг

Условия на
околната
среда

Работна температура
Влажност

от 10°C дo 35°C
от 20% дo 80%

Температура на съхранение от -10°C дo 60°C
Влажност при съхранение
от 5% дo 90%

Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може да се
променят без предизвестие.

ин
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СПЕЦИФИКАЦИИ

DVI-D / HDMI / DisplayPort(PC) поддържан
режим

БЪЛГАРСКИ

Резолюция

Хоризонтална
честота (kHz)

Вертикална
честота (Hz)

720 x 400

31,468

70,080

640 x 480

31,469

59,940

640 x 480

37,500

75,000

800 x 600

37,879

60,317

800 x 600

46,875

75,000

1024 x 768

48,363

60,004

1024 x 768

60,023

75,029

1152 x 864

67,500

75,000

1280 x 720

45,000

60,000

1280 x 1024

63,981

60,020

1280 x 1024

79,976

75,025

1600 x 900

60,000

60,000

1680 x 1050

65,290

59,954

1920 x 1080

67,500

60,000

2560 x 1080

66,700

60,000

ЗАБЕЛЕЖКА

Поддържан компонентен режим
Резолюция

Хоризонтална
честота (kHz)

Вертикална
честота (Hz)

720 x 480

15,730

59,940

720 x 480

15,750

60,000

720 x 576

15,625

50,000

720 x 480

31,470

59,940

720 x 480

31,500

60,000

720 x 576

31,250

50,000

1280 x 720

44,960

59,940

1280 x 720

45,000

60,000

1280 x 720

37,500

50,000

1920 x 1080

33,720

59,940

1920 x 1080

33,750

60,000

1920 x 1080

28,125

50,000

1920 x 1080

56,250

50,000

1920 x 1080

67,432

59,940

1920 x 1080

67,500

60,000

Информация за свързване на компонентен
порт

Препоръчителната резолюция е
yy
2560x1080/60Hz. Въпреки това, тя може
да не се поддържа, в зависимост от
вашия модел на компютър или AV.

Поддържан режим HDMI / MHL(VIDEO)
Резолюция

Хоризонтална
честота (kHz)

Вертикална
честота (Hz)

720 x 480

31,500

60,000

720 x 576

31,250

50,000

1280 x 720

37,500

50,000

1280 x 720

45,000

60,000

1920 x 1080

33,750

60,000

1920 x 1080

28,125

50,000

1920 x 1080

27,000

24,000

1920 x 1080

33,750

30,000

1920 x 1080

56,250

50,000

1920 x 1080

67,500

60,000

Компонентни портове на
телевизора

Изходни видео портове
на DVD плейъра

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

ЗАБЕЛЕЖКА
yyИзбягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време.
Фиксираното изображение може да се отпечата трайно върху екрана. По възможност
винаги използвайте скрийнсейвър.
yyВъзможно е да се появят смущения, свързани с резолюцията, вертикални модели,
контраста или яркостта в работен режим
на компютъра. Променете резолюцията на
работния режим на компютъра, сменете
скоростта на опресняване или настройте
яркостта и контраста от съответното меню,
докато картината се проясни. Ако скоростта на опресняване на графичната карта на
компютъра не може да се промени, сменете
самата графична карта или се консултирайте
с нейния производител.
yyСинхронизиращата форма на входа е отделна за хоризонталната и вертикалната честота.
yyСвързване на аудио кабел от компютъра към
аудио-входа на телевизора.
yyАко използвате звукова карта, регулира звук
компютър, както се изисква.

Непременно прочетете тези предпазни
мерки за безопасност, преди да използвате продукта.
Запазете ръководството за потребителя
(CD) на достъпно място за бъдещи справки.
Моделът и серийният номер на телевизора са разположени на гърба и от едната
страна на телевизора. Запишете ги подолу за случаите, когато се наложат
ремонтни дейности.
МОДЕЛ
СЕРИЕН
НОМЕР

За да получите изходния код съгласно GPL,
LGPL, MPL и други лицензи с отворен код,
съдържащи се в този продукт, посетете уеб
сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да
изтеглите и всички споменати лицензионни
условия, откази от гаранции и известия във
връзка с авторски права.
LG Electronics предлага възможността да ви
осигури изходния код на компактдиск срещу
заплащане на разходите по осъществяване
на тази дистрибуция (като например разходите за носители, доставка и обработка),
след като изпратите имейл съобщение до
LG Electronics на адрес opensource@lge.
com. Това предложение е валидно в продължение на три (3) години от датата, на
която сте закупили продукта.

