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LICENS
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.

DAN
DANSK

Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.
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SAMLING OG KLARGØRING

SAMLING OG KLARGØRING
DANSK
DAN

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

Cd (brugervejledning)
Kort

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

A-B Type USB 2.0-kabel

eller
Strømkabel

AC-DC-adapter

(Afhænger af det enkelte land)

AC-DC-adapter
(Afhænger af det enkelte land)

Kabelbinder

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

BEMÆRK
De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
yy
Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på
yy
grund af opgradering af produktfunktioner.

SAMLING OG KLARGØRING
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Dele og knapper
DAN
DANSK
Strømindikator
Belysning Til: Tændt (rød)
yy
Belysning Fra: Slukket
yy

(Tænd/sluk-knap)

SES

MODE

Knap

H/P
USB UP
HDMI 2

DC-IN (19 V

)

HDMI 1

D-SUB IN

Tilslutningspanel
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SAMLING OG KLARGØRING

DANSK
DAN

Flytning og løft af skærmen

Opsætning af TV'et

Når du flytter eller løfter skærmen, skal du følge
disse instruktioner for at undgå, at skærmen bliver
ridset eller beskadiget samt for at sørge for sikker
transport uanset skærmens form eller størrelse.

Montering på et bord

FORSIGTIG

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

Undgå så vidt muligt at berøre skærmen.
yy
Dette kan medføre beskadigelse af skærmen
eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe
billeder.

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

Det anbefales at placere skærmen i den
yy
oprindelige kasse eller det oprindelige indpakningsmateriale før man forsøger at flytte
den.
Før du flytter eller løfter skærmen, skal du
yy
frakoble strømkablet og alle kabler.
Hold godt fast øverst og nederst på skærmyy
rammen. Hold ikke i selve skærmen.

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

DC-IN (19 V

Når du holder skærmen, skal skærmen
yy
vende væk fra dig for at forhindre, at den
bliver ridset.

eller
Når du flytter skærmen, skal du undgå at udyy
sætte produktet for kraftige stød eller vibrationer.
Når skærmen flyttes, skal den holdes opret,
yy
aldrig drejes om på siden eller vippes.
DC-IN (19 V

)

)

SAMLING OG KLARGØRING

3 Tryk på knappen (Tænd/sluk) på frontpanelet
for at tænde for strømmen.

BEMÆRK

25

25

Fjern strømkablet, inden du flytter skærmen
til et andet sted. I modsat fald er der fare for
elektrisk stød.

For at undgå at beskadige fingrene når du justerer skærmen, skal du undgå at holde på den
øverste del af soklen, som vist nedenfor.

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

Hold ikke apparatet som vist på billedet nedenfor. Skærmen kan rive sig løs fra sokkelfoden
og forårsage kvæstelser.

Front
Bagside
Juster vinklen på skærmen op eller ned melyy
lem +25 og -5 grader, så den passer til dine
behov.
Undgå at bruge produktet under høj tempeyy
ratur og høj luftfugtighed. Brug af produktet
når klimaanlægget er tændt, kan også forårsage dannelse af fugt inde i glasset.
Denne fugt fjernes over tid, hvilket kan variere afhængigt af brugermiljøet.

DAN
DANSK

FORSIGTIG

ADVARSEL
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SAMLING OG KLARGØRING

Ordning af kabler
DANSK
DAN

Saml og bind kablerne sammen med den medfølgende kabelholder.

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

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

BRUG AF SKÆRMEN
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BRUG AF SKÆRMEN
DAN
DANSK

Tilslutning til en pc

HDMI-tilslutning

yyTV'et understøtter plug & play*.
* Plug & play: en pc genkender en tilsluttet
enhed, som brugerne slutter til en pc og tænder
uden konfiguration eller brugerintervention.

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

D-SUB-tilslutning
H/P

Overfører det analoge videosignal fra pc'en til
TV'et. Tilslut pc'en og TV'et med det medfølgende
USB UP
D-sub 15-benssignalkabel
som
vist
i
følgende
ilHDMI 2
lustrationer.
HDMI 1

USB UP
HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN

H/P

H/P

H/P

D-SUB IN

USB UP
HDMI 2

USB UP
HDMI 2

HDMI 1

HDMI 1

D-SUB IN

D-SUB IN

(sælges separat)

HD

HD
D-SUB OUT

HDMI OUT

HDMI OUT

HDMI 2

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

D-SUB OUT

BEMÆRK
Hvis du bruger et D-Sub-signalindgangskayy
belstik til Macintosh
H/P
USB UP
HDMI 2

HDMI 1

H/P

D-SUB IN

Mac-adapter
yy
Hvis du bruger en Apple Macintosh,
USBkræves
UP
der et separat adapterstik for at ændre 15HDMI 2
bens high-density (3 rækker) D-SUB VGAstikket på det medfølgende kabel til et stik
med
HDMI15
1 ben i to rækker.
D-SUB IN

HDMI 1
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FORSIGTIG
DANSK
DAN

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

Funktionen Self Image Setting (Automatisk
indstilling af billede).
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for skærmen. Når strømmen er slået til, udføres funktionen
"Self Image Setting" (Automatisk indstilling af
billede) automatisk. (Understøttes kun i analog
tilstand)

MODE

BEMÆRK
Når du tilslutter strømkablet til stikkontakten,
yy
skal du bruge et jordforbundet (3-huls) multistik eller en jordforbundet stikkontakt.
Skærmen kan flimre, når den tændes i et omyy
råde med lav temperatur. Dette er normalt.
Nogle gange vises røde, grønne og blå prikyy
ker på skærmen. Dette er normalt.
Brug af et DVI til HDMI-kabel kan forårsage
yy
kompatibilitetsproblemer.

AUTO

INPUT

EXIT

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

BRUG AF SKÆRMEN
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USB-kabel-PC-tilslutning

Hovedtelefonstik

Tilslut USB-porten til PC'en for at bruge berøringsskærmen.
Brug et USB 2.0-kabel med A-B type til at tilslutte
din PC.
(Det har ikke en USB-hub-funktion.)

Brug hovedtelefonstikket til tilslutning af en ekstern
enhed til skærmen. Tilslut som illustreret.

D-SUB OUT

UP

H/P
USB UP
HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN

H/P
USB UP
HDMI 2

HDMI 1

D-SUB IN

BEMÆRK
Perifere enheder sælges separat.
yy
USB-porten kan bruges til at tilslutte tastatuyy
ret, musen og andre USB-enheder.
Det er vanskeligt at tilslutte en øretelefon
yy
med vinklet stik til en ekstern enhed, så brug
en lige stiktype.

BEMÆRK
Installer den seneste Windows-servicepakke
yy
før brug.
Vinklet type

Lige type

BEMÆRK
Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds
yy
lydindstillinger kan hovedtelefon- og højttalerfunktionerne være begrænsede.

DAN
DANSK

(sælges separat)

HD
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BRUGERKONFIGURATION
DANSK
DAN

1 Tryk på den ønskede knap nederst på skærmen.
2 Vælg en anden værdi for menupunktet ved at trykke på knapperne nederst på skærmen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (

).

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

MENU

SES

MODE

AUTO

INPUT

EXIT

TV'ets knapper
Knap

Description (Beskrivelse)
Åbner hovedmenuerne.

MENU

OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD LÅST/
ULÅST)

Med denne funktion kan du låse de aktuelle kontrolindstillinger, så du ikke kan komme til at ændre dem ved en fejl.
yy Tryk på og hold knappen Menu nede i et par sekunder.
Derefter bliver du bedt om at indstille OSD-låsen.
yy Du kan til enhver tid låse kontrolknapperne op ved at trykke
på knappen MENU i nogle sekunder. Meddelelsen "OSD
UNLOCKED" (OSD ULÅST) vises.

SES (SUPER ENERGY
SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE)) /

Indstiller funktionen SUPERSTRØMBESPARELSE.

MODE (TILSTAND)

Går til menuen Billedtilstand.

AUTO (AUTOMATISK)

Tryk altid på knappen AUTO (AUTOMATISK) for at justere skærmens indstillinger. (Understøttes kun i analog tilstand)
Den bedste displaytilstand

INPUT (INDGANG)/EXIT
(AFSLUT)

1920 x 1080

Du kan vælge indgangssignalet.
• Hvis der er tilsluttet to indgangssignaler, kan du vælge det ønskede indgangssignal
(D-SUB/HDMI1/HDMI2).
• Hvis der kun er tilsluttet ét signal, detekteres det automatisk. Standardindstillingen er
D-SUB.
EXIT (AFSLUT)
Afslut OSD (Skærmtekst).

(Tænd/sluk-knap)

Tænder eller slukker for strømmen.
Strømindikator

Når skærmen er i driftstilstand, bliver strømindikatoren rød
(tændt tilstand).
Når skærmen er i strømbesparelsestilstand, blinker strømindikatoren rød.

BEMÆRK
Alle knapperne er berøringsfølsomme og kan betjenes blot ved at trykke på etiketten med din finger.

BRUGERKONFIGURATION
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Tilpasning af indstillinger
DAN
DANSK

Menuindstillinger
1 Tryk på knappen MENU nederst på skærmen for at få
vist skærmteksten MENU.

2 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄ eller
► eller ▼.

3 Vælg knappen "NEXT MENU" (NÆSTE MENU) for at få
adgang til flere indstillinger.

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

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU

Analog HDMI

BRIGHTNESS
(LYSSTYRKE)

O

O

CONTRAST
(KONTRAST)

O

O

WIDE (BREDFORMAT)/ORIGINAL

RESET (NULSTIL)

Description (Beskrivelse)
Til justering af skærmens lysstyrke og kontrast
WIDE (BREDFORMAT)
Skift til fuld skærmtilstand i overensstemmelse med indgangsbilledsignalet.

O

O

ORIGINAL

O

O

Gendan alle fabriksindstillinger. Tryk på knapperne◄ , ► for at gennemføre en
nulstilling øjeblikkeligt.

Ændr indgangsbilledsignalforholdet til Original.
* Denne funktion fungerer kun, hvis indgangsopløsningen er lavere end TV'ets
forhold (16:9).

MENU > NEXT MENU (NÆSTE MENU)
PICTURE
(BILLEDE)

Analog HDMI

Description (Beskrivelse)

SHARPNESS (SKARPHED)

O

O

Til justering af skærmens klarhed.

BLACK LEVEL (SORTNIVEAU)

x

O

Sådan indstilles offset-niveau

OVER SCAN (OVERSCAN)

x

O

Til forbedring af skærmens klarhed og stabilitet

O

O

Til tilpasning af skærmens farver

O

x

Til justering af skærmens position

O

x

Til forbedring af skærmens klarhed og stabilitet

VOLUME
(LYDSTYRKE)

x

O

Til justering af lydstyrken

OTHERS (AN- LANGUAGE (SPROG)
DRE)
POWER INDICATOR
(STRØMINDIKATOR)

O

O

Til tilpasning af skærmstatus til brugermiljøet

O

O

Indstiller billedets responstid.

COLOR
(FARVE)

GAMMA
COLOR TEMP (FARVETEMP.)
SIX COLOR (SEKS FARVER)
COLOR RESET (NULSTILLING
AF FARVER)

DISPLAY
(SKÆRM)

HORIZONTAL (VANDRET)
VERTICAL (LODRET)
CLOCK (UR)
PHASE (FASE)

RESPONSE TIME (REPONSTID)

HDMI: HDMI-indgang (digitalt signal).
yy
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PICTURE (BILLEDE)
DANSK
DAN

1 Tryk på knappen MENU nederst på skærmen for at få vist
skærmteksten MENU.

2 Vælg knappen "NEXT MENU" (NÆSTE MENU) for at få
adgang til flere indstillinger.

3 Vælg PICTURE (BILLEDE) ved at trykke på knappen ►.
4 Fortsæt til PICTURE (BILLEDE) ved at trykke på knappen ▼.
5 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄ eller ►
eller.

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

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT MENU (NÆSTE
MENU) > PICTURE (BILLEDE)

Description (Beskrivelse)

SHARPNESS (SKARPHED)

Sådan justeres skærmens klarhed.

BLACK LEVEL (SORTNIVEAU)

Du kan angive forskydningsniveauet. (kun til HDMI-input)
* Offset (Forskydning)? Som kriteriet for videosignalet er det den mørkeste
skærm, som skærmen kan vise.

OVER SCAN (OVERSCAN)

HIGH
(HØJ)

Skærmen bliver lys.

LOW
(LAV)

Skærmen bliver mørk.

Til valg af området for outputbilledet for DTV-timing i HDMI-input (kun for HDMIinput) Anbefalet overscanfunktion til aktivering ved tilslutning af AV-udstyr.

BRUGERKONFIGURATION
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COLOR (FARVE)
DAN
DANSK

1 Tryk på knappen MENU nederst på skærmen for at
få vist skærmteksten MENU.

2 Vælg knappen "NEXT MENU" (NÆSTE MENU) for
at få adgang til flere indstillinger.

3 Vælg COLOR (FARVE) ved at trykke på knappen ►.
4 Fortsæt til COLOR (FARVE) ved at trykke på knappen ▼.

5 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄
eller ► eller ▼.

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

Description (Beskrivelse)

GAMMA

Indstil din egen gammaværdi. : GAMMA 0, GAMMA 1, GAMMA 2 på skærmen
viser høje gammaværdier lyse billeder, mens lave gammaværdier viser mørke
billeder.

COLOR TEMP (FARVETEMP.)

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

SIX COLOR (SEKS FARVER)

COLOR RESET (NULSTILLING AF
FARVER)

Indstiller og lagrer kulør og farvemætning for seks farver (RØD/GRØN/BLÅ/
CYAN/MAGENTA/GUL), så en bruger kan tilpasse indstillingerne.
HUE (KULØR)

Justerer skærmens kulør.

SATURATION
(FARVEMÆTNING)

Justerer farvernes skarphed på skærmen. Reducer værdierne
for at gøre farveskarpheden svagere og farverne lysere, eller
forøger værdierne for at gøre farveskarpheden stærkere og
farverne mørkere.

Nulstiller farveindstillingerne til fabriksindstillingerne for den aktuelle inputenhed.
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DISPLAY (SKÆRM)
DANSK
DAN

1 Tryk på knappen MENU nederst på skærmen for at få vist
skærmteksten MENU.

2 Vælg knappen "NEXT MENU" (NÆSTE MENU) for at få
adgang til flere indstillinger.

3 Vælg DISPLAY (SKÆRM) ved at trykke på knappen ►.
4 Fortsæt til DISPLAY (SKÆRM) ved at trykke på knappen ▼.
5 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄ eller ►
eller ▼.

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

Description (Beskrivelse)

HORIZONTAL (VANDRET)

Bevæger billedet mod venstre og højre.

VERTICAL (LODRET)

Bevæger billedet op eller ned.

CLOCK (UR)

Til minimering af evt. lodrette bjælker eller striber, der er synlige på skærmens
baggrund. Den vandrette skærmstørrelse ændres også.

PHASE (FASE)

Til justering af skærmens fokus. Med dette menupunkt kan du fjerne evt. vandret
støj og gøre visning af tegn klarere og tydeligere.

VOLUME (LYDSTYRKE)
1 Tryk på knappen MENU nederst på skærmen for at få vist
skærmteksten MENU.

2 Vælg knappen "NEXT MENU" (NÆSTE MENU) for at få
adgang til flere indstillinger.

3 Vælg VOLUME (LYDSTYRKE) ved at trykke på knappen ►.
4 Fortsæt til VOLUME (LYDSTYRKE) ved at trykke på knappen ▼ .

5 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄ eller ►.
6 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier
for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).
Picture Mode

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT MENU (NÆSTE
MENU) > VOLUME (LYDSTYRKE)
VOLUME (LYDSTYRKE)

Description (Beskrivelse)
Til justering af lydstyrken i en hovedtelefon/øretelefon. (Kun HDMI-input)Custom

Text

Photo

BRUGERKONFIGURATION
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OTHERS (ANDET)
DAN
DANSK

1 Tryk på knappen MENU nederst på skærmen for at få vist
skærmteksten MENU.

2 Vælg knappen "NEXT MENU" (NÆSTE MENU) for at få
adgang til flere indstillinger.

3 Vælg OTHERS (ANDET) ved at trykke på knappen ►.

AUTOMATIC STANBY

4 Fortsæt til OTHERS (ANDET) ved at trykke på knappen ▼.
5 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄ eller ►
eller ▼ .

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

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
MENU > NEXT
MENU (NÆSTE
MENU) > OTHERS
(ANDET)

Description (Beskrivelse)
Custom

Text

Photo

Cinema

Game

LANGUAGE
(SPROG)

Sådan vælges sproget, som kontrolnavnene vises i.

POWER
INDICATOR
(STRØMINDIKATOR)

Benyt denne funktion til at indstille strømindikatoren nederst på skærmen til ON (TIL) eller OFF
(FRA). Hvis du vælger OFF (FRA), slukkes den.

AUTOMATIC
STANBY

Når den specificerede standby-tid udløber, slukker skærmen automatisk. Ved at trykke på en hvilken som helst knap eller ændre opløsningen vil initialisere standby-tiden.

RESPONSE TIME
(REPONSTID)

ON (TIL)

Strømindikatoren tændes automatisk.

OFF (FRA)

Strømindikatoren slukkes.

OFF (FRA)

Funktionen automatisk standby slukkes.

4H

Skærmen slukkes automatisk efter 4 timer.

6H

Skærmen slukkes automatisk efter 6 timer.

8H

Skærmen slukkes automatisk efter 8 timer.

Angiver en responstid for viste billeder baseret på skærmens hastighed. Det anbefales at bruge
"NORMAL" til et normalt miljø. Det anbefales at bruge "FAST" (HURTIG) til et billede i hurtig bevægelse.
Indstilling til High (Høj) kan forårsage fastfrysning af billede.
OFF (FRA)

Responstiden deaktiveres.

High (Høj)

Indstiller responstiden til High (Høj).

Middle
(Mellem)

Indstiller responstiden til Middle (Mellem).

Low (Lav)

Indstiller responstiden til Low (Lav).
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SUPER ENERGY SAVING
(SUPERSTRØMBESPARELSE)

SUPER ENERGY SAVING

1 Tryk på knappen SES nederst på skærmen for at få vist

skærmteksten SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE).

2 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄ eller ►.

Low

High

Off

Reset

Power Reduction : 6W
CO2 Reduction : 4g

EXIT

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

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
SUPER ENERGY SAVING
(SUPERSTRØMBESPARELSE)

Description (Beskrivelse)

High (Høj)

Aktiverer funktionen SUPER ENERGY SAVING, så du sparer energi med denne
funktion med høj energiydeevne.

Low (Lav)

Aktiverer funktionen SUPER ENERGY SAVING, så du sparer energi med denne
funktion med lav energiydeevne.

OFF (FRA)

Deaktiverer SUPER ENERGY SAVING.

RESET (NULSTIL)

Nulstiller værdierne for estimaterne for samlet strømbesparelse og reduktion af
CO2-udledning.

BEMÆRK
TOTAL POWER REDUCTION (SAMLET STRØMBESPARELSE): Hvor meget strøm sparer du ved
yy
brug af TV'et.
TOTAL CO2 REDUCTION (SAMLET CO2-BESPARELSE): Omregner den samlede strømbesparelse
yy
til CO2.
SAVING DATA(W/h) (BESPARELSESDATA (W/t))
yy
584 mm
(23")
: SUPER SAVING
(SUPERBESPARELSE)
(High (Høj))

6 W/time

: SUPER SAVING
(SUPERBESPARELSE)
(Low (Lav))

3 W/time

Besparelsesdata afhænger af panelet. Disse værdier er forskellige fra panel til panel og panelleveranyy
dør til panelleverandør.
LG har beregnet disse værdier ved hjælp af det "udsendte videosignal"
yy
(ink. udsendt video: IEC 62087)
SUPER SAVING (SUPERBESPARELSE) angiver, hvor meget strøm der kan spares ved at bruge
yy
funktionen SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE).

AUTOMATIC STANBY

BRUGERKONFIGURATION

19

Picture Mode (Billedtilstand)
men for at få vist skærmteksten Picture Mode (Billedtilstand).

DAN
DANSK

1 Tryk på knappen MODE (TILSTAND) nederst på skær-

Picture Mode

2 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne ◄ eller ►.
3 Vælg EXIT (AFSLUT) for at forlade OSD-menuen.

Custom

Text

Photo

Cinema

Game

Hver indstilling er forklaret nedenfor.
Picture Mode (Billedtilstand)

Description (Beskrivelse)

PC Mode (PC-tilstand)
Custom (Tilpasset)

Giver brugeren mulighed for at justere hvert element. Hovedmenuens farvetilstand kan justeres.

Text (Tekst)

Optimerer skærmen til dokumentbehandling.

Photo (Foto)

Optimerer skærmen til visning af fotos.

Movie (Film)

Optimerer skærmen til at forbedre en videos visuelle effekter.

Game (Spil)

Optimerer skærmen til spil.

AV Mode (AV-tilstand) (kun HDMI-input)
Custom (Tilpasset)

Giver brugeren mulighed for at justere hvert element. Hovedmenuens farvetilstand kan justeres.

VIVID 1 (Levende 1)

Optimerer skærmen til levende visuelle effekter.

VIVID 2 (Levende 2)

Optimerer skærmen til mere levende visuelle effekter.

Standard

Optimerer skærmen til at vise normal billedkvalitet.

Movie (Film)

Optimerer skærmen til at forbedre en videos visuelle effekter.
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Der vises ingenting på skærmen.
Er skærmens strømkabel sat i?

yy Kontroller, at strømkablet er korrekt sat i stikkontakten.

Er strømindikatoren tændt?

yy Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.

Er strømindikatoren rød?

yy Kontroller, at den tilsluttede indgang er aktiveret (Menu - Input (Indgang)).

Blinker strømindikatoren?

yy Hvis skærmen er i strømbesparende tilstand, skal du flytte musen eller trykke
på en vilkårlig tast på tastaturet eller tænde for skærmen.
yy Kontroller, at computeren er tændt.

Vises "OUT OF RANGE" (UDEN
yy Dette opstår, hvis signalet fra pc'en (grafikkort) er uden for skærmens vandretFOR RÆKKEVIDDE)-meddelelsen?
te eller lodrette frekvensområde. Se afsnittet "Produktspecifikationer" i denne
manual for at få oplysninger om den korrekte frekvens.
Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CONNECTION" (KONTROLLER SIGNALFORBINDELSEN)?

yy Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen mangler
eller er blevet afbrudt. Kontroller kablet, og genopret forbindelse.

Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (OSD LÅST) på skærmen?
Vises “OSD LOCKED” (OSD LÅST), yy Du kan låse de aktuelle kontrolindstillinger, så du ikke kommer til at ændre
når du trykker på knappen MENU?
dem ved en fejl. Du kan låse OSD-kontrolknapperne op ved at trykke på knappen MENU i nogle sekunder: meddelelsen "OSD UNLOCKED" (OSD ULÅST)
vises.
Skærmen fastbrænder et billede.
Vises billedet, selv når skærmen
slukkes?

yy Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen, hvilket
resulterer i fastbrænding af billedet.
yy Brug en pauseskærm til at beskytte skærmen, når du bruger skærmen i længere tid.

BEMÆRK
yyVertical Frequency (Lodret frekvens): For at vise et billede skal skærmen opdateres dusinvis af gange pr. sekund som en fluorescerende lampe.
Det antal gange, skærmen opdateres pr. sekund, kaldes den lodrette frekvens eller opdateringshastighed og angives i Hz.
yyHorizontal Frequency (Vandret frekvens): Den tid, det tager at vise én vandret linje, kaldes den vandrette
cyklus. Antallet af vandrette linjer, der vises på ét sekund, kan beregnes ved at dividere en med den vandrette
cyklus. Dette kaldes vandret frekvens, og vises i kHz.

Billedet på skærmen ser mærkeligt ud. (Fungerer kun i analog tilstand.)
Er visningsområdet centreret?

Når du trykker på knappen AUTO, optimeres skærmen automatisk til den aktuelle
visningstilstand.

Kan du se lodrette linjer på skærmen?

Når du trykker på knappen AUTO, optimeres skærmen automatisk til den aktuelle
visningstilstand.

Kan du se lodrette støjlinjer på
skærmen eller vises teksten slørede?

Når du trykker på knappen AUTO, optimeres skærmen automatisk til den aktuelle
visningstilstand.

Touch fungerer ikke normalt.
Touch fungerer slet ikke.

yy Kontroller om USB-kablet er korrekt tilsluttet til PC'en.
(Ingen ekstra programinstallation af USB-touch er nødvendig.)
yy Kontroller dit operativsystem. Touch-funktionen understøttes kun på Windows
7 og Windows 8.

Multi-touch virker ikke.

yy Windows 7 Starter, Home Basic understøtter ikke multi-touch som standardindstilling.
Se flere oplysninger på hjemmesiden for Microsoft.

FEJLFINDING
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FORSIGTIG

Den viste farve er unormal.
Er farven på skærmen misfarvet (16 yy Indstil farven til 24 bit (ægte farver) eller højere. I Windows skal du gå til Confarver)?
trol Panel (Kontrolpanel) > Display (Skærm) > Settings (Indstillinger) > Color
Quality (Farvekvalitet).
Er farven på skærmen ustabil eller i
sort/hvid?

yy Kontroller, at signalkablet er korrekt tilsluttet. Tilslut kablet eller isæt pc'ens
grafikkort igen.

Er der pletter på skærmen?

yy Når du bruger skærmen, vises muligvis pixelerede pletter (rød, grøn, blå, hvid
eller sort) på skærmen. Dette er normalt for LCD-skærmen. Det er ikke en fejl
og har heller ikke relation til skærmens ydeevne.

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

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

Skærmen flimrer.
Har du valgt den anbefalede opløsning?

yy Hvis den valgte opløsning er HDMI 1080i 60/50 Hz, flimrer skærmen muligvis.
Skift opløsningen til den anbefalede opløsning på 1080P.

HDMI
Billedet kan ikke vises i fuld skærm i yy Ændrede du Indstillinger for skalering til dit videokort?
HDMI-tilstand.
yy HDMI-indstillinger for skalering til AMD/ATI-videokortet er som standard indstillet til Underscanning, så billedet kan ikke vises i fuld skærm.
Kør Catalyst Control Center og indstil Indstillinger for skalering til 0% Overscanning.

DAN
DANSK

yyVælg Control Panel (Kontrolpanel) ► Display (Skærm) ► Settings (Indstillinger), og se, om frekvensen eller
opløsningen er ændret. Hvis det er tilfældet, skal du vælge den opløsning, der anbefales for grafikkortet.
yyHvis den anbefalede opløsning (optimal opløsning) ikke er valgt, kan bogstaver blive slørede, og skærmen kan
være dæmpet, beskåret eller skråtstillet. Sørg for at vælge den anbefalede opløsning.
yyIndstillingsmetoden kan afhænge af computeren og operativsystemet, og ovennævnte opløsning understøttes
muligvis ikke af grafikkortet. I dette tilfælde kan du spørge producenten af computeren eller grafikkortet.
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Tryk svarer ikke når skrivebordet udvides til en anden skærm.

DANSK
DAN

I Windows 7 og Windows 8 kan du konfigurere den anden skærm som berøringsskærm som vist nedenfor.
(Control Panel (Kontrolpanel) b Hardware and Sound (Hardware og lyd) b Tablet PC Settings (Indstillinger for tablet)
b Setup (Konfiguration) b Konfigurer og klik på skærmen på den anden berøringsskærm)

<Tablet PC Settings (Indstillinger for tablet)>

<Control Panel (Kontrolpanel) b Hardware
and Sound (Hardware og lyd)>

<Konfigurer og klik på skærmen på den
anden berøringsskærm>

<Setup (Konfiguration)>

SPECIFIKATIONER
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SPECIFIKATIONER

Resolution (Opløsning)

Videosignal

Input Connector
(Indgangsstik)
Power

Type

58,42 cm TFT (Thin Film Transistor)
LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
Diagonal skærmlængde: 58,42 cm

Pixel Pitch (Pixelafstand)
0,2652 mm x 0,2652 mm
Maximum Resolution
D-SUB (analog) : 1920 x 1080 ved 60 Hz
(Maksimal opløsning)
HDMI : 1920 x 1080 ved 60 Hz
Recommended Resolution 1920 x 1080 ved 60 Hz
(Anbefalet opløsning)
Horizontal Frequency
30 - 83 kHz
(Vandret frekvens)
Vertical Frequency (Lodret 56 Hz til 75 Hz (D-Sub)
frekvens)
56 Hz til 61 Hz (HDMI)
Synchronization (Synkroni- Separate Sync. (Særskilt synkronisering) / HDMI
sering)
15-bens D-SUB-stik/HDMI-stik
Voltage (Spændingseffekt) 19 V

1,3 A

Power consumption
(Strømforbrug) (Typ.)
AC/DC-adapter

Dimension/
Weight (Mål/
Vægt)

On Mode (Tændt tilstand): 25 W (typisk)
Power Saving Mode (Strømbesparelsestilstand) ≤ 0,3 W
Off Mode (Slukket tilstand) ≤ 0,3 W
Type LCAP21 (24W-skrivebord), fremstillet af Lien Chang Electronic
eller Type LCAP26-E (24W-vægmontering KR/EU (undtagen Storbritannien)), fremstillet af Lien Chang Electronic
Output (Udgang): 19 V
1,3 A
Monitor Size (Skærmstørrelse) (bredde x højde x dybde)
554,8 mm x 399,1 mm x 207,8 mm
Weight (Vægt) (uden em- 6,4 kg
ballage)
Fremad/tilbage: -5 ° til 25 ° (hoved)

Stand Angle
Adjustment (Vinkeljustering af
sokkel)
Environmental
Operating Condition (Drift- Temperatur: 10 °C til 35 °C, luftfugtighed: 10 % til 80 %
Conditions (Mil- stilstand)
jøforhold)
Storing Condition (OpbeTemperatur: 20 °C til 60 °C, luftfugtighed: 5 % til 90 %
varingsforhold)
Specifikationerne kan ændres uden varsel.

DAN
DANSK

LCD Screen
(LCD-skærm)
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Preset Modes (Resolution) (Forvalgte tilstande (opløsning))
DANSK
DAN

Display Modes (Resolution)
(Skærmtilstande (opløsning))

Vandret frekvens
(kHz)

Lodret frekvens (Hz)

Polaritet(H/V)

720 x 400

31.468

70

-/+

640 x 480

31.469

60

-/-

640 x 480

37.500

75

-/-

800 x 600

37.879

60

+/+

800 x 600

46.875

75

+/+

1024 x 768

48.363

60

-/-

1024 x 768

60.023

75

+/+

1152 x 864

67.500

75

+/+

1280 x 1024

63.981

60

+/+

1280 x 1024

79.976

75

+/+

1680 x 1050

65.290

60

-/+

1920 x 1080

67.500

60

+/+

HDMI-TIMING
Display Modes (Resolution)
(Skærmtilstande (opløsning))

Horizontal Frequency (Vandret
frekvens) (kHz)

Vertical Frequency (Lodret
frekvens) (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

1080P

67.50

60

O (Anbefalet tilstand)

Indikator
Mode (Tilstand)

LED Color (LED-farve)

On Mode (Tændt tilstand)

Red (Rød)

Sleep Mode (Dvaletilstand)

Blinking Red (Blinker rødt)

Off Mode (Slukket tilstand) Off (Fra)

HDMI

Anbefalet tilstand

KORREKT STILLING
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KORREKT STILLING
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Korrekt stilling for brug af skærmen
Juster skærmen, så det er behageligt for dig at se på den i en svagt nedadgående vinkel fra dine øjnes
naturlige udgangspunkt.
Tag en pause i ca. 10 minutter hver time for at reducere enhver form for træthed, som skyldes brug i
yy
lang tid.
Berøringsskærmens holder gør det muligt at bruge produktet i den optimale position.
yy
Juster soklens vinkel fra -5° til 25° for at få den bedste visning af skærmbilledet.

Du bør kigge en anelse ned
på skærmen.

Juster vinkelen -5
° til 25 °

Så der ikke er nogen refleksion eller genskin fra skærmen.

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

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

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.

