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BUKU PANDUAN

MONITOR LED
(MONITOR SENTUH LED)
Baca buku panduan ini dengan saksama sebelum
mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.
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Mode Gambar

MAT ENERGI)

Monitor.

LISENSI

Setiap model mempunyai lisensi berbeda. Kunjungi www.lg.com untuk informasi lebih lanjut mengenai
lisensi.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.
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PERSIAPAN DAN PERAKITAN

INDONESIA
IND

PERSIAPAN DAN PERAKITAN
Membuka Kemasan
Periksa item berikut pada kotak produk Anda. Jika ada aksesori yang hilang, hubungi dealer setempat
di mana Anda membeli produk. Ilustrasi dalam buku panduan ini mungkin berbeda dengan produk dan
aksesori sebenarnya.

CD (Buku Manual Pemilik) /
Kartu

Kabel D-SUB
(Kabel ini tidak disertakan di
semua negara.)

Kabel USB 2.0 Jenis A-B

atau
Kabel Daya

Adaptor AC-DC

( Tergantung pada negara )

Adaptor AC-DC
( Tergantung pada negara )

Pengikat Kabel

PERHATIAN
Jangan gunakan aksesori bajakan untuk memastikan keamanan dan masa-pakai produk.
yy
Kerusakan atau cedera akibat menggunakan aksesori bajakan tidak dilindungi oleh garansi.
yy

CATATAN
Aksesori yang disediakan bersama produk Anda mungkin berbeda-beda tergantung pada modelnya.
yy
Spesifikasi produk atau isi buku panduan ini bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk
yy
meningkatkan fungsi produk.

PERSIAPAN DAN PERAKITAN
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Komponen dan tombol
INDONESIA
IND
Indikator Daya
Lampu Aktif: Dihidupkan
yy
(Merah)
Lampu Nonaktif: Dimatikan
yy
(Tombol Daya)

SES

MODE

Tombol

H/P
USB UP
HDMI 2

DC-IN (19 V

)

HDMI 1

D-SUB IN

Panel koneksi
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Mengangkat dan Memindahkan

Memasang Monitor

Saat mengangkat dan memindahkan Monitor, ikuti
petunjuk berikut untuk mencegah monitor tergores
atau rusak dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.

Pemasangan di meja

PERHATIAN

1 Angkat dan miringkan perangkat Monitor ke
posisi tegak pada meja.

Sisakan jarak 10 cm (minimal) dari dinding
untuk mendapatkan ventilasi yang sesuai.

Sebisa mungkin, hindari menyentuh layar
yy
monitor. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar atau beberapa piksel yang
digunakan untuk membuat gambar.

10 cm
10 cm
10 cm

Sebaiknya masukkan monitor dalam kotak
yy
asli atau bahan kemasannya sebelum mencoba memindahkan.
Sebelum mengangkat dan memindahkan
yy
monitor, lepaskan kabel daya dan semua
kabel.
Tahan bagian atas dan bawah bingkai moniyy
tor dengan erat. Jangan memegang panelnya.

10 cm

2 Hubungkan Adaptor AC-DC dan Kabel Daya ke
stopkontak dinding.

DC-IN (19 V

Saat menahan monitor, layarnya harus
yy
dihadapkan membelakangi Anda agar tidak
tergores.

atau
Saat memindahkan monitor, hindari goncanyy
gan atau getaran yang kuat pada produk.
Saat memindahkan monitor, jaga monitor
yy
tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
DC-IN (19 V

)

)

PERSIAPAN DAN PERAKITAN

3 Tekan tombol

(Daya) di panel saklar bawah
untuk menghidupkannya.

CATATAN
25

25

Cabut steker kabel daya sebelum memindahkan
Monitor ke lokasi lain. Jika tidak, sengatan listrik
dapat terjadi.

Untuk menghindari cedera pada jari saat menyesuaikan layar, jangan memegang bagian
atas penyangga seperti ditampilkan di bawah
ini.

Jangan menyentuh atau menekan layar saat
menyesuaikan sudut monitor.

Jangan memegang perangkat ini seperti gambar di bawah. Layar monitor bisa lepas dari
dudukan penyangga dan mencederai tubuh.

Depan

Belakang

Miringkan dari +25 hingga -5 derajat ke atas
yy
atau ke bawah untuk menyesuaikan perangkat Monitor dengan sudut pandang Anda.
Hindari menggunakan produk pada suhu
yy
tinggi dan kelembaban tinggi. Menggunakan
produk saat penyejuk udara dinyalakan juga
dapat menyebabkan terbentuknya embun di
dalam kaca.
Embun ini akan hilang setelah sekian lama,
kondisi dapat berbeda-beda, tergantung
pada lingkungan pengoperasian.

INDONESIA
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PERHATIAN

PERINGATAN
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PERSIAPAN DAN PERAKITAN

Merapikan kabel
INDONESIA
IND

Satukan dan ikat kabel dengan pengikat kabel
yang disediakan.

Menggunakan sistem keamanan Kensington
Konektor sistem keamanan Kensington berada di
belakang perangkat Monitor. Untuk informasi lebih
lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan,
lihatlah manual yang disertakan bersama sistem
keamanan Kensington atau kunjungi http://www.
kensington.com .
Hubungkan kabel sistem keamanan Kensington di
antara perangkat Monitor dan meja.

CATATAN
Sistem keamanan Kensington bersifat opsional. Anda dapat memperolehnya dari toko
elektronik.

MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR
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Menghubungkan ke PC

Koneksi HDMI

yyPerangkat Monitor Anda mendukung Plug & Play*.
*Plug & Play: PC mengenali perangkat yang
dihubungkan oleh pengguna ke PC dan menghidupkannya, tanpa konfigurasi perangkat atau
campur tangan pengguna.

Mengirim sinyal video dan sinyal audio digital dari
PC atau A/V Anda ke perangkat Monitor. Hubungkan PC atau A/V dan perangkat Monitor dengan
kabel HDMI seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.

Koneksi D-SUBH/P

H/P

Mengirim video analog dari PC Anda ke perangkat
USB UP
Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor
HDMI 2
dengan kabel sinyal D-sub 15 pin yang disediakan
seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.
HDMI 1

USB UP
HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN
H/P

D-SUB IN
H/P

USB UP
HDMI 2

HDMI 1

INDONESIA
IND

MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR

USB UP
HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN

(dijual terpisah)
D-SUB IN

HD

HD
D-SUB OUT

HDMI OUT

HDMI OUT

CATATAN
Jika Anda menggunakan PC HDMI, ini dapat
yy
menyebabkan masalah kompatibilitas.

D-SUB OUT

HDMI OUT

CATATAN
Bila menggunakan konektor
kabel masukan
H/P
yy
sinyal D-Sub untuk Macintosh

USB UP

HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN

Adaptor Mac H/P
yy
Untuk penggunaan pada Apple Macintosh,
USB
UP
diperlukan adaptor steker tersendiri
untuk
HDMI 2
mengubah
konektor VGA D-SUB berkerapatan tinggi (3 baris) 15 pin pada kabel yang
disediakan ke konektor 2 baris 15 pin.
HDMI 1

D-SUB IN

HDMI 2

HDMI OUT

HDMI 1
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PERHATIAN

IND
INDONESIA

Hubungkan kabel masuyy
kan sinyal dan kencangkan dengan memutar
sekrupnya searah jarum
jam.
Jangan menekan layar dengan jari Anda
yy
dalam waktu lama karena hal ini dapat menyebabkan distorsi sementara pada layar.
Hindari menampilkan gambar diam pada
yy
layar dalam jangka waktu lama untuk
mencegah bekas gambar. Gunakan screensaver jika memungkinkan.

CATATAN
Bila menghubungkan kabel daya ke stopyy
kontak, gunakan multi-soket (3-lubang) atau
stopkontak yang telah dibumikan.
Monitor mungkin berkedip saat dihidupkan di
yy
area bersuhu rendah. Hal ini normal.
Kadang-kadang bintik merah, hijau, atau biru
yy
mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.
Penggunaan kabel DVI ke HDMI dapat meyy
nyebabkan masalah kompatibilitas.

Fungsi Self Image Setting (Pengaturan Gambar
Sendiri)
Tekan tombol daya di panel bawah untuk menghidupkannya. Bila monitor telah dihidupkan,
fungsi "Self Image Setting" (Pengaturan Gambar
Sendiri) akan dijalankan secara otomatis. (Hanya
didukung di Analog Mode (Mode Analog))

MODE

AUTO

INPUT

EXIT

CATATAN
Fungsi "Self Image Setting" (Pengaturan
yy
Gambar Sendiri).
Fungsi ini menyediakan pengaturan tampilan optimal kepada pengguna. Bila pengguna menghubungkan monitor untuk pertama
kali, fungsi ini secara otomatis akan menyesuaikan tampilan ke pengaturan optimal
bagi masing-masing sinyal masukan. (Hanya
didukung di Analog Mode (Mode Analog))
Fungsi ‘AUTO’ (OTOMATIS).
yy
Bila Anda menemukan masalah seperti
layar yang kabur, huruf yang kabur, kedipan
layar atau layar miring saat menggunakan
perangkat atau setelah mengubah resolusi
layar, tekan tombol fungsi AUTO (OTOMATIS) untuk memperbaiki resolusi. (Hanya
didukung di Analog Mode (Mode Analog))

MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR
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Koneksi port headphone

Untuk menggunakan layar sentuh, hubungkan port
USB ke PC.
Gunakan kabel USB 2.0 dengan tipe A-B untuk
menghubungkan PC Anda.
(Ini tidak mempunyai fungsi hub USB.)

Gunakan port headphone untuk menghubungkan
perangkat periferal ke monitor. Hubungkan sebagaimana diilustrasikan.

D-SUB OUT

(dijual terpisah)

UP

H/P
USB UP
HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN

H/P
USB UP
HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN

CATATAN
Perangkat periferal dijual terpisah.
yy
Port USB tidak dapat digunakan untuk mengyy
hubungkan keyboard, mouse, dan perangkat
USB lainnya.
Untuk earphone berujung bengkok, sulit
yy
menghubungkannya dengan perangkat periferal, jadi gunakan yang jenis lurus.

CATATAN
Harap instal Service Pack Windows yang
yy
terbaru sebelum menggunakan.
Jenis Bengkok

Jenis Lurus

CATATAN
Tergantung pada pengaturan audio PC dan
yy
perangkat eksternal, fungsi headphone dan
speaker mungkin dibatasi.

INDONESIA
IND

Koneksi kabel USB - PC

HD
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MENYESUAIKAN PENGATURAN
1 Tekan tombol yang diinginkan di bagian bawah perangkat Monitor.
2 Ubah nilai item menu dengan menekan tombol di bagian bawah perangkat Monitor.
Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas (

).

3 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu OSD.

MENU

SES

MODE

AUTO

INPUT

EXIT

Tombol Perangkat Monitor
Tombol

Keterangan
Mengakses menu utama.

MENU

OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD TERKUNCI/TIDAK DIKUNCI)

Fungsi ini memungkinkan Anda mengunci pengaturan kontrol
saat ini, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja.
yy Tekan dan tahan tombol Menu selama beberapa detik.
Kemudian, Anda akan dikonfirmasi untuk mengatur Penguncian OSD.
yy Anda dapat membuka kunci kontrol OSD kapan saja
dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik.
Pesan "OSD UNLOCKED" (KUNCI OSD DIBUKA) akan
muncul.

SES /

Mengaktifkan fungsi SUPER HEMAT ENERGI.

MODE /

Masuk ke menu Mode Gambar.

AUTO (OTOMATIS)

Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu tekan tombol AUTO (OTOMATIS).
(Hanya didukung di Analog Mode (Mode Analog))
Mode tampilan terbaik

INPUT (MASUKAN) / EXIT
(KELUAR)

1.920 x 1.080

Anda dapat memilih sinyal masukan.
• Bila ada dua sinyal masukan yang terhubung, Anda dapat memilih sinyal masukan
(D-SUB/HDMI1/HDMI2) yang Anda inginkan.
• Bila hanya satu sinyal yang terhubung, maka akan terdeteksi secara otomatis. Pengaturan awal adalah D-SUB.
EXIT (KELUAR)
Keluar dari OSD (On Screen Display).

(Tombol Daya)

Mematikan atau menghidupkan daya.
Indikator Daya

Bila monitor dalam mode pengoperasian, indikator daya akan
berubah jadi merah (mode aktif).
Bila monitor dalam mode hemat daya, indikator daya akan
berkedip merah.

CATATAN
Semua tombol peka terhadap sentuhan dan dapat dioperasikan cukup dengan menyentuh bagian
bawah monitor dengan jari Anda.

MENYESUAIKAN PENGATURAN
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Menyesuaikan Pengaturan
IND
INDONESIA

Pengaturan Menu
1 Tekan tombol MENU di bagian bawah perangkat
Monitor untuk menampilkan OSD MENU.

2 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau
▼.

3 Pilih tombol "NEXT MENU" (MENU BERIKUTNYA)
untuk masuk ke pengaturan pilihan lainnya.

4 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu
OSD.

Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item
menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas ( ).

Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
MENU

Analog HDMI

BRIGHTNESS
(KECERAHAN)

O

O

CONTRAST
(KONTRAS)

O

O

Untuk menyesuaikan kecerahan dan kontras layar

WIDE/ORIGINAL
(LEBAR/ASLI)

RESET (ATUR
ULANG)

Keterangan

WIDE (LEBAR)
Berpindah ke mode layar penuh sesuai dengan sinyal gambar masukan.
O

O

ORIGINAL (ASLI)

O

O

Mengembalikan semua pengaturan awal pabrik. Tekan tombol◄ , ► untuk mengatur ulang dengan segera.

Mengubah rasio sinyal gambar masukan ke aslinya.
* Fungsi ini hanya berfungsi jika resolusi masukan lebih rendah dari rasio perangkat Monitor (16:9).

MENU > NEXT MENU (MENU BERIKUTNYA)
PICTURE
(GAMBAR)

COLOR
(WARNA)

Analog HDMI

Keterangan

SHARPNESS (KETAJAMAN)

O

O

Untuk menyesuaikan kejelasan layar.

BLACK LEVEL (TINGKAT HITAM)

x

O

Untuk mengatur tingkat offset

OVER SCAN (OVERSCAN)

x

O

Untuk meningkatkan kejelasan dan stabilitas layar

O

O

Untuk menyesuaikan warna layar

O

x

Untuk menyesuaikan posisi layar

O

x

Untuk meningkatkan kejelasan dan stabilitas layar

x

O

Untuk menyesuaikan volume

O

O

Untuk menyesuaikan status layar buat
lingkungan pengoperasian pada pengguna

O

O

Mengatur waktu respons untuk gambar.

GAMMA
COLOR TEMP (SUHU WARNA)
SIX COLOR (ENAM WARNA)
COLOR RESET (PENGATURAN ULANG
WARNA)

DISPLAY
(TAMPILAN)

HORIZONTAL
VERTICAL (VERTIKAL)
CLOCK (JAM)
PHASE (FASE)

VOLUME
OTHERS
(LAINNYA)

LANGUAGE (BAHASA)
POWER INDICATOR (INDIKATOR DAYA)
RESPONSE TIME (WAKTU RESPONS)

HDMI: Masukan HDMI (Sinyal digital).
yy
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PICTURE (GAMBAR)
IND
INDONESIA

1 Tekan tombol MENU di bagian bawah perangkat Monitor
untuk menampilkan OSD MENU.

2 Pilih tombol "NEXT MENU" (MENU BERIKUTNYA) untuk
masuk ke pengaturan pilihan lainnya.

3 Pilih PICTURE (GAMBAR) dengan menekan tombol ►.
4 Masuk ke PICTURE (GAMBAR) dengan menekan tombol ▼.
5 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.
6 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu OSD.
Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas ( ).

Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
MENU > NEXT MENU (MENU BERIKUTNYA) > PICTURE (GAMBAR)

Keterangan

SHARPNESS (KETAJAMAN)

Untuk menyesuaikan kejelasan layar.

BLACK LEVEL (TINGKAT HITAM)

Anda dapat mengatur tingkat offset. (hanya untuk masukan HDMI)
* Offset: Sebagai kriteria untuk sinyal video, inilah layar tergelap yang dapat
ditampilkan monitor.

OVER SCAN (OVERSCAN)

HIGH
(TINGGI)

Layar akan menjadi terang.

LOW
(RENDAH)

Layar akan menjadi gelap.

Untuk memilih kisaran gambar keluaran bagi pengaturan waktu DTV dalam
masukan HDMI. (hanya untuk masukan HDMI) Direkomendasikan untuk mengaktifkan fungsi overscan saat menghubungkan peralatan AV.

MENYESUAIKAN PENGATURAN
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COLOR (WARNA)
IND
INDONESIA

1 Tekan tombol MENU di bagian bawah perangkat
Monitor untuk menampilkan OSD MENU.

2 Pilih tombol "NEXT MENU" (MENU BERIKUTNYA)
untuk masuk ke pengaturan pilihan lainnya.

3 Pilih COLOR (WARNA) dengan menekan tombol ►.
4 Masuk ke COLOR (WARNA) dengan menekan
tombol ▼.

5 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau
▼.

6 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu
OSD.

Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item
menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas ( ).

Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
MENU > NEXT MENU (MENU BERIKUTNYA) > COLOR (WARNA)

Keterangan

GAMMA

Mengatur sendiri nilai gamma. : GAMMA 0, GAMMA 1, GAMMA 2 di monitor,
nilai gamma yang tinggi menampilkan gambar yang lebih putih dan nilai gamma
yang rendah menampilkan gambar yang lebih hitam.

COLOR TEMP (SUHU WARNA)

CUSTOM (KHUSUS)
• RED (MERAH): Mengatur sendiri tingkat warna merah.
• GREEN (HIJAU): Mengatur sendiri tingkat warna hijau.
• BLUE (BIRU): Mengatur sendiri tingkat warna biru.
Memilih warna layar.
WARM (HANGAT): Mengatur layar ke suhu warna hangat (lebih merah).
MEDIUM (SEDANG): Mengatur layar ke suhu warna sedang.
COOL (SEJUK): Mengatur layar ke suhu warna sejuk (lebih biru).

SIX COLOR (ENAM WARNA)

COLOR RESET (PENGATURAN
ULANG WARNA)

Mengatur dan menyimpan rona dan saturasi untuk enam warna (RED (MERAH)/
GREEN (HIJAU)/BLUE (BIRU)/CYAN (SIAN)/MAGENTA/YELLOW (KUNING))
untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
HUE (RONA)

Menyesuaikan rona layar.

SATURATION
(SATURASI)

Menyesuaikan ketajaman warna layar. Nilai yang lebih rendah
membuat ketajaman warna berkurang dan warna lebih terang
sedangkan nilai yang lebih tinggi membuat ketajaman warna
bertambah dan warna menjadi gelap.

Mengatur ulang pengaturan warna ke pengaturan awal pabrik untuk perangkat
masukan saat ini.
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DISPLAY (TAMPILAN)
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1 Tekan tombol MENU di bagian bawah perangkat Monitor
untuk menampilkan OSD MENU.

2 Pilih tombol "NEXT MENU" (MENU BERIKUTNYA) untuk
masuk ke pengaturan pilihan lainnya.

3 Pilih DISPLAY (TAMPILAN) dengan menekan tombol ►.
4 Masuk ke DISPLAY (TAMPILAN) dengan menekan
tombol ▼.

5 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.
6 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu OSD.
Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu
lainnya, gunakan tombol panah ke atas ( ).
Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
MENU > NEXT MENU (MENU BERIKUTNYA) > DISPLAY (TAMPILAN)

Keterangan

HORIZONTAL

Untuk memindahkan gambar ke kiri dan ke kanan.

VERTICAL (VERTIKAL)

Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah.

CLOCK (JAM)

Untuk meminimumkan batang atau garis vertikal yang terlihat pada latar belakang layar. Ukuran layar horizontal juga akan berubah.

PHASE (FASE)

Untuk menyesuaikan fokus tampilan. Item ini memungkinkan Anda menghapus
derau horizontal dan memperjelas atau mempertajam gambar karakter.

VOLUME
1 Tekan tombol MENU di bagian bawah perangkat
Monitor untuk menampilkan OSD MENU.v

2 Pilih tombol "NEXT MENU" (MENU BERIKUTNYA)
untuk masuk ke pengaturan pilihan lainnya.

3 Pilih VOLUME dengan menekan tombol ►.
4 Masuk ke VOLUME dengan menekan tombol ▼.
5 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ►.
6 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu
OSD.

Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item
menu lainnya, gunakan tombol panah ke atas ( ).
Picture Mode

Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
MENU > NEXT MENU (MENU BERIKUTNYA) > VOLUME
VOLUME

Keterangan
Custom
Untuk menyesuaikan volume headphone/earphone. (Hanya untuk masukan
HDMI)

Text

Photo

MENYESUAIKAN PENGATURAN

17

OTHERS (LAINNYA)
IND
INDONESIA

1 Tekan tombol MENU di bagian bawah perangkat Monitor
untuk menampilkan OSD MENU.

2 Pilih tombol "NEXT MENU" (MENU BERIKUTNYA) untuk
masuk ke pengaturan pilihan lainnya.

3 Pilih OTHERS (LAINNYA) dengan menekan tombol ►.

AUTOMATIC STANBY

4 Masuk ke OTHERS (LAINNYA) dengan menekan tombol ▼.
5 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ► atau ▼.
6 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu OSD.
Untuk kembali ke menu atas atau mengatur item menu
lainnya, gunakan tombol panah ke atas ( ).

Picture Mode

Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
MENU > NEXT
MENU (MENU
BERIKUTNYA) >
OTHERS (LAINNYA)

Keterangan
Custom

Text

Photo

Cinema

Game

LANGUAGE (BAHASA)

Untuk memilih bahasa yang digunakan untuk mengontrol nama-nama yang ditampilkan.

POWER INDICATOR
(INDIKATOR
DAYA)

Gunakan fungsi ini untuk mengatur indikator daya di sisi bawah monitor ke ON (AKTIF) atau OFF
(NONAKTIF). Jika Anda mengaturnya ke OFF (NONAKTIF)), maka monitor akan dimatikan.

AUTOMATIC
STANDBY

Setelah melewati waktu siaga yang ditetapkan, monitor akan mati secara otomatis. Tekan sembarang tombol atau mengubah resolusi akan mengaktifkan waktu siaga.

ON (AKTIF)

Indikator daya akan diaktifkan secara otomatis.

OFF (NONAKTIF) Indikator daya akan dinonaktifkan.

OFF (NONAKTIF) Fungsi siaga otomatis dinonaktifkan.

RESPONSE TIME
(WAKTU RESPON)

4H

Monitor akan dimatikan secara otomatis setelah 4 jam.

6H

Monitor akan dimatikan secara otomatis setelah 6 jam.

8H

Monitor akan dimatikan secara otomatis setelah 8 jam.

Anda dapat mengatur waktu respon untuk gambar yang ditampilkan berdasarkan kecepatan layar.
Untuk lingkungan normal, direkomendasikan agar Anda menggunakan 'NORMAL'. Untuk gambar
yang bergerak cepat, direkomendasikan agar Anda menggunakan 'FAST' (CEPAT).
Mengaturnya ke High (Tinggi) dapat menyebabkan bekas gambar.
OFF (NONAKTIF) Waktu respon dinonaktifkan.
High (Tinggi)

Mengatur waktu respon ke High (Tinggi).

Middle (Sedang) Mengatur waktu respon ke Middle (Sedang).
Low (Rendah)

Mengatur waktu respon ke Low (Rendah).
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SUPER ENERGY SAVING (SUPER
HEMAT ENERGI)

SUPER ENERGY SAVING

1 Tekan tombol SES di bagian bawah perangkat Monitor untuk
menampilkan OSD SUPER ENERGY SAVINGS (SUPER
HEMAT ENERGI).

High

Low

Off

Reset

Power Reduction : 6W
CO2 Reduction : 4g

2 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ►.

EXIT

3 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu OSD.

Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
SUPER ENERGY SAVING
(SUPER HEMAT ENERGI)

Keterangan

High (Tinggi)

Dengan mengaktifkan SUPER ENERGY SAVING (SUPER HEMAT ENERGI) Anda
dapat menghemat energi dengan fungsi yang sangat hemat-energi ini.

Low (Rendah)

Dengan mengaktifkan SUPER ENERGY SAVING (SUPER HEMAT ENERGI) Anda
dapat menghemat energi dengan fungsi yang kurang hemat-energi ini.

OFF (NONAKTIF)

Menonaktifkan SUPER ENERGY SAVING (SUPER HEMAT ENERGI)

RESET (ATUR ULANG)

Mengatur ulang perkiraan nilai total pengurangan konsumsi energi dan pengurangan
emisi CO2.

CATATAN
TOTAL POWER REDUCTION (TOTAL PENGURANGAN DAYA): Banyaknya daya yang dihemat saat
yy
menggunakan monitor.
TOTAL CO2 REDUCTION (TOTAL PENGURANGAN CO2): Mengubah TOTAL POWER REDUCyy
TION (TOTAL PENGURANGAN DAYA) ke CO2.
SAVING DATA (MENYIMPAN DATA) (W/h)
yy
584 mm
(23 inci)
SUPER SAVING (SUPER HEMAT)(High (Tinggi))

6 W/j

SUPER SAVING (SUPER HEMAT)(Low (Rendah))

3 W/j

Data penghematan tergantung pada Panel. Sehingga, nilai-nilai itu akan berbeda dari tiap panel dan
yy
vendor panel.
LG menghitung nilai-nilai ini dengan menggunakan “sinyal video siaran”
yy
(termasuk video siaran: IEC 62087)
SUPER SAVING (SUPER HEMAT) merujuk pada banyaknya daya yang dapat dihemat menggunakan
yy
fungsi SUPER ENERGY SAVING (SUPER HEMAT ENERGI).

AUTOMATIC STANBY

MENYESUAIKAN PENGATURAN
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Mode Gambar
untuk menampilkan OSD Picture Mode (Mode Gambar).
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1 Tekan tombol MODE di bagian bawah perangkat Monitor

Picture Mode

2 Atur pilihan dengan menekan tombol ◄ atau ►.
3 Pilih EXIT (KELUAR) untuk meninggalkan menu OSD.

Custom

Text

Photo

Cinema

Game

Setiap pilihan dijelaskan di bawah ini.
Mode Gambar

Keterangan

PC Mode (Mode PC)
Custom (Khusus)

Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan setiap elemen. Mode warna menu utama
dapat disesuaikan.

Text (Teks)

Mengoptimalkan layar untuk pemrosesan dokumen.

Photo (Foto)

Mengoptimalkan layar untuk melihat foto.

Cinema (Sinema)

Mengoptimalkan layar untuk meningkatkan efek visual video.

Game (Permainan)

Mengoptimalkan layar untuk permainan.

AV Mode (Mode AV) (Hanya untuk masukan HDMI)
Custom (Khusus)

Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan setiap elemen. Mode warna menu utama
dapat disesuaikan.

VIVID 1 (JELAS 1)

Mengoptimumkan layar untuk efek visual jelas.

VIVID 2 (JELAS 2)

Mengoptimumkan layar untuk efek visual lebih jelas.

Standard (Standar)

Mengoptimumkan layar untuk menampilkan kualitas gambar normal.

Cinema (Sinema)

Mengoptimumkan layar untuk meningkatkan efek visual video.
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Tidak ada yang ditampilkan pada layar
Apakah kabel daya monitor telah
ditancapkan?

yy Periksa apakah kabel daya telah ditancapkan dengan benar ke stopkontak.

Apakah indikator daya menyala?

yy Periksa sambungan kabel daya dan tekan tombol daya.

Apakah indikator daya tampak
merah?

yy Periksa apakah masukan yang terhubung telah diaktifkan (Menu - Input (Masukan)).

Apakah indikator daya berkedip?

yy Jika monitor dalam mode hemat daya, gerakkan mouse atau tekan sembarang
tombol pada keyboard untuk mengaktifkan tampilan.
yy Periksa apakah komputer telah dihidupkan.

Apakah ditampilkan pesan "OUT
OF RANGE" (DI LUAR KISARAN)?

yy Ini terjadi bila sinyal yang dikirim dari PC (kartu video) di luar kisaran frekuensi
horizontal atau vertikal pada monitor. Lihat bagian "Spesifikasi Produk" pada
buku panduan ini untuk mengatur frekuensi yang sesuai.

Apakah ditampilkan pesan "CHECK yy Ini ditampilkan bila kabel sinyal antara PC dan monitor tidak ada atau dilepas.
SIGNAL CONNECTION" (PERIKSA
Periksa kabel dan hubungkan kembali.
KONEKSI SINYAL)?
Apakah Anda melihat pesan "OSD LOCKED" (OSD TERKUNCI) pada layar?
Apakah Anda melihat “OSD
LOCKED” (OSD TERKUNCI) bila
menekan tombol MENU?

yy Anda dapat mengamankan pengaturan kontrol saat ini, sehingga tidak dapat
diubah secara tidak sengaja. Anda dapat membuka kunci kontrol OSD kapan
saja dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik: pesan “OSD
UNLOCKED” (KUNCI OSD DIBUKA) akan muncul.

Layar menahan sebuah gambar.
Apakah bekas gambar terjadi bahkan saat monitor dimatikan?

yy Menampilkan gambar diam dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan
pada layar, yakni menyebabkan retensi gambar.
yy Gunakan screensaver untuk melindungi layar saat menggunakan monitor
dalam jangka waktu lama.

CATATAN
yyVertical Frequency (Frekuensi Vertikal): Untuk menampilkan gambar, layar harus diperbaharui beberapa puluh
kali per detik, seperti halnya lampu neon.
Jumlah pembaruan layar per detik ini disebut frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan dan dinyatakan dalam
Hz.
yyHorizontal Frequency (Frekuensi Horizontal): Waktu yang diperlukan untuk menampilkan satu garis horizontal
disebut siklus horizontal. Jumlah garis horizontal yang ditampilkan dalam satu detik dapat dihitung dengan cara
membagi satu dengan siklus horizontal. Ini disebut frekuensi horizontal dan dinyatakan dengan kHz.

Gambar pada layar tampak aneh. (Hanya berfungsi dalam mode analog).
Apakah area layar tampak tidak
ditengahkan?

Menekan tombol AUTO (OTOMATIS) secara otomatis akan mengoptimalkan
layar ke mode tampilan saat ini.

Apakah Anda melihat garis-garis
vertikal pada layar?

Menekan tombol AUTO (OTOMATIS) secara otomatis akan mengoptimalkan
layar ke mode tampilan saat ini.

Apakah Anda melihat garis-garis
derau horizontal atau apakah teks
tampak kabur pada layar?

Menekan tombol AUTO (OTOMATIS) secara otomatis akan mengoptimalkan
layar ke mode tampilan saat ini.

Sentuhan tidak bekerja seperti biasa.
Sentuhan tidak bekerja sama sekali. yy Periksa apakah kabel USB telah dihubungkan dengan benar ke PC.
(Tidak perlu menginstal program sentuh USB tambahan.)
yy Periksa sistem operasi Anda. Fungsi sentuh hanya didukung pada Windows 7
dan Windows 8.
Multi sentuh tidak bekerja.

yy Windows 7 Starter, versi Home dasar tidak mendukung multi-sentuh sebagai
pilihan awal.
Harap periksa perinciannya di halaman asal Microsoft.

PEMECAHAN MASALAH
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PERHATIAN

Warna tampilan tidak normal.
Apakah warna tampilan tampak
pudar (16 warna)?

yy Atur warna ke 24 bit (warna sejati) atau yang lebih tinggi. Di Windows, masuk
ke Control Panel (Panel Kontrol) > Display (Tampilan) > Settings (Pengaturan)
> Color Quality (Kualitas Warna).

Apakah warna tampilan tampak
tidak stabil atau dalam monokrom?

yy Periksa apakah kabel sinyal telah terhubung dengan benar. Hubungkan kembali kabelnya atau masukkan kembali kartu video PC.

Adakah bintik-bintik di layar?

yy Saat menggunakan monitor, bintik-bintik berpiksel (merah, hijau, biru, putih
atau hitam) mungkin tampak di layar. Hal ini normal untuk layar LCD. Ini bukan
suatu kesalahan ataupun berhubungan dengan kinerja monitor.

Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor tidak
dikenali, ditemukan monitor Plug&Play (VESA DDC))?
Apakah Anda telah menginstal
driver tampilan?

yy Pastikan menginstal driver monitor dari CD (atau disket) driver monitor yang
disertakan bersama monitor Anda. Atau, Anda juga dapat mengunduh driver
dari situs web kami: http://www.lg.com.
yy Pastikan memeriksa apakah kartu video mendukung fungsi Plug&Play.

Layar berkedip.
Apakah Anda telah memilih resolusi yy Jika resolusi yang dipilih adalah HDMI 1080i 60/50 Hz, maka layar mungkin
yang direkomendasikan?
akan berkedip. Ubah resolusi ke resolusi yang direkomendasikan 1080P.
HDMI
Gambar tidak dapat ditampilkan di
layar penuh dalam mode HDMI.

yy Apakah Anda telah mengubah Scaling Options (Pilihan Skala) untuk kartu
video Anda?
yy Scaling Options (Pilihan Skala) HDMI pada kartu video AMD/ATI telah diatur ke
Underscan secara awalnya sehingga gambar tidak dapat ditampilkan di layar
penuh.
Jalankan Catalyst Control Center dan atur Scaling Options (Pilihan Skala) ke
0% Overscan.

IND
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yyPeriksa Control Panel (Panel Kontrol) ► Display (Tampilan) ► Settings (Pengaturan) dan periksa apakah
frekuensi atau resolusi telah diubah. Jika ya, sesuaikan kembali kartu video ke resolusi yang direkomendasikan.
yyJika resolusi yang direkomendasikan (resolusi optimal) tidak dipilih, huruf-hurufnya mungkin kabur dan layar
mungkin redup, terpotong atau bias. Pastikan untuk memilih resolusi yang direkomendasikan.
yyMetode pengaturan dapat berbeda-beda menurut komputer dan O/S (Sistem Operasi), dan resolusi yang disebutkan di atas mungkin tidak didukung oleh kinerja kartu video. Dalam hal ini, harap tanyakan kepada pabrikan
komputer atau kartu video tersebut.
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Sentuhan tidak direspon saat desktop diperluas ke monitor sentuh kedua.
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Pada Windows 7 dan Windows 8, Anda dapat mengatur monitor kedua sebagai layar sentuh seperti yang ditampilkan
di bawah.
(Control Panel (Panel Kontrol) b Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara) b Tablet PC Settings (Pengaturan
PC Tablet) b Setup (Pengaturan) b Atur dan klik layar monitor sentuh kedua)

<Tablet PC Settings (Pengaturan PC Tablet)>

<Control Panel (Panel Kontrol) b Hardware
and Sound (Perangkat Keras dan Suara)>

<Atur dan klik layar monitor sentuh kedua>

<Setup (Pengaturan)>

SPESIFIKASI
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Layar LCD

Jenis

Resolusi

Besar Piksel
Resolusi Maksimal

Sinyal Video

Konektor Masukan
Daya

58,42 cm TFT (Thin Film Transistor)
Layar LCD (Liquid Crystal Display)
Panjang diagonal layar: 58,42 cm

0,2652 mm x 0,2652 mm
D-Sub (Analog) : 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Resolusi yang Direkomen- 1920 x 1080 @ 60 Hz
dasikan
Frekuensi Horizontal
30 kHz hingga 83 kHz
Frekuensi Vertikal
56 Hz hingga 75 Hz (D-Sub)
56 Hz hingga 61 Hz (HDMI)
Sinkronisasi
Sinkronisasi Terpisah / HDMI
Konektor D-SUB 15 pin/Konektor HDMI
Tegangan

19 V

1,3 A

Mode Aktif: 25 W (Tipikal)
Mode Hemat Daya ≤ 0,3 W
Mode Nonaktif ≤ 0,3 W
Jenis LCAP21 (24W untuk di atas meja), diproduksi oleh Lien Chang Electronic
atau Jenis LCAP26-E (24W untuk dipasang di dinding, KR/EU (selain UK)), diproduksi
oleh Lien Chang Electronic
Keluaran: 19 V
1,3 A
Ukuran Monitor (Lebar x Tinggi x Tebal)
554,8 mm x 399,1 mm x 207,8 mm
Berat (Tanpa Kemasan)
6,4 kg
Konsumsi daya (Tipikal)

Adaptor AC/DC

Dimensi/Berat

Penyesuaian
Sudut Penyangga
Persyaratan
Lingkungan

Ke Depan/Ke Belakang: -5° hingga 25° (Kepala)

Kondisi Pengoperasian

Suhu: 10 °C hingga 35 °C; Kelembaban: 10% hingga 80%

Kondisi Penyimpanan

Suhu: -20 °C hingga 60 °C; Kelembaban: 5% hingga 90%

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
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Berbagai Mode Preset (Resolusi)
IND
INDONESIA

Berbagai Mode Tampilan
(Resolusi)

Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal
(kHz)
(Hz)

Polaritas (H/V)

720 x 400

31.468

70

-/+

640 x 480

31.469

60

-/-

640 x 480

37.500

75

-/-

800 x 600

37.879

60

+/+

800 x 600

46.875

75

+/+

1.024 x 768

48.363

60

-/-

1.024 x 768

60.023

75

+/+

1.152 x 864

67.500

75

+/+

1.280 x 1.024

63.981

60

+/+

1.280 x 1.024

79.976

75

+/+

1.680 x 1.050

65.290

60

-/+

1.920 x 1.080

67.500

60

+/+

Mode yang
Direkomendasikan

PENGATURAN WAKTU HDMI
Berbagai Mode Tampilan
(Resolusi)

Frekuensi Horizontal
(kHz)

Frekuensi Vertikal
(Hz)

480P

31.50

60

O

576P

31.25

50

O

720P

37.50

50

O

720P

45.00

60

O

1080i

28.12

50

O

1080i

33.75

60

O

1080P

56.25

50

O

60

O (Mode yang Direkomendasikan)

1080P

67.50

Indikator
Mode

Warna LED

On Mode (Mode Aktif)

Merah

Sleep Mode (Mode
Tunggu)

Berkedip Merah

Off Mode (Mode Nonaktif) Mati

HDMI

POSTUR YANG BENAR
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Postur yang benar untuk menggunakan Monitor.
Sesuaikan layar agar Anda dapat nyaman melihatnya dengan sudut sedikit mengarah ke bawah dari ketinggian mata Anda secara alami.
Beristirahatlah kurang-lebih sepuluh menit setiap jam untuk mengurangi kelelahan yang disebabkan
yy
oleh penggunaan dalam waktu lama.
Penyangga monitor sentuh memungkinkan produk digunakan dalam posisi optimal.
yy
Sesuaikan sudut penyangga dari -5° hingga 25° untuk memperoleh tampilan layar terbaik.

Anda seharusnya melihat
dengan sedikit menunduk ke
layar.

Sesuaikan sudut
-5° hingga 25°

Sehingga tidak ada pantulan
atau silau dari layar.

Letakkan kedua tangan
Anda perlahan-lahan pada
keyboard, yang membuat
lengan Anda menekuk
di siku dan terbuka lurus
secara horizontal di depan
Anda.

INDONESIA
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POSTUR YANG BENAR

Pastikan membaca Tindakan Pencegahan
Keselamatan sebelum menggunakan produk.
Simpan Buku Manual Pemilik (CD) di tempat
yang dapat diakses untuk referensi mendatang.
Model dan nomor seri PERANGKAT berada
di bagian belakang dan salah satu sisi PERANGKAT. Catat nomor di bawah ini bila suatu
saat Anda memerlukan layanan.
MODEL
SERI

ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A.,Inc. has determined that this
product meets the ENERGY STAR
guidelines for energy efficiency.

