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Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
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Κάθε μοντέλο έχει διαφορετική άδεια χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το
λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI
Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Η επωνυμία VESA, το λογότυπο VESA, το λογότυπο Display Port Compliance
και το λογότυπο Display Port
Compliance για τη λειτουργία δύο οθονών είναι σήματα κατατεθέντα της Video
Electronics Standards Association.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Συναρμολόγηση προϊόντος
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγξτε αν η συσκευασία περιέχει όλα τα εξαρτήματα. Αν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σημειώστε ότι το προϊόν και τα
εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το εγχειρίδιο.

￼

CD (Εγχειρίδιο χρήστη/
Λογισμικό)
Βιβλίο οδηγιών / Κάρτα

Καλώδιο τροφοδοσίας

Κλιπ συγκράτησης
καλωδίων / Βίδα

Διπλό καλώδιο DVI-D

ή

Βάση στήριξης

Καλώδιο USB 3.0 τύπου A-B

Καλώδιο Display Port
(Ανάλογα με τη χώρα)

Προαιρετικά εξαρτήματα
Βαθμονομητής
(ACB8300)
(Ανάλογα με τη χώρα)

ΠΡΟΣΟΧΗ
yyΓια την καλύτερη προστασία και απόδοση του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα.
Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ούτε ζημιές ούτε τραυματισμούς που οφείλονται στη χρήση μη
yy
εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώστε ότι τα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το εγχειρίδιο.
yy
Όλες οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές που περιέχονται στο εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς
yy
προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος.
Δεν περιλαμβάνονται πρόσθετα αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα. Για να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήyy
ματα, επισκεφθείτε ένα (συμβατικό ή διαδικτυακό) κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή επικοινωνήστε με
το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
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Περιγραφή εξαρτημάτων και κουμπιών
GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

AC-IN

Αναμμένο

Κουμπιά αφής

(Κουμπί λειτουργίας)

Ο διακόπτης

27MB85Z
5V

USB IN 1

0.9 A

USB IN 2

USB IN 3

USB UP

USB IN 3

USB UP

DP IN

DVI-D IN

HDMI IN

H/P

DVI-D IN

HDMI IN

H/P

27MB85R
5V

USB IN 1

0.9 A

USB IN 2

Mini DP IN DP IN

Υποδοχή σύνδεσης εισόδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Πριν θέσετε σε λειτουργία την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στην πίσω πλευρά του προϊόντος είναι ενεργοποιημένος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Μετακίνηση και σήκωμα της
οθόνης
Όταν μετακινείτε ή σηκώνετε την οθόνη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να αποφύγετε γρατσουνιές ή ζημιές. Έτσι θα μπορείτε να τη μεταφέρετε με ασφάλεια, ανεξάρτητα από το σχήμα ή το
μέγεθός της.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσπαθήστε να μην αγγίζετε την οθόνη.
yy
Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς είτε στην οθόνη είτε
σε ορισμένα pixel που χρησιμοποιούνται για
τη δημιουργία εικόνων.
Πριν μετακινήσετε την οθόνη, καλύτερα να
yy
την τοποθετήσετε στην αρχική συσκευασία
της.
Πριν μετακινήσετε ή σηκώσετε την οθόνη,
yy
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και
όλα τα καλώδια.
Κρατήστε σταθερά το πάνω και το κάτω
yy
μέρος του πλαισίου της οθόνης. Μην κρατάτε
την οθόνη από το πλαίσιό της.

Να κρατάτε την οθόνη προς την αντίθετη
yy
κατεύθυνση, για να μην γρατσουνιστεί.

Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις ισχυρές
yy
δονήσεις κατά τη μεταφορά της οθόνης.
Όταν μετακινείτε την οθόνη, φροντίστε να
yy
είναι σε όρθια θέση. Ποτέ να μην την γέρνετε
οριζόντια ή πλάγια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσπαθήστε να μην αγγίζετε την οθόνη.
yy
-- Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς είτε στην
οθόνη είτε σε ορισμένα pixel που
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
εικόνων.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εγκατάσταση της οθόνης

3 Ευθυγραμμίστε την οπή στη βάσης στήριξης

με το σώμα της βάσης και πιέστε το μέχρι τέρμα.Στρίψτε τις βίδες στη βάση στήριξης προς
τα δεξιά.

1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη
προς τα κάτω.

2 Περιστρέψτε το σώμα της βάσης 90˚ προς τα
αριστερά.

Κεφαλή

Βάση στήριξης

Σώμα βάσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να προστατεύσετε την οθόνη από γραyy
τσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα
μαλακό πανί.
Για να μην γρατζουνίσετε την κεφαλή, βεβαιyy
ωθείτε ότι κατά την περιστροφή του σώματος της βάσης, το σώμα της βάσης δεν
έρχεται σε επαφή με την κεφαλή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς
yy
μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη. Η
εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ζημιές
που έχουν προκληθεί με τέτοιον τρόπο.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συναρμολόγηση της βάσης στήριξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Αφαίρεση της βάσης στήριξης

Επιτραπέζια τοποθέτηση

1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη

1 Σηκώστε την οθόνη και τοποθετήστε την σε

προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

όρθια θέση επάνω σε ένα τραπέζι.
Τοποθετήστε τη τουλάχιστον 10 εκατοστά από
τον τοίχο, ώστε να αερίζεται επαρκώς.

Για να προστατεύσετε την οθόνη από γραyy
τσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα
μαλακό πανί.

10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.

2 Στρίψτε τις βίδες στη βάση στήριξης προς τα

10 εκ.

αριστερά και αφαιρέστε τη βάση στήριξης από
το σώμα βάσης.

2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια
πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα εικονιζόμενα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν
yy
από το πραγματικό προϊόν.
Μην μεταφέρετε την οθόνη ανάποδα, καθώς
yy
έτσι ενδέχεται να πέσει από τη βάση της και
να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημιά στην
yy
οθόνη όταν την σηκώνετε ή την μετακινείτε,
κρατήστε την μόνο από τη βάση ή το
πλαστικό κάλυμμα. Έτσι, δεν ασκείται
άσκοπη πίεση στην οθόνη.

3 Πατήστε το κουμπί

(κουμπί λειτουργίας) στο
κάτω μέρος της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοyy
δοσίας και, στη συνέχεια, μετακινήστε ή
εγκαταστήστε την οθόνη. Υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1 Τοποθετήστε την οθόνη που είναι συνδεδεμένη
με τη βάση στήριξης σε όρθια θέση.

2

Σπρώξτε την κεφαλή προς τα κάτω και τραβήξτε προς τα έξω τον πείρο ασφάλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν έχετε αφαιρέσει τον πείρο και θέλετε να
yy
διαμορφώσετε το ύψος, δεν είναι απαραίτητο
να τον τοποθετήσετε ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Μην βάζετε τα δάχτυλα ή
yy
το χέρι σας ανάμεσα στην
οθόνη και τη βάση (πλαίσιο)
όταν ρυθμίζετε το ύψος της
οθόνης.

Κεφαλή

Πείρος ασφάλισης

3 Όταν χειρίζεστε την οθόνη, φροντίστε να την
κρατάτε και με τα δύο χέρια.

4 Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί έως τα 130,0 χιλ.
130,0 χιλ.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαμόρφωση του ύψους της βάσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Ρύθμιση της γωνίας

Τακτοποίηση καλωδίων

1 Τοποθετήστε την οθόνη σε όρθια θέση, ενώ

1 Χρησιμοποιήστε τη βίδα που παρέχεται για να

είναι συνδεδεμένη με τη βάση στήριξης.

2 Ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης. Μπορείτε να

ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης προς τα μπροστά ή προς τα πίσω, με κλίση από -5° έως 35°,
ώστε να είναι πιο άνετη η παρακολούθηση.

35

προσαρτήσετε το κλιπ συγκράτησης καλωδίων στο σώμα της βάσης, όπως φαίνεται στην
εικόνα.

-5

Πίσω μέρος

Πρόσοψη

2 Μαζέψτε τα καλώδια και δέστε τα με το συνοδευτικό κλιπ συγκράτησης καλωδίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Μην βάζετε τα δάχτυλα ή το χέρι σας ανάyy
μεσα στην οθόνη και τη βάση (πλαίσιο) όταν
ρυθμίζετε το ύψος της οθόνης.
35

Μην αγγίζετε και μην πιέζετε την οθόνη όταν
yy
ρυθμίζετε τη γωνία της.

-5

35

-5
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Λειτουργία περιστροφής

3 Περιστρέψτε την οθόνη δεξιόστροφα, όπως
φαίνεται στην εικόνα.

Κεφαλή

Βάση

4 Ολοκληρώστε την εγκατάσταση με την περι-

στροφή της οθόνης κατά 90°, όπως φαίνεται
παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Για την αποφυγή πρόκλησης γρατζουνιών
yy
στη βάση στήριξης, βεβαιωθείτε ότι κατά την
περιστροφή της οθόνης με χρήση της λειτουργίας περιστροφής, δεν υπάρχει επαφή
μεταξύ της βάσης και της οθόνης.

1 Σηκώστε την οθόνη μέχρι το μέγιστο ύψος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2 Ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία Αυτόματης
yy
περιστροφής της οθόνης.
Μπορείτε να περιστρέψετε εύκολα την οθόνη
yy
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο συντόμευσης
περιστροφής της οθόνης που παρέχεται με
το λειτουργικό σύστημα των Windows. Έχετε
υπόψη σας ότι ορισμένες εκδόσεις των
Windows ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές ρυθμίσεις για το πλήκτρο περιστροφής της οθόνης ή ενδέχεται να μην υποστηρίζουν καθόλου το πλήκτρο περιστροφής.
Υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows:
yy
Windows 7 και Windows 8
Πλήκτρα συντόμευσης περιστροφής της οθόyy
νης στα Windows
-- 0°: Ctrl + Alt + Πλήκτρο βέλους προς τα
επάνω (↑)
-- 90°: Ctrl + Alt + Πλήκτρο βέλους προς τα
αριστερά (←)
-- 180°: Ctrl + Alt + Πλήκτρο βέλους προς τα
κάτω (↓)
-- 270°: Ctrl + Alt + Πλήκτρο βέλους προς τα
δεξιά (→)

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η λειτουργία περιστροφής επιτρέπει τη δεξιόστροφη περιστροφή της οθόνης κατά 90˚.

11
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Προσέξτε κατά την περιστροφή της οθόνης,
yy
εάν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο.
Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά την
yy
περιστροφή της οθόνης, μην τοποθετείτε
τα δάχτυλά σας ανάμεσα στην οθόνη και τη
βάση στήριξης.

Αφαίρεση του κυρίως σώματος
βάσης
1 Τοποθετήστε την οθόνη με την όψη προς τα
κάτω. Για να προστατεύσετε την οθόνη από
γρατζουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα
μαλακό πανί.

2 Με ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες
και αποσυνδέστε τη βάση από την οθόνη.

Χρήση της κλειδαριάς Kensington
Η υποδοχή του συστήματος ασφαλείας Kensington
βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εγκατάσταση και τη χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της κλειδαριάς Kensington ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση http://www.
kensington.com.
Συνδέστε την οθόνη με ένα τραπέζι, με το καλώδιο
του συστήματος ασφαλείας Kensington..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα ασφαλείας Kensington είναι
yy
προαιρετικό. Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα από τα περισσότερα
καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αυτή η οθόνη πληροί τις προδιαγραφές για την
τυπική βάση επιτοίχιας στήριξης ή άλλες συμβατές
συσκευές.

1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη

προς τα κάτω. Για να προστατεύσετε την οθόνη
από γρατσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με
ένα μαλακό πανί.

Επιτοίχια τοποθέτηση
Τοποθετήστε την οθόνη σε απόσταση τουλάχιστον
10 εκατοστών από τον τοίχο και αφήστε ελεύθερο
χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών σε κάθε πλευρά
της, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Το τοπικό κατάστημα πώλησης μπορεί να σας δώσει λεπτομερείς
οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση. Εναλλακτικά,
αν θέλετε να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον
επικλινή βραχίονα επιτοίχιας στήριξης σε τοίχο,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.

2 Τοποθετήστε τη βάση επιτοίχιας στήριξης στην
οθόνη και ευθυγραμμίστε τη με τις οπές για τις
βίδες

10 εκ.

3 Με ένα κατσαβίδι, σφίξτε τις τέσσερις βίδες για

10 εκ.

να στερεώσετε τη βάση στην οθόνη.

10 εκ.

10 εκ.

Βάση επιτοίχιας
στήριξης

Για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο, προσθέστε ένα βραχίονα επιτοίχιας στήριξης (προαιρετικά)
στο πίσω μέρος της οθόνης.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης
είναι καλά στερεωμένος στην οθόνη και στον τοίχο.

1 Χρησιμοποιήστε βίδες και βραχίονα επιτοίχιας
2
3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η βάση επιτοίχιας στήριξης πωλείται ξεχωριyy
στά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
yy
την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις οδηγίες
εγκατάστασης της βάσης επιτοίχιας στήριξης.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την
yy
τοποθέτηση της βάσης επιτοίχιας στήριξης,
καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη

4

στήριξης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα
VESA.
Οι βίδες με μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό
της οθόνης.
Οι βίδες που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο VESA μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
προϊόν και να μην το στερεώσουν καλά. Η LG
Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα
που σχετίζονται με τη χρήση μη τυποποιημένων βιδών.
Συμβατά με τα πρότυπα VESA μόνο ως προς
τις διαστάσεις και τις προδιαγραφές των βιδών
της βάσης στήριξης.

5 Χρησιμοποιήστε βάση επιτοίχιας στήριξης και

βίδες που συμμορφώνονται το πρότυπο VESA,
όπως ορίζεται παρακάτω.

yy784,8 χιλ. ή λιγότερο
* Πάχος της βάσης επιτοίχιας στήριξης: 2,6 χιλ.
* Βίδα στερέωσης: Διάμετρος 4,0 χιλ. x Βήμα 0,7
χιλ. x Μήκος 10 χιλ.
yy787,4 χιλ. ή περισσότερο
* Χρησιμοποιήστε βάση επιτοίχιας στήριξης και
βίδες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα
VESA.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγκατάσταση της βάσης επιτοίχιας
στήριξης
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Μοντέλο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

27MB85Z
27MB85R

VESA (A x B)
Βίδα βάσης
Απαραίτητες βίδες
Βάση επιτοίχιας στήριξης (προαιρετική)

100 x 100
M4 x L10
4
RW120

VESA (A x B)
yy

A

B

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε βίδες που συμμορφώνονται
yy
με το πρότυπο VESA.
Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει
yy
οδηγίες εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα
εξαρτήματα.
Ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης είναι προαιyy
ρετικός. Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά
εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Το μήκος της βίδας ίσως διαφέρει για κάθε
yy
βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε βίδες με το κατάλληλο
μήκος.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
yy
στο εγχειρίδιο χρήσης του βραχίονα επιτοίχιας στήριξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την
yy
οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία.
Αν εγκαταστήσετε την οθόνη στην οροφή ή
yy
σε επικλινή τοίχο, υπάρχει κίνδυνος να πέσει
και να προκαλέσει τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη επιτοίχια βάση στήριξης
της LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο προσωπικό.
Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς
yy
μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη. Η
εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει τέτοιες
ζημιές.
Χρησιμοποιήστε βραχίονα επιτοίχιας στήyy
ριξης και βίδες που συμμορφώνονται με το
πρότυπο VESA. Η εγγύηση του προϊόντος
δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται στη χρήση (ή στην εσφαλμένη χρήση) ακατάλληλων
εξαρτημάτων.
Από το πίσω μέρος της οθόνης, το μήκος
yy
κάθε βίδας που έχετε τοποθετήσει πρέπει να
είναι 8 χιλ. ή λιγότερο.
Βάση επιτοίχιας στήριξης

Πίσω μέρος οθόνης

Βάση επιτοίχιας στήριξης
Πίσω μέρος οθόνης
Διαστάσεις βίδας
: M4 x L10

Μέγ. 8 χιλ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη για μεγάλο
yy
χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να παραμορφωθεί η εικόνα.
Μην προβάλλετε στατική εικόνα στην οθόνη
yy
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να
αποτυπωθεί μόνιμα η εικόνα. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης.

Σύνδεση σε υπολογιστή
Αυτή η οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία
yy
*Plug and Play.
*Plug and Play: Η δυνατότητα που σας
επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή
στον υπολογιστή σας, χωρίς να ρυθμίσετε
ξανά τις παραμέτρους ή να εγκαταστήσετε
προγράμματα οδήγησης.

Σύνδεση HDMI
Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου
από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε τον
υπολογιστή με την οθόνη με το καλώδιο HDMI,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε πρίyy
ζα, χρησιμοποιήστε γειωμένο πολύπριζο (με
πρίζες 3 οπών) ή γειωμένη πρίζα.
Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη σε χώρο με
yy
χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να τρεμοπαίξει. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη κάyy
ποιες κόκκινες, πράσινες ή μπλε κουκκίδες.
Αυτό είναι φυσιολογικό.

HDMI IN

(πωλείται χωριστά)

ΠΡΟΣΟΧΗ
HDMI IN
Η σύνδεση του υπολογιστή με την οθόνη
yy
μέσω καλωδίου HDMI μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα που αφορούν τη
συμβατότητα συσκευών.
Η χρήση καλωδίου DVI σε HDMI /
yy
DP(DisplayPort) σε HDMI ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

USING THE MONITOR
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Σύνδεση DVI

Σύνδεση DisplayPort

Μεταδίδει ψηφιακά σήματα εικόνας στην οθόνη.
Συνδέστε την οθόνη με το καλώδιο DVI, όπως
στην παρακάτω εικόνα

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου
από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε την
οθόνη στον υπολογιστή με το καλώδιο DisplayPort,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

DP OUT

DVI-D IN

27MB85Z

27MB85R
DP IN

AUDIO OUT

DVI-I(D) OUT

PC
DP OUT

27MB85R
DVI-D IN
Mini DP IN

ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και
yy
γυρίστε το προς την κατεύθυνση του βέλους,
όπως φαίνεται στην εικόνα. Σφίξτε καλά το
καλώδιο, έτσι ώστε να μην αποσυνδεθεί.

(πωλείται χωριστά)

DP OUT
AUDIO OUT

DVI-I(D) OUT

PC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο DVI σε HDMI,
yy
ίσως υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας.
Για τη σύνδεση καλωδίου σήματος DVI,
yy
συνδέστε το διπλό καλώδιο DVI-D.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να μην υπάρχει έξοδος εικόyy
νας ή ήχου ανάλογα με την έκδοση DP
(DisplayPort) του υπολογιστή σας.
Κατά τη χρήση καλωδίου Mini DP σε DP
yy
(Mini DisplayPort σε DisplayPort), συνιστάται η χρήση καλωδίου με προδιαγραφές
DisplayPort 1.1a ή ανώτερο.

HDMI IN
2

USB IN 3

USB UP

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Σύνδεση Thunderbolt ( )

Μπορείτε να συνδέσετε μια οθόνη υψηλής
ανάλυσης ή μια συσκευή δεδομένων υψηλής
απόδοσης στην οθόνη μέσω θύρας Thunderbolt.
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην οθόνη
χρησιμοποιώντας το καλώδιο Thunderbolt, όπως
στην παρακάτω εικόνα.

9A

2

Σύνδεση σε συσκευές
εικόνας και ήχου
Σύνδεση HDMI
Το HDMI μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και
ήχου από τη συσκευή AV στην οθόνη. Συνδέστε
τη συσκευή AV με την οθόνη με το καλώδιο HDMI,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

HDMI IN

USB IN 3

(πωλείται χωριστά)

(πωλείται χωριστά)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
DP IN

Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων
yy
κάθε θύρας είναι 20 Gb/s.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιyy
ημένο καλώδιο Thunderbolt ( ). Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της
συσκευής.
Η σύνδεση Thunderbolt ( ) υποστηρίζεται σε
yy
περιβάλλον Windows 7, Windows 8 και στο
νέο Mac Pro (Mac OS 10.9).
Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα Thunderbolt
yy
( ), πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης ASM από
το CD του εγχειDP OUT
ριδίου χρήστη.
Η σύνδεση δύο οθονών μέσω αλυσιδωτής
yy
σύνδεσης Thunderbolt ( ) ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται ανάλογα με την απόδοση της
κάρτας γραφικών.
DVI-D IN
Η σύνδεση των καλωδίων Thunderbolt
( ) με
yy
Mini DP IN
αλυσιδωτό τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει
καθυστερήσεις στην προβολή της εικόνας
στην οθόνη.

Η χρήση καλωδίου DVI σε HDMI /
yy
H/Pενδέχεται να προDP(DisplayPort) σε HDMI
καλέσει προβλήματα συμβατότητας.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

27MB85Z
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Σύνδεση περιφερειακών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Σύνδεση καλωδίου USB Υπολογιστής
Η θύρα USB στο προϊόν λειτουργεί ως διανομέας
USB.

Σύνδεση HDMI/DP (DisplayPort)
Για να χρησιμοποιήσετε το USB 3.0, συνδέστε
στον υπολογιστή το καλώδιο USB 3.0 τύπου Α-Β,
το οποίο συνόδευε το προϊόν. Από τον υπολογιστή,
μπορείτε να ελέγχετε τις περιφερειακές συσκευές
που είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB IN.
5V

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείyy
τε ότι έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο
service pack του λειτουργικού συστήματος
των Windows.
Οι περιφερειακές συσκευές πωλούνται ξεχωyy
ριστά.
Στη θύρα USB, μπορείτε να συνδέσετε πληyy
κτρολόγιο, ποντίκι ή συσκευή USB.

ΠΡΟΣΟΧΗ
<Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσκευής USB>
Μια συσκευή USB με εγκατεστημένο πρόyy
γραμμα αυτόματης αναγνώρισης ή ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης, ενδέχεται να
μην αναγνωρίζεται.
Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην
yy
υποστηρίζονται ή να μην λειτουργούν σωστά.
Συνιστάται η χρήση διανομέα USB ή μονάyy
δας σκληρού δίσκου με τροφοδοσία ρεύματος. (Εάν η τροφοδοσία ρεύματος δεν είναι
επαρκής, η συσκευή USB ενδέχεται να μην
αναγνωρίζεται σωστά.)

USB IN 1

0.9 A

USB IN 2

USB IN 3

USB UP

(πωλείται χωριστά)

5V
0.9 A
5V
0.9 A
USB IN 1
USB IN 2
USB IN 3
USB IN 1
USB UP
USB IN 2
USB IN 3

Σύνδεση Thunderbolt ( )

27MB85Z
Από τον υπολογιστή, μπορείτε να ελέγχετε τις
περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες
στη θύρα USB IN. Αν αλλάξετε την είσοδο στο
μενού ενώ μια συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω
της θύρας Thunderbolt, η συνδεδεμένη συσκευή
μέσω της θύρας USB ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά.

5V

USB IN 1

DP IN

0.9 A

USB IN 2

USB IN 3

(πωλείται
χωριστά)
(πωλείται χωριστά)
DP OUT

DP IN

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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Σύνδεση ακουστικών

H/P

(πωλείται χωριστά)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι περιφερειακές συσκευές πωλούνται
yy
ξεχωριστά.
Αν χρησιμοποιήσετε ακουστικά με γωνιακό
yy
βύσμα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε
πρόβλημα με τη σύνδεση κάποιας άλλης
εξωτερικής συσκευής στην οθόνη. Επομένως,
συνιστάται η χρήση ακουστικών με ίσιο
βύσμα.

Γωνιακό βύσμα

Ίσιο βύσμα

yyΟι λειτουργίες ακουστικών και ηχείων μπορεί
να είναι περιορισμένες. Εξαρτάται από τις
ρυθμίσεις ήχου τόσο του υπολογιστή όσο και της
εξωτερικής συσκευής.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνδέστε περιφερειακές συσκευές στην οθόνη
μέσω της θύρας ακουστικών. Συνδέστε όπως
βλέπετε στην εικόνα.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LG MONITOR SOFTWARE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LG MONITOR SOFTWARE
Τοποθετήστε στη μονάδα δίσκου CD του υπολογιστή το CD λογισμικού που βρισκόταν μέσα στη συσκευασία του προϊόντος και εγκαταστήστε το LG Monitor Software.
Οι εικόνες με τις οθόνες εγκατάστασης προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Οι πραγματικές εικόνες
με τις οθόνες εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

1 Επιλέξτε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης τον Internet Explorer.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για να

πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση.

4 Επιλέξτε "I accept the terms of the agreement"
(Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας)
στην οθόνη άδειας χρήσης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί [Next] (Επόμενο).

2 Επιλέξτε "LG Monitor Software" στην κύρια οθόνη
του CD. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο λήψης του
αρχείου, πατήστε το κουμπί [Run] (Εκτέλεση). (Το
παράθυρο λήψης του αρχείου μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την
έκδοση του Internet Explorer, αλλά η διαδικασία
εγκατάστασης είναι ίδια.)

5 Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να
εγκαταστήσετε.V

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαιτείται το Service Pack 1 ή μεταγενέστεyy
ρη έκδοση για Window 7.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LG MONITOR SOFTWARE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

6 Η εγκατάσταση του λογισμικού οθόνης LG ξεκινά
όπως φαίνεται παρακάτω.

9 Το πρόγραμμα που θα επιλέξετε στη σελίδα

επιλογής λειτουργιών θα εγκατασταθεί αυτόματα.

10 Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,
επανεκκινήστε το σύστημά σας.

7 Αν δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα

οδήγησης ASM, η εγκατάσταση του
προγράμματος οδήγησης θα γίνει αυτόματα.
(υποστηρίζεται μόνο από το μοντέλο 27MB85Z)

8 Αν το πρόγραμμα οδήγησης TUSB3410 δεν

είναι εγκατεστημένο, θα εγκατασταθεί αυτόματα.
Επιλέξτε "Install this driver software anyway (I)"
(Εγκατάσταση του λογισμικού προγράμματος
σε κάθε περίπτωση (I)) αν εμφανιστεί το
παρακάτω μήνυμα ασφάλειας των Windows.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Screen Split: Αυτό το πρόγραμμα διαχωρίζει
yy
αυτόματα την οθόνη, ανάλογα με την προτίμησή σας.
True Color Finder/ True Color Pro: Αυτό το
yy
πρόγραμμα βαθμονομεί με ακρίβεια την έξοδο χρώματος της οθόνης, σύμφωνα με την
προτίμησή σας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Κατά την εκτέλεση του λογισμικού True Color
Finder/ True Color Pro, εμφανίζεται το εικονίδιο
True Color Finder/ True Color Pro[ ] στην
περιοχή ειδοποιήσεων, στην δεξιά πλευρά της
οθόνης του υπολογιστή σας.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο True Color Finder/
True Color Pro και επιλέξτε "Start Program"
(Έναρξη προγράμματος) για να ξεκινήσει το
πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη
yy
λειτουργία True Color Finder/ True Color Pro,
πρέπει να αγοράσετε τον υποστηριζόμενο
βαθμονομητή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους
yy
βαθμονομητές και τις κάρτες γραφικών που
υποστηρίζονται, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
του True Color Finder/ True Color Pro.
Αν έχετε αλλάξει τη θύρα εισόδου, τότε
yy
καλύτερα να βαθμονομήσετε ξανά την
ποιότητα εικόνας της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν εκτελείτε το Screen Split, το εικονίδιο του
Screen Split [
] εμφανίζεται στην περιοχή
ειδοποιήσεων στην δεξιά πλευρά της οθόνης
του υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόλις ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση της
yy
οθόνης με το λογισμικό True Color Finder/
True Color Pro, αφαιρέστε το βαθμονομητή
από την οθόνη και αποθηκεύστε τον σε
θερμοκρασία δωματίου, μακριά από το
φως του ήλιου, ή τοποθετήστε τον στη
συσκευασία του.
- Σε περίπτωση που το τμήμα μέτρησης του
βαθμονομητή παραμείνει εκτεθειμένο σε
άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενδέχεται να υποστεί βλάβη.
- Μην αποθηκεύετε το βαθμονομητή σε
περιβάλλον με υπερβολικά χαμηλή/υψηλή
θερμοκρασία και υψηλά ποσοστά υγρασίας.
Αν έχετε ήδη εγκατεστημένη εφαρμογή
yy
βαθμονόμησης άλλου κατασκευαστή στον
υπολογιστή σας, ενδέχεται να επηρεαστεί η
ποιότητα της εικόνας λόγω διένεξης μεταξύ
των δύο εφαρμογών. Για καλύτερη απόδοση,
συνιστάται η απεγκατάσταση της εφαρμογής
βαθμονόμησης άλλου κατασκευαστή.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Screen Split
και επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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Ενεργοποίηση του βασικού μενού
1 Πατήστε το κουμπί μενού ( ).
2 Με τα κουμπιά <, >, ρυθμίστε τις επιλογές.
Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί μενού ( ) για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Κουμπιά οθόνης
Κουμπί
Μενού (

)

OK

(Κουμπί λειτουργίας)

Περιγραφή
Αν το μενού είναι ανενεργό

Ενεργοποιεί το βασικό μενού.

Αν το μενού είναι ενεργό

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Αν το μενού είναι ανενεργό

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί μια λειτουργία εικόνας.

Αν το μενού είναι ενεργό

Κουμπί αριστερής κατεύθυνσης

Αν το μενού είναι ανενεργό

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Μεγάλης εξοικονόμησης
ενέργειας (SES - Super Energy Saving).

Αν το μενού είναι ενεργό

Κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης

Αν το μενού είναι ανενεργό

Επιβεβαιώνει την επιλογή.

Αν το μενού είναι ενεργό

πατήστε OK για να δείτε την ανάλυση του τρέχοντος σήματος (μόνο
όταν υπάρχει σήμα εισόδου).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
Δείκτης τροφοδοσίας

Όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, ο δείκτης τροφοδοσίας είναι σταθερά αναμμένος λευκός (σε λειτουργία).
Όταν η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ο
δείκτης τροφοδοσίας αναβοσβήνει λευκός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλα τα κουμπιά είναι ευαίσθητα στην αφή και λειτουργούν με ένα απλό άγγιγμα του δαχτύλου σας
yy
στο μπροστινό κάτω μέρος της οθόνης.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Ρυθμίσεις μενού
1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της οθόνης.
2 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
3 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

100

70

Φωτεινοτ. Αντίθεση

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

30

DVI

Ήχος

Wide

Εισαγωγή Αναλογία

Off

Χρήστης

SES

Λειτουργία

Όλα

PIP

Εικόνα

Χρώμα Ρυθμίσεις Επαναφορά

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού
Φωτεινοτ.
Αντίθεση
Ήχος

Περιγραφή
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης.
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο ήχος είναι απενεργοποιημένος στη λειτουργία εισόδου DVI.
yy
yyΕπιλέγοντας το κουμπί OK στο μενού Ήχος θα ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Σίγαση.
Εισαγωγή

Επιλέγει την τρέχουσα είσοδο.

Wide/Κανονική

Ρυθμίζει την αναλογία της οθόνης.

Super Energy
Saving (SES)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Super Energy Saving (SES).

Λειτουργία

Ρύθμιση σε Χρήστη, sRGB, Adobe RGB (μόνο για το μοντέλο 27MB85Z), DCM Slim., Ανάγνωση
ή Καλιμπράρισμα.

PIP

Προβάλλει σε μία οθόνη τις οθόνες από δύο διαφορετικές εισόδους.

Εικόνα

Ρυθμίζει την ευκρίνεια, τη στάθμη μαύρου και το χρόνο απόκρισης της οθόνης.

Χρώμα

Ρυθμίζει τη διόρθωση Γάμμα, τη θερμοκρασία χρώματος και την ισορροπία των χρωμάτων της
οθόνης.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίζει τη γλώσσα, τον κεντρικό ήχο, τον ήχο των κουμπιών, την ένδειξη λειτουργίας, Αυτόματη
Αναμονή και το κλείδωμα OSD.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ίσχυαν όταν αγοράσατε την οθόνη. Πατήστε το
κουμπί < ή > για άμεση επαναφορά.

Έξοδος

Κλείνει το μενού της οθόνης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

25

1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της
οθόνης.

Wide
Αναλογία

2 Πατήστε το κουμπί < ή > για να μεταβείτε στο στοιχείο Αναλογία.
3 Πατήστε OK για να επιλέξετε Αναλογία.
4 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
5 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

Υπομενού

Wide

Κανονική

1:1

Πίσω

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού > Αναλογία

Περιγραφή

Wide

Δείχνει το βίντεο σε ευρεία οθόνη, ανεξάρτητα από την είσοδο του σήματος εικόνας.

Κανοaνική

Δείχνει ένα βίντεο με βάση τις αναλογίες του σήματος εικόνας εισόδου.

1:1

Η αναλογία οθόνης δεν προσαρμόζεται με βάση την αρχική αναλογία.

Πίσω

Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

Έξοδος

Κλείνει το μενού της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται όμοια για τις επιλογές Wide, Κανονική και 1:1 στη συνιστώμενη
yy
ανάλυση (2560 x 1440).
Η αναλογία είναι απενεργοποιημένη στο πεπλεγμένο σήμα.
yy

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρυθμίσεις αναλογίας
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Ρυθμίσεις Super Energy Saving (SES)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της 		
οθόνης.

Off

SES

2 Πατήστε το κουμπί < ή > για να μεταβείτε στο στοιχείο Super Energy Saving (SES).
3 Πατήστε OK για να επιλέξετε Super Energy Saving (SES).
4 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
5 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

Υπομενού

On

Off

Πίσω

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού > SES
Super Energy Saving
(SES)

Περιγραφή
On

Ενεργοποιεί τη λειτουργία Super Energy Saving (SES). Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια
με βάση το επίπεδο απόδοσης Super Energy Saving (SES).

Off

Απενεργοποιεί τη λειτουργία Super Energy Saving (SES).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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Ρυθμίσεις λειτουργιών
οθόνης.

Χρήστης

Λειτουργία

2 Πατήστε < ή > για να μεταβείτε στο Mode (Λειτουργία).
3 Πατήστε OK για να επιλέξετε Mode (Λειτουργία).
4 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
5 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

Υπομενού

Χρήστης

sRGB

AdobeRGB DCM slim. Ανάγνωση Καλιμπράρισμα

Πίσω

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού >

Περιγραφή

Λειτουργία
Χρήστης

Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει κάθε στοιχείο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία χρώματος
του βασικού μενού.

sRGB

Ένας τυπικός χώρος χρώματος RGB για την οθόνη και τον εκτυπωτή.

AdobeRGB
(Μόνο για το
μοντέλο 27MB85Z)

Ένας πολύ μεγαλύτερος χώρος χρώματος από το sRGB. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για την
εκτύπωση εικόνων.

DCM slim.

Βελτιστοποιεί την οθόνη για προβολή εικόνων ακτινών X. Μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητα
της οθόνης στο μενού OSD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτό το προϊόν έχει εγκριθεί ως συσκευή τεχνολογίας πληροφοριών και όχι ως
yy
ιατρική συσκευή. Προορίζεται μόνο για χρήση σε γραφείο. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς αναφοράς, αλλά όχι για
ιατρικές διαγνώσεις.)
Ανάγνωση

Βελτιστοποιεί την οθόνη για την προβολή εγγράφων. Μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητα της
οθόνης στο μενού OSD.

Καλιμπράρισμα

Εφαρμόζει την τιμή που βαθμονομήθηκε από το True Color Pro/ True Color Finder.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα True Color Pro/ True Color Finder.
yy
Οι ρυθμίσεις καλιμπραρίσματος για DVI / HDMI / DP (DisplayPort) και σύνδεση
yy
Thunderbolt αποθηκεύονται ξεχωριστά. (Μόνο για το μοντέλο 27MB85Z)
Οι ρυθμίσεις καλιμπραρίσματος για DVI / HDMI / DP (DisplayPort) και miniDP
yy
(Mini DisplayPort) αποθηκεύονται ξεχωριστά. (Μόνο για το μοντέλο 27MB85R)
Πίσω

Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

Έξοδος

Κλείνει το μενού της οθόνης.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της
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Ρυθμίσεις PIP
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της
οθόνης.

PIP

2 Πατήστε το κουμπί < ή > για να μεταβείτε στο στοιχείο PIP.
3 Πατήστε OK για να επιλέξετε PIP.
4 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
5 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

Υπομενού

Off

PIP

Εξισορρόπηση

Κεντρικός Εναλλαγή Μέγεθος
ήχος

Bottom R

Wide

Θέση

Αναλογία

Trasp.

Πίσω

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού > PIP
PIP

Περιγραφή
Προβάλλει σε μία οθόνη τις οθόνες από δύο διαφορετικές εισόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yyDP : DisplayPort / TBT : Thunderbolt( ) / mDP : Mini DisplayPort

Σύνδεση PIP

Κύρια
οθόνη
(Αριστερά)

Δευτερεύουσα οθόνη (Δεξιά)
DVI-D

HDMI

DP

TBT
(27MB85Z)

mDP
(27MB85R)

DVI-D

-

X

O

O

O

HDMI

X

-

O

O

O

DP

O

O

-

X

X

TBT
(27MB85Z)

O

O

X

-

X

mDP
(27MB85R)

O

O

X

X

-

Κεντρικός ήχος

Αλλάζει την έξοδο ήχου στη λειτουργία PIP.

Εναλλαγή

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της κύριας οθόνης και της δευτερεύουσας οθόνης στη λειτουργία PIP.
Ρυθμίζει το μέγεθος της δευτερεύουσας οθόνης.

Μέγεθος

Εξισορρόπηση
Small

Χρησιμοποιεί ισορροπημένο μέγεθος για τη δευτερεύουσα οθόνη.

Μέσο
Μεγάλο

Εμφανίζει τη δευτερεύουσα οθόνη σε φυσιολογικό μέγεθος.

Εμφανίζει τη δευτερεύουσα οθόνη σε μικρό μέγεθος.
Εμφανίζει τη δευτερεύουσα οθόνη σε μεγάλο μέγεθος.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αναλογία

Διαφάνεια

Περιγραφή
Ρυθμίζει τη θέση της δευτερεύουσας οθόνης.
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι "Δεξιά Κάτω".
Δεξιά Κάτω Εμφανίζει τη δευτερεύουσα οθόνη κάτω δεξιά στην οθόνη.
Aριστ.
Εμφανίζει τη δευτερεύουσα οθόνη κάτω αριστερά στην οθόνη.
Κάτω
Aριστ.
Εμφανίζει τη δευτερεύουσα οθόνη πάνω αριστερά στην οθόνη.
Πάνω
Δεξιά Πάνω Εμφανίζει τη δευτερεύουσα οθόνη πάνω δεξιά στην οθόνη.
Προσαρμόζει την αναλογία οθόνης της δευτερεύουσας οθόνης.
* Διατίθεται μόνο όταν το Μέγεθος έχει οριστεί στη ρύθμιση "Εξισορρόπηση".
Δείχνει το βίντεο σε οθόνη PIP, ανεξάρτητα από την είσοδο του σήματος εικόνας.
Wide
Δείχνει το βίντεο στην αναλογία οθόνης της εισόδου σήματος εικόνας οθόνης
Κανονική
PIP.
Ρυθμίζει τη διαφάνεια της δευτερεύουσας οθόνης.
* Διατίθεται μόνο όταν το Μέγεθος έχει οριστεί στη ρύθμιση "Μικρό", "Μέσο" ή "Μεγάλο".
Το μενού διαφάνειας είναι απενεργοποιημένο.
Off
25%
Ρυθμίζει τη διαφάνεια στο 25%.

Πίσω

Ρυθμίζει τη διαφάνεια στο 50%.
50%
Ρυθμίζει τη διαφάνεια στο 75%.
75%
Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

Έξοδος

Κλείνει το μενού της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν η λειτουργία PIP είναι στη ρύθμιση Off, τα μενού Κεντρικός ήχος, Εναλλαγή, Μέγεθος, Θέση,
yy
Αναλογία και Διαφάνεια είναι απενεργοποιημένα.
Αν το Μέγεθος είναι στη ρύθμιση Εξισορρόπηση, τα μενού Θέση και Διαφάνεια είναι
απενεργοποιημένα.
Το μενού Αναλογία είναι ενεργοποιημένο μόνο στη λειτουργία Εξισορρόπηση και απενεργοποιείται αν
δεν υπάρχει σήμα εισόδου PIP.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μενού > PIP
Θέση
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Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της
οθόνης.

Εικόνα

2 Πατήστε το κουμπί < ή > για να μεταβείτε στο στοιχείο Εικόνα.
3 Πατήστε OK για να επιλέξετε Εικόνα.
4 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
5 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

Υπομενού

5

Χαμηλό

Ευκρίνεια

Στάθμη
μαύρου

Μεσαίο

On

Εικόνα

Χρόνος Ομοιομορφία Επαναφορά
Απόκρισης

Πίσω

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού > Εικόνα

Περιγραφή

Ευκρίνεια

Ρυθμίζει την ευκρίνεια της οθόνης.

Στάθμη μαύρου

Ρυθμίζει το επίπεδο μαύρου (μόνο για HDMI).
yy Offset (Επίπεδο μαύρου): Σε ό,τι αφορά το σήμα εικόνας, είναι το πιο σκοτεινό χρώμα
που μπορεί να δείξει η οθόνη.

Χρόνος
Απόκρισης

Ομοιομορφία

Υψηλό

Η εικόνα της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή.

Χαμηλό

Η εικόνα της οθόνης γίνεται πιο σκοτεινή.

Ορίζει χρόνο απόκρισης για τις εμφανιζόμενες εικόνες, με βάση την ταχύτητα της οθόνης. Σε
κανονικό περιβάλλον, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Middle (Μεσαία). Για ταχύτατα
κινούμενες εικόνες, προτιμήστε τη ρύθμιση "Υψηλό".
Η ρύθμιση "Υψηλό" μπορεί να προκαλέσει αποτύπωση ειδώλου.
Υψηλό

Ρύθμιση του χρόνου απόκρισης σε "Υψηλό".

Μεσαίο

Ρύθμιση του χρόνου απόκρισης σε "Μεσαίο".

Χαμηλό

Ρύθμιση του χρόνου απόκρισης σε "Χαμηλό".

Ρυθμίζει την ομοιογένεια της εικόνας..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το μενού Ομοιομορφία ενεργοποιείται μόνο στις λειτουργίες sRGB και Adobe
yy
RGB (υποστηρίζεται μόνο από το μοντέλο 27MB85Z). Με την ενεργοποίηση του
Ομοιομορφία μπορεί να μειωθεί η συνολική φωτεινότητα της εικόνας.
Επαναφορά

Επαναφέρει τη λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Πίσω

Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

Έξοδος

Κλείνει το μενού της οθόνης.
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Χρώμα
οθόνης.

Χρώμα

2 Πατήστε το κουμπί < ή >για να μεταβείτε στο στοιχείο Χρώμα.
3 Πατήστε OK για να επιλέξετε Χρώμα.
4 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
5 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

Υπομενού

Γάμμα 2.2

6500

50

50

Διόρθωση Θερμ.Χρωμ Κόκκινο
Γάμμα

Πράσινο

Χρώμα

Μπλε

Έξι Χρώμ. Επαναφορά

Πίσω

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού > Χρώμα

Περιγραφή

Διόρθωση Γάμμα Προσαρμοσμένη ρύθμιση για τη Διόρθωση Γάμμα: Όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις Γάμμα 2.0,
Γάμμα 2.2 και Γάμμα 2.4 στην οθόνη, τότε η μεγαλύτερη ρύθμιση Γάμμα σημαίνει ότι εμφανίζεται
πιο φωτεινή εικόνα (και αντίστροφα).
Θερμ.Χρωμ

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρωμάτων σε διαστήματα των 500K.
(Έχετε υπόψη ότι υποστηρίζονται 9300K αντί 9500K.)

Κόκκινο

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα της εικόνας με βάση το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε.

Πράσινο
Μπλε
Έξι Χρώμ.

Καλύπτει τις απαιτήσεις του χρήστη σε ό,τι αφορά τα χρώματα, καθώς προσαρμόζει το χρώμα και
τον κορεσμό των έξι χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο, μπλε, κυανό, ματζέντα, κίτρινο) και αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις.
Απόχρωση Ρυθμίζει τον τόνο της οθόνης.
Κορεσμός

Ρυθμίζει τον κορεσμό για τα χρώματα της οθόνης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή,
τόσο μειώνεται ο κορεσμός και τόσο πιο φωτεινά γίνονται τα χρώματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο αυξάνεται ο κορεσμός και τόσο πιο σκούρα γίνονται τα
χρώματα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του χρώματος.

Πίσω

Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

Έξοδος

Κλείνει το μενού της οθόνης.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της
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Ρυθμίσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

1 Για να δείτε το μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί μενού ( ) στο κάτω μέρος της
οθόνης.

Ρυθμίσεις

2 Πατήστε το κουμπί < ή > για να μεταβείτε στο στοιχείο Ρυθμίσεις.
3 Πατήστε OK για να επιλέξετε Ρυθμίσεις.
4 Με το κουμπί < ή > ρυθμίστε τις επιλογές.
5 Επιλέξτε

για να κλείσετε το μενού της οθόνης.

Με το κουμπί μενού (
μενού.

) μπορείτε να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να επιλέξετε άλλα στοιχεία του

Υπομενού

Eλληνικά

HDMI

On

Off

4Ω

Off

Αυτόματη
Γλώσσα Κεντρικός
LED
OSD
Ήχος
Πλήκτρου τροφοδοσίας Αναμονή Κλείδωμα
ήχος

Πίσω

Έξοδος

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.
Μενού >
Ρυθμίσεις

Περιγραφή

Γλώσσα

Ορίζει τη γλώσσα που θέλετε για την οθόνη του μενού.

Κεντρικός ήχος

Εξάγει τον ήχο μέσω του ακουστικού της οθόνης που είναι συνδεδεμένο στην ψηφιακή είσοδο (εκτός
από DVI).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή PIP έχει οριστεί σε HDMI
yy
+ DP, HDMI + TBT (Mini DP), DP + HDMI ή TBT (Mini DP) + HDMI.
Ήχος Πλήκτρου

Ελέγχει τον ήχο των κουμπιών.
Ο ήχος των κουμπιών ακούγεται για τις παρακάτω ενέργειες.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση DC
Άνοιγμα/κλείσιμο μενού οθόνης

LED τροφοδοσίας Ανάβει ή σβήνει την ένδειξη λειτουργίας στην πρόσοψη της οθόνης.
On

Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει.

Off

Η ένδειξη λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη.

Αυτόματη
Αναμονή

Λειτουργία που απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη όταν δεν υπάρχει καμία κίνηση για κάποιο
χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. (Off, 4Ω, 6Ω και 8Ω)

OSD Κλείδωμα

Αποτρέπει την εισαγωγή από ακούσιο πάτημα κουμπιών.
On

Η εισαγωγή μέσω κουμπιών είναι απενεργοποιημένη.

Off

Η εισαγωγή μέσω κουμπιών είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλες οι λειτουργίες (εκτός από το OSD Κλείδωμα και το κουμπί Έξοδος) για τα στοιχεία
Φωτεινότ., Αντίθεση, Ήχος, Εισαγωγή και Ρυθμίσεις είναι απενεργοποιημένες.
Πίσω

Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

Έξοδος

Κλείνει το μενού της οθόνης.
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Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.
Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης;
Είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη
λειτουργίας;
Μήπως είναι κόκκινη η ένδειξη
λειτουργίας;
Μήπως τρεμοπαίζει η ένδειξη λειτουργίας;

Μήπως εμφανίζεται το μήνυμα
"ΣΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ";

Μήπως εμφανίζεται το μήνυμα
"CHECK SIGNAL CONNECTION"
(ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ");

yy Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην
πρίζα.
yy Ελέγξτε το δείκτη τροφοδοσίας.
yy Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η συνδεδεμένη είσοδος (Μενού Εισαγωγή).
yy Αν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, κουνήστε το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου για
να ενεργοποιηθεί και πάλι η οθόνη.
yy Ελέγξτε αν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.
yy Αυτό συμβαίνει όταν σήματα που μεταφέρονται από τον υπολογιστή
(κάρτα γραφικών) βρίσκονται εκτός του οριζόντιου ή του κάθετου εύρους συχνότητας της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές
προϊόντος" του εγχειριδίου για να ρυθμίσετε την κατάλληλη συχνότητα.
yy Αυτό εμφανίζεται όταν λείπει ή είναι αποσυνδεδεμένο το καλώδιο σήματος μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Ελέγξτε το καλώδιο και
επανασυνδέστε.

Εμφανίζεται το μήνυμα "OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ".
Μήπως απενεργοποιούνται κάποιες yy Οι ενδείξεις της οθόνης είναι κλειδωμένες. Μεταβείτε στο Μενού >
λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί
Ρυθμίσεις και ρυθμίστε το "OSD Κλείδωμα" σε Off.
μενού;

Στην οθόνη αποτυπώνεται μια εικόνα.
Μήπως μπορεί να αποτυπωθεί η
yy Η εμφάνιση στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
εικόνα ακόμη και όταν η οθόνη είναι
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη, καθώς η εικόνα μπορεί να
σβηστή;

αποτυπωθεί μόνιμα.
yy Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, προστατεύστε τη με προφύλαξη οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Vertical Frequency (Κάθετη συχνότητα): Για να εμφανιστεί μια εικόνα, η οθόνη πρέπει να ανανεωyy
θεί δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, σαν λαμπτήρας φθορισμού.
}Ο αριθμός των ανανεώσεων της οθόνης ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται κάθετη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης και μετριέται σε Hz.
Horizontal Frequency (Οριζόντια συχνότητα): Ο χρόνος που απαιτείται για την προβολή μιας οριζόyy
ντιας γραμμής ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Ο αριθμός των οριζόντιων γραμμών που προβάλλονται
μέσα σε ένα δευτερόλεπτο υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το ένα με τον οριζόντιο κύκλο. Αυτό ονομάζεται οριζόντια συχνότητα και μετριέται σε kHz.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εξετάστε αν η ανάλυση ή η συχνότητα της κάρτας γραφικών βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου εύyy
ρους της οθόνης. Στην περιοχή Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Display (Εμφάνιση) > Settings
(Ρυθμίσεις) μπορείτε να επιλέξετε την προτεινόμενη (ιδανική) ανάλυση.
Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να ορίσετε την προτεινόμενη (ιδανική) ανάλυση της κάρτας γραφιyy
κών, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θολό κείμενο, σκοτεινή οθόνη, περικομμένη περιοχή προβολής ή
κακή ευθυγράμμιση της οθόνης.
Η διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και/ή το λειyy
τουργικό σύστημα. Επίσης, ορισμένες κάρτες γραφικών μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιες αναλύσεις. Στην περίπτωση αυτή, ζητήστε βοήθεια από τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας
γραφικών.
yy Κάποιες κάρτες γραφικών μπορεί να μην υποστηρίζουν την ανάλυση 2560 x 1440. Αν η ανάλυση δεν
εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών σας.

Το χρώμα της οθόνης δεν είναι φυσιολογικό.
Μήπως έχει αλλοιωθεί το χρώμα της yy Ρυθμίστε το χρώμα σε 24 bit (φυσικά χρώματα) ή σε περισσότερα. Στα
οθόνης (16 χρώματα);
Windows, μεταβείτε στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Display
Μήπως είναι χρωματικά ασταθής ή
μονόχρωμη η εικόνα της οθόνης;
Μήπως υπάρχουν κουκκίδες στην
οθόνη;

(Οθόνη) > Settings (Ρυθμίσεις) > Color Quality (Ποιότητα χρώματος).
yy Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά. Ξανασυνδέστε το καλώδιο ή τοποθετήστε ξανά την κάρτα γραφικών του υπολογιστή.
yy Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη, ενδέχεται να εμφανιστούν "πιξελιασμένες" κουκκίδες (κόκκινες, πράσινες, μπλε, λευκές ή μαύρες). Αυτό
είναι φυσιολογικό για την οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για σφάλμα, ούτε
έχει σχέση με την απόδοση της οθόνης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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27MB85Z
Οθόνη LCD

Τύπος

Βήμα pixel
Βάθος χρωμάτων

TFT (Thin Film Transistor) 68 εκατοστών
Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων)
Μήκος διαγωνίου οθόνης: 68 εκατοστά
0,2331 χιλ. x 0,2331 χιλ.
Υποστηρίζεται χρώμα 8-bit.
Thunderbolt( )

Ανάλυση

Μέγιστη ανάλυση

DVI-D
DP(DisplayPort)
Υποστηρίζεται χρώμα 10-bit.
HDMI
2560 x 1440 @ 60 Hz

Σήμα εικόνας
(Σήμα εικόνας)

Προτεινόμενη ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
Κάθετη συχνότητα
Συγχρονισμός

2560 x 1440 @ 60 Hz
30 kHz έως 90 kHz
57 Hz έως 75 Hz
Ξεχωριστός συγχρονισμός

Υποδοχή
εισόδου
Ισχύς

USB IN 1, 2, 3, USB UP, Thunderbolt( ), DP(DisplayPort) IN, DVI-D IN,
HDMI IN, H/P OUT
Τάση
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,4 A
Κατανάλωση ενέργειας
(κανονικά)

Ρύθμιση γωνίας
βάσης
Συνθήκες
περιβάλλοντος
Διαστάσεις

Βάρος (χωρίς τη
συσκευασία)

Σε λειτουργία: 80 W
Εξοικονόμηση Ενέργειας ≤ 1,2 W
Εκτός λειτουργίας
Κουμπί λειτουργίας
Ο διακόπτης
Προς τα εμπρός/πίσω: -5 ° έως 35 ° (κεφαλή)
Κατάσταση λειτουργίας
Συνθήκες αποθήκευσης

≤ 0,5 W
0W

Θερμοκρασία: 10 °C έως 35 °C, Υγρασία: 20 % έως 80 %
Θερμοκρασία: -10 °C έως 60 °C, Υγρασία: 5 % έως 90 %
Μέγεθος οθόνης (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
Με τη βάση
643 χιλ. x 417 χιλ. x 258,6 χιλ.
Χωρίς τη βάση
643 χιλ. x 417 χιλ. x 55,6 χιλ.
7,6 κιλά

Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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27MB85R
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

Οθόνη LCD

Τύπος

Ανάλυση

Βήμα pixel
Βάθος χρωμάτων
Μέγιστη ανάλυση

Σήμα εικόνας
(Σήμα εικόνας)
Υποδοχή
εισόδου
Ισχύς

TFT (Thin Film Transistor) 68 εκατοστών
Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων)
Μήκος διαγωνίου οθόνης: 68 εκατοστά
0,2331 χιλ. x 0,2331 χιλ.
Υποστηρίζεται χρώμα 8-bit.
2560 x 1440 @ 60 Hz

Προτεινόμενη ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
Κάθετη συχνότητα
Συγχρονισμός

2560 x 1440 @ 60 Hz
30 kHz έως 90 kHz
57 Hz έως 75 Hz
Ξεχωριστός συγχρονισμός
USB IN 1, 2, 3, USB UP, Mini DP(Mini DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) IN, DVI-D IN,
HDMI IN, H/P OUT
Τάση
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,3 A
Κατανάλωση ενέργειας
(κανονικά)

Ρύθμιση γωνίας
βάσης
Συνθήκες
περιβάλλοντος
Διαστάσεις

Βάρος (χωρίς τη
συσκευασία)

Σε λειτουργία: 60 W
Εξοικονόμηση Ενέργειας ≤ 1,2 W
Εκτός λειτουργίας
Κουμπί λειτουργίας
Ο διακόπτης
Προς τα εμπρός/πίσω: -5 ° έως 35 ° (κεφαλή)
Κατάσταση λειτουργίας
Συνθήκες αποθήκευσης

≤ 0,5 W
0W

Θερμοκρασία: 10 °C έως 35 °C, Υγρασία: 20 % έως 80 %
Θερμοκρασία: -10 °C έως 60 °C, Υγρασία: 5 % έως 90 %
Μέγεθος οθόνης (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)
Με τη βάση
643 χιλ. x 417 χιλ. x 258,6 χιλ.
Χωρίς τη βάση
643 χιλ. x 417 χιλ. x 55,6 χιλ.
6,7 κιλά

Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Λειτουργία προεπιλογής, PC

Οριζόντια συχνότητα
(kHz)

Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)

Πολικότητα (H/V)

720 x 400

31,468

70,08

-/+

640 x 480

31,469

59,94

-/-

640 x 480

37,5

75

-/-

800 x 600

37,879

60,317

+/+

800 x 600

46,875

75

+/+

1024 x 768

48,363

60

-/-

1024 x 768

60,123

75,029

+/+

1152 x 864

67,5

75

+/+

1280 x 1024

63,981

60,02

+/+

1280 x 1024

79,976

75,025

+/+

1680 x 1050

65,29

59,954

-/+

1600 x 1200

75

60

+/+

1920 x 1080

67,5

60

+/-

1920 x 1200

74,038

59,950

+/-

2560 x 1440

88,79

59,95

+/-

Παρατηρήσεις

Προτεινόμενη λειτουργία

* Οι λειτουργίες D-SUB/DVI DTV (πεπλεγμένη λειτουργία) δεν υποστηρίζονται.

Χρονισμός HDMI (βίντεο)
Λειτουργία προεπιλογής, PC

Οριζόντια συχνότητα (kHz)

Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)

480P

31,50

60

576P

31,25

50

720P

37,50

50

720P

45,00

60

1080i

28,12

50

1080i

33,75

60

1080P

56,25

50

1080P

67,50

60

Δείκτης τροφοδοσίας
Λειτουργία

Χρώμα λυχνίας

Σε λειτουργία

Ανάβει με λευκό χρώμα και κατόπιν μειώνεται η φωτεινότητα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αναβοσβήνει λευκός

Εκτός λειτουργίας

Off

Παρατηρήσεις

GRE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία εργοστασιακής υποστήριξης(Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων, PC)
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ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GRE

ΣΩΣΤΉ ΣΤΆΣΗ ΣΏΜΑΤΟΣ
Προσαρμόστε την οθόνη ώστε να μπορείτε να τη βλέπετε άνετα με μικρή γωνία προς τα κάτω από το φυσικό επίπεδο των ματιών σας.
Κάθε ώρα να κάνετε ένα διάλειμμα γύρω στα δέκα λεπτά. Έτσι μειώνετε την κούραση που προκαλεί η
yy
πολύωρη χρήση.
Προσαρμόζοντας τη βάση της οθόνης αφής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν στην καλύτερη
yy
δυνατή θέση.
Ρυθμίστε τη γωνία της βάσης από -5° έως 35°. Έτσι θα έχετε την καλύτερη δυνατή προβολή στην οθόνη.

Θα πρέπει να κοιτάζετε
την οθόνη με ελαφριά
κλίση προς τα κάτω.

Ρυθμίστε τη γωνία
-5° έως 35°

ώστε να μην υπάρχει
αντανάκλαση���������
ή
��������
θάμπωμα από την οθόνη.

Ακουμπήστε απαλά τα
δάχτυλα στο πληκτρολόγιο,������������������
με
�����������������
τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες
και ίσια προς τα έξω.

Αυτή η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακές συσκευές (Κατηγορία Β)
και προορίζεται για οικιακή χρήση.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
όλες τις περιοχές.
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη (CD) και διατηρήστε το σε σημείο με
εύκολη πρόσβαση.
Η ετικέτα του προϊόντος περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για το after-service.

ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).

Μοντέλο
Αρ. σειράς

Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.

As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A., Inc. has determined that
this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy
efficiency.

