Instrukcja instalacji

LG Chromebase
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
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1. Ekran powinien znajdować się nieco poniżej poziomu oczu (kąt monitora można regulować w zakresie od -5°
2.
3.
4.
5.

do 25°).
Wyreguluj ekran, aby wyeliminować odbicia światła.
Wyprostuj szyję i plecy.
Trzymaj dłonie, nadgarstki i ręce w pozycji poziomej.
Dostosuj wysokość krzesła, aby dłonie i ręce były ułożone w odpowiedniej pozycji do używania klawiatury.

Wymiana baterii pamięci flash
Kiedy urządzenie LG Chromebase jest wyłączone, bateria podtrzymuje pamięć flash z ustawieniami daty i godziny.
Bateria pamięci flash należy do elementów eksploatacyjnych.
yy! Przestroga
yy Zaleca się wymienianie baterii pamięci flash w centrum serwisowym firmy LG Electronics.
yy Użycie niezgodnej baterii może spowodować awarię.
yy Jeśli awaria zostanie spowodowana przez użytkownika, który wymieniał część, nie będzie objęta gwarancją.
yy W przypadku pozostawienia produktu odłączonego od zasilania przez długi czas pamięć flash może się
rozładować. Taka sytuacja jest wyłączona z serwisu gwarancyjnego.

POLSKI

Utrzymanie prawidłowej postawy podczas korzystania z tego produktu może złagodzić obciążenie dla oczu i
pozwolić na większy komfort użytkowania.
Należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami, aby korzystać z produktu z zachowaniem odpowiedniej pozycji ciała.

POLSKI

Prawidłowe korzystanie z produktu
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Ważne środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI

한국어
POLSKI

Należy unikać wszelkich niepożądanych czynników środowiskowych, które skracają okres eksploatacji urządzenia. Z
urządzenia korzystać w bezpiecznym i stabilnym miejscu.

Instalacja

! Ostrzeżenie
Nie używać urządzenia LG
Chromebase w miejscach
wilgotnych, np. pralni lub
łazience.

Pozbyć się opakowania
z tworzyw sztucznych w
prawidłowy sposób.
yy Opakowanie z tworzyw sztucznych może doprowadzić do
uduszenia.
yy Jeśli dziecko zje opakowanie
przez pomyłkę, należy natychmiast zmusić je do wymiotów i
zabrać do szpitala.

yy Wilgoć może spowodować
usterkę lub porażenie prądem.

Dopilnować, aby podstawa
produktu LG Chromebase
nie wystawał poza brzegi
szafki lub półki na której jest
stawiane jest urządzenie.
yy Istnieje wówczas ryzyko upadku urządzenia LG Chromebase,
co może prowadzić do odniesienia obrażeń lub powstania
uszkodzeń.
yy Wielkość szafki lub półki powinna odpowiadać rozmiarowi
produktu.

Nie umieszczać urządzenia LG
Chromebase w zamkniętym
miejscu, np. regale lub szafie
wnękowej, ani na dywanie lub
poduszce do siedzenia.
yy Produkt może nagrzać się od
wewnątrz i spowodować pożar.

Używać urządzenia LG
Chromebase w środowisku
wolnym od kurzu.
yy W przeciwnym razie mogłoby
ono działać nieprawidłowo.

DN

DN

Nie pozostawiać przedmiotów
w odległości mniejszej niż
15 cm od urządzenia LG
Chromebase.
yy W przeciwnym razie brak wentylacji mógłby doprowadzić
do przegrzania urządzenia LG
Chromebase, a użytkownik
mógłby się oparzyć wskutek
wysokiej temperatury.
yy Urządzenie LG Chromebase
może spowodować oparzenie
(należy zachować szczególną
ostrożność w przypadku małych dzieci, niemowląt, osób w
podeszłym wieku i chorych).

Nie umieszczać urządzenia LG
Chromebase w miejscu, które
jest narażone na kontakt z
olejem lub parą wodną, np. na
stole kuchennym lub w pobliżu
nawilżacza powietrza.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.

Instrukcje i informacje
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Przestroga

Nigdy nie umieszczać
urządzenia LG Chromebase
na przedmiocie z elementami
magnetycznymi, w tym
przyciskami magnetycznymi.

yy Należy zachować odpowiednią
odległość między urządzeniem
LG Chromebase a urządzeniami elektrycznymi takimi, jak
głośniki (urządzenia wytwarzające silne pola magnetyczne).
yy W przeciwnym razie mogłoby
dojść do utraty danych na dysku SSD lub do zaburzenia kolorów na wyświetlaczu LCD.

yy W przeciwnym razie dysk SSD
i inne podzespoły mogłyby
zostać uszkodzone i przestać
działać prawidłowo.

Ustawić urządzenie LG
Chromebase w bezpiecznym
miejscu, aby nie spadło.
yy Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, może ulec uszkodzeniu, a nawet spowodować obrażenia.

Nie kłaść ciężkich przedmiotów
na urządzeniu LG Chromebase.
yy Gdyby taki przedmiot spadł,
mógłby uszkodzić urządzenie
LG Chromebase i spowodować
obrażenia.

yy Podczas podłączania podstawy na podłodze należy rozwinąć miękką szmatkę, aby chronić ekran (panel).

Korzystanie z zasilacza sieciowego

!

Ostrzeżenie
Nie zginać nadmiernie kabla
zasilającego od zasilacza
sieciowego.
yy W przeciwnym razie przewody
wewnątrz kabla mogłyby zostać przerwane, co grozi porażeniem prądem lub pożarem
instalacji elektrycznej.

yy Nie używać luźnych wtyczek
ani uszkodzonych przewodów
zasilania.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.

POLSKI

yy W przeciwnym razie dysk SSD
i inne podzespoły mogłyby zostać uszkodzone i przestać działać prawidłowo.

Używać urządzenia LG
Chromebase w miejscu
wolnym od zakłóceń
elektromagnetycznych.

POLSKI

Nie przechowywać ani nie
używać urządzenia LG
Chromebase w pobliżu
namagnesowanych
przedmiotów (np. torby z
elementem magnetycznym,
kalendarza, portfela, tabliczki
do notatek, głośników o dużej
mocy, bransoletki itd.).
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Nie dotykać przewodu
zasilającego mokrymi rękoma.

POLSKI

한국어
POLSKI

yy W przeciwnym razie mogłoby
dojść do porażenia prądem.

Produkt powinien być
użytkowany przy właściwym
napięciu.
yy Nadmierne napięcie mogłoby
doprowadzić do uszkodzenia
produktu, porażenia prądem
lub pożaru.

Podłączyć prawidłowo przewód
zasilający do gniazdka.
yy Luźne podłączenie przewodu
zasilającego mogłoby spowodować pożar.
yy Jeśli bolce przewodu są mokre
lub zakurzone, przed użyciem
należy je wystarczająco osuszyć/oczyścić.
yy Jeśli otwory gniazdka elektrycznego są luźne, nie należy go
używać.

Nie rozmontowywać zasilacza
ani adaptera.
yy Uszkodzony przewód zasilający
mógłby spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przed podłączeniem
urządzenia dopilnować, aby
gniazdko zasilania było
uziemione.

Aby odłączyć zasilanie,
pociągnąć za wtyczkę, nie za
przewód.
yy W przeciwnym razie mogłoby
dojść do pożaru lub uszkodzenia urządzenia LG Chromebase.

Używać gniazdek zasilania
z zainstalowanym bolcem
uziemiającym i właściwym
zasilaniem prądem
znamionowym.
yy Upływ prądu mógłby spowodować porażenie prądem lub
pożar.

W przypadku, gdy z przewodu
lub wtyczki dobiega dziwny
hałas, natychmiast odłączyć
przewód zasilający od gniazdka
i skontaktować się z centrum
serwisowym.
yy Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Używać gniazdka
wyposażonego w bolec
uziemiający.
yy W przypadku braku uziemienia mogłoby dojść do porażenia prądem, a produkt mógłby
ulec uszkodzeniu.

Utrzymywać w czystości
przewód zasilający i gniazdko.
yy Istnieje ryzyko pożaru.

yy W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem
wskutek upływu prądu.

Nie zginać ani nie ściskać zbyt
mocno przewodu. Chronić
przewód zasilający przed
uszkodzeniem przez dzieci i
zwierzęta domowe.
yy Uszkodzony przewód mógłby doprowadzić do awarii urządzenia LG Chromebase i w konsekwencji do pożaru lub porażenia prądem.

Przed przystąpieniem do
czyszczenia całkowicie
odłączyć urządzenie LG
Chromebase od innych
urządzeń.
yy W przeciwnym razie mogłoby
dojść do porażenia prądem.

Instrukcje i informacje

yy Korzystanie z niezatwierdzonego produktu może być przyczyną pożaru lub porażenia
prądem.
yy Aby uzyskać zerowe zużycie
energii, należy odłączyć przewód zasilający.
yy Urządzenie mogłoby działać
nieprawidłowo.

Korzystanie z urządzenia LG Chromebase

!

Ostrzeżenie
Przed ponownym użyciem
urządzenia LG Chromebase
należy oczyścić je za pomocą
odpowiedniego środka oraz
całkowicie je osuszyć.
yy Gdyby urządzenie LG Chromebase było mokre podczas pracy, mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.

Nie zostawiać kubków
ani innych pojemników
wypełnionych płynami
w pobliżu urządzenia LG
Chromebase.
yy Gdyby płyn dostał się do wnętrza urządzenia LG Chromebase, mogłoby dojść do pożaru
lub porażenia prądem.

Nie kłaść zapalonej świeczki
ani papierosa na urządzeniu
LG Chromebase.
yy Istnieje ryzyko pożaru.

Jeśli czuć zapach dymu lub
widać, jak wydobywa się on z
urządzenia LG Chromebase,
zaprzestać korzystania
z urządzenia i odłączyć
jego zasilanie, a następnie
skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym.
yy Istnieje ryzyko pożaru.

W przypadku wystąpienia
wyładowań atmosferycznych w
okolicy odłączyć zasilanie, sieć
LAN oraz inne połączenia.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.

W przypadku upuszczenia lub
uszkodzenia urządzenia LG
Chromebase odłączyć zasilanie
i skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym w celu
przeprowadzenia kontroli
bezpieczeństwa.
yy Jeśli uszkodzone urządzenie LG
Chromebase pozostanie w eksploatacji, może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
yy W przypadku styczności z płynem pochodzącym z panelu
LCD należy natychmiast zmyć
substancję wodą i skonsultować się lekarzem.

Nie grać zbyt długo w gry
online.
yy Granie w gry online przez dłuższy czas może być przyczyną
zaburzeń psychicznych. Może
nawet wywołać upośledzenie fizyczne u osób niepełnosprawnych, dzieci i osób starszych.

POLSKI

yy W przeciwnym razie mogłoby
dojść do porażenia prądem.

Używać zasilacza i przewodu
zasilającego zatwierdzonych
przez firmę LG Electronics.

POLSKI

Nie wkładać metalowych
przedmiotów ani innych
przewodników prądu do
otworów gniazdka, kiedy jest
podłączony do niego przewód
zasilający. Nie dotykać wtyczki
tuż po odłączeniu jej od
gniazdka.
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POLSKI

한국어
POLSKI

W przypadku korzystania z
urządzenia LG Chromebase
przez dłuższy czas możliwe
jest wystąpienie fizycznego
przeciążenia.
yy Należy odpoczywać przez 10
minut na każdą godzinę użytkowania.
yy Nie używać urządzenia LG
Chromebase więcej niż dwie
godziny dziennie (zalecane).
yy Należy robić regularne przerwy
i odprężać mięśnie, lekko się
rozciągając.

!

yy Drgające lub tworzące określony wzór obrazy mogą wywołać atak padaczki. Jeśli u użytkownika występowało to schorzenie w przeszłości, oglądanie
trójwymiarowego obrazu wideo powinno być poprzedzone
konsultacją z lekarzem.

przestroga
Nie naciskać panelu LCD
ostrym przedmiotem ani nie
rysować po nim.
yy Może to spowodować pogorszenie parametrów urządzenia.

Aby wyczyścić ekran LCD i
przednią ramkę, należy za
pomocą przeznaczonych do
tego celu środków i miękkiej
ściereczki przetrzeć ekran w
jedną stronę.
yy Zastosowanie zbyt dużej siły
może spowodować uszkodzenie ekranu.
yy Jeśli ściereczka będzie zbyt mokra, mogą powstać smugi.

W przypadku osób nieletnich
zalecamy stosowanie
programu, który blokuje
dostęp do nielegalnych lub
pornograficznych stron
internetowych.
yy Narażenie nieletnich na kontakt
z materiałami przeznaczonymi
wyłącznie dla dorosłych może
wywołać u nich niestabilność
emocjonalną lub nawet uraz
psychiczny. Należy podjąć dodatkowe środki ostrożności dotyczące dzieci, jeśli z urządzenia
korzysta cała rodzina.

Istnieje ryzyko uszkodzenia
dysku SSD i utraty danych.
yy Takie niebezpieczeństwo występuje w przypadku narażenia urządzenia na zewnętrzne
wstrząsy podczas jego demontażu lub instalacji.

Po dokonaniu naprawy
urządzenia LG Chromebase
poprosić jednego z naszych
serwisantów, aby sprawdził
stan eksploatacyjny
urządzenia.
yy W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem
lub pożaru.

Przechowywać urządzenie
LG Chromebase z dala od
urządzeń wydzielających
ciepło, takich jak grzejnik.
yy Urządzenie LG Chromebase
mogłoby ulec deformacji lub
stanąć w ogniu.

Instrukcje i informacje

Wyłączyć urządzenie LG
Chromebase, jeśli nie będzie
używane przez dłuższy czas.

yy W przeciwnym razie mogłoby
dojść do porażenia prądem.

yy Ponieważ zasilacz może być
gorący, nie wolno go dotykać
gołymi rękoma, gdy pracuje.

yy W przypadku nagrzania się,
iskrzenia i/lub pogorszenia jakości izolacji w wyniku nagromadzenia kurzu istnieje ryzyko zwarcia, porażenia prądem
i pożaru.

Przed rozpoczęciem
korzystania ze słuchawek
sprawdzić, czy głośność nie
jest zbyt wysoka.
yy Nie należy używać słuchawek
zbyt długo.
yy Słuchawki, których impedancja
jest wyższa niż 20 Ω, mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Dlatego zaleca
się używanie słuchawek, które
mają impedancję poniżej 20 Ω.

Dopilnować, żeby na
zainstalowanym produkcie nie
bawiły się dzieci.
yy Mogłyby one upaść lub stoczyć
się, doznając obrażeń.

Jeśli produkt zostanie
upuszczony lub jego obudowa
ulegnie zniszczeniu, wyłączyć
go i wyjąć wtyczkę z sieci.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.
yy Należy skontaktować się z centrum serwisowym.

W przypadku pojawienia się
zapachu gazu nie dotykać
gniazdka elektrycznego.
Otworzyć okno w celu
zapewnienia wentylacji.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.

Nie demontować, naprawiać
ani przerabiać produktu.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.
yy Jeśli zajdzie potrzeba sprawdzenia, wyregulowania lub
naprawienia produktu, należy skontaktować się z centrum
serwisowym.
yy W przypadku samodzielnej wymiany części produkt może nie
działać prawidłowo.

Nie kierować strumienia wody
bezpośrednio na obudowę ani
nie używać substancji palnych
(rozcieńczalnika lub benzyny)
do czyszczenia produktu.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.

POLSKI

yy W przeciwnym razie urządzenie
LG Chromebase mogłoby ulec
uszkodzeniu.

Nie przesłaniać niczym otworu
wentylacyjnego.

POLSKI

Nie wkładać do portów
urządzeń innych niż do tego
przeznaczone.
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POLSKI

한국어
POLSKI

yy Głównym elementem odcinającym zasilanie jest przewód zasilający, który w związku z tym
powinien być łatwo dostępny.

Kiedy produkt nie jest sprawny,
na przykład nie wyświetla
obrazu lub nie odtwarza
dźwięku, nie używać go.
yy Natychmiast wyłączyć produkt
i wyjąć wtyczkę z sieci, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.

Raz w roku skontaktować się
ze sprzedawcą lub centrum
serwisowym, aby uzyskać
porady w sprawie oczyszczenia
wnętrza urządzenia.
yy Jeśli w miarę upływu czasu wewnątrz produktu nagromadzi
się kurz, może dojść do pożaru
lub awarii.

ms

hz

oGk

yp}

l

Zapoznać się z instrukcją,
aby ustawić rozdzielczość i
częstotliwość dopasowaną do
produktu.
yy Użytkownik może mieć słaby wzrok.

yy Wyświetlacz LCD jest produktem złożonym z milionów pikseli i wymaga bardzo zaawansowanych technologii. Możliwe jest wystąpienie kilku martwych pikseli (czerwony, zielony, biały i czarny) na ekranie.
Jest no normalne w przypadku wyświetlaczy LCD i nie ma
wpływu na działanie produktu.
Nie oznacza też wady.

yy Wyświetlacz LCD może cechować się różnym poziomem jasności i odcieniami kolorów
w prawej, lewej, górnej i dolnej części, w zależności od
kąta patrzenia. Jest no normalne w przypadku wyświetlaczy
LCD i nie ma wpływu na działanie produktu. Nie oznacza
też wady.

Aby zminimalizować ryzyko
utraty danych wskutek
uszkodzenia dysku SSD,
tworzyć często kopie zapasowe
ważnych danych.

Nie odłączać przewodu
zasilania podczas korzystania z
urządzenia LG Chromebase.
yy Urządzenie LG Chromebase
mogłoby zostać uszkodzone.

yy Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Włączanie i wyłączanie
produktu nie może polegać
na wkładaniu wtyczki do sieci
i wyjmowaniu jej z niej (nie
używać wtyczki jako wyłącznika
zasilania).
yy W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem
lub pogorszenia parametrów
urządzenia.

yy Należy unikać dotykania ekranu. Można go łatwo uszkodzić.
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yy Szczególnie dzieci należy przestrzec przed powyższym zachowaniem.
yy Mogłoby dojść do porażenia
prądem lub pożaru.
yy Jeśli do produktu dostanie się
ciało obce, należy odłączyć
przewód zasilający i skontaktować się z centrum serwisowym.

Nie używać produktu w
pobliżu innych urządzeń
elektronicznych, np. kuchenki
mikrofalowej, telewizora lub
lodówki.
yy Mogłoby to wpłynąć na jakość
połączeń i obrazu.

Przenoszenie urządzenia LG Chromebase

!

przestroga
Przed przystąpieniem do
przenoszenia urządzenia
wyłączyć jego zasilanie i
odłączyć wszystkie przewody.
yy W przeciwnym razie użytkownik może przewrócić się o przewód, uszkadzając urządzenie
LG Chromebase i odnosząc obrażenia.
yy Należy zachować opakowanie.
yy Można je wykorzystać do przenoszenia produktu.

Podczas przenoszenia
urządzenia chronić je przed
wstrząsami/uderzeniami.
yy Wstrząsy/uderzenia mogłyby
spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

yy Produkt jest ciężki. Nie należy
samodzielnie rozpakowywać
ani przenosić produktu. Skorzystać z pomocy co najmniej jednej osoby.
yy W przeciwnym razie produkt
mógłby spowodować obrażenia lub ulec uszkodzeniu.
yy Przed użyciem produktu, który
został upuszczony, należy skontaktować się z centrum serwisowym, ponieważ takie użycie
może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

POLSKI

Nie wkładać do urządzenia
elementów metalowych, np.
monet czy spinek do włosów,
ani materiałów łatwopalnych,
takich jak papier czy zapałki.

POLSKI

yy Rozlanie płynu, takiego jak
kawa lub sok, na klawiaturę może spowodować usterkę,
awarię lub porażenie prądem.
yy W przypadku użycia kilku klawiszy w tym samym czasie
podczas gry klawisze mogą nie
zadziałać prawidłowo (należy
zmienić ustawienia kombinacji klawiszy zgodnie z wymaganiami gry).
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Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy sprawdzić, czy nie brakuje żadnego z poniższych elementów.
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한국어
POLSKI

Elementy zestawu

Klawiatura

>

0

.

Mysz

uwaga
yy
yy Kolor produktu i jego elementy mogą się różnić w zależności od modelu i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu zapewnienia poprawy parametrów.
yy Przewód zasilający i zasilacz sieciowy mogą różnić się w zależności od kraju.
yy Kable HDMI nie są dołączane do produktu.

Montaż i przygotowanie do pracy
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Środowisko pracy

15 cm
15 cm

15 cm

Instalacja
y!y Środki ostrożności przed instalacją
yy Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy założyć rękawiczki, aby zapewnić sobie ochronę rąk.

Montaż podstawy
1. Wsunąć i przymocować stopkę podstawy do nóżki podstawy w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

POLSKI

15 cm

POLSKI

Monitor należy ustawić na płaskiej powierzchni. Zaleca się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół produktu, jak
pokazano poniżej.

14 Montaż i przygotowanie do pracy

2. Za pomocą 3 wkrętów dołączonych do zestawu przykręcić nóżkę do stopki podstawy.

POLSKI

한국어
POLSKI

size: M4 x 10

3. Aby zdemontować podstawę, powtórzyć tę procedurę w odwrotnej kolejności.

Montaż korpusu do podstawy
y!y Przestroga
yy Montowanie korpusu i podstawy na biurku lub innych wysoko położonych miejscach może wiązać się z ryzykiem upuszczenia produktu na podłogę.
yy Należy uważać na pył i szorstkie podłoże w miejscu montażu produktu, ponieważ ekran może ulec zarysowaniu lub uszkodzeniu.

1. Rozłożyć miękki obrus na opakowaniu lub niskim stoliku, aby zabezpieczyć ekran (panel).
2. Umieścić korpus na opakowaniu lub niskim stoliku, wyrównać do krawędzi i upewnić się, że ekran jest skierowany w dół.

Montaż i przygotowanie do pracy
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3. Nałożyć podstawę, wyrównując ją z zawiasami za korpusem.

POLSKI

POLSKI

4. Za pomocą 3 wkrętów dołączonych do zestawu przykręcić korpus do podstawy.

16
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Montaż osłony podstawy
POLSKI

한국어
POLSKI

1. Ustawić produkt w sposób pokazany na poniższym rysunku i wyrównać spód osłony podstawy z rowkiem.

2. Docisnąć osłonę podstawy w kierunku wskazywanym przez strzałkę tak, aby rozległo się kliknięcie.

3. Aby odłączyć korpus od podstawy, powtórzyć powyższą procedurę w odwrotnej kolejności.
yy! Przestroga
yy Podczas montażu osłony podstawy należy zachować ostrożność, ponieważ palce mogą zaczepić się między
podstawą a korpusem.

Montaż i przygotowanie do pracy
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Przenoszenie produktu i środki ostrożności

••
••
••
••

Podczas trzymania produktu obrócić ekran w przeciwnym kierunku, aby zapobiec jego zarysowaniu.
Podczas przenoszenia produktu należy go chronić przed silnymi wstrząsami i drganiami.
Podczas przenoszenia produktu należy trzymać go w pozycji pionowej.
Należy dopilnować, aby produkt nie leżał płasko ani nie był przechylony w lewo lub prawo.

y!y OSTRZEŻENIE
yy Podczas regulacji kąta nachylenia ekranu nie wolno trzymać produktu za podstawę.
yy Istnieje ryzyko zaczepienia się palców w podstawie.

POLSKI

•• Nie dotykać ekranu monitora, ponieważ grozi to uszkodzeniem zawartej w nim warstwy pikseli.
•• Zalecane jest przenoszenie produktu w oryginalnym opakowaniu lub po zabezpieczeniu go w inny sposób.
•• Przed podniesieniem lub przeniesieniem produktu należy pamiętać, aby zamknąć system oraz odłączyć przewód
zasilający i wszystkie inne kable.
•• Produkt należy trzymać mocno za górną i dolną krawędź ramki.

POLSKI

Podczas podnoszenia lub przenoszenia produktu należy pamiętać o poniższych zaleceniach, żeby produkt nie został
zarysowany ani uszkodzony.

18 Montaż i przygotowanie do pracy

Nazwy elementów i funkcje
POLSKI

한국어
POLSKI

Widok z przodu/z prawej strony




















Widok z tyłu
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Nazwa

Nr
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Nazwa

Lampka stanu kamery

Port słuchawek/mikrofonu

Wbudowany mikrofon

Otwory wentylacyjne

Przycisk menu ekranowego/nawigacji/
wyciszenia

Gniazdo zasilania

Przycisk regulacji ustawień i nawigacji po
menu ekranowym/regulacji głośności

Port LAN

Przycisk zmiany trybu READER

Port USB (USB 2.0)

Przełącznik ekranu (Chrome OS/Monitor) /
przycisk wyjścia z menu ekranowego



Blokada Kensington/przycisk przywracania

Przycisk zasilania



Port wejściowy HDMI

Lampka zasilania

uwaga
yy
yy Nie umieszczać odbiorników radiowych ani innych urządzeń wykorzystujących określone częstotliwości w odległości do 10 cm od znajdujących się z przodu przycisków i przycisku zasilania.

POLSKI

Port USB (USB 3.0)

POLSKI

Kamera internetowa
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Klawiatura
POLSKI

한국어
POLSKI

Klawiatura urządzenia LG Chromebase zawiera przedstawione poniżej klawisze funkcyjne, które zwiększają wygodę
korzystania z produktu.
Wygląd klawiatury zależy od rynku docelowego.

Ikona

Funkcja

Opis

Wstecz

Przejście do poprzedniej strony.

Dalej

Przejście do następnej strony.

Załaduj ponownie

Ponowne załadowanie bieżącej strony.

Pełny ekran

Otwarcie strony w trybie pełnoekranowym.

Następne okno

Przejście do następnego okna.

Mniejsza jasność

Zmniejszenie jasności ekranu.

Większa jasność

Zwiększenie jasności ekranu.

Wyciszenie

Wyłączenie wyjścia audio.

Ciszej

Zmniejszenie głośności.

Głośniej

Zwiększenie głośności.

Blokada ekranu

Włączenie trybu zablokowanego ekranu.

Wyszukaj

Wyszukiwanie w panelu aplikacji.

Montaż i przygotowanie do pracy
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Podłączanie do zasilania

y!y Przestroga
yy Przed rozpoczęciem przenoszenia lub instalacji produktu należy odłączyć go od zasilania (istnieje ryzyko porażenia prądem).

Podłączanie klawiatury/myszy
Aby korzystać z systemu operacyjnego Chrome OS, należy podłączyć klawiaturę i mysz do portów USB znajdujących
się z tyłu produktu.

POLSKI

uwaga
yy
yy Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu, należy podłączyć zestaw do gniazdka elektrycznego wyposażonego w bolec uziemienia.

POLSKI

Podłączyć zasilacz sieciowy do produktu, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
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Włączanie zasilania
1. Po podłączeniu zasilacza sieciowego i kabla HDMI nacisnąć przycisk

POLSKI

한국어
POLSKI

, aby włączyć zasilanie.
(Jeśli monitor jest przechowywany w chłodnym miejscu, ekran może migotać przez krótki czas podczas włączania
zasilania)

2. Nacisnąć przycisk

$)30.& , aby przełączyć się między trybem Chrome OS i Monitor.

uwaga
yy
yy W przypadku włączania produktu po raz pierwszy uruchamia się on pod kontrolą systemu operacyjnego
Chrome OS. Później produkt uruchamia się już w ostatnio używanym trybie. Jednak po ponownym podłączeniu zasilacza sieciowego produkt powtórnie uruchomi się w trybie Chrome OS.

Wyłączanie zasilania
Tryb Chrome OS
W trybie Chrome OS można wyłączyć zasilanie w następujący sposób:
yy Menu ustawień domyślnych systemu: na ekranie Chrome OS nacisnąć
w prawym dolnym rogu, aby
wyświetlić System Default Settings Menu (Menu ustawień domyślnych systemu). Nacisnąć ikonę
, aby wyłączyć zasilanie.
yy Przedni przycisk zasilania: nacisnąć znajdujący się z przodu urządzenia przycisk zasilania tak, aby wylogować się
z konta i wyłączyć zasilanie (wcisnąć przycisk zasilania na pół sekundy, aby wylogować się z systemu operacyjnego Chrome OS i trzymać przycisk wciśnięty przez kolejne pół sekundy, aby wyłączyć zasilanie ). Jeśli podczas
korzystania z systemu Chrome OS wystąpi błąd, należy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez 6 sekund lub dłużej, aby wyłączyć zasilanie.

Przestroga

y!y
yy W przypadku wyłączenia zasilania podczas korzystania z systemu Chrome OS może dojść do utraty niezapisanych danych.

Tryb Monitor
Wcisnąć przycisk zasilania na pół sekundy lub dłużej, aby wyłączyć zasilanie.

uwaga
yy Podczas wyłączania zasilania przy pracy urządzenia pod kontrolą systemu Chrome OS pojawia się następujący
komunikat:
Proszę zaczekać na wyłączenie LG Chromebase

Montaż i przygotowanie do pracy 23

Przedni panel produktu
POLSKI

POLSKI


Nr





Przycisk




Opis

Udostępnia menu ustawień i regulacji ekranu dla funkcji OSD (On Screen Display).
yy Można z niego korzystać, aby przejść z podmenu OSD (On Screen Display) do menu głównego.
- Działa jako przycisk wyciszenia podczas regulacji głośności.

1

yy Więcej informacji na temat menu ustawień i regulacji ekranu można znaleźć tutaj:

User’s Guide > Using the Monitor > OSD Settings Menu (Instrukcja obsługi >
Korzystanie z monitora > Menu ustawień OSD).

2

yy W trybie Monitor lub trybie Chrome OS używany jest jako przycisk regulacji głośności.
- Na ekranie menu OSD używany jest jako przycisk nawigacji lub sterowania (mniejsza/
większa wartość).

3

yy Przełącza ekran w tryb READER. Tryb Reader kontroluje jasność i kolor ekranu LCD, upodabniając go do zadrukowanego papieru, aby chronić użytkownika przed przemęczeniem oczu.
- Na ekranie menu OSD (On Screen Display) używany jest jako przycisk nawigacji lub
sterowania (mniejsza/większa wartość).

4

$)30.&

yy Przełącza produkt w tryb Chrome OS lub tryb Monitor.
- Na ekranie menu OSD (On Screen Display) używany jest jako przycisk wyjścia.
yy Przycisk włączenia zasilania
- Włączanie monitora.

5

yy Wyłączanie zasilania
- Tryb Chrome OS: nacisnąć znajdujący się z przodu urządzenia przycisk zasilania tak, aby
wylogować się z konta i wyłączyć zasilanie (wcisnąć przycisk zasilania na pół sekundy, aby
wylogować się z systemu operacyjnego Chrome OS i trzymać przycisk wciśnięty przez
kolejne pół sekundy, aby wyłączyć zasilanie ). Jeśli podczas korzystania z systemu Chrome
OS wystąpi błąd, należy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez 6 sekund lub
dłużej, aby wyłączyć zasilanie. (W przypadku wyłączenia zasilania podczas korzystania z
systemu Chrome OS istnieje ryzyko utraty niezapisanych danych).

- Tryb Monitor: W przypadku naciśnięcia przycisku zasilanie zostaje wyłączone. W
przypadku korzystania z systemu Chrome OS zostanie wyświetlony komunikat Proszę
zaczekać na wyłączenie LG Chromebase, a następnie wyłączy się zasilanie.
yy Kiedy zasilanie jest włączone, włączona jest również biała lampka kontrolna, która miga,
kiedy urządzenie LG Chromebase pracuje w trybie oszczędzania energii.
yy W trybie czuwania można nacisnąć przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć ekran.
yy Jeśli podczas korzystania z urządzenia LG Chromebase wystąpi błąd, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk zasilania przez 6 sekund lub dłużej, aby wyłączyć zasilanie.
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Korzystanie z systemu operacyjnego Chrome OS
POLSKI

한국어
POLSKI

Co to jest Google Chrome?
System operacyjny Google Chrome (zwany dalej w skrócie Chrome OS) jest odpowiedni dla użytkownika, który
korzysta z komputera głównie w celu przeglądania internetu.
W systemie Chrome OS usunięto skomplikowane funkcje tradycyjnych systemów operacyjnych, żeby użytkownik
mógł szybko i łatwo uzyskać dostęp do internetu, a także korzystać z serwisu Chrome Web Store w celu instalowania
różnych aplikacji.
Ponieważ system Chrome OS różni się od systemów operacyjnych Windows i Mac OS, przed rozpoczęciem
korzystania z niego należy się zapoznać z poniższym porównaniem.
Klasyfikacja

System Windows, Mac O/S

System Chrome OS

Instalacja sterowników

Wymagane są oddzielne sterowniki dla
każdego urządzenia.

Sterowniki są instalowane
automatycznie.

Instalacja programów
(aplikacji)

Użytkownicy instalują takie programy, jakie
chcą.

Programy (aplikacje) dostarcza
serwis Google Web Store.

Aktualizacja systemu
operacyjnego

Użytkownicy muszą skonfigurować
ustawienia dotyczące aktualizacji.

Aktualizacja automatyczna.

Aktualizacja zabezpieczeń

Użytkownicy muszą skonfigurować
ustawienia dotyczące aktualizacji.

Aktualizacja automatyczna.

Drukowanie

Drukowanie bezpośrednio z produktu.

Drukowanie w chmurze (Google
Cloud Print).

Podłączanie urządzeń

Podłączanie urządzeń przez różne porty
rozszerzeń.

Podłączanie urządzeń przez porty
USB.

Zewnętrzne napędy
optyczne (CD/DVD-ROM)

Obsługiwane.

Nieobsługiwane.

Przestroga

y!y
yy Urządzenie LG Chromebase jest zoptymalizowane pod kątem pracy z systemem Chrome OS. W przypadku zainstalowania systemu operacyjnego innego niż Chrome OS nie jest zapewniana pomoc techniczna.
yy W systemie Chrome OS nie można zainstalować formantu Active-X ani wtyczek, w związku z czym aplikacje
sieci web, które wykorzystują takie oprogramowanie, mogą nie działać prawidłowo.
yy Nowe lub istniejące urządzenia peryferyjne mogą nie działać w systemie Chrome OS. Należy zapoznać się z
dołączonymi instrukcjami obsługi lub skontaktować się z producentami, aby sprawdzić zgodność tych urządzeń.

uwaga
yy
Należy pamiętać o następujących faktach dotyczących systemu Chrome OS:
yy System Chrome OS obsługuje standardowe kodeki i może nie odtwarzać innych formatów filmowych i muzycznych.
yy System Chrome OS automatycznie instaluje najnowsze aktualizacje systemowe.
yy Aktualizacja systemu może rozpocząć się bez zgody użytkownika.
yy Wygląd ekranu i sposób obsługi mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego.
yy Więcej informacji na temat systemu Chrome można znaleźć na stronie internetowej Chrome pod adresem
http://www.google.com/chromeos.
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Ustawienia początkowe i logowanie się

1. Aby korzystać z sieci przewodowej, należy podłączyć kabel sieciowy do tylnej części urządzenia LG Chromebase.

2. Nacisnąć przycisk

znajdujący się w przedniej części urządzenia LG Chromebase, aby włączyć zasilanie.

POLSKI

uwaga

yy
yy Ekran startowy systemu Chrome OS, ekran przeglądarki Chrome i ekran serwisu Web Store mogą wyglądać
inaczej w zależności od wersji systemu Chrome OS.
yy W przypadku braku konta Google można korzystać z konta gościa, ale w takiej sytuacji może zostać ograniczona funkcjonalność urządzenia.
yy Urządzenie LG Chromebase nie obsługuje protokołu PPPoE ani sieci Gigabit LAN. Urządzenie wymaga połączenia z portem LAN 10 Base-T lub 100 Base-TX.
yy Należy używać standardowego kabla internetowego, aby produkt działał prawidłowo (kabel LAN kategorii 5
lub wyższej, ze złączem RJ45).
yy Korzystanie z usług o odpowiedniej jakości jest czasami niemożliwe, gdy prędkość łącza internetowego jest
zbyt niska lub treści nie są obsługiwane przez system Chrome OS.
yy Firma LG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z usługami internetowymi (np. błąd połączenia) niespowodowane przez sam produkt.
yy Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z połączeniem internetowym, należy skontaktować się z dostawcą
usług internetowych.

POLSKI

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu Chrome OS należy utworzyć połączenie z siecią i założyć konto Google.
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3. Na pierwszym ekranie ustawień Chrome wybrać język i typ klawiatury.

POLSKI

한국어
POLSKI

Witamy!
wybierz Język:

polski

wybierz klawiaturę:

polski

wybierz sieć

No network

Dalej

Ułatwienia dostępu

4. W przypadku połączenia z siecią przewodową dla pozycji Select a network (Wybierz sieć) automatycznie
wybierana jest opcja Ethernet.

Witamy!
wybierz Język:

polski

wybierz klawiaturę:

polski

wybierz sieć

Ułatwienia dostępu

Ethernet

Dalej

uwaga
yy
yy Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, proszę nacisnąć przycisk
w obszarze Select a network
(Wybierz sieć), a następnie kontynuować procedurę zgodnie z instrukcjami.
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5. Po naciśnięcia przycisku Continue (Dalej) i potwierdzenia informacji dotyczących użytkownika, system

wybierz Język:

polski

wybierz klawiaturę:

polski

wybierz sieć

Ethernet

Dalej

Ułatwienia dostępu

Zaloguj się
E-mail
Jeśli nie masz konta Google,
możesz utworzyć je teraz.
Hasło

Możesz też pominąć logowanie i
przeglądać internet jako gość.

Zaloguj się

6. Jeśli konto Google zostało już utworzone, należy wpisać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć przycisk Sign
in (Zaloguj się).

uwaga
yy
yy W przypadku wybrania opcji browse as Guest (przeglądaj jako Gość) można korzystać z platformy
Chrome z użyciem konta gościa, ale może się to wiązać z ograniczoną funkcjonalnością systemu.
yy Jeśli do zalogowania zostanie użyte istniejące konto Google, ekran może wyglądać inaczej od pokazanego w instrukcji ze względu na przeprowadzanie procesu synchronizacji konta Google.

POLSKI

Witamy!

POLSKI

operacyjny automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji, po czym pojawi się ekran Sign in (Logowanie) dla
konta Google.
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7. W celu utworzenia konta Google kliknąć łącze create a Google Account (utwórz konto Google).
8. Kiedy pojawi się strona tworzenia konta Google, proszę zarejestrować nowe konto Google zgodnie z podany-

POLSKI

한국어
POLSKI

mi wskazówkami.

9. W celu opuszczenia trybu Gość, należy nacisnąć ikonę

w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie

wybrać opcję Exit guest (Opuść tryb gościnny).

10. Na ekranie Sign in (Logowanie) należy wpisać adres e-mail i hasło utworzonego konta Google, a następnie
kliknąć przycisk Sign in (Zaloguj się).

11. Kiedy pojawi się poniższy ekran, proszę wybrać obrazek logowania, a następnie nacisnąć przycisk OK.

Wybierz zdjęcie do Twojego konta, które pojawi się na ekranie logowania.

Gotowe

12. Wybrany obrazek zostanie zarejestrowany w prawym dolnym rogu ekranu jako ekran logowania i uruchomi
się system Chrome OS.
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Ekran startowy



     

1

Tło

  

Tło Chrome, gdzie można kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby użyć
menu Set wallpaper... (Ustaw tapetę...) lub Autohide shelf (Autoukrywanie półki).

2

Lista aplikacji

Wyświetlana jest lista aplikacji zainstalowanych w systemie.

3

Przeglądarka

Uruchamia przeglądarkę.

4

Gmail

Uruchamia aplikację Google Gmail.

5

Wyszukiwarka Google

Uruchamia wyszukiwarkę Google.

6

Dokumenty Google

Uruchamia aplikację Dokumenty Google, dzięki której można łatwo tworzyć dokumenty.

7

YouTube

Uruchamia aplikację YouTube, która odtwarza różne materiały wideo.

8

Godzina

Pokazuje aktualny czas.

9

Stan sieci bezprzewodowej

Pokazuje stan połączenia z siecią bezprzewodową (ikona niewidoczna w
przypadku podłączenia do sieci przewodowej).

10

Obrazek logowania

Pokazuje obrazek logowania użytkownika.

POLSKI

uwaga
yy
yy Gama podstawowych aplikacji na ekranie startowym może być zależna od wersji systemu Chrome OS.
yy Szczegółowe informacje dotyczące sposobu używania systemu Chrome OS można znaleźć w instrukcji obsługi.

POLSKI

Kiedy ustawienia początkowe i logowanie dobiegną końca, pojawi się ekran startowy systemu Chrome OS.
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Konfiguracja funkcji Wake On LAN (WOL)
POLSKI

한국어
POLSKI

Możliwe jest skonfigurowanie i korzystanie z funkcji Wake On LAN (WOL).
Aby można było zmienić ustawienia funkcji Wake On LAN, należy wyłączyć weryfikację (tryb dewelopera) w sposób
opisany poniżej.

Wyłączanie weryfikacji
yy! Przestroga
yy Zostaną usunięte wszystkie dane przechowywane w systemie, w tym informacje o koncie, zdjęcia, aplikacje i
pobrane pliki, a także dane zsynchronizowane z kontem Google.

1. Wyłączyć urządzenie LG Chromebase.
2. Trzymając wciśnięty przycisk przywracania wewnątrz blokady Kensington, nacisnąć przycisk

, aby włączyć
urządzenie LG Chromebase. (Do wciśnięcia przycisku przywracania może być potrzebny wkrętak z płaską końcówką).

3. Zostanie włączone zasilanie i pojawi się poniższy ekran.

English

Chrome OS is missing or damaged.
Please insert a recovery USB stick or SD card.

le.com/chromeos/re
For help visit http://google.com/chromeos/recovery
ROE C3A-B3E
C3A-B3E
Model MONROE

Korzystanie z systemu operacyjnego Chrome OS
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4. Nacisnąć kombinację klawiszy ctrl + d, aby wyświetlić pokazany poniżej ekran.

To go back, press ESC.

Model MONROE C3A-B3E

5. Nacisnąć przycisk przywracania, aby uruchomić ponownie system i wyłączyć weryfikację.

English

OS verification is OFF

Press SPACE to re-enable.

For help visit http://google.com/chromeos/recovery
e.com/chromeos/rec
ROE C3A-B3E
Model MONROE

POLSKI

To turn OS verification OFF, press the RECOVERY button.
Your system will reboot and local data will be cleared.

POLSKI

English
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6. Po około trzydziestu sekundach pojawi się poniższy ekran.

POLSKI

한국어
POLSKI

Your System is transitioning to Developer Mode.
Local data has been cleared.
Modifications you make to the system are not supported by Google, may cause
hardware issues and may void warranty.
To cancel, turn your computer off now.

7. Po około pięciu minutach pojawi się następujący ekran konfiguracji systemu Chrome OS:

Witamy!
wybierz Język:

polski

wybierz klawiaturę:

polski

wybierz sieć

Ułatwienia dostępu

No network

Dalej
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Włączanie/wyłączanie funkcji Wake On LAN

wyświetlenia poniższego ekranu konsoli.

2. Wpisać shell obok elementu crosh > i nacisnąć klawisz Enter.
3. Wpisać sudo bash obok elementu chronos@localhost > i nacisnąć klawisz Enter.

POLSKI

1. Zalogować się do systemu Chrome OS i nacisnąć kombinację klawiszy alt + ctrl + t na klawiaturze w celu

POLSKI

Aby korzystać z tej funkcji, należy wyłączyć weryfikację (tryb dewelopera).
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4. Aby włączyć funkcję Wake On LAN, wpisać ethtool –s eth0 wol g.

POLSKI

한국어
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5. W celu wyłączenia funkcji Wake On LAN wpisać ethtool –s eth0 wol d.
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Włączanie weryfikacji

, aby włączyć urządzenie, a następnie nacisnąć klawisz spacji na poniższym ekranie.

English

OS verification is OFF

Press SPACE to re-enable.

For help visit http://google.com/chromeos/recovery
e.com/chromeos/rec
ROE C3A-B3E
Model MONROE

2. Nacisnąć klawisz Enter na poniższym ekranie, aby włączyć weryfikację.

English

OS verification is OFF
Press ENTER to confirm you wish to turn OS verification on.
Your system will reboot and local data will be cleared.
To go back, press ESC.

Model MONROE C3A-B3E

POLSKI

1. Nacisnąć przycisk

POLSKI

yy! Przestroga
yy Zostaną usunięte wszystkie dane przechowywane w systemie, w tym informacje o koncie, zdjęcia, aplikacje i
pobrane pliki, a także dane zsynchronizowane z kontem Google.
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3. Kiedy weryfikacja zostanie włączona, nastąpi ponowne uruchomienie systemu i pojawi się poniższy ekran
konfiguracji platformy Chrome OS.

POLSKI

한국어
POLSKI

Witamy!
wybierz Język:

polski

wybierz klawiaturę:

polski

wybierz sieć

Ułatwienia dostępu

No network

Dalej

Zarządzanie energią
W przypadku braku aktywności ze strony użytkownika wyświetlacz przyciemnia się po upływie 7 minut, wyłącza się
po upływie 8 minut i przełącza się w tryb uśpienia po upływie 30 minut (są to domyślne limity czasu).
System Chrome OS stara się zoptymalizować te limity na podstawie indywidualnej aktywności użytkownika. W
związku z tym użytkownicy mogą odkryć, że rzeczywiste limity czasu różnią się nieznacznie od limitów domyślnych
przedstawionych powyżej.
Aby przywrócić domyślne limity czasu dla zarządzania energią, należy uruchomić polecenie Powerwash.

Przestroga

y!y
yy W przypadku uruchomienia polecenia Powerwash zarejestrowane konto i przechowywane dane zostaną w
całości usunięte. Dlatego należy wykonać kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku twardym USB lub
innym urządzeniu pamięci masowej.
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Korzystanie z funkcji monitora

uwaga
yy
yy Kable HDMI nie są dołączane do produktu.
yy Szczegółowe informacje dotyczące sposobu używania funkcji monitora można znaleźć w instrukcji obsługi.
yy Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego
przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
yy Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet

)%.*

)%.*

Pobieranie instrukcji obsługi
Aby dowiedzieć się, jak korzystać z produktu, należy przeczytać instrukcję obsługi.

1. Odwiedź stronę http://www.lg.com i wybierz swój region.
2. Aby uzyskać dostęp od instrukcji obsługi, wybierz odnośnik (link) Wsparcie lub Serwis, a następnie wyszukaj
nazwę modelu (22CV241).

POLSKI

Do portu HDMI znajdującego się z tyłu produktu można podłączyć różne urządzenia (komputer PC, odtwarzacz DVD
lub konsolę do gier) i wykorzystać produkt jako monitor.
Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, należy użyć kabla HDMI w sposób pokazany poniżej.

POLSKI

Podłączanie kabla HDMI
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Procesor

Intel® Celeron®

System operacyjny

Chrome OS

Pamięć operacyjna

2 GB, DDR3L

Pamięć masowa

16 GB, iSSD

Wejścia/wyjścia

Tył wyświetlacza: USB 2.0 x 3, HDMI In x 1, Dc-In
Bok wyświetlacza: USB 3.0 x 1, zespolone HP out/Mic In

Sieć
Kamera internetowa/
mikrofon
Dźwięk
Ekran LCD

Sygnał wideo (HDMI)

Zasilanie

Zasilacz AC/DC
Regulacja kąta nachylenia
podstawy
Zalecane warunki

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz/ 5 GHz, dwa pasma)
LAN: Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Bluetooth: 4.0
Kamera internetowa: 1,0 megapiksela/HD z diodą LED (w tym wskaźnik)
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo, 5 W x 2
Typ

54,61 cm, TFT (Thin Film Transistor)
typu IPS LCD (Liquid Crystal Display)
Długość przekątnej ekranu: 54,61 cm

Odległość między pikselami

0,08265 mm x 0,24795 mm

Maksymalna rozdzielczość

1920 x 1080 przy 60 Hz

Zalecana rozdzielczość

1920 x 1080 przy 60 Hz

Częstotliwość pozioma

Od 30 kHz do 83 kHz

Częstotliwość pionowa

Od 50 Hz do 75 Hz

Napięcie

19 V

Zużycie energii (typowe)

Urządzenie włączone: 32 W (typowe)
Tryb oszczędzania energii ≤ 2,5 W
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,5 W

3,42 A

DA-65G19, wyprodukowany przez firmę ASIAN POWER DEVICES INC.
3,42 A
Wyjście: 19 V DC
Do przodu/do tyłu: od -5° do 25° (korpus)
Warunki eksploatacji

Temperatura: od 10°C do 35°C, wilgotność: od 10%
do 80%

Warunki przechowywania

Temperatura: od -20°C do 60°C, wilgotność: od 5%
do 90%

Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)
Wymiary
Masa (z podstawą)

Z podstawą

528,6 mm x 396,8 mm x 189,2 mm

Bez podstawy

528,6 mm x 320,4 mm x 43,5 mm

4,3 kg

※ Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu zapewnienia poprawy
parametrów.
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Tryb ustawień fabrycznych

2

3

4

5

6

7

8

9

Biegunowość

Częstotliwość [kHz]/[Hz]

Poziomo (piksele)

-

31,469

Pionowo (linie)

-

59,94

Poziomo (piksele)

+

37,879

Pionowo (linie)

+

60,317

Poziomo (piksele)

-

48,363

Pionowo (linie)

-

60,0

Poziomo (piksele)

+

45,00

Pionowo (linie)

+

60,00

Poziomo (piksele)

+

63,981

Pionowo (linie)

+

60,02

Poziomo (piksele)

+

55,935

Pionowo (linie)

-

59,887

Poziomo (piksele)

+

60,00

Pionowo (linie)

+

60,00

Poziomo (piksele)

-

65,290

Pionowo (linie)

+

59,954

Poziomo (piksele)

+

67,50

Pionowo (linie)

+

60

Rozdzielczość
640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720

1280 x 1024

1440 x 900

1600 x 900

1680 x 1050

1920 x 1080

Taktowanie HDMI
Tryb fabryczny
(tryby ustawień
wstępnych)

Częstotliwość pozioma
(kHz)

Częstotliwość pionowa
(Hz)

HDMI

1

480P

31,5

60

O

2

576P

31,25

50

O

3

720P

37,5

50

O

4

720P

45

60

O

5

1080i

28,12

50

O

6

1080i

33,75

60

O

7

1080P

56,25

50

O

8

1080P

67,5

60

O
(zalecany tryb)

POLSKI

1

KLASYFIKACJA

POLSKI

TRYB
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Obsługiwane typy plików i kodeki
POLSKI

한국어
POLSKI

Dokumenty Microsoft Office
Multimedia
Obraz
Pliki skompresowane
Inne

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt (tylko odczyt), .pptx (tylko odczyt)
.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav
.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
.zip, .rar, .tar, .tar.gz (.tgz), .tar.bz2 (.tbz2)
.txt (tylko odczyt), .pdf

Kodek wideo

ogv, webm, mp4, mov, avi, 3gp

Kodek audio

MP3, AAC, AMR-NB

Obsługiwane zewnętrzne urządzenia pamięci masowej
Produkt obsługuje zewnętrzne urządzenia pamięci masowej (nośnik pamięci USB, dysk twardy itd.) z następującymi
systemami plików:
- Ext2, Ext3, Ext4, FAT, HFS+ (tylko odczyt w przypadku HFS+ z indeksowaniem), ISO9660 (tylko odczyt), NTFS, UDF
(tylko odczyt)

uwaga
yy
yy Obsługiwane typy plików, kodeki i systemy plików mogą się różnić w zależności od wersji systemu Chrome
OS.
yy Port USB obsługuje prąd o natężeniu 0,5 A. Jeśli w przypadku dysków twardych (HDD) jest wymagane większe
natężenie prądu, należy użyć zasilacza.
Ograniczenia systemu
yy Treści chronione prawem autorskim lub treści o ograniczonych uprawnieniach dostępu nie mogą być odtwarzane przy użyciu tego urządzenia.
yy Urządzenie nie obsługuje drukarki USB ani napędu optycznego (napęd CD/DVD-ROM).
yy Urządzenie obsługuje nośniki pamięci USB i dyski twarde z następującymi systemami plików: Ext2, Ext3, Ext4,
FAT, HFS+ (tylko odczyt w przypadku HFS+ z indeksowaniem), ISO9660 (tylko odczyt), NTFS i UDF (tylko odczyt)
Zgodność z innymi systemami plików lub urządzeniami zewnętrznymi nie jest gwarantowana.
yy Jeśli podłączony zostanie nośnik pamięci USB lub dysk twardy z niewystarczającą ilością wolnego miejsca, niektóre aplikacje mogą nie działać prawidłowo ze względu na spowolnienie reakcji systemu.

Licencje na oprogramowanie open source dla klientów
yy Oprogramowanie udostępnione w niniejszym produkcie zawiera elementy oprogramowania objętego prawem
autorskim, które pozostaje na licencji GPL/LGPL.
Pełny kod źródłowy można uzyskać na stronie internetowej http://git.chromium.org/gitweb/, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie chrome://credits/
Niniejsza oferta jest dostępna dla każdej osoby, która otrzymuje tę informację.
Copyright (c) 2014 twórcy systemu Chromium OS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Użycie niniejszego kodu źródłowego podlega licencji BSD, którą można znaleźć w pliku LICENCJA.
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Rozwiązywanie problemów

Czy podczas próby odwiedzenia strony
internetowej pojawia się komunikat o treści
No network connection (Brak połączenia z
siecią)?

•• Upewnić się, że kabel LAN jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić na pasku zadań, czy jest aktywna funkcja Network connect (Połączenie sieciowe).

Czy sprawdzono ustawienia sieciowe?

•• Wybrać opcje Ustawienia > Network (Sieć), a następnie wybrać pozycję Ustawienia z ekranu Network (Sieć).
•• Sprawdzić konfigurację sieci LAN.
•• Wybrać pozycję Ethernet z menu Ustawienia, a następnie wybrać
opcję DHCP lub Static IP (Statyczny adres IP).
•• Jeśli dostawca usług internetowych przypisał statyczny adres IP,
wprowadzić ten adres IP.

Czy na którymś ekranie pojawia się prośba o
podanie danych osobowych?

•• Podczas próby połączenia się z internetem po raz pierwszy za pośrednictwem kabla sieci LAN niektórzy dostawcy usług internetowych proszą o dane osobowe użytkownika.
•• Ekran danych użytkownika służy do weryfikacji abonamentu/uprawnień użytkownika łącza internetowego.

Czy strona internetowa prosi o pobranie i
zainstalowanie aplikacji Adobe Flash Player?

•• Komunikat ten pojawia się, kiedy w systemie nie jest włączona wtyczka Adobe Flash Player.
•• Otworzyć ustawienia przeglądarki internetowej i zaznaczyć opcję
Enable plug-ins (Włącz wtyczki).

Nie jest możliwe korzystanie z technologii
ActiveX.

•• Przeglądarka sieciowa zainstalowana w monitorze nie obsługuje
technologii ActiveX. Technologię ActiveX obsługuje tylko przeglądarka Internet Explorer.

Przeglądarka internetowa przestaje działać na
niektórych stronach.

•• Jeśli strona internetowa zawiera wiele treści Flash, przeglądarka internetowa może przestać działać.

Problem z zewnętrznym urządzeniem pamięci masowej (nośnikiem pamięci USB)
Nie jest możliwe otwieranie plików z
zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

•• Sprawdzić, czy zewnętrzne urządzenie pamięci masowej ma wystarczająco dużo wolnego miejsca.
•• Jeśli nie, usunąć niektóre pliki, aby zwolnić miejsce w urządzeniu.

Czy przeglądarka zdjęć działa wolno?

•• Jeśli zewnętrzne urządzenie pamięci masowej zawiera ponad 1000
plików, odtwarzacz multimedialny może działać wolno.
•• Usunąć niektóre pliki i spróbować ponownie.
Problem z urządzeniem peryferyjnym

Mysz nie reaguje.

•• Sprawdzić, czy mysz podłączona jest do portu USB z tyłu monitora.

Klawiatura nie generuje prawidłowych
znaków.

•• Do różnych języków używane są różne typy klawiatur.
•• Sprawdzić, czy język klawiatury odpowiada językowi używanemu
przez program.
•• Klawiatura ustawiana jest podczas wyboru kraju przez użytkownika.

Z głośników nie wydobywa się
dźwięk.

•• Upewnić się, że do portu słuchawek/mikrofonu po prawej stronie
produktu nie jest podłączone żadne urządzenie.
•• Upewnić się, że głośność NIE jest ustawiona na 0 i że nie wybrano
opcji wyciszenia.

POLSKI

Ekran przeglądarki internetowej nie jest poprawnie wyświetlany

POLSKI

Rozwiązywanie problemów związanych z systemem Chrome OS
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Rozwiązywanie problemów z monitorem
POLSKI

한국어
POLSKI

Brak obrazu na ekranie
Czy przewód zasilający produktu jest
podłączony prawidłowo?

•• Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo
do gniazdka elektrycznego.

Czy świeci lampka zasilania?

•• Sprawdzić stan przycisku zasilania.

Czy włączone jest zasilanie, a lampka
zasilania świeci na niebiesko lub zielono?

•• Wyregulować jasność i kontrast.

Czy miga lampka zasilania?

•• Lampka zasilania miga, kiedy monitor pracuje w trybie czuwania. Po naciśnięciu przycisku zasilania monitor włącza się ponownie w ciągu 2–3 sekund. Użycie klawiatury lub myszy nie powoduje wyłączenia trybu czuwania.

Czy na ekranie pojawia się komunikat
Monitor Frequency Range Exceeded
(Przekroczony zakres częstotliwości
monitora)?

•• Dzieje się tak, kiedy sygnał wysyłany przez komputer PC (kartę
graficzną) wykracza poza zakres częstotliwości poziomej lub pionowej obsługiwanej przez monitor. Patrz sekcja Dane techniczne w tej instrukcji w celu zmiany ustawień.

Czy na ekranie pojawia się komunikat
Check Signal Cable Connection (Sprawdź
podłączenie przewodu sygnałowego)?

•• Dzieje się tak, kiedy przewód sygnałowy między komputerem
PC a monitorem nie jest prawidłowo podłączony lub jest odłączony. Sprawdzić i podłączyć ponownie przewód sygnałowy.

Pojawianie się powidoków
Czy na ekranie widać powidok nawet po
wyłączeniu monitora?

•• Należy zachować ostrożność, ponieważ wyświetlanie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie monitora i pozostawić na ekranie powidok. Używać wygaszacza ekranu, aby wydłużyć okres eksploatacji monitora.

uwaga
yy
Częstotliwość pionowa
yy Ekran monitora musi być odświeżany dziesiątki razy na sekundę, tak jak lampa fluorescencyjna, aby użytkownicy mogli zobaczyć obraz.
yy Ta szybkość odświeżania ekranu nazywa się częstotliwością pionową lub częstotliwością odświeżania i jest
wyrażona w Hz.
Częstotliwość pozioma
yy Czas potrzebny do wyświetlenia pełnej długości jednej poziomej linii na ekranie nazywa się cyklem poziomym. Częstotliwość pozioma, mierzona w kHz, jest odwrotnością cyklu poziomego i pokazuje liczbę poziomych linii wyświetlanych na ekranie co sekundę.

Niestabilny i drgający obraz na ekranie / pojawianie się efektu „widma” na ekranie.
Czy została ustawiona prawidłowa
rozdzielczość ekranu?

•• Sposób ustawiania zalecanej rozdzielczości ekranu przedstawiono tutaj: Instrukcja obsługi > Korzystanie z monitora > Ustawianie rozdzielczości.
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•• Zmienić głębię kolorów na 24 bity (True Color) lub wyższą. W systemie Windows wybrać kolejno Panel sterowania -> Ekran ->
Ustawienia -> Jakość kolorów.

Czy kolor ekranu wydaje się niestabilny lub
obraz wygląda na monochromatyczny?

•• Sprawdzić podłączenie przewodu sygnałowego i podłączyć go
prawidłowo. Ewentualnie wyjąć i włożyć ponownie kartę graficzną do komputera PC.

Czy na ekranie są widoczne kropki?

•• Na ekranie może pojawić się kilka kropek (czerwone, zielone,
niebieskie, białe i czarne) podczas eksploatacji. Jest to spowodowane naturalnymi cechami paneli LCD. Nie jest to wada i nie ma
to wpływu na działanie monitora.

Po podłączeniu monitora na ekranie pojawia się komunikat Unknown Monitor (Nieznany monitor)
Czy zainstalowano sterownik monitora?

•• Odwiedzić stronę główną firmy LG Electronics (http://www.
lg.com), aby pobrać i zainstalować sterownik.
•• Zapoznać się z instrukcją obsługi karty graficznej, aby sprawdzić,
czy obsługuje ona w pełni funkcję Plug and Play.

POLSKI

Nieprawidłowe kolory obrazu
Czy obraz jest wyświetlany w 16 kolorach?

POLSKI

uwaga
yy
yy Należy sprawdzić, czy ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości karty graficznej mieszczą się w zakresie obsługiwanym przez monitor, a następnie przejść do lokalizacji Panel sterowania -> Ekran -> Ustawienia, aby
zmienić rozdzielczość na zalecaną (rozdzielczość optymalną).
yy Należy ustawić rozdzielczość zalecaną (optymalną), aby zapobiec wystąpieniom rozmazania tekstu, rozmycia
obrazu, obcięcia obrazu lub pochylenia obrazu.
yy Procedura wybierania ustawień może różnić się w zależności od komputera PC i systemu operacyjnego (OS),
a zalecana rozdzielczość może nie być obsługiwana przez niektóre karty graficzne. W takich przypadkach należy skontaktować się z producentem komputera PC lub karty graficznej.

Użyte w tym produkcie kody źródłowe opracowane na podstawie licencji GPL, LGPL, MPL i innych
licencji typu open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com. Do pobrania
są dostępne wszystkie licencje, łącznie z kodami źródłowymi, informacjami o prawach autorskich i
oświadczeniami dotyczącymi zrzeczenia się odpowiedzialności gwarancyjnej. Jeśli w ciągu trzech lat
od zakupu niniejszego produktu użytkownik skieruje na adres e-mail opensource@lge.com prośbę o
dostarczenie kodu open source oprogramowania zawartego w tym produkcie, zostanie mu dostarczony
kod zapisany na płycie CD-ROM — przy minimalnych kosztach uwzględniających m.in. koszt nośnika,
opłaty za transport itd.

