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LISENSI

LISENSI
Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby
dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by
DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for
more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to play purchased
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup
menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of
Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Perangkat ini memenuhi persyaratan EMC untuk peralatan rumah (Kelas B)
dan ditujukan untuk penggunaan di rumah. Perangkat ini dapat digunakan di
semua wilayah.

CATATAN
yyGambar produk dan On-Screen Display (OSD) dalam panduan ini adalah contoh
untuk membantu Anda memahami cara mengoperasikan produk, dan mungkin
berbeda dengan produk sesungguhnya.

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN
Perhatikan petunjuk keselamatan untuk mencegah segala kemungkinan kecelakaan atau penyalahgunaan produk.
yyTindakan pencegahan diberikan dalam dua bentuk, mis. Peringatan dan Perhatian
seperti diperinci di bawah ini.

NING/CAUTION

OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
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PERINGATAN: Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera
serius bahkan kematian.
PERINGATAN (PERMUKAAN PANAS. JANGAN SENTUH.): Melanggar petunjuk ini dapat menyebabkan luka bakar.
PERHATIAN: Mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan cedera pada orang
lain atau kerusakan pada produk.
yyBacalah buku manual pemilik secara saksama dan simpanlah.
WARNING/CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Lampu kedip dengan
WARNING/CAUTION
simbol
kepala panah, dalam
RISK OF ELECTRIC SHOCK
segitiga
sisi, dimakDO NOTsama
OPEN
sudkan untuk memperingatkan pengguna terhadap adanya
“tegangan berbahaya” dalam penutup
produk yang mungkin cukup besar
untuk menimbulkan risiko sengatan
listrik pada seseorang.
Tanda seru dalam segitiga
sama sisi dimaksudkan untuk
memperingatkan pengguna
terhadap adanya petunjuk
pengoperasian dan pemeliharaan
(servis) penting dalam literatur yang
menyertai peralatan.
PERINGATAN/PERHATIAN
- UNTUK MENGURANGI RISIKO
KEBAKARAN ATAU SENGATAN
LISTRIK, JANGAN BIARKAN
PRODUK INI TERKENA HUJAN
ATAU EMBUN.

Bacalah petunjuk ini.
Simpanlah petunjuk ini.
Perhatikan semua peringatan.
Ikuti semua petunjuk.

Pemasangan Dalam Ruangan
PERINGATAN
yyJangan meletakkan produk di bawah
sinar matahari langsung atau di dekat
sumber panas seperti radiator, api,
kompor, dsb.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran.
yyJangan meletakkan bahan yang mudah terbakar seperti semprotan yang
mudah terbakar di dekat proyektor.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran.
yyJangan membiarkan anak-anak berpegangan pada atau menaiki proyektor.
- Ini dapat menyebabkan proyektor
jatuh, cedera, atau kematian.
yyJangan meletakkan produk secara
langsung di atas karpet, permadani
atau tempat yang ventilasinya terbatas seperti rak buku atau kloset.
- Ini dapat menyebabkan suhu bagian
dalam produk bertambah panas dan
menyebabkan kebakaran.
yyJangan menempatkan produk dekat
sumber uap, minyak atau kabut minyak, seperti pelembap dan dapur.
- Bila diabaikan dapat mengakibatkan
kebakaran, sengatan listrik, atau
korosi.
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TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN

yyJangan menginstal produk ke dinding
atau langit-langit yang dekat dengan
sumber minyak atau kabut minyak.
- Produk bisa rusak atau jatuh, yang
mengakibatkan luka serius.
yyJangan meletakkan produk di tempat
terbuka yang berdebu.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran.
yyJangan gunakan produk di tempat
yang basah seperti kamar mandi atau
tempat yang terkena angin atau hujan
sehingga cenderung basah.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik.
yyJangan biarkan taplak meja atau tirai
menghalangi ventilasi.
- Ini dapat menyebabkan suhu bagian
dalam produk bertambah panas dan
menyebabkan kebakaran.
yyBila proyektor sedang digunakan,
pastikan bahwa saluran masuk udara
(filter udara) di bagian bawah produk
tidak terhalang.
yyUntuk ventilasi, jarak antara proyektor
dan dinding harus lebih dari 30 cm.
- Jika tidak, ini dapat menyebabkan
suhu bagian dalam proyektor bertambah panas dan menyebabkan
kebakaran.
PERHATIAN
yySaat memasang proyektor di atas
meja, berhati-hatilah agar tidak menempatkannya dekat tepi.
- Proyektor bisa jatuh sehingga menyebabkan cedera pada orang atau
kerusakan pada proyektor. Pastikan
bahwa Anda menggunakan lemari
atau penyangga yang cocok dengan
proyektor.
yyMatikan proyektor, putuskan catu
daya, dan lepaskan semua sambungan sebelum memindah proyektor.
- Kabel yang rusak dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

yyJangan meletakkan produk pada
permukaan yang tidak stabil atau bergetar seperti meja yang goyah atau
permukaan yang miring.
- Ini dapat menyebabkan produk jatuh
dan cedera.
yyBerhati-hatilah agar tidak menyenggol atau menjatuhkan produk saat
menghubungkan perangkat eksternal
ke produk.
- Ini dapat menyebabkan cedera pada
orang atau kerusakan pada produk.

Daya
PERINGATAN
yyKabel pembumian harus telah terhubung.
-P
 astikan menghubungkan kabel pembumian untuk menghindari kerusakan pada
produk atau sengatan listrik bila terjadi
korsleting. Jika tidak dapat membumikan
unit, belilah pemutus sirkuit dan hubungkan produk ke stopkontak dinding.
Jangan coba-coba membumikan produk
ke pipa gas, pipa air, batang penangkal
petir, atau saluran telepon, dsb.
yySteker listrik harus benar-benar masuk ke dalam stopkontak dinding.
- Sambungan yang longgar dapat
menyebabkan kebakaran.
yyJangan meletakkan benda berat di
atas kabel daya.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik.
yyJangan menyentuh steker listrik dengan tangan basah.
- Ini dapat menyebabkan sengatan
listrik.
yyJangan menghubungkan terlalu banyak perangkat ke satu stopkontak.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
akibat stopkontak yang kepanasan.

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN

yyHilangkan debu atau zat pencemar di
sekeliling pin steker listrik atau stopkontak dinding.
- Bila diabaikan dapat menyebabkan
kebakaran.
yyUntuk mematikan proyektor, lepaskan
steker listrik, yang harus dalam posisi
mudah diakses untuk mengoperasikannya.
yyUntuk mencegah kerusakan pada
lampu, steker unit harus tetap ditancapkan selama kurang-lebih 3 menit
setelah mematikannya agar benarbenar dingin.
PERHATIAN
yyPegang steker dengan kuat saat mencabutnya.
- Kawat yang putus dalam kabel dapat
menyebabkan kebakaran.
yyPastikan kabel daya dan stekernya
tidak rusak, dimodifikasi, bengkok
sekali, terpelintir, tertarik, terselip, atau
kepanasan. Jangan gunakan produk
jika stopkontaknya longgar.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik.
yyJauhkan kabel daya dari perangkat
pemanas.
- Selubung kabel dapat meleleh dan
menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
yyLetakkan proyektor di tempat yang tidak
akan dilalui atau diinjak orang untuk
melindungi kabel daya dan steker dari
kerusakan.
- Ini dapat menyebabkan bahaya kebakaran atau sengatan listrik.
yyJangan menghidupkan atau mematikan
proyektor dengan menancapkan atau
mencabut steker listriknya dari stopkontak dinding. (Jangan gunakan steker
listrik sebagai sakelar.)
- Ini dapat menyebabkan sengatan listrik
atau kegagalan fungsi pada produk.
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yyJangan memasang konduktor ke sisi
lain stopkontak dinding selagi steker listrik dimasukkan ke stopkontak dinding.
Selain itu, jangan menyentuh steker
listrik begitu dicabut dari stopkontak
dinding.
- Ini dapat menyebabkan sengatan listrik.
yyGunakan hanya kabel daya resmi yang
disediakan oleh LG Electronics. Jangan
gunakan kabel daya lain.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik.

Bila Sedang Digunakan
PERINGATAN
yyJangan meletakkan apa pun yang
berisi cairan di atas proyektor seperti
vas, pot bunga, cangkir, kosmetik,
obat, ornamen, lilin, dsb.
- Ini ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik, atau
cedera bila jatuh.
yySeandainya proyektor mengalami
benturan keras atau lemarinya rusak,
maka matikan, cabut stekernya dari
stopkontak dinding, dan hubungi
pusat layanan resmi.
- Jika tidak, ini dapat menyebabkan
kebakaran atau sengatan listrik.
yyJangan memasukkan kepingan
logam seperti koin, penjepit rambut,
serpihan logam, maupun bahan yang
mudah terbakar seperti kertas atau
korek api ke dalam proyektor.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik.
yySeandainya ada cairan atau benda
asing yang masuk ke proyektor,
maka matikan dan cabut stekernya
dari stopkontak dinding dan hubungi
Pusat Layanan LG Electronics.
- Jika tidak, ini dapat menyebabkan
kebakaran atau sengatan listrik.
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TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN

yyPastikan anak-anak tidak menelan
baterai saat Anda mengganti baterai
kontrol jarak-jauh dengan yang baru.
Jauhkan baterai dari jangkauan anakanak.
- Jika baterai tertelan oleh anak-anak,
segera konsultasikan dengan dokter.
yyJangan membuka tutup proyektor.
Ada risiko tinggi sengatan listrik.
yyJangan menatap langsung ke lensa
saat proyektor sedang digunakan.
Cahaya yang kuat dapat merusak
mata.
yyBila lampunya dinyalakan atau baru
saja dimatikan, hindari menyentuh
ventilasi udara atau lampu karena
masih sangat panas.
yyJika ada kebocoran gas, jangan
menyentuh stopkontak dinding. Buka
jendela untuk ventilasi.
- Percikan api dapat menyebabkan
kebakaran atau luka bakar.
yyJangan menyentuh produk atau kabel
daya saat terjadi petir atau kilat.
- Ini dapat menyebabkan sengatan
listrik.
yyJangan gunakan proyektor dekat perangkat elektronik yang menghasilkan
medan magnet yang kuat.
yyJangan mengenakan bungkus plastik
bekas kemasan proyektor di kepala
Anda.
- Ini dapat menyebabkan mati lemas.
yyJangan memegang proyektor dalam
waktu lama bila sedang dijalankan.
yyBila Anda bermain game dengan
menghubungkan konsol permainan
ke proyektor, Anda direkomendasikan
agar menjaga jarak sejauh lebih dari
empat kali panjang diagonal layar.
yyPastikan bahwa panjang kabel penghubung mencukupi.
- Jika tidak, produk bisa jatuh sehingga menyebabkan cedera diri atau
kerusakan pada produk.

yyJangan memasukkan benda apa pun
ke dalam ventilasi saluran keluar.
PERINGATAN
yyJangan menyentuh lensa saat menggunakan proyektor karena sangat
panas.
- Ini dapat menyebabkan luka bakar.
PERHATIAN
yyJangan meletakkan benda berat di
atas produk.
- Proyektor bisa jatuh dan menyebabkan cedera fisik.
yyBerhati-hatilah untuk mencegah lensa
terbentur keras saat pengangkutan.
yyJangan menyentuh lensa proyektor.
Lensanya bisa rusak.
yyJangan gunakan benda tajam seperti pisau atau palu pada proyektor
karena dapat merusak casing.
yyJika tidak ada gambar yang muncul
pada layar atau tidak ada suara yang
terdengar, hentikan penggunaan
proyektor. Harap matikan proyektor,
cabut stekernya dari stopkontak dan
hubungi Pusat Layanan LG Electronics.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik.
yyJangan jatuhkan benda apa pun di
atas proyektor atau menekannya
kuat-kuat.
- Ini dapat menyebabkan cedera pada
orang atau kegagalan fungsi pada
produk.
yyAnda direkomendasikan untuk menjaga jarak lebih dari 5-7 kali panjang
diagonal layar antara mata Anda dan
layar.
- Jika Anda menonton layar pada
jarak dekat dalam waktu lama, mata
Anda bisa menjadi rusak.

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN

yyJangan gunakan peralatan listrik
tegangan tinggi di dekat proyektor,
(misalnya bug zapper).
- Hal ini dapat menyebabkan
kerusakan produk.

Membersihkan
PERINGATAN
yyJangan menyemprot proyektor
dengan air saat membersihkannya.
Jangan sampai air masuk ke dalam
produk atau jangan sampai produk
menjadi basah.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik.
yyJika ada asap atau bau aneh keluar
dari proyektor, matikan proyektor,
cabut stekernya dari stopkontak, dan
hubungi pusat layanan.
- Jika tidak, ini dapat menyebabkan
kebakaran atau sengatan listrik.
yyGunakan semprotan udara atau kain
lembut atau kapas pembersih telinga
yang dibasahi dengan bahan kimia
pembersih lensa atau alkohol untuk
menghilangkan debu atau noda pada
lensa proyeksi depan.
PERHATIAN
yyHubungi penjualnya atau Pusat Layanan setahun sekali untuk membersihkan bagian dalam proyektor.
- Jika Anda lama tidak membersihkan
bagian dalam proyektor yang tercemar, maka bisa terjadi kebakaran atau
kegagalan fungsi pada produk.
yySaat membersihkan bagian plastik
seperti casing proyektor, cabut steker
listriknya terlebih dahulu dan seka
dengan kain lembut. Jangan menyemprotkan air atau mengelap dengan kain
basah. Saat membersihkan bagian
plastik seperti casing proyektor, jangan
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gunakan bahan pembersih, pengkilap
mobil atau pengkilap untuk industri, bahan abrasif atau lilin, benzena, alkohol,
dsb., yang dapat merusak produk.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran,
sengatan listrik atau kerusakan produk
(berubah bentuk, karat dan rusak).

Lainnya
PERINGATAN
yyHanya teknisi kompeten yang boleh membongkar atau memodifikasi
proyektor. Untuk pemeriksaan, penyesuaian, atau perbaikan, hubungi
penjual proyektor Anda atau pusat
layanan kami.
- Jika tidak, ini dapat menyebabkan
kebakaran atau sengatan listrik.
yyJangan mengisi baterai menggunakan perangkat selain yang disediakan
bersama produk.
- Ini dapat menyebabkan kerusakan
pada baterai atau kebakaran.
yyBuanglah baterai bekas dengan
benar.
- Bila diabaikan dapat menyebabkan
ledakan atau kebakaran. Cara membuang yang benar mungkin berbedabeda, tergantung pada negara atau
wilayah Anda. Buanglah baterai
sesuai dengan petunjuk yang sesuai.
yyJangan melemparkan atau membongkar baterai.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau ledakan akibat kerusakan pada
baterai.
yySelalu gunakan baterai yang disetujui
dan disertifikasi oleh LG Electronics.
- Bila diabaikan dapat menyebabkan
kebakaran atau ledakan..
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TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN

yyLampu berisi air raksa dan karenanya
harus dibuang sesuai dengan undang-undang setempat, negara, dan
pemerintah daerah.
yyJangan menyimpan baterai dekat
benda logam, seperti kunci dan penjepit kertas.
- Arus yang berlebihan dapat menyebabkan suhu baterai cepat panas
sehingga menyebabkan kebakaran
atau terbakar.
yyJangan menyimpan baterai dekat
sumber panas, seperti halnya alat
pemanas.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau kegagalan fungsi pada produk.
yyJangan menyimpannya pada suhu
yang melebihi 60 °C atau di tempat
yang berkelembapan tinggi.
- Ini dapat menyebabkan ledakan
atau kebakaran.
yyJauhkan baterai dari jangkauan anakanak.
- Bila diabaikan dapat menyebabkan
cedera pada diri sendiri atau kegagalan fungsi pada produk.
yyPastikan bahwa baterai telah dipasang dengan benar.
- Bila diabaikan dapat menyebabkan
ledakan atau kebakaran.
yyBaterai mengandung ion-litium, jadi
harus ditangani dengan hati-hati.
- Bila diabaikan dapat menyebabkan
ledakan atau kebakaran.
yyPastikan Anda menggunakan tipe
baterai yang sama untuk penggantinya.
yyBaterai pengganti yang salah dapat
menyebabkan kebakaran.

PERHATIAN
yyJangan mencampur baterai baru
dengan yang lama.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran
atau sengatan listrik akibat kepanasan atau kebocoran.
yyCabut kabel daya jika proyektor tidak
digunakan dalam waktu lama.
- Timbunan debu dapat menyebabkan
sengatan listrik akibat kepanasan,
percikan api, insulasi yang buruk,
atau kebakaran akibat korsleting.
yyGunakan hanya tipe baterai yang
ditetapkan.
- Ledakan atau kebocoran baterai
dapat menyebabkan kebakaran atau
sengatan listrik.

Daftar Isi
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AKSESORI
Aksesori Opsional
NAMA KOMPONEN
-- Tubuh utama
-- Menghubungkan Bagian
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Pemasangan
-- Pencegahan Saat Pemasangan
-- Jarak Proyeksi per Ukuran Layar
-- Sistem Keamanan Kensington
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16
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KONTROL JARAK-JAUH

18

MENONTON DENGAN
PROYEKTOR

20

Menonton dengan Proyektor
-- Menyalakan Proyektor
-- Fokus dan Posisi Gambar Layar
-- Menonton dengan Proyektor
Jangan mematikan proyektor
-- Jangan mematikan proyektor
-- Berhati-hatilah saat mengganti
lampu
-- Membeli lampu pengganti
-- Membuang lampu
Pilihan Tambahan
-- Menyesuaikan Rasio Gambar
-- Menggunakan Fungsi Keystone
-- Menggunakan Daftar Masukan
-- Fungsi Blank (Kosong)
Menggunakan Menu Cepat

20
20
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Menggunakan SCREEN SHARE
MEDIA SAYA
-- Menghubungkan Perangkat USB
-- Melepas Perangkat USB
-- Menonton Video
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26
28

21
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21
22
22
23
23
24
24

-- Menampilkan Foto
-- Mendengarkan Musik
-- Menampilkan Berkas

35
37
39

MENYESUAIKAN
PENGATURAN

41

Pengaturan
Atur PICTURE
Pengaturan AUDIO
Pengaturan TIME
Pengaturan OPTION

41
42
46
47
48

MENGHUBUNGKAN
PERANGKAT EKSTERNAL

50

Menghubungkan Penerima HD,
Pemutar DVD, atau Pemutar VCR
-- Koneksi HDMI
-- Koneksi HDMI ke DVI
Menghubungkan PC
-- Koneksi RGB
-- Koneksi RGB ke DVI
Menghubungkan ke MASUKAN AV
-- Koneksi AV
-- Koneksi komponen
Menghubungkan Headphone

51
51
51
52
52
52
53
53
53
54

PEMELIHARAAN

55

Membersihkan
55
-- Membersihkan Lensa
55
-- Membersihkan Casing Proyektor 55
-- Membersihkan Saluran Masuk dan
Saluran Keluar Udara
55
Mengganti lampu
56

FUNGSI KOMUNIKASI
SERIAL

57

Menggunakan Komunikasi Serial
Melakukan Komunikasi Serial
Protokol Komunikasi
Kode Tombol

57
57
58
65

SPESIFIKASI

66
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PERSIAPAN

PERSIAPAN
AKSESORI
Periksa aksesori yang disediakan bersama produk.
Gambar mungkin berbeda dari produk sesungguhnya.
내 미디어

MARK
SOUND

외부입력

선택
키스톤
영상모드

TIMER

취침예약

3D

L/R

화면크기

음량

화면가림

페이지

조용히
설정메뉴

화면정지

SETTINGS

간편설정

확 인

자동조정

나가기

Kontrol Jarak-Jauh
Baterai AAA

Buku Manual Pemilik

Cd program eZ-Net

Kabel Komputer

Kabel Daya

CD Buku Manual Pemilik

yySaat menghubungkan kabel ke port HDMI atau USB,
pastikan menggunakan jack yang pas dengan port
USB/HDMI. Gunakan jack berukuran standar.

PERSIAPAN

Aksesori Opsional
Untuk membeli aksesori opsional, kunjungi toko elektronik atau situs belanja online
atau hubungi toko pengecer tempat Anda membeli produk.
Tanpa pengumuman sebelumnya, tambahan opsional dapat untuk meningkatkan kinerja produk, dan aksesori opsional baru dapat bertambah.

Layar Proyeksi

Kabel HDMI

Lampu pengganti

Kabel Video

Kabel Audio

Kabel LAN

Kabel Komponen ke RGB

Kabel Komponen

Kabel RS-232C

Kabel DVI ke HDMI
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PERSIAPAN

NAMA KOMPONEN
* Proyektor ini dibuat menggunakan teknologi berpresisi tinggi. Walau demikian,
Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik terang berwarna (merah, biru,
atau hijau) yang terus muncul pada layar proyektor. Ini merupakan hasil proses
produksi normal dan tidak menunjukkan suatu kegagalan fungsi.

Tubuh utama
Panel Kontrol

Ventilasi1
S

Cincin perbesaran
Bawah

Cincin Fokus
Lensa2
ㅁ

Saluran masuk udara (filter udara)

VOL -

VOL +

Tombol
(Daya)
S (Pengaturan)
M
∧, ∨, ＜, ＞

ꔉ(OK)

Deskripsi
Menyalakan atau mematikan proyektor.
5*%,1
Memilih atau menutup pengaturan.
Berpindah di antara menu dan mengubah pengaturan.
(Tombol ＜, ＞: Volume dapat disesuaikan sesuai dengan
mode masukan.)
Menampilkan mode saat ini dan menyimpan perubahan pengaturan.
$9,1

'&,1

1 Karena suhu tinggi pada area ventilasi, maka jangan dekat-dekat dengan area ventilasi.
2 Jangan menyentuh lensa saat menggunakan proyektor. Lensanya bisa rusak.

CATATAN
yySaluran masuk udara (filter udara)
Ini mencegah debu atau benda asing masuk ke dalam produk.
Bersihkan filter udara secara rutin. Jika filter sudah rusak, gantilah dengan yang
baru.

PERSIAPAN

Menghubungkan Bagian

RS-232C
RGB IN2

AUDIO IN
(PC1/DVI)(PC2)
HDMI/DVI IN

RGB OUT

USB

RGB IN1

RGB IN 1

RGB OUT

LAN

RGB IN 2

RS 232C

(PC1/DVI) (PC2)

USB

HDMI/DVI

AUDIO IN

LAN

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

VIDEO

Pembicara
AC IN

Kensington Keamanan Sistem
Connector

AUDIO OUT

VIDEO

R-AUDIO-L
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PERSIAPAN

Indikator status proyektor
￼￼￼
Indikator Aktivitas

Nonaktif
Merah
Hijau
Jingga
Merah (berkedip)
Hijau (berkedip)
Jingga (berkedip)
Merah, Jingga
(bergantian)

Hijau, Jingga
(bergantian)
Merah, Hijau
(bergantian)
Merah, Hijau, Jingga
(bergantian)
Merah, Jingga, Hijau
(bergantian)

Indikator status proyektor
Kabel daya terlepas.
SIAGA. (Siaga)
Dalam keadaan beroperasi
Peringatan suhu tinggi
Matikan proyektor dan periksa lubang ventilasinya.
Matikan lampunya dan biarkan lampu sampai dingin.
Proyektor sedang dimatikan.
Lampu sedang didinginkan hingga nanti dinyalakan.
Proyektor sedang dnyalakan.
Proyektor telah dimatikan karena suhu yang tinggi.
Terjadi masalah yang berkaitan dengan lampu proyektor
atau lampu.
Nyalakan lagi proyektor setelah menunggu beberapa
saat.
Jika indikator ini berkedip lagi, hubungi Pusat Layanan LG
Electronics terdekat.
Proyektor dimatikan karena kipas internal tidak bekerja.
Harap hubungi pusat layanan terdekat.
Peringatan wadah lampu terbuka
Peringatan bahwa lampu sudah aus
Inisialisasi iris gagal

PERSIAPAN
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Pemasangan
Pencegahan Saat
Pemasangan
yyPastikan Anda melepas lapisan pelindung yang menempel pada proyektor.
- Jika Anda menggunakan proyektor tanpa melepas lapisan pelindung, produk mungkin tidak bekerja
dengan benar.
yyLetakkan proyektor di lingkungan
yang berventilasi dengan baik.
- Agar bagian dalam tidak kepanasan akibat akumulasi panas, pasanglah proyektor di tempat yang
berventilasi baik.
Jangan meletakkan apa pun dekat
proyektor karena hal ini dapat menghalangi ventilasi udaranya. Jika
ventilasi udaranya terhalang, suhu
bagian dalam akan meningkat.

- Jangan meletakkan proyektor
di karpet atau permadani. Jika
produk mempunyai ventilasi untuk
masuk udara di bagian bawahnya,
jangan menghalangi ventilasi
tersebut dan gunakan produk pada
permukaan yang kokoh dan rata.

- Pastikan untuk mencegah benda
asing seperti potongan kertas tidak
masuk ke ventilasi untuk masuk
udara.

- Sisakan jarak yang cukup (30 cm
atau lebih) di sekeliling proyektor.

yyJangan meletakkan produk di lingkungan yang panas atau lembap.
- Jangan meletakkan produk di
lingkungan yang panas, dingin, atau
lembap.
Jangan
meletakkan produk di tempat
yy
yang berdebu.
- Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.
Jangan
membuka tutup proyektor.
yy
Ada risiko tinggi sengatan listrik.
yyProyektor ini dibuat menggunakan
teknologi berpresisi tinggi. Walau
demikian, Anda mungkin melihat titik
hitam kecil dan/atau titik terang berwarna (merah, biru, atau hijau) yang
terus muncul pada layar proyektor.
Ini merupakan hasil proses produksi
normal dan tidak menunjukkan suatu
kegagalan fungsi.
yyKontrol jarak-jauh mungkin tidak
bekerja di lingkungan yang menggunakan lampu berpenstabil elektronik atau lampu neon tiga-panjanggelombang. Ganti lampu tersebut
dengan lampu standar internasional
agar kontrol jarak-jauh dapat bekerja
normal.
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Jarak Proyeksi per Ukuran Layar

1 Letakkan proyektor pada permukaan yang kokoh dan datar bersama komputer atau
sumber audio/video.

2 Letakkan proyektor dengan jarak yang diinginkan dari layar. Jarak antara proyektor
dan layar akan menentukan ukuran gambar sebenarnya.

3 Posisikan proyektor sehingga lensa tegak-lurus ke layar. Jika lensa tidak tegak-lurus
ke layar, gambar yang diproyeksikan akan tampak terdistorsi. Jika gambar layar
melengkung, gunakan fungsi Keystone.(lihat halaman 23)

4 Hubungkan kabel daya pada proyektor dan perangkat yang terhubung ke
stopkontak dinding.

Rasio proyeksi ke atas: 90 %
TAMPILAN

X/2

Jarak Proyeksi (D)

Y/2

TAMPILAN
Y/2

95 mm

Lebar Layar (Y)

Tinggi Layar (X)

X/2

Jarak Proyeksi (D)
Rasio gambar 4:3

Ukuran Layar
(mm)

Lebar Layar (Y)
(mm)

Tinggi Layar (X)
(mm)

Jarak Terdekat (D)
(mm)

Jarak Terjauh (D)
(mm)
1052

762

610

457

873

1016

813

610

1172

1411

1270

1016

762

1471

1771

1524

1219

914

1771

2130

1778

1422

1067

2070

2489

2032

1626

1219

2369

2849

2286

1829

1372

2668

3208

2540

2032

1524

2968

3567

3048

2438

1829

3566

4286

3810

3048

2286

4464

5363

5080

4064

3048

5961

7160

6350

5080

3810

7457

8957

7620

6096

4572

8953

10753

yyJarak Terdekat/Jarak Terjauh adalah keadaan yang telah disesuaikan dengan
memutar cincin perbesaran menggunakan fungsi perbesaran.
yyJarak proyeksi untuk setiap ukuran layar adalah sekedar rujukan dengan deviasi
sekitar ±5 %.

PERSIAPAN
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Sistem Keamanan Kensington
yyProyektor ini memiliki konektor Standar Keamanan Kensington. Hubungkan kabel
Sistem Keamanan Kensington seperti yang ditampilkan di bawah ini.
yyUntuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan Sistem Keamanan Kensington, lihat panduan pengguna yang disediakan bersama perangkat
Sistem Keamanan Kensington.
yySistem Keamanan Kensington merupakan aksesori opsional.
yyApa yang dimaksud dengan Kensington?
Kensington adalah perusahaan yang menyediakan berbagai sistem keamanan untuk
laptop dan perangkat elektronik lainnya.
Situs web: http://www.kensington.com
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kontrol jarak-jauh

KONTROL JARAK-JAUH
Buka penutup baterai di bagian belakang kontrol jarak-jauh dan
masukkan baterai yang ditetapkan dalam tempat baterai dengan
kutub-kutub
menghadap ke arah yang benar. Harus digunakan baterai baru dengan tipe yang sama (1,5 V AAA).

PERHATIAN
yyJangan mencampur baterai baru dengan yang lama.

Sumber Daya
Menyalakan atau mematikan proyektor.
USB/ MY MEDIA
Mengubah ke mode USB.
INPUT
Mengubah sumber masukan.
Tombol-tombol kontrol pemutaran
Menyesuaikan pemutaran My Media (Media Saya).

MARK
SOUND
TIMER

SETTINGS

Key's
Menyesuaikan pengaturan Keystone.
SOUND
Mengubah ke mode SOUND.
SLEEP
Mengatur pengatur waktu tunggu.
PICTURE
Mengubah mode gambar.
ENERGY SAVING
Mengubah ke mode ENERGY SAVING.
TIMER
Mengubah pengaturan pengatur waktu presentasi.
VOL +, Menyesuaikan tingkat volume.
RATIO
Mengubah rasio gambar.
BLANK
Menampilkan layar kosong sebentar.
MUTE
Mematikan suara proyektor.
PAGE ︿, ﹀
Berpindah ke layar sebelumnya atau layar berikutnya.

kontrol jarak-jauh

MARK
SOUND
TIMER

SETTINGS
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SETTINGS
Memilih atau menutup menu.
STILL
Menghentikan gambar bergerak.
(Fungsi STILL (DIAM) berfungsi di semua mode selain mode
USB.)
Q.MENU
Masuk ke menu cepat.
Tombol Naik/Turun/Kiri/Kanan
Mengatur fungsi atau memindah kursor.
OK ꔉ
Menampilkan mode saat ini dan menyimpan perubahan
pengaturan.
ꕣ BACK
Kembali ke layar sebelumnya.
AUTO
Mengoptimalkan layar secara otomatis di mode masukan
RGB-PC.
EXIT
Menutup jendela pengaturan.

Tombol-tombol warna
Mengatur pengaturan terperinci atau gerakan untuk setiap
menu.

yyTombol MARK digunakan bila diperlukan pembaruan perangkat lunak.
(tombol MARK tidak tersedia untuk pengguna.)

CATATAN
yySaat menggunakan Remote Kontrol, kisaran optimum kurang dari 6
meter (kiri/kanan) dan dalam lengkung 30 derajat dari penerima IR.
yyJika kabel terhubung, kisaran jarak-jauh kurang dari 3 meter (kiri/
kanan) dan dalam lengkung 30 derajat dari penerima IR.
yyAgar pengoperasian lancar, jangan menghalangi penerima IR.

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

USB

HDMI/DVI

LAN

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

VIDEO

30 ° 30 °
MARK
SOUND

키스톤
영상모드

TIMER

음량
설정메뉴

SETTINGS
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Menonton dengan Proyektor
Menonton dengan
Proyektor

Untuk memindah gambar layar ke
atas/ke bawah, sesuaikan tinggi kaki
di bagian bawah proyektor.
￼￼

Menyalakan Proyektor

1 Hubungkan kabel daya dengan
benar.

2 Setelah menunggu sebentar, tekan

tombol Sumber Daya pada kontrol
jarak-jauh atau panel kontrol.
(Lampu pada panel kontrol akan
menyala.)

3 Di layar Pilihan Bahasa, pilih sebuah
bahasa.

4 Pilih sinyal masukan dengan meng-

gunakan tombol INPUT pada kontrol
jarak-jauh.

Fokus dan Posisi Gambar
Layar
Saat gambar muncul pada layar,
periksa apakah sudah fokus dan pas
dengan layar.
￼
Cincin perbesaran

Cincin Fokus

yyUntuk menyesuaikan fokus gambar,
putar cincin fokus yang merupakan
cincin luar pada lensa proyektor.
yyUntuk menyesuaikan gambar, putar
cincin perbesaran bagian dalam.

Tombol penyesuaian kaki depan

yySambil menekan tombol penyesuaian kaki depan, sesuaikan
proyektor ke atas/ke bawah hingga
gambar layar diarahkan dengan
benar.
yySaat Anda melepas tombol penyesuaian kaki depan, kaki depan akan
dikunci pada posisi saat itu.

Menonton dengan Proyektor

1 Dalam mode Siaga, tekan tombol

Sumber Daya untuk menyalakan
proyektor.

2 Tekan tombol INPUT dan pilih sinyal
masukan yang Anda inginkan.

3 Kontrol proyektor menggunakan

tombol-tombol berikut saat menonton
layar.

Tombol
VOL -, +
MUTE
Q.MENU
RATIO
Key's

Deskripsi
Menyesuaikan tingkat
volume.
Mematikan suara proyektor.
Masuk ke menu cepat.
(lihat halaman 24)
Mengubah rasio gambar.
Menyesuaikan pengaturan
Keystone. (lihat halaman 23)

4 Untuk mematikan proyektor, tekan
tombol Sumber Daya.

Menonton dengan Proyektor
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Jangan mematikan
proyektor
Jangan mematikan proyektor
Masa pakai lampu tergantung pada lingkungan tempat menggunakan proyektor.
Anda dapat memeriksa sudah berapa
lama lampu proyektor digunakan dalam
menu Pilihan.
Pastikan mengganti lampu dalam situasi
berikut:
yyGambar proyeksi menjadi lebih
gelap atau mulai memburuk kualitasnya.
yyIndikator lampu peringatan berwarna merah.
yyPesan “Replace the lamp” (Ganti
lampu) akan muncul pada layar saat
menghidupkan proyektor.

Berhati-hatilah saat mengganti lampu
yyMatikan perangkat dengan menekan
tombol DAYA pada kontrol jarakjauh atau pada panel kontrol.
yyJangan lepaskan kabel daya saat
indikator pengoperasian berkedip
jingga, mis. kipas bekerja (sekitar
20 dtk.). Bila indikator pengoperasian berubah jingga, lepaskan kabel
daya.
yyBiarkan lampu menjadi dingin selama 1 jam sebelum menggantinya.
yyGantilah hanya dengan tipe lampu
yang sama dari reseller atau Pusat
Layanan LG Electronics.
Menggunakan lampu dari pabrikan
lain dapat merusak proyektor dan
lampu.
yyKeluarkan lamu hanya di saat
menggantinya.

yyJauhkan unit lampu dari jangkauan
anak-anak. Jauhkan lampu dari
sumber panas seperti radiator, kompor, dsb. Ada risiko kebakaran atau
hangus.
yyJangan biarkan lampu terkena cairan atau benda asing. Lampu bisa
hangus.
yyJangan memasukkan benda yang
mudah terbakar atau benda logam
ke dalam soket lampu setelah
melepaskan lampu. Hal ini dapat
menyebabkan sengatan listrik atau
merusak produk.
yyPasang erat lampu baru dengan
sekrup. Jika tidak terpasang erat,
gambar proyeksi mungkin menjadi
lebih gelap dan ada risiko kebakaran.
yyJangan menyentuh kaca depan
lampu baru atau kaca wadah lampu.
Kualitas gambar dan masa pakai
lampu bisa berkurang.

Membeli lampu pengganti
Periksa model lampu kemudian belilah
dari Pusat Layanan LG Electronics.
(Gunakan lampu yang dirancang
khusus untuk proyektor, jika tidak
dapat menyebabkan kerusakan pada
proyektor.)

Membuang lampu
Buanglah lampu bekas dengan
mengembalikannya ke Pusat Layanan
LG Electronics.
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Menonton dengan Proyektor

Pilihan Tambahan
Menyesuaikan Rasio Gambar

-

Anda dapat menyesuaikan rasio
gambar dengan menekan RATIO saat
menonton proyektor.

CATATAN
yyPilihan yang tersedia mungkin
berbeda-beda tergantung pada
sinyal masukan.
yyAnda juga dapat mengubah ukuran
gambar dengan menekan Q.MENU
atau SETTINGS.

-

-

-

16:9: Mengubah ukuran gambar
dengan rasio 16:9.

Just Scan (Tampil Utuh):
Menampilkan gambar video dalam
ukuran aslinya tanpa memotong
pinggir.

CATATAN

-

4:3: Mengubah ukuran gambar dengan rasio 4:3.

Zoom (Perbesar): Memperbesar
gambar agar pas dengan lebar layar.
Bagian atas dan bawah gambar
mungkin terpotong.
yyTekan tombol ︿ atau ﹀ untuk
memperbesar atau memperkecil
gambar.
yyTekan tombol ︿ atau ﹀ untuk
memindah gambar.

Cinema Zoom1 (Perbesar Sinema1):
Memperbesar gambar ke rasio film
layar lebar 2.35:1 tanpa distorsi.
Berkisar dari 1 hingga 16.
yyTekan tombol ︿ atau ﹀ untuk
memperbesar atau memperkecil
gambar.
yyTekan tombol ︿ atau ﹀ untuk
memindah gambar.

yyUntuk Tampil Utuh, Anda mungkin
melihat derau gambar di pinggir
layar.

-

Set By Program (Diatur Oleh
Program): Menampilkan gambar
dengan rasio gambar yang sama
dengan gambar aslinya.

CATATAN
yyJika Anda memperbesar atau memperkecil gambar, gambarnya mungkin terdistorsi.
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Menggunakan Fungsi Keystone
Untuk mencegah gambar layar menjadi
miring, Keystone menyesuaikan lebar
atas dan bawah gambar jika proyektor
tidak diatur pada sudut yang tepat ke
layar.
Karena fungsi Keystone dapat menyebabkan kualitas gambar layar menurun,
maka gunakan fungsi ini hanya bila tidak
mungkin mengatur proyektor pada sudut
yang optimum.
￼￼
Keystone

Menggunakan Daftar Masukan
Menggunakan Daftar Masukan

1 Tekan tombol INPUT untuk mengak-

ses sumber masukan.
- Mode masukan yang terhubung
akan ditampilkan lebih dahulu. Perhatikan, komponen selalu diaktifkan.

INPUT List

Component 1

ꔂ Move ꔉ OK

Component 2

USB

AV

RGB-PC1

RGB-PC2

HDMI
Exit

Input Label

2 Pilih sinyal masukan dengan tombol

INPUT. Proyektor hanya dipindah
ke mode masukan yang terhubung.
Anda dapat menggunakan tombol ︿,
﹀, ︿ atau ﹀ untuk berpindah-pindah
di antara semua mode masukan.

1

2

Memilih Label Masukan
Sesuaikan layar dengan tombol
Key's.
• Kisaran nilai Keystone adalah
sebagai berikut.
Kiri atas (H: 0 ~ 100, V: 0 ~ 100)
Kanan atas (H: -100 ~ 0, V: 0 ~ 100)
Kiri bawah (H: 0 ~ 100, V: -100 ~ 0)
Kanan bawah (H: -100 ~ 0, V: -100
~ 0)
Tekan tombol OK setelah
penyesuaian.

Anda dapat memilih label masukan untuk menampilkan perangkat mana yang
terhubung ke suatu port masukan.
Input Label
◀

▶

Component 1 ◀

▶

Component 2 ◀

▶

RGB-PC1

◀

▶

RGB-PC2

◀

▶

AV

Close

1 Tekan tombol INPUT untuk me-

nampilkan layar sumber masukan.

2 Tekan tombol MERAH.
3 Gunakan tombol ︿ atau ﹀ untuk

bergulir ke salah satu sumber masukan.

4 Gunakan tombol ︿ atau ﹀ untuk
memilih nama perangkat.
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Fungsi Blank (Kosong)
Menggunakan Fungsi Blank (Kosong)
Fungsi ini mungkin efektif bila Anda
perlu menarik perhatian peserta saat
rapat atau pelatihan.

1 Tekan tombol BLANK, maka layar

akan ditutup dengan warna latar
belakang.
Anda dapat mengubah warna latar
belakang dengan merujuk "Memilih
warna latar untuk Blank Image
(Gambar Kosong)".

2 Tekan sembarang tombol untuk

menghilangkan fungsi blank (kosong).
Untuk menutupi layar buat sementara, tekan tombol BLANK pada kontrol
jarak-jauh.
Jangan menghalangi lensa dengan
suatu benda saat proyektor dijalankan.
Hal tersebut dapat menyebabkan
proyektor jadi kepanasan dan
meleleh atau bahkan menyebabkan
kebakaran.

Memilih warna latar untuk Blank
Image (Gambar Kosong)

1 Tekan tombol SETTINGS.
2 Tekan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk
memilih OPTION(PILIHAN) dan
tekan tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀

untuk memilih Blank Image (Gambar
Kosong) dan tekan tombol OK.

4 Gunakan tombol ︿ atau ﹀ untuk

berpindah ke pengaturan atau pilihan
yang Anda inginkan dan tekan tombol
OK.

Menggunakan Menu
Cepat
Anda dapat menyesuaikan menu yang
sering digunakan.

1 Tekan Q.MENU untuk mengakses
menu cepat.

2 Tekan tombol ︿ atau ﹀ untuk

bergulir menyusuri menu berikut dan
tekan OK.

Menu
Deskripsi
Aspect Ratio
Mengubah rasio
(Rasio Gambar) gambar. (lihat halaman 22)
Picture Mode
Mengubah mode
(Mode Gambar) gambar. (lihat
halaman 42)
Energy Saving Menyesuaikan
(Hemat Energi) kecerahan.
Clear Voice II
Membuat suara dari
(Suara Jernih II) proyektor jadi jernih
dan jelas.
Sound Mode
Mengatur mode
suara.
(Mode Suara)
Sleep Time
Proyektor dimatikan
(Waktu Tunggu) pada waktu yang
ditetapkan.
PJT Mode
Membalik gambar
proyeksi secara
(Mode PJT)
vertikal atau secara
horizontal.
USB Device
Memutuskan koneksi dengan perangkat
(Perangkat
USB.
USB)

3 Tekan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk
bergulir menyusuri berbagai menu
berikut.

HIBURAN
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HIBURAN
Menggunakan SCREEN SHARE
1 Aktifkan fungsi SCREEN SHARE terkait pada perangkat yang ingin Anda
hubungkan.

2 Hubungkan Proyektor dari daftar pencarian pada perangkat yang ingin Anda

hubungkan. (Saat Anda menghubungkan Proyektor ke laptop, masukkan Kode
PIN yang ditampilkan di layar. Permintaan Kode PIN hanya akan ditampilkan saat
terhubung pertama kali.)

3 Jika perangkat yang dituju menerima permintaan, SCREEN SHARE akan dimulai.
PERHATIAN
yyWindows 7/8/8.1 kompatibel dengan SCREEN SHARE saat Anda menggunakan
fungsi ini. Namun beberapa komputer mungkin tidak kompatibel dengan SCREEN
SHARE.
yyPerangkat Android versi ICS, Jellybean, dan Kitkat dari produk LG dijamin semuanya kompatibel.
yySaat terhubung melalui SCREEN SHARE, direkomendasikan untuk menempatkan
perangkat dekat dengan proyektor.
yyTingkat respons dan kualitas gambar mungkin berbeda tergantung pada lingkungan pengguna.
yyUntuk informasi lebih lanjut tentang perangkat yang ingin Anda hubungkan, lihatlah
buku manual pemilik.
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HIBURAN

MEDIA SAYA
Menghubungkan Perangkat
USB
Bila perangkat penyimpanan USB telah
terhubung, layar penyesuaian USB akan
muncul. Anda tidak dapat menuliskan
atau menghapus data di perangkat USB.
Hubungkan sebuah stik memori USB
seperti yang ditampilkan di bawah.

Melepas Perangkat USB

1 Tekan tombol Q.MENU.
2 Gunakan tombol ︿ atau ﹀

untuk berpindah ke USB Device
(Perangkat USB) dan tekan tombol
OK.

3 Lepaskan perangkat USB.
CATATAN

Drive flash USB

￼

yySetelah perangkat USB diputuskan,
maka ia tidak dapat dibaca. Lepaskan perangkat USB dan hubungkan
lagi.

HIBURAN

Tip untuk Menggunakan Perangkat USB
yyHanya perangkat penyimpanan USB
yang dapat dikenali.
yyHub USB tidak didukung.
yyPerangkat penyimpanan USB yang
menggunakan driver sendiri mungkin
tidak akan dikenali.
yyKecepatan pengenalan perangkat
penyimpanan USB akan tergantung
pada tiap perangkat.
yyJika perangkat USB biasa tidak
bekerja, maka lepaskan dan hubungkan kembali. Jangan matikan proyektor atau mencabut perangkat USB
saat perangkat USB yang terhubung
sedang bekerja. Perangkat USB atau
berkas tersimpan mungkin rusak.
yyJangan hubungkan perangkat penyimpanan USB yang telah dimanipulasi pada PC. Proyektor mungkin tidak
beroperasi dengan benar atau gagal
memutar berkas. Gunakan perangkat
penyimpanan USB yang berisi berkas
musik, foto, video, atau dokumen
biasa.
yyHarap gunakan hanya perangkat
penyimpanan USB yang diformat
sebagai sistem berkas FAT16, FAT32,
atau NTFS yang disediakan oleh
Windows. Jika perangkat penyimpanan diformat dengan program selain
Windows, mungkin perangkat tidak
akan dikenali.
yyHarap hubungkan daya listrik ke
perangkat penyimpanan USB yang
memerlukan catu daya eksternal. Jika
tidak, perangkat mungkin tidak akan
dikenali.

27

yyHarap hubungkan perangkat penyimpanan USB dengan kabel yang disediakan oleh pabrikan USB tersebut.
Bila Anda menggunakan kabel yang
bukan disediakan oleh pabrikan USB
atau kabelnya terlalu panjang, perangkat tersebut mungkin tidak dikenali.
yyBeberapa perangkat USB mungkin tidak didukung atau tidak dapat bekerja
dengan benar.
yyJika folder atau berkas terlalu panjang, maka tidak akan dikenali dengan
benar.
yyCara pengurutan berkas dalam
perangkat penyimpanan USB sama
dengan di Windows XP. Hingga 100
karakter bahasa Inggris boleh digunakan untuk nama berkas.
yyData perangkat USB bisa rusak,
sehingga direkomendasikan untuk
mencadangkan berkas yang penting.
Pengguna bertanggung jawab terhadap manajemen data. Pabrikan tidak
bertanggung jawab.
yyDirekomendasikan untuk menggunakan stik memori USB 32 GB atau
kurang dan hard disk USB 1 TB atau
kurang. Perangkat USB yang kapasitasnya melebihi rekomendasi mungkin
tidak bekerja dengan benar.
yyJika perangkat penyimpanan USB biasa tidak bekerja dengan benar, maka
lepaskan dan hubungkan kembali.
yyJika hard drive eksternal USB yang
memiliki fungsi penghematan daya
tidak bekerja, matikan hard drive dan
hidupkan lagi untuk membuatnya
bekerja lagi dengan benar.
yyPerangkat penyimpanan USB yang
lebih rendah dari USB 2.0 juga didukung. Walau demikian, perangkat ini
mungkin tidak bekerja dengan benar
dalam daftar film.
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Menonton Video
Dalam Daftar Film, Anda dapat menonton film yang tersimpan pada perangkat USB
terhubung.

Tip untuk Pemutaran Video
yyBeberapa subjudul yang dibuat oleh
pengguna mungkin tidak bekerja.
yyBeberapa karakter istimewa tidak
didukung dalam subjudul.
yyTag HTML tidak didukung dalam subjudul.
yyInformasi waktu dalam berkas subjudul harus tersusun dalam urutan
menaik agar dapat memutarnya
dengan benar.
yyMengubah font dan warna dalam
subjudul tidak didukung.
yyBahasa yang tidak ditetapkan dalam
bahasa subjudul tidak didukung. (lihat
halaman 33)
yyBerkas subjudul 1 MB atau lebih
mungkin tidak didukung.
yyLayar dapat mengalami gangguan
sementara (gambar terhenti, pemutaran lebih cepat, dsb.) bila bahasa
audio diubah.
yyBerkas video yang rusak mungkin
tidak akan diputar dengan benar,
atau beberapa fungsi mungkin tidak
tersedia.
yyBerkas video yang dibuat oleh beberapa enkoder mungkin tidak dapat
diputar kembali.
yyAudio atau video mungkin hanya
didukung tergantung pada struktur
paket video atau audio berkas video
tersebut.
yyBerkas video dengan resolusi yang
lebih tinggi dari batas maksimum
yang didukung untuk setiap bingkai
mungkin tidak akan diputar dengan
benar.

yyFile video dalam format selain dari
yang ditetapkan di sini mungkin tidak
akan diputar.
yyStreaming berkas yang berisi GMC
(Global Motion Compensation) atau
Qpel (Quarterpel Motion Estimation)
tidak didukung.
yyHingga 10.000 blok sinkronisasi didukung dalam berkas subjudul.
yyKelancaran pemutaran tidak dijamin
untuk berkas yang dikodekan dengan
level 4.1 atau yang lebih tinggi dalam
H.264/AVC.
yyBerkas video yang lebih besar dari 30
GB (Gigabyte) tidak didukung.
yyPemutaran video via koneksi USB
yang tidak mendukung kecepatan
tinggi mungkin tidak bekerja dengan
benar.
yyBerkas video dan berkas subjudulnya
harus diletakkan dalam folder yang
sama. Nama berkas video dan nama
berkas subjudulnya harus sama untuk
menampilkan subjudul dengan benar.
yySaat menonton video menggunakan
fungsi daftar film, Anda tidak dapat
menyesuaikan mode gambar.
yyTrick Mode (Mode Trik) tidak
mendukung fungsi selain ꕙ jika
berkas video tidak mempunyai
informasi indeks.
yySaat memutar berkas video menggunakan jaringan, Trick Mode (Mode
Trik) dibatasi hingga kecepatan 2X.
yyNama berkas video yang berisi
karakter khusus mungkin tidak dapat
diputar.

HIBURAN
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Berkas yang Didukung
Ekstensi Kategori
kodek

Tipe kode
VC-1 Advanced Profile

.asf
.wmv

Kodek
video

Kodek
Audio
Kodek
video
.divx
.avi
Kodek
Audio

.mp4
.m4v

.mkv

.ts
.trp
.tp

.vob

.mpg
.mpeg
.mpe

Kodek
video
Kodek
Audio

VC-1 Simple
dan Main Profile
WMA Standard
WMA 9 Professional
DivX3.11
DivX4
DivX5
DivX6
XViD
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
WMA Standard
WMA 9 Professional
H.264 /AVC
MPEG-4 Part 2
HE-AAC

Kodek
video

H.264 /AVC

Kodek
Audio

HE-AAC
Dolby Digital

Kodek
video

Kodek
Audio
Kodek
video
Kodek
Audio
Kodek
video
Kodek
Audio

H.264 /AVC
MPEG-2
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
HE-AAC
MPEG-1
MPEG-2
Dolby Digital
LPCM
MPEG-1 Layer I, II

Dukungan Profil/Tingkat
Advanced Profile @ Level 3 (mis. 720p 60, 1080i
60, 1080p 30)
Hanya berkas yang memenuhi standar SMPTE
421M VC-1 yang dapat diputar langsung.
Simple Profile @ Medium Level (mis. CIF, QVGA)
Main Profile @ High Level (mis. 1080p 30)
Hanya berkas yang memenuhi standar SMPTE
421M VC-1 yang dapat diputar langsung.

Advanced Simple Profile (720p/1080i)
Advanced Simple Profile (720p/1080i)

Main Profile @ Level 4.1
High Profile @ Level 4.1 (mis. 720p 60, 1080i 60,
1080p 30)
Advanced Simple Profile (720p/1080i)
HE-AAC-LC dan HE-AAC
Main Profile @ Level 4.1
High Profile @ Level 4.1 (mis. 720p 60, 1080i 60,
1080p 30)
HE-AAC-LC dan HE-AAC
Main Profile @ Level 4.1
High Profile @ Level 4.1 (mis. 720p 60, 1080i 60,
1080p 30)
Main Profile @ High Level (mis. 720p 60, 1080i
60)

HE-AAC-LC dan HE-AAC
Main Profile @ High Level (mis. 720p 60, 1080i
60)

MPEG-1
MPEG-1 Layer I, II

Hanya berkas yang dikonfigurasi dengan benar
untuk TS, PS, atau ES yang dapat dialirkan.
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Berkas Audio yang Didukung
No

Kodek
Audio

Laju bit

Laju sampling

1 MP3

32 Kbps - 320 Kbps

32 kHz - 48 kHz

2 AC3

32 kbps - 640 kbps

32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

3 MPEG

32 kbps - 448 kbps

32 kHz - 48 kHz

AAC,
4
HEAAC

24 kbps - 3.844 kbps

8 kHz - 96 kHz

5 CDDA

1,44 kbps

44,1 kHz

1,41 Mbps - 9,6 Mbps

Multi-program:
44,1 kHz, 88,2 kHz /
48 kHz, 96 kHz
Stereo: 176,4 kHz,
192 kHz

6 LPCM

Keterangan
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Menjelajahi Daftar Film
Memutar berkas video yang disimpan
dalam perangkat yang terhubung.

1 Hubungkan perangkat penyimpanan

5 Kontrol pemutaran dengan menggunakan tombol-tombol berikut.

USB.

2 Tekan tombol USB.
3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk memilih Movie List (Daftar
Film) dan tekan tombol OK.

��
�

4 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
❷

❸ ❹

❺

page 1/1

Movie List

USB STORAGE DEVICE

book

doc

pic

꘧ Page Change

vid

page 1/1

Butterfly_...
01:34:33

d

ꔅ Go to root folder

ꔅ Go to upper folder

❻

Exit

❼

�

Item
◀▶

untuk memilih berkas yang Anda
inginkan dan tekan tombol OK.

❶

�

❽

lebih atas.

❹ Halaman saat ini/Total jml. halaman
folder

❺ Halaman saat ini/Total jml. halaman
berkas

❻ Berpindah ke tingkat folder yang
paling atas.

❼ Berpindah ke tingkat folder yang
lebih atas.

❽ Keluar dari Daftar Film.

� HideHide

ExitExit

Deskripsi
Menampilkan posisi pemutaran saat ini.
Anda dapat menggunakan
tombol ＜ atau ＞ untuk
berpindah maju atau mundur.

ꕖ

Melanjutkan pemutaran
normal.

ꕘ

Menghentikan sementara
pemutar media.
Jika tidak ada tombol yang
ditekan pada kontrol jarakjauh selama 10 menit
setelah jeda, pemutaran
akan dimulai lagi.
Menampilkan dalam
ꕘ ꕙ gerakan lambat.
Bila tombol ini ditekan,
kecepatan pemutaran akan
diubah.
: x2, x4, x8, x16, x32

Berkas tidak normal

❷ Daftar Berkas
❸ Berpindah ke tingkat folder yang

ꜩ
Option
Q.MENU Option

Menghentikan pemutaran
dan mengembalikan ke
Daftar Film.

Gambar mini

Berkas tidak didukung

�

ꕗ

Deskripsi
❶

01:02:30 / 02:30:25

�

ꕎ

Anda dapat menggunakan
mode Hemat Energi.

Option
(Pilihan)
Hide (Sembunyikan)
Exit

Jendela pop-up akan muncul.
Menyembunyikan baris pemutaran. Tekan tombol OK
untuk memunculkan baris
pemutaran.
Mengembalikan ke layar

Movie List (Daftar Film).
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Mengatur pilihan

1 Tekan tombol Q.MENU.
2 Gunakan tombol ︿ atau ﹀ untuk

berpindah ke pilihan yang diinginkan
dan tekan tombol OK.

Item
Subtitle
Language
(Bahasa
Subjudul)

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk mengatur setiap item.

Set Video Play. (Mengatur Pemutaran
Video.)
Item
Picture
Size
(Rasio
Gambar)

Deskripsi
Memilih rasio gambar.
yyFull (Penuh): Berkas
diputar dalam mode
layar penuh sesuai dengan rasio gambar video.
yyOriginal: Menampilkan
video dalam rasio gambar aslinya.
Audio
Memungkinkan Anda
Language memilih bahasa yang
Anda inginkan untuk
(Bahasa
berkas berisi beberapa
Audio)
trek audio. Pilihan ini tidak
tersedia jika berkas hanya
berisi satu trek audio.

Repeat
(Mengulang)

Deskripsi
Subjudul dapat diaktifkan
atau dinonaktifkan.
Language (Bahasa):
Salah satu bahasa yang
tersedia dapat dipilih.
yyCode Page (Halaman
Kode): Seperangkat
karakter yang dapat dipilih untuk digunakan bagi
subjudul.
Pada dasarnya, subjudul ditampilkan dalam
bahasa yang dikonfigurasi dalam OPTION
(PILIHAN) → Menu
Language. (Bahasa
Menu.)
yySync: Jika subjudul
tidak disinkronkan dengan video, Anda dapat
menyesuaikan kecepatannya pada satuan 0,5
detik.
yyPosition (Posisi): Memindah lokasi subjudul.
yySize (Ukuran): Mengubah ukuran font
subjudul.
Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi pengulangan.
Bila dinonaktifkan, berkas
berikutnya dapat diputar
lagi secara berurutan jika
nama berkas sama.

HIBURAN

yyBahasa Subjudul
Bahasa
SubBahasa
judul
Latin1
Inggris, Spanyol, Irlandia,
Welsh, Prancis, Jerman,
Italia, Belanda, Swedia,
Finnish, Portugis, Denmark, Rumania, Norwegia,
Albania, Gaelic, Katalan,
Valensia
Latin2
Bosnia, Polandia, Kroasia,
Cheska, Slovakia, Slovenia,
Serbia, Hongaria
Latin4
Estonia, Latvia, Lithuania
Yunani Yunani
Cyrillic Bulgaria, Rusia, Ukraina,
Kazakh, Makedonia
Ibrani
Ibrani
Cina
Cina
Korea
Korea
Arab
Arab
Turki
Turki
Thai
Thai
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Set Video. (Mengatur Video)
Anda dapat mengubah pengaturan
video.
(Lihat "Atur PICTURE" pada halaman
42.)
Set Audio. (Pengaturan Audio)
Anda dapat mengubah pengaturan
audio.
(Lihat "Pengaturan AUDIO" pada halaman 46.)
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Mendaftarkan kode DivX
Harap periksa kode DivX Anda.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai
proses pendaftaran, kunjungi www.divx.
com/vod. Setelah pendaftaran, Anda
dapat menikmati konten VOD yang
dilindungi oleh DivX ® DRM.

1 Dari menu HOME masuk ke menu
OPTION (PILIHAN) dan tekan
DivX(R) VOD.
Registration
Deregistration
Close

Untuk membatalkan pendaftaran
kode DivX
Gunakan kode penonaktifan DivX untuk
menonaktifkan fungsi DRM pada DivX.

1 Dari menu HOME masuk ke menu
OPTION (PILIHAN) dan tekan
DivX(R) VOD.

2 Gunakan tombol ︿ atau ﹀ untuk
berpindah ke Deregistration
(Pembatalan Pendaftaran) dan
tekan tombol OK.

3 Pilih Yes (Ya).

2 Tekan tombol ︿ atau ﹀ untuk

Your product is already registered.
Are you sure you want to deregister?

berpindah ke Registration
(Pendaftaran) dan tekan tombol OK.
i

You must register your device
to play DivX(R) DRM protected videos.
Registration Code: XXXXXXXXXX
Register at http://vod.divx.com

Close

￼ ￼
3 Periksa kode pendaftaran DivX.
CATATAN
yyAnda tidak dapat menggunakan
kode pendaftaran DivX yang diberikan untuk perangkat lain. Pastikan
menggunakan kode pendaftaran
DivX yang diberikan untuk perangkat Anda.
yyBerkas video atau audio yang tidak
diubah dengan kodek DivX standar
mungkin rusak atau tidak diputar.

Yes

No

⬇
i

Deregistration code: XXXXXXXX
Deregister at http://vod.divx.com
Continue with registration?

Yes

No

CATATAN
yyApa yang dimaksud dengan DRM
[Digital Rights Management]?Ini
adalah teknologi dan layanan yang
mencegah penggunaan ilegal atas
konten digital untuk melindungi
manfaat dan hak pemilik hak cipta.
Berkas dapat diputar setelah lisensi
diverifikasi melalui metode online,
dsb.

HIBURAN

Menampilkan Foto

❶

Anda dapat melihat foto yang tersimpan
pada perangkat terhubung.

Berkas Foto
FOTO (*.JPEG)
Baseline: 64 piksel (lebar) x 64 piksel
(tinggi) - 15.360 piksel (lebar) x 8.640
piksel (tinggi)
Progressive: 64 piksel (lebar) x 64 piksel
(tinggi) - 1.920 piksel (lebar) x 1.440
piksel (tinggi)
yyHanya berkas JPEG yang didukung.
yyBerkas yang tidak didukung akan
ditampilkan dalam bentuk ikon.
yyPesan kesalahan akan ditampilkan
untuk berkas yang rusak atau format
berkas yang tidak dapat diputar.
yyBerkas yang rusak mungkin tidak
ditampilkan dengan benar.
yyMungkin perlu waktu untuk melihat
gambar resolusi tinggi di layar penuh.

Menjelajahi Daftar Foto

1 Hubungkan perangkat penyimpanan
USB.

2 Tekan tombol USB.
3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk memilih Photo List (Daftar
Foto) dan tekan tombol OK.

4 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk memilih berkas yang Anda
inginkan dan tekan tombol OK.

￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

❷

❸

Photo List

USB STORAGE DEVICE

d

book

doc

pic

❺

❹
page 1/1
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꘧Page Change

vid

page 1/1

Butterfly_...
06/09/2010

ꔅ Go to root folder

ꔅ Go to upper folder

Exit

❻

❼

❽

Deskripsi
❶ Gambar mini
Berkas tidak normal

Berkas tidak didukung

❷ Daftar Berkas
❸ Berpindah ke tingkat folder yang
lebih atas.

❹ Halaman saat ini/Total jml. halaman
folder

❺ Halaman saat ini/Total jml. halaman
berkas

❻ Berpindah ke tingkat folder yang
paling atas.

❼ Berpindah ke tingkat folder yang
lebih atas.

❽ Mematikan
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5 Kontrol pemutaran dengan

menggunakan tombol-tombol berikut.

01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/4]

Item
Deskripsi
Exit
Keluar dari tampilan foto
(Keluar) selayar penuh.

Mengatur pilihan

1 Tekan tombol Q.MENU.
2 Gunakan tombol ︿ atau ﹀ untuk
Slideshow

BGM

Item

Slide
show
(Tayangan slide)

BGM

�

ꔦ

Option
(Pilihan)
Hide
(Sembunyikan)

ꔦ

Q.MENU

Option

Hide

Exit

Deskripsi
Memilih foto sebelumnya
atau foto berikutnya.
Menampilkan semua foto
dalam tayangan slide.
Atur Slide Speed (Kecepatan Slide) dalam menu
Option (Pilihan) → Set
Photo View (Atur Tampilan Foto).
Anda dapat mendengarkan
musik sambil melihat foto
dalam ukuran penuh.
Atur BGM dalam menu Option (Pilihan) → Set Photo
View (Atur Tampilan Foto).
Memutar foto.
Memutar foto 90°, 180°,
270°, atau 360° searah
jarum jam.
Foto tidak dapat diputar jika
lebarnya lebih besar dari
tinggi resolusi maksimum
yang didukung.
Memperbesar atau memperkecil foto.
Tekan tombol biru untuk
memperbesar gambar.
Anda dapat menggunakan
mode Hemat Energi.
Jendela pop-up pengaturan
akan muncul.
Menyembunyikan menu pada
layar ukuran penuh. Untuk
melihat menu, tekan tombol
OK pada kontrol jarak-jauh.

berpindah ke pilihan yang diinginkan
dan tekan tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk mengatur setiap item.

Set Photo View (Atur Tampilan Foto).
Item
Slide speed
(Kecepatan
slide)
BGM

Repeat
(Mengulang)
Random
(Pemutaran
Acak)

Deskripsi
Memilih kecepatan
tayangan slide.
Memilih folder musik untuk musik latar belakang.
yyAnda tidak dapat
mengubah folder
musik saat musik latar
belakang diputar.
yyUntuk musik latar belakang, hanya dapat
dipilih folder dari
perangkat yang sama.
Memilih pemutaran
berulang.
Memilih pemutaran
acak.

Set Video. (Mengatur Video)
Anda dapat mengubah pengaturan
video.
(Lihat "Atur PICTURE" pada halaman 42.)
Set Audio. (Pengaturan Audio)
Anda dapat mengubah pengaturan
audio.
(Lihat "Pengaturan AUDIO" pada halaman 46.)

HIBURAN

Mendengarkan Musik
Anda dapat memutar berkas audio pada
perangkat terhubung.

Berkas Audio
*.MP3
Kisaran laju bit 32 Kbps - 320 Kbps
yyLaju sampling MPEG1 Layer 3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
yyLaju sampling MPEG2 Layer 3:
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Menjelajahi Daftar Musik

1 Hubungkan perangkat penyimpanan

❶

❷

❸

Music List

USB STORAGE DEVICE

❺

❹
page 1/1
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꘧Page Change

Drive1

page 1/1

Butterfly_...
00:03:25

ꔅ Go to root folder

❻

ꔅ Go to upper folder

Exit

❼

❽

Deskripsi
❶ Gambar mini
Berkas tidak normal

USB.

2 Tekan tombol USB.
3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk memilih Music List (Daftar
Musik) dan tekan tombol OK.

4 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk memilih berkas yang Anda
inginkan dan tekan tombol OK.

Berkas tidak didukung

❷ Daftar Berkas
❸ Berpindah ke tingkat folder yang
lebih atas.
❹ Halaman saat ini/Total jml. halaman folder
❺ Halaman saat ini/Total jml. halaman berkas
❻ Berpindah ke tingkat folder yang
paling atas.
❼ Berpindah ke tingkat folder yang
lebih atas.
❽ Mematikan
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5 Kontrol pemutaran dengan menggunakan tombol-tombol berikut.

page 1/1

Music List

USB STORAGE DEVICE

Drive1

꘧Page Change

page 1/1

Butterfly_...
00:03:25

Mengatur pilihan

1 Tekan tombol Q.MENU.
2 Gunakan tombol ︿ atau ﹀ untuk

berpindah ke pilihan yang diinginkan
dan tekan tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
002. - B02.mp3

�

Q.MENU

Item
◀▶
ꕗ
ꕖ
ꕘ
ꕎ

Option
(Pilihan)

untuk mengatur setiap item.

��

02:30 / 03:25
Option

Hide

Exit

Deskripsi
Mengubah posisi pemutaran.
Menghentikan pemutaran.
Melanjutkan pemutaran
normal.
Menghentikan sementara
pemutar media.
Memutar berkas sebelumnya/berikutnya.
Anda dapat menggunakan
mode Hemat Energi.
Mengatur Option
(Pilihan) daftar musik.

Hide
Menyembunyikan baris
(Sembun- pemutaran.
yikan)
Tekan tombol OK untuk
memunculkan baris pemutaran.
Exit
Mengembalikan ke layar
(Keluar) Music List (Daftar Musik).

Set Audio Play (Atur Pemutaran
Audio)
Item
Repeat
(Mengulang)
Random
(Acak)

Deskripsi
Memilih pemutaran
berulang.
Memilih pemutaran
acak.

Set Audio. (Pengaturan Audio)
Anda dapat mengubah pengaturan
audio.
(Lihat "Pengaturan AUDIO" pada halaman 46.)
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Menampilkan Berkas
Anda dapat melihat berkas dokumen
yang tersimpan pada perangkat terhubung.

Format Berkas Yang Didukung
XLS, DOC, PPT, TXT, XLSX, PPTX,
DOCX, PDF 			
Microsoft Office 97/2000/2002/2003/2007
Adobe PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/ 1.4
yyPenampil Berkas mengatur ulang
dokumen, sehingga mungkin tampak
berbeda dengan yang ditampilkan di
PC.
yyUntuk dokumen yang berisi gambar,
resolusinya mungkin tampak lebih
rendah saat proses pengaturan.
yyJika dokumen tersebut besar atau
berisi banyak halaman, pemuatannya
mungkin butuh waktu lama.
yyFont yang tidak didukung mungkin
diganti dengan font lainnya.
yyPenampil berkas tidak dapat
membuka dokumen Office yang berisi
banyak gambar resolusi tinggi. Jika
demikian, kurangi ukuran berkas
gambar, simpan pada perangkat
penyimpanan USB dan jalankan lagi
penampil berkas atau hubungkan PC
Anda ke proyektor dan buka berkas
tersebut pada PC Anda.

Layar Daftar Berkas

1 Hubungkan perangkat penyimpanan
USB.

2 Tekan tombol USB.
3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau

﹀ untuk memilih File List (Daftar
Berkas) dan tekan tombol OK.

4 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀
untuk memilih berkas yang Anda
inginkan dan tekan tombol OK.
❷

❶

page 1/1

File List

USB STORAGE DEVICE

DOC

PPT

HWP
Butterfly_...
06/09/2010

TXT

ꔅ Go to root folder

❺

❹

❸

꘧Page Change

Drive1

page 1/1

PDF

XLS

ꔅ Go to upper folder

❻

Exit

❼

Deskripsi
❶ Daftar Berkas
❷ Berpindah ke tingkat folder yang
lebih atas.
❸ Halaman saat ini/Total jml. halaman folder
❹ Halaman saat ini/Total jml. halaman berkas
❺ Berpindah ke tingkat folder yang
paling atas.
❻ Berpindah ke tingkat folder yang
lebih atas.
❼ Mematikan
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5 Kontrol pemutaran dengan menggu-

nakan tombol-tombol berikut.
yyBila Anda menekan tombol Go
Page (Buka Halaman), sebuah jendela tempat Anda dapat memasukkan nomor halaman akan muncul.
Bila Anda memasukkan halaman
yang dituju, Anda dapat berpindah
ke halaman tersebut.
yyTekan tombol volume untuk zoom in
(memperbesar) atau memperbesar
(memperkecil).
1. Tekan tombol OK.
2. Tekan tombol Naik/Turun/Kiri/
Kanan untuk berpindah ke Buka
Halaman atau Perbesar.

Go page

ꔦ Zoom

Q.MENU

Option

Hide

Exit

Item
Deskripsi
Go page Berpindah ke halaman
(Buka yang Anda inginkan.
halaman) Gunakan tombol Naik/
Turun/Kiri/Kanan untuk
memilih halaman dan tekan
tombol OK.
Zoom Memperbesar atau mem(Perbe- perkecil foto.
sar)
Option Mengatur Option (Pili(Pilihan) han) untuk File Viewer
(Penampil Berkas).
Hide
Menyembunyikan menu.
(Sembu- Tekan tombol OK untuk
nyikan) memunculkannya.
Exit
Mengembalikan ke layar
(Keluar) File Viewer (Penampil
Berkas).

Set FileViewer Option (Pengaturan
Pilihan Penampil Berkas)
Item
Loading
Page One
by One
(Memuatkan Halaman Satu
Per Satu)

Deskripsi
On
Memuat dan me(Aktif) nampilkan halaman satu per satu.
Waktu pemuatan
awal singkat
namun halaman
yang padat isinya
mungkin ditampilkan lambat.
Off
Memuat semua
(Non- halaman berkas ke
aktif) memori sebelum Anda mulai
menampilkannya.
Waktu pemuatan
awal lama namun
Anda dapat menyusuri halaman dengan cepat setelah
pemuatan selesai.
Jika berkas terlalu
besar, pemuatan
semua halaman
bisa gagal.
Image
Anda dapat mengatur
kualitas gambar yang
Quality
disertakan dalam doku(Kualitas
men. 3 tingkatan, misalnya,
Gambar)
rendah/medium/tinggi.
Kualitas gambar yang lebih
tinggi mungkin ditampilkan
dalam kecepatan lambat
pada layar.
Initial Doc- Memilih metode penyusuument Ar- nan dokumen awal.
rangement
(Susunan
Dokumen
Awal)
Pengaturan File Viewer (Tampilan
Berkas) adalah pengaturan dasar, jadi
tutuplah dokumen yang saat ini dibuka
untuk menerapkan perubahan pada
dokumen baru.

MENYESUAIKAN PENGATURAN
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Pengaturan
1 Tekan tombol SETTINGS.
2 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk memilih item yang diinginkan dan tekan
tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk mengatur item yang diinginkan dan tekan
tombol OK.

4 Tekan tombol EXIT bila selesai.
Menu

Deskripsi

PICTURE
(GAMBAR)

Menyesuaikan kualitas gambar untuk tampilan yang
optimum.

AUDIO

Menyesuaikan kualitas suara dan tingkat volume.

TIME
(WAKTU)

Mengatur pengaturan yang berhubungan dengan
waktu.

OPTION
(PILIHAN)

Menyesuaikan pengaturan umum.

INPUT
(MASUKAN)

Memungkinkan Anda memilih masukan yang diinginkan.

MY MEDIA
(MEDIA SAYA)

Mengakses berkas foto, musik, film, dan berkas dokumen.
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Atur PICTURE
1 Tekan tombol SETTINGS.
2 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk memilih

PICTURE

ꔂ Move ꔉ OK

•

Energy Saving : Minimum

•

Picture Mode : Eco

PICTURE dan tekan tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk

mengatur item yang diinginkan dan tekan tombol
OK.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan
tombol ꕣ.

• Contrast

50

•

Brightness

50

•

Sharpness

•

Color

70

•

Tint

0

•

Advanced Control

•

Picture Option

5
R

G

4 Tekan tombol EXIT bila selesai.

Pengaturan gambar yang tersedia diterangkan sebagai berikut.
Item
Energy Saving
(Hemat Energi)
Picture Mode
(Mode Gambar)

Deskripsi
Menghemat konsumsi daya dengan menyesuaikan kecerahan
layar.
Memilih salah satu gambar preset atau menyesuaikan pilihan di
setiap mode untuk mendapatkan kinerja layar terbaik. Anda juga
dapat menyesuaikan berbagai pilihan lanjutan pada setiap mode.
Mode
Vivid
Memaksimumkan efek visual pada video.
(Jelas)
Menampilkan gambar sebening kristal dengan menyempurnakan kontras, kecerahan, dan ketajaman.
Standard Menampilkan gambar dengan kontras, kecerahan,
(Standar) dan ketajaman normal.
Eco
Fitur Energy Saver (Penghemat Energi) mengubah pengaturan pada Proyektor untuk mengurangi konsumsi daya.
Cinema
Mengoptimumkan gambar untuk film.
(Sinema)
Game (Per- Mengoptimumkan gambar untuk bermain game bagi
mainan)
tampilan yang bergerak cepat.
Expert 1/2
(Pakar 1/2)
Black
Mode
(Mode
hitam)

Menyesuaikan pengaturan gambar terperinci.
Memberikan kualitas gambar yang dioptimumkan pada
layar berwarna gelap atau papan tulis dengan menghilangkan warna gambar masukan dan membalik kontras.
* Mode hitam hanya tersedia bila masukan eksternal
diatur ke RGB-PC1, RGB-PC2, atau HDMI dan
resolusi diatur ke 1024 x 768.
* J ika Anda mengubah resolusi ke nilai selain 1024 x 768
sementara mode gambar diatur ke mode hitam, mode
gambar secara otomatis diatur ulang ke nilai awal.
* Anda tidak dapat mengontrol pengaturan gambar
bila mode gambar diatur ke mode hitam.

MENYESUAIKAN PENGATURAN

Item
Contrast
(Kontras)
Brightness
(Kecerahan)
Sharpness
(Ketajaman)
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Menambah atau mengurangi gradien sinyal video.

Menyesuaikan tingkat dasar sinyal video agar gambar lebih
terang atau lebih gelap.
Menyesuaikan tingkat ketajaman di pinggir area terang dan
gelap pada gambar. Semakin rendah tingkatnya, semakin lembut
tampilan gambarnya.
Ketajaman Vertikal dan Horizontal hanya tersedia dalam Sinema
dan Pakar1/2.
Color (Warna) Menyesuaikan intensitas semua warna.
Tint (Rona)
Menyesuaikan keseimbangan antara tingkat merah dan hijau.
Advanced / ExMenyesuaikan pengaturan lanjutan.
pert Control
(Lanjutan / Kontrol Pakar)
Picture Option Mengatur pengaturan opsional.
(Pilihan Gambar)
Reset (PenMengembalikan setiap pilihan mode ke nilai dasar pabrik.
gaturan Awal)
Aspect Ratio Mengubah rasio gambar.
(Rasio Gambar)
Screen (RGB- Menyesuaikan kualitas gambar masukan RGB-PC.
PC) (Layar
Item
(RGB-PC))
ResoluResolusi yang tersedia adalah 768
tion (Res- (1.024x768/1.280x768/60 Hz) dan 1.050
olusi)
(1.400x1.050/1.680x1.050, 60 Hz).
Auto
Memberikan kualitas gambar yang dioptimumkan
Config.
dengan mengkalibrasi secara otomatis lebar hori(Konzontal yang tidak sesuai dan goyangan gambar yang
figurasi
disebabkan oleh konflik antara pengaturan internal
Otomatis) pada proyektor dan beragam sinyal grafis PC.
yyAnda juga dapat menggunakan tombol AUTO pada
kontrol jarak-jauh.
Position Memindah gambar naik/turun/kiri/kanan.
(Posisi)
Ratio
Mengubah rasio gambar.
(Rasio)
Phase
Membuat gambar tampak jelas dengan menghilang(Fase)
kan derau horizontal.
Initial
Mengembalikan semua pengaturan ke nilai dasar pabrik.
Setting
(Pengaturan
Awal Pabrik)
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Advanced / Expert Control (Lanjutan / Kontrol Pakar)
Item
Dynamic Contrast (Kontras
Dinamis)
Dynamic Color
(Warna Dinamis)
Skin Color
(Warna Kulit)
Grass Color
(Warna Rumput)
Gamma

Deskripsi
Menyesuaikan kontras pada tingkat terbaik untuk kecerahan
layar.
Menyesuaikan warna layar agar tampak alami.

Mendeteksi area kulit pada gambar dan menyesuaikannya
untuk menampilkan warna kulit yang alami.
Hanya menyesuaikan area warna alami, misalnya untuk
sawah dan pegunungan.
Mengatur kurva gradasi antara masukan sinyal masukan dan
keluaran video.
Sky Color (Warna Hanya menyesuaikan warna langit.
Langit)
Color Gamut
Memilih kisaran warna yang ditampilkan.
(Gamut Warna)
Edge Enhancer
Memberikan tepi gambar yang lebih tajam dan lebih jelas.
(Penjelas Tepi)
Color Filter
Menyesuaikan warna dan rona secara akurat dengan memfilter bidang warna tertentu pada ruang RGB.
(Filter Warna)
Color
Gamma: Pilih 1,9, 2,2, atau 2,4.
a. Metode: 2 poin
Temperature
- Pola: Bagian Dalam, Bagian Luar
(Suhu Warna)
- Poin: Rendah, Tinggi
- Merah/Hijau/Biru: Kisaran penyesuaiannya adalah -50 - +50.
- Terapkan ke semua masukan: Nilai Suhu Warna diterapkan pada semua mode masukan.
b. Metode: 10 poin IRE
- Pola: Bagian Dalam, Bagian Luar
- IRE (Institute of Radio Engineers) adalah satuan yang
menunjukkan ukuran sinyal video dan dapat diatur antara
10, 20, 30 - 90, atau 100. Anda dapat menyetel lebih lanjut
setiap pengaturan seperti yang ditampilkan di bawah.
- Luminansi: Jika Anda mengatur luminansi sebesar 100
IRE, nilai luminansi yang memenuhi setiap
gamma secara otomatis dihitung untuk setiap
langkah dari 10 IRE hingga 90 IRE.
- Merah/Hijau/Biru: Kisaran penyesuaiannya adalah -50 - +50.
- Terapkan ke semua masukan: Nilai Suhu Warna diterapkan pada semua mode masukan.
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Item
Color Management (Manajemen Warna)
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Menyesuaikan warna Merah/Hijau/Biru/Kuning/Sian/Magenta.
Memungkinkan seorang pakar untuk menyesuaikan rona
menggunakan pola pengetesan. Enam warna (Red (Merah)/
Green (Hijau)/ Blue (Biru)/Cyan (Sian)/Magenta/Yellow (Kuning)) dapat disesuaikan secara selektif tanpa memengaruhi
warna lain.
Anda mungkin tidak melihat perubahan warna pada gambar
biasa, bahkan setelah penyesuaian.
- Chroma (Kroma): Red (Merah)/Green (Hijau)/Blue (Biru)/Yellow (Kuning)/Cyan (Sian)/Magenta,
Tone (Nuansa) Red (Merah)/Green (Hijau)/Blue (Biru)/Yellow
(Kuning)/Cyan (Sian)/Magenta:
Kisaran penyesuaiannya masing-masing adalah -30 - +30.

* Pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda tergantung pada sinyal masukan, mode
video, dsb.

Picture Option (Pilihan Gambar)
Item
Noise Reduction
(Pengurangan
Derau)
MPEG Noise
Reduction (Pengurangan Derau
MPEG)
Black Level
(Tingkat Kehitaman)
Real Cinema
(Sinema Nyata)
Color
Temperature
(Suhu Warna)

Deskripsi
Menghilangkan derau dalam gambar.

Mengurangi derau yang dihasilkan saat pembuatan sinyal
video digital.

Mengkompensasi kecerahan dan kontras layar untuk menyeimbangkan tingkat hitam pada masukan video.
Memberikan kualitas gambar yang optimum untuk menonton
film.
Menyesuaikan warna keseluruhan pada layar, menurut preferensi Anda.
Pilih Warm (Hangat), Cool (Dingin), Medium (Sedang), atau
Natural (Alami).
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Pengaturan AUDIO
1 Tekan tombol SETTINGS.
2 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk memilih
AUDIO dan tekan tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk

AUDIO

ꔂ Move ꔉ OK

•

Sound Mode

•

Clear Voice II : Off ꕅ 3

: Standard

•

Auto Volume

: Off

mengatur item yang diinginkan dan tekan tombol
OK.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan
tombol ꕣ.

4 Tekan tombol EXIT bila selesai.

Pengaturan suara yang tersedia diterangkan sebagai berikut.
Item
Sound Mode
(Mode Suara)

Deskripsi
Menyesuaikan suara.
Mode
Standard
Memilih suara standar.
(Standar)
Music
Pilih bila mendengarkan musik.
(Musik)
Cinema
Pilih bila menonton film.
(Sinema)
Sports
Pilih bila Anda menonton acara olahraga.
(Olahraga)
Game

Pilih bila memainkan game.

(Permainan)
User Setting Pita frekuensi audio (100 Hz / 300 Hz/ 1 kHz/ 3
(Pengaturan kHz/ 10 kHz) dapat disesuaikan dari -10 hingga
10.
Pengguna)
Reset (Pengaturan Awal): Mengembalikan
semua pengaturan ke nilai dasar pabrik.
Membuat suara dari proyektor jadi jernih dan jelas.

Clear Voice II
(Suara Jernih II)
Auto Volume
Menyesuaikan tingkat volume secara otomatis.
(Volume
Otomatis)

MENYESUAIKAN PENGATURAN
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Pengaturan TIME
1 Tekan tombol SETTINGS.
2 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk memilih
TIME dan tekan tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk

mengatur item yang diinginkan dan tekan tombol
OK.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan
tombol ꕣ.

TIME

ꔂ Move ꔉ OK

•

Sleep Timer

: Off

•

Auto Off

: 60 min.

•

Automatic Standby

: Off

•

Presentation Timer

4 Tekan tombol EXIT bila selesai.

Pengaturan waktu yang tersedia diterangkan sebagai berikut.
Item
Sleep Time
(Waktu Tunggu)
Auto Off (Mati
Otomatis)
Automatic
Standby (Siaga
Otomatis)
Presentation
Timer (Pewaktu
Presentasi)

Deskripsi
Proyektor dimatikan pada waktu yang ditetapkan.
Jika tidak ada sinyal, proyektor secara otomatis dimatikan
setelah melewati waktu penetapan.
Menonaktifkan proyektor secara otomatis jika tidak ada masukan selama waktu yang diberikan.
Time
Alarm
(Alarm
Waktu)

Time
keeper
(Pencatat
waktu)

Menampilkan alarm pada waktu yang ditetapkan.
* Jika Anda mengatur waktu ke 5 menit, waktu tersebut akan ditampilkan pada layar dengan interval
1 menit. Jika Anda mengatur waktu ke 10 menit
atau lebih, waktu tersebut akan ditampilkan dengan
interval 5 menit. Jika sisa waktu kurang dari 5 menit,
maka akan ditampilkan dengan interval 1 menit.
* Anda dapat mengatur waktu ke 5, 10, ..., 60 menit dengan selisih 5 menit.
Menampilkan sisa waktu hingga waktu yang ditetapkan pada layar.
* Untuk waktu antara 1 dan 10 menit, selisih waktu
bisa diatur 1 menit; dan untuk waktu antara 10 dan
60 menit, selisihnya 5 menit.
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Pengaturan OPTION
1 Tekan tombol SETTINGS.
2 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk memilih
OPTION dan tekan tombol OK.

3 Gunakan tombol ︿, ﹀, ︿ atau ﹀ untuk

OPTION

ꔂ Move ꔉ OK

• Language

: ENGLISH

• SCREEN SHARE

: [PJTR][LG]BG6XX[0000]
• Group

mengatur item yang diinginkan dan tekan tombol
OK.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan
tombol ꕣ.

4 Tekan tombol EXIT bila selesai.

• Channel
• Caption

: Off

• Keystone
• PJT Mode

: Front

• Blank Image

: Blue

• Auto Power

: Off

Pengaturan pilihan yang tersedia diterangkan di bawah ini.
Item
Language
(Bahasa)
SCREEN
SHARE
(Berbagi
Layar)

Caption
(Uraian)
Keystone
PJT Mode
(Mode PJT)

Deskripsi
Memilih bahasa yang diinginkan.
SCREEN SHARE menampilkan layar perangkat tersambung.
yyAnda dapat memeriksa ID SCREEN SHARE.
Pilihan
Group
(Grup)

Ini adalah pengaturan Grup untuk tiap perangkat yang
mendukung fitur SCREEN SHARE. Saat koneksi nirkabel
lemah atau tidak stabil, sesuaikan pengaturan Grup untuk
memperbaiki masalah.
Channel Anda dapat mengubah program yang digunakan untuk
(Prokoneksi nirkabel.
gram)
yySearch Channels (Mencari Program): Pilih metode
pencarian program.
- Auto (Otomatis): Proyektor mencari program yang
tersedia dan otomatis memilih program yang paling
jarang digunakan.
- Manual: Anda dapat memilih program secara manual.
yyChannel (Program): Hal ini ditampilkan saat Search
Channels (Mencari Program) diatur ke Manual. Hal
ini memungkinkan Anda menentukan nomor program
yang akan digunakan.
Mengaktifkan/menonaktifkan subjudul bila menggunakan bahasa
Korea untuk masukan AV.
Mengkompensasi bentuk gambar trapesium yang terbentuk saat
memproyeksikan gambar dari sudut yang tidak tegak-lurus ke layar.
Membalik gambar proyeksi secara vertikal atau secara horizontal.
yyPilih Rear (Belakang) untuk memproyeksikan gambar pada belakang layar transparan (dibeli terpisah).
yyPilih Front Ceiling (Langit-langit Depan) jika Anda memasang
proyektor di langit-langit.
yyBila mode proyeksi berupa Rear Ceiling (Langit-langit Belakang), speaker kiri dan kanan akan ditukar.
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Item
Blank Image
(Gambar
Kosong)
Auto Power
(Daya Otomatis)

Auto Input
Search (Pencarian Masukan Otomatis
High Altitude
(Ketinggian)

Monitor Out
(Keluaran
Monitor)
DivX(R) VOD
Initial Setting
(Pengaturan
Awal Pabrik)
Set ID
eZ-Net Manager
Lamp Use
Time (Waktu
Penggunaan
lampu)
Self
Diagnosis
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Memilih latar belakang untuk gambar kosong. (lihat halaman 24)
Menghidupkan proyektor secara otomatis bila kabel listriknya terhubung.
Item
On (Ak- Bila kabel listriknya terhubung ke proyektor, maka proyektif)
tor akan dihidupkan secara otomatis.
Off
Bila kabel listriknya terhubung ke proyektor, maka proyek(Nonak- tor akan beralih ke mode siaga.
tif)
Menonaktifkan proyektor secara otomatis jika tidak ada masukan
selama waktu yang diberikan.
Jika proyektor digunakan pada ketinggian di atas 1.200 meter, aktifkan pilihan ini.
Jika High Altitude (Ketinggian) tidak diaktifkan, proyektor mungkin akan kepanasan atau fungsi perlindungannya mungkin akan
diaktifkan. Jika ini terjadi, matikan proyektor kemudian hidupkan lagi
setelah menunggu beberapa menit.
Memilih salah satu dari dua video masukan RGB yang dihubungkan
sebagai keluaran monitor.
Mengatur pengaturan yang berhubungan dengan DivX.
Mengembalikan semua pengaturan proyektor ke nilai dasar pabrik.
Jika proyektor terhubung ke PC melalui kabel RS-232C, Anda dapat
menggunakan PC untuk mengontrol fungsi-fungsi proyektor seperti
menghidupkan/mematikan, pemilihan masukan, dsb.
Memungkinkan Anda mengontrol satu atau beberaoa proyektor dengan cara lebih mudah melalui jaringan area lokal.
Memeriksa waktu penggunaan lampu.

Memecahkan masalah fungsional yang dapat timbul selagi menggunakan produk.
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MENGHUBUNGKAN PERANGKAT
EKSTERNAL
Anda dapat menghubungkan beragam perangkat eksternal ke proyektor.
Komputer/Laptop

DVD

Video

Perangkat Digital
USB

Headphone

Konsol Permainan

HDMI - 51 Halaman
Komponen 1, Komponen 2 - 53 Halaman
Masukan (AV) - 53 Halaman
RGB1, RGB2 - 52 Halaman
Memori - 26 Halaman
Headphone - 54 Halaman
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Menghubungkan Penerima HD, Pemutar
DVD, atau Pemutar
VCR
Hubungkan penerima HD, pemutar
DVD, atau pemutar VCR ke proyektor
dan pilih mode masukan yang sesuai.

Koneksi HDMI ke DVI
Hubungkan konektor 「HDMI/DVI」
pada proyektor ke konektor keluaran
DVI dengan kabel HDMI ke DVI. Untuk sinyal audio, hubungkan dengan
kabel suara.
Tekan tombol INPUT pada kontrol
jarak-jauh untuk memilih HDMI.
￼

Koneksi HDMI
RGB IN 1

Dengan kabel HDMI, Anda dapat
menikmati suara dan gambar berkualitas tinggi. Hubungkan konektor
「HDMI/DVI」pada proyektor ke
konektor keluaran HDMI.
Tekan tombol INPUT pada kontrol jarakjauh untuk memilih HDMI.
RGB OUT

RGB IN 2

RS 232C

(PC1/DVI) (PC2)
RGB IN 1

AUDIO IN

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

RGB IN 2

HDMI/DVI

R-AUDIO-L

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

USB

HDMI/DVI

HDMI/DVI

AUDIO IN

AUDIO OUT

USB

LAN

VIDEO
(PC1/DVI)
(PC2)

R-AUDIO-L

USB

RS 232C

RGB OUT

AUDIO OUT

AUDIO IN

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

VIDEO

LAN

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

VIDEO

HDMI/DVI

USB

LAN

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

VIDEO

'9,287

Aksesori
Opsional

+'0,

USB

HDMI/DVI

LAN

VIDEO

Aksesori
Opsional

Aksesori
Opsional

￼

(PC1/DVI) (PC2)

$8',2287

LAN
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Menghubungkan PC

Koneksi RGB ke DVI

Proyektor mendukung Plug & Play. PC
Anda secara otomatis akan mengenali
proyektor dan tidak perlu menginstal
driver.

Hubungkan konektor 「RGB IN 1」
atau konektor 「RGB IN 2」 pada
proyektor ke konektor keluaran DVI.
Untuk menyalurkan keluaran audio,
hubungkan PC ke proyektor dengan
kabel audio opsional.

Koneksi RGB
Hubungkan keluaran PC dan port
masukan video PC pada proyektor
dengan kabel RGB.
Hubungkan konektor 「RGB IN 1」
atau konektor 「RGB IN 2」 pada
proyektor ke konektor keluaran RGB.
Untuk menyalurkan keluaran audio,
hubungkan PC ke proyektor dengan
kabel audio opsional.

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

RGB IN 1

RGB
RGB
ININ1 2

RGB OUT

RSOUT
232C
RGB

(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

HDMI/DVI

USB

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

RGB IN 2

RGB IN 1

RGB IN 1
RS 232C

RGB OUT

RGB OUT

Aksesori
Opsional

￼

5*%287 3&

AUDIO IN

AUDIO OUT

HDMI/DVI

USB

AUDIO IN

R-AUDIO-L

R-AUDIO-L

RS 232C

LAN

AUDIO OUT
RS 232C

AUDIO OUT
R-AUDIO-L
VIDEO

R-AUDIO-L

USB

Aksesori
Opsional

$8',2287

USB

(PC1/DVI) (PC2)LAN
AUDIO IN

HDMI/D

AUDIO OUT

VIDEO

HDMI/DVI
LAN

HDMI/DVI

RGB IN 2

AUDIO OUT

(PC1/DVI) (PC2)
(PC1/DVI) (PC2)
USB
RGB
AUDIO
IN IN 2 HDMI/DVI AUDIO IN

LAN

VIDEO
(PC1/DVI)
(PC2)

R-AUDIO-L

Aksesori
Opsional

LAN

VIDEO

'9,287

Aksesori

(PC1/DVI) (PC2)

$8',2287

VIDEO

AUDIO OUT

R-AUDIO
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Menghubungkan ke
MASUKAN AV

Koneksi komponen

Koneksi AV
Hubungkan port keluaran pada perangkat eksternal dan port MASUKAN
AV pada proyektor. Tekan tombol
INPUT untuk memilih AV.
RGB IN 1

RGB OUT

RGB IN 2

RS 232C

(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

USB

HDMI/DVI
RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

HDMI/DVI

USB

Anda dapat menikmati gambar yang
jelas bila Anda menghubungkan perangkat eksternal dengan port komponen ke port RGB IN pada proyektor.
Tekan tombol INPUT pada kontrol
jarak-jauh untuk memilih Component
(Komponen).

LAN

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

RSRGB
232C IN 1

RGB OUT

LAN

(PC1/DVI) (PC2)

RGB IN 2

RGB IN 1

AUDIO IN
(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

R-AUDIO-L

AUDIO OUT

VIDEO

RGB IN 2

RS 232C

RGB OUT

VIDEO

AUDIO IN

HDMI/DVI

Merah

Biru

Hijau

Merah

Biru

Hijau

Merah

Putih

Merah

Biru

Hijau

Merah

Putih

Kuning

5LJKW
$8',2287

￼

<

AUDIO OUT

Aksesori
Opsional

Aksesori
Opsional

/HIW

VIDEO

Putih

Merah

Kuning

Putih

Merah

Aksesori
Opsional

Aksesori
Opsional

$9287

LAN

(PC1/DVI) (PC2)

VIDEO

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

USB

LAN

R-AUDIO-L

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

HDMI/DVI
USB

HDMI/DVI

AUDIO OUT

3%
$9287

35

/HIW

5LJKW
$8',2287

R-AUDIO-L

VI
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Menghubungkan
Headphone
Anda dapat mendengarkan audio
melalui headphone.
RGB IN 1

RGB OUT

RGB IN 2

RS 232C

(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN
RGB IN 1

RGB IN 2

RGB OUT

RS 232C

USB

HDMI/DVI
(PC1/DVI) (PC2)
AUDIO IN

HDMI/DVI

USB

LAN

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

VIDEO

AUDIO OUT
R-AUDIO-L

VIDEO

Aksesori
Opsional

LAN

PEMELIHARAAN

PEMELIHARAAN
Bersihkan proyektor agar kondisinya
tetap optimal.

Membersihkan
Membersihkan Lensa
Jika ada debu atau noda di permukaan lensa, Anda harus membersihkannya.
Gunakan semprotan udara atau kain
pembersih untuk membersihkan lensa.
Untuk menghilangkan debu atau noda,
gunakan semprotan udara atau gunakan sedikit bahan pembersih pada
lap atau kain lembut untuk menyeka
lensa dengan perlahan.
Berhati-hatilah karena cairan tersebut
dapat merembes ke lensa jika produk
disemprotkan langsung ke lensa.

Membersihkan Casing
Proyektor
Untuk membersihkan casing proyektor, cabut kabel daya terlebih dahulu.
Untuk menghilangkan debu atau kotoran, gunakan hanya kain halus yang
tidak berbulu untuk mengelap lensa.
Jangan gunakan alkohol, benzena,
minyak cat, atau bahan kimia lainnya,
yang dapat merusak casing.
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Membersihkan Saluran
Masuk dan Saluran Keluar
Udara
Debu atau benda asing bisa menumpuk dengan mudah dalam saluran
masuk dan saluran keluar udara.
Singkirkan debu dan benda asing dari
saluran masuk dan saluran keluar
udara secara rutin, bersihkan saluran
masuk udara (filter udara) secara rutin
dan ganti dengan yang baru jika filter
sudah rusak.
Jika Anda terus menggunakan proyektor dengan tumpukan debu di saluran
masuk dan saluran keluar udara,
proyektor bisa gagal berfungsi akibat
komponen bagian dalamnya kepanasan.
￼￼￼

Stopkontak
￼￼￼

saluran masuk udara
(filter udara)

56

PEMELIHARAAN

Mengganti lampu
1 Matikan proyektor dan cabut steker

4 Keluarkan lampu dari bagian penahannya.

kabel listriknya dari stopkontak dan
letakkan di atas meja atau permukaan yang rata.

- Biarkan lampu menjadi dingin selama
1 jam sebelum melepas lampu bekas
dari proyektor karena masih sangat
panas.

2 Buka sekrup penahan penutup lampu
dengan obeng atau alat sejenis.
Setelah melepaskan sekrup, lepaskan penutup lampu.

5 Pegang lampu dan tarik keluar pelanpelan untuk melepaskan casing
lampu.

6 Pasang casing lampu baru pelan-

pelan ke posisi yang benar. (Periksa
apakah telah diposisikan dengan
benar.)

7 Kencangkan sekrup yang tadi Anda

lepas di langkah 3. (Periksa apakah
lampur telah dipasang dengan erat.)

8 Tutuplah penutup lampu dan kenSekrup penahan penutup lampu

3 Setelah membuka penutup lampu,

buka ke-3 sekrup yang menahan
lampu dengan obeng atau alat sejenis.

cangkan sekrup yang tadi dilonggarkan di langkah 2 untuk memasang
penutupnya.
- J ika Anda menyalakan proyektor saat penutup lampu terbuka,
indikator peringatan lampu akan
berkedip hijau dan proyektor tidak
mau dinyalakan.

CATATAN

Sekrup

yyPastikan Anda menggunakan tipe
baterai yang sama untuk penggantinya. Jika penutup lampu tidak
dirapatkan dengan benar, proyektor
tidak mau dinyalakan. Dalam hal ini,
periksa apakah lampu telah terpasang dengan benar dan hubungi
Pusat Layanan LG Electronics.

Fungsi Komunikasi Serial

57

FUNGSI KOMUNIKASI SERIAL
Menggunakan Komunikasi Serial
Jika proyektor terhubung ke PC melalui kabel RS-232C, Anda dapat menggunakan PC
untuk mengontrol fungsi-fungsi proyektor seperti menghidupkan/mematikan, pemilihan
masukan, dsb.
Ini tidak dapat digunakan bersama-sama dengan eZ-Net Manager. Untuk komunikasi
serial, aturlah LAN ke Nonaktif di eZ-Net Manager.
Fungsi ini mungkin tidak tersedia untuk menu atau mode masukan tertentu.

Melakukan Komunikasi Serial
Hubungkan RS-232C (konektor serial) pada PC ke konektor RS-232C di belakang
proyektor.
Anda perlu membeli kabel untuk menghubungkan konektor RS-232C karena tidak
disediakan sebagai aksesori.

(TV)

(PC)
(PC)

(Proyektor)

* Kabel RS-232C diperlukan untuk kontrol jarak-jauh proyektor (lihat Gambar 1).

[Gambar 1] Diagram Koneksi RS-232
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

RXD

2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
6
7
8

PC

Proyektor

TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

* Tidak ada koneksi ke Pin 1 dan Pin 9.

9

5

6

1
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2. Pengakuan OK

Pengaturan Parameter Komunikasi
•
•
•
•
•
•

Laju Baud: 9.600 bps (UART)
Panjang Data: 8 bit
Paritas: tidak ada
Bit henti: 1 bit
Kontrol Aliran: tidak ada
Kode Komunikasi: Kode ASCII

[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
* Perangkat mentransmisikan ACK (pengakuan)
berdasarkan format ini saat menerima data normal.
Pada saat ini, jika data dalam mode pembacaan data, ini
menunjukkan data status saat ini. Jika data berupa
mode penulisan data, ini menghasilkan data komputer
PC.

Protokol Komunikasi
1. Transmission

3. Pengakuan Kesalahan
[Command1] [Command2] [ ] [Set ID] [ ] [Data] [Cr]
[Command2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]

* [Command1]: P erintah pertama untuk mengontrol
proyektor (k, j, x, m, n, kode ASCII, 1
Karakter)
* [Command2]: Perintah pertama untuk mengontrol
proyektor (kode ASCII, 1 karakter)
* [Set ID]: Anda dapat menyesuaikan ID perangkat untuk
memilih nomor ID monitor yang diinginkan
dalam menu pilihan. Kisaran penyesuaian
adalah 1 hingga 99. Bila memilih Set ID ‘0’,
setiap perangkat yang terhubung menjadi
terkontrol. Set ID ditunjukkan berupa desimal (1
hingga 99) pada menu dan berupa
heksadesimal (0x0 hingga 0x63) pada protokol
transmisi/penerima.
* [Data]: Untuk mentransmisikan data perintah
(heksadesimal). Mentransmisikan data ‘FF’ untuk
membaca status perintah.
* [Cr]: Carriage

Return
Ini berhubungan dengan kode ASCII ‘0x0D’.
*[ ] : Kode ASCII 'spasi' (0x20)

* Jika peangkat menerima potongan data secara
abnormal, misalnya fungsi yang tidak didukung atau
ada kesalahan komunikasi, perangkat akan
mengembalikan ACK dalam format di atas.
Data [01]: kode ilegal
(Perintah ini tidak didukung.)

Struktur Data
10

16

0

00

1

01

2

02

3

03

4

04

5

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

11

0B

21

15

31

1F

12

0C

22

16

32

20

13

0D

23

17

33

21

14

0E

24

18

34

22

05

15

0F

25

19

35

6

06

16

10

26

1A

7

07

17

11

27

8

08

18

12

9

09

19

10

0A 20

16

41

29

51

33

61

3D

71

47

81

51

91

5B

42

2A

52

34

62

3E

72

48

82

52

92

5C

43

2B

53

35

63

3F

73

49

83

53

93

5D

44

2C

54

36

64

40

74

4A

84

54

94

5E

23

45

2D

55

37

65

41

75

4B

85

55

95

5F

36

24

46

2E

56

38

66

42

76

4C

86

56

96

60

1B

37

25

47

2F

57

39

67

43

77

4D

87

57

97

61

28

1C

38

26

48

30

58

3A

68

44

78

4E

88

58

98

62

13

29

1D

39

27

49

31

59

3B

69

45

79

4F

89

59

99

63

14

30

1E

40

28

50

32

60

3C

70

46

80

50

90

5A 100 64
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Daftar Referensi Perintah
Perintah 1

Perintah 2

Data (heksadesimal)

01. Power (Daya)

k

a

00 - 01

02. Aspect Ratio (Rasio Gambar)

k

c

*

03. Blank Image (Gambar
Kosong)

k

d

00 - 01

04. Contrast (Kontras)

k

g

00 - 64

05. Brightness (Kecerahan)

k

h

00 - 64

06. Color (Warna)

k

i

00 - 64

07. Tint (Rona)

k

j

00 - 64

08. Sharpness (Ketajaman)

k

k

00 - 32

09. OSD Control (Kontrol OSD)

k

l

00 - 01

10. Key Lock (Kunci Tombol)

k

m

00 - 01

11. Color Temperature (Suhu
Warna)

k

u

00 - 04 (selain 03)

12. Black Level
(Tingkat Kehitaman)

n

m

00 - 01

13. Energy Saving (Hemat
Energi)

n

p

00 - 01

14. Auto Configure (Konfigurasi
Otomatis)

j

u

01

15. Input Select (Pemilihan
Masukan)

x

b

*

16. Key (Tombol)

m

c

Kode Tombol

17. Picture Mode (Mode Gambar)

n

s

00 - 07

18. Mute (Diam)

k

e

00 - 01

19. Volume

k

f

00 - 64

20. Monitor Out (Keluaran Monitor)

n

r

00 - 02

yyUntuk informasi lebih lanjut mengenai data (*), lihat deskripsi pada halaman berikutnya.
yySaat memutar berkas video atau foto yang tersimpan di media penyimpanan (flash
drive USB atau HDD, dsb.) yang dihubungkan melalui USB, semua perintah akan
dinonaktifkan, selain Power (Daya) (ka) dan Key (Tombol) (mc). Jika perintah tidak
dapat digunakan dalam menu atau status masukan tertentu, maka akan diproses
sebagai NG.
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01. Power (Daya) (Perintah: ka)

⇒ Mengontrol Power On/Off (Hidupkan/Matikan) perangkat.

Transmission
[k][a][][Set ID][][Data][Cr]
Data

0
 0: Power Off (Matikan)
01: Power On (Hidupkan)

Ack
[a][][Set ID][][OK][Data][x]
Data

0
 0: Power Off (Matikan)
01: Power On (Hidupkan)

⇒ Menampilkan status menghidupkan/mematikan. (Only working when the projector is
turned on)

Transmission
[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack

02. Aspect Ratio (Rasio Gambar)
(Perintah: kc)
⇒ Menyesuaikan rasio gambar.
Transmission
[k][c][][Set ID][][Data][Cr]
Data 01 : 4:3
02 : 16:9
04: Zoom (Perbesar)
06: S
 et By Program (Diatur oleh Program)
09: Just scan (Tampil Utuh)
10 - 1f: C
 inema Zoom (Perbesar
Sinema) 1 - 16

Ack
[c][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data 01 : 4:3
02 : 16:9
04: Zoom (Perbesar)
06: S
 et By Program (Diatur oleh Program)
09: Just scan (Tampil Utuh)
10 - 1f: C
 inema Zoom (Perbesar
Sinema) 1 - 16

[a][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data

01: Power On (Hidupkan)

* Sebagaimana fungsi lainnya, jika data dikirim
berupa ‘0xFF‘ dalam format di atas, status
masing-masing fungsi saat ini akan dikembalikan
sebagai umpan balik dalam data Ack.

03. Blank Image (Gambar Kosong)
(Perintah: kd)
⇒ Mengaktifkan/menonaktifkan gambar
kosong.
Transmission
[k][d][][Set ID][Data][Cr]
Data 00: Menonaktifkan gambar kosong
(gambar aktif).
01: M
 engaktifkan gambar kosong (gambar nonaktif).

Ack
[d][][Set ID][][OK][Data][x]
Data 00: Menonaktifkan gambar kosong
(gambar aktif).
01: M
 engaktifkan gambar kosong (gambar nonaktif).

Fungsi Komunikasi Serial

04. Contrast (Kontras) (Perintah: kg)
⇒ Menyesuaikan kontras.

Ini dinonaktifkan bila Black Mode (Mode
Hitam) dipilih.
Transmission
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06. Color (Warna) (Perintah: ki)
⇒ Menyesuaikan warna.

Ini dinonaktifkan bila Black Mode
(Mode Hitam) dipilih.
Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0H - Maks: 64H
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)
* Lihat struktur data.

Data Min: 0H - Maks: 64H
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)
* Lihat struktur data.

Ack

Ack

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

Data Min: 0H - Maks: 64H

Data Min: 0H - Maks: 64H

05. Brightness (Kecerahan) (Perintah: kh)

07. Tint (Rona) (Perintah: kj)

⇒ Menyesuaikan kecerahan.

⇒ Menyesuaikan rona.

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0H - Maks: 64H
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)
* Lihat struktur data.

Data Red [Merah]: 0H - Green [Hijau]: 64H
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)
* Lihat struktur data.

Ack

Ack

[h][] [Set ID][][OK][Data][x]

[j][][Set ID][][OK][Data][x]

Data Min: 0H - Maks: 64H

Data Red [Merah]: 0H - Green [Hijau]: 64H

Ini dinonaktifkan bila Black Mode (Mode
Hitam) dipilih.
Transmission

Ini dinonaktifkan bila Black Mode
(Mode Hitam) dipilih.
Transmission
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08. Sharpness (Ketajaman) (Perintah: kk)
Ini dinonaktifkan bila Black Mode
(Mode Hitam) dipilih.
Transmission

10. Key Lock (Kunci Tombol)
(Perintah: km)
⇒ Untuk mengatur fungsi penguncian kontrol jarak-jauh dan panel kontrol depan
pada proyektor.
Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0H - Maks: 32H
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)
* Lihat struktur data.

Data

⇒ Menyesuaikan ketajaman.

Ack
[k][][Set ID][][OK][Data][x]

Ack

⇒ Memilih OSD On/Off (Aktif/Nonaktif).

Transmission

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]
Data

Ack

00: Mode pemilihan OSD nonaktif
01: Mode pemilihan OSD aktif

[l][][Set ID][][OK][Data][x]
Data

00: Mode pemilihan OSD nonaktif
01: Mode pemilihan OSD aktif

: Menonaktifkan kunci tombol.
: Mengaktifkan kunci tombol.

[m][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data

Data Min: 0H - Maks: 32H

09. OSD Control (Kontrol OSD)
(Perintah: kl)

00
01

00
01

: Menonaktifkan kunci tombol.
: Mengaktifkan kunci tombol.

* Fungsi ini telah dikonfigurasi bila tombol-tombol di kontrol jarak-jauh atau panel kontrol tidak
digunakan. Jika unit sudah benar-benar tidak
dialiri listrik setelah steker listriknya dicabut
dari stopkontak dinding, fungsi LOCK (KUNCI)
akan kosong.
* Jika unit berada dalam mode siaga penguncian tombol, proyektor tidak akan merespons
tombol daya pada kontrol jarak-jauh atau
panel kontrol.

11. Color Temperature (Suhu Warna)
(Perintah: ku)
⇒ Menyesuaikan nilai suhu warna.
Ini dinonaktifkan bila Black Mode
(Mode Hitam) dipilih.
Transmission
[k][u][][Set ID][][Data][Cr]
Data 00: Sedang
01: Dingin
02: Hangat
04: Alami
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)
*Data 03 tidak digunakan.

Ack
[u][][Set ID][][OK][Data][x]
Data 00: Sedang
02: Hangat

01: Dingin
04: Alami

Fungsi Komunikasi Serial

12. Black Level (Tingkat Kehitaman)
(Perintah: nm)
⇒ Menyesuaikan nilai tingkat kehitaman.
Ini dinonaktifkan bila Black Mode (Mode
Hitam) dipilih.
Transmission
[n][m][][Set ID][][Data][Cr]
Data 00: Low (Rendah) 01: High (Tinggi)
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)

Ack
[m][][Set ID][][OK][Data][x]
Data 00: Low (Rendah) 01: High (Tinggi)

13. Energy Saving (Hemat Energi)
(Perintah: np)
⇒ Mengatur mode hemat energi.

Transmission

[n][p][][Set ID][][Data][Cr]
Data
Data

00: Minimum
01: Maksimum
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)

Ack
[p][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data
Data

00: Minimum
01: Maksimum
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14. Auto Configure (Konfigurasi Otomatis) (Perintah: ju)
⇒ Mengoptimalkan layar secara otomatis di

mode masukan PC.
Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]
Data

01
: Ke perangkat
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)

Ack
[u][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data

01

: Ke perangkat

15. Input Select (Pemilihan Masukan)
(Perintah: xb)
⇒ Memilih sinyal masukan perangkat.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]
Data 20: AV
40: Component1 (Komponen 1)
41: Component2 (Komponen 2)
60: RGB 1
61: RGB 2
90: HDMI
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)

Ack
[b][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data 20: AV
40: Component1 (Komponen 1)
41: Component2 (Komponen 2)
60: RGB 1
61: RGB 2
90: HDMI
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16. Key (Tombol) (Perintah: mc)
⇒ Mengirim kode tombol kontrol jarak-jauh

IR.
Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

18. Mute (Diam) (Perintah: ke)
⇒ Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi diam.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]
Data

Data Kode Tombol: see 65 Halaman.
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)

00
01

:M
 engaktifkan fungsi diam
(volume nonaktif).
:M
 ennonaktifkan fungsi diam
(volume aktif).

Ack

Ack

[c][] [Set ID][][OK][Data][x]

[e][] [Set ID][][OK][Data][x]

Data Kode Tombol

Data

00
01

17. Picture Mode (Mode Gambar)
(Perintah: ns)
⇒ Mengatur mode gambar.
Transmission
[n][s][][Set ID][][Data][Cr]
Data 00: Vivid (Jelas)
01: S
 tandard (Standar)
02: ECO
03: C
 inema (Sinema)
04: Game (Permainan)
05: Expert1 (Pakar1)
06: Expert2 (Pakar2)
07: B
 lack mode (Mode Hitam)
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)

Ack

[s][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data 00: Vivid (Jelas)
01: S
 tandard (Standar)
02: ECO
03: C
 inema (Sinema)
04: Game (Permainan)
05: Expert1 (Pakar1)
06: Expert2 (Pakar2)
07: B
 lack mode (Mode Hitam)
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)

:M
 engaktifkan fungsi diam
(volume nonaktif).
:M
 ennonaktifkan fungsi diam
(volume aktif).

19. Volume (Perintah: kf)
⇒ Menyesuaikan volume.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]
Data Min: 0H - Maks: 64H
(* Dikirim dalam kode heksadesimal)
* Lihat struktur data.

Ack

[f][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data Min : 0H(Vol 0) - Maks : 64H(Vol 100)

20. Monitor Out (Keluaran Monitor)
(Perintah: nr)
⇒ Pilih masukan RGB1 atau 2 sebagai
RGB OUT.
Transmission
[n][r][][Set ID][][Data][Cr]
Data

00: RGB 1
01: RGB 2
02: Auto (Otomatis)

Ack
[r][] [Set ID][][OK][Data][x]
Data

00: RGB 1
01: RGB 2
02: Auto (Otomatis)

Fungsi Komunikasi Serial

Kode Tombol
Nama Tombol

Kode Tombol

Nama Tombol

Kode Tombol

︿

0x40

KUNING

0x63

﹀

0x41

BIRU

0x61

﹀

0x06

Key's

0xA4

︿

0x07

USB

0x7C

Sumber Daya

0xAD

MUTE

0x09

INPUT

0xEF

STILL

0xBC

SETTINGS

0x43

EXIT

0x5B

BACK

0x28

0xB1

OK

0x44

0xB0
MARK

ENERGY SAVING

0x95

RATIO

0x79

BLANK

0x84

PICTURE

0x4D

AUTO

0x92

SOUND
TIMER
PAGE
︿

Q.MENU

0x45

PAGE ﹀

SLEEP

0x0E

SETTINGS

SOUND

0x52

VOL +

0x02

VOL -

0x03
SETTINGS

MERAH

0x72

HIJAU

0x71

MARK
SOUND
MARK
SOUND
SOUND

SETTINGS
SETTINGS

TIMER

SETTINGS

MARK

SOUND
TIMER
TIMER

0xBA
0x8F
MARK

TIMER
0x8E

0x26

TIMER
0x00

0x01
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SPESIFIKASI

SPESIFIKASI
MODEL
Resolusi (Piksel)
Rasio Gambar
Ukuran panel (mm)
Jarak proyeksi
(Ukuran layar)
Rasio proyeksi ke
atas
Jangkauan kontrol
jarak-jauh
Keluaran audio
Tipe penerimaan
Tinggi (mm)
Lebar (mm)
Tebal (mm)
Berat (kg)
Headphone, earphone
Perangkat USB
Sumber Daya

BG630 (BG630-JL)
BG650 (BG650-JL)
1024 (H) × 768 (V)
4:3 (H:V)
16
Lebar: 873 mm - 8.953 mm
Tele: 1.052 mm - 10.753 mm
90 %
6m
5 W MONO
NTSC M, NTSC 4.43, PAL-B,D,G,H,I,
PAL M, PAL N, PAL 60, SECAM
100 (termasuk kaki)
356
246.4
3.6
Impedans: 16 Ω / Daya keluaran: 10 mW /
Ketebalan jack: 3,5 mm
5 V, 0,5 A (Maks.)
AC 100 hingga 240 V, 50 Hz/ 60 Hz

Suhu
Pengoperasian
Lingkungan pengop- Penyimpanan
erasian
Kelembapan relatif
Pengoperasian
Penyimpanan

0 °C - 40 °C
-20 °C - 60 °C
0 % - 75 %
0 % - 85 %

yyGambar yang digunakan dan spesifikasi yang disebutkan dalam buku manual pemilik ini dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk.
yyKonsumsi daya proyektor ini adalah 0,5 W atau kurang bila dalam mode siaga.
Karena itu, cabut steker daya dari stopkontak untuk mencegah konsumsi daya yang
tidak perlu bila Anda tidak menggunakan proyektor dalam waktu lama.

SPESIFIKASI

Tampilan Monitor Yang Didukung
Resolusi

Frekuensi
Horizontal
(kHz)

Frekuensi Vertikal
(Hz)

640 x 350

31.468

70.09

640 x 480

31.469

59.94

720 x 400

31.469

70.08

800 x 600

37.879

60.31

1024 x 768

48.363

60.00

1152 x 864

54.348

60.053

1280 x 800

49.7

59.81

1280 x 1024

63.981

60.02

1400 x 1050

65.3

60

1680 x 1050

65.3

59.95

yyJika dimasukkan sinyal yang tidak
valid ke produk, sinyal tersebut tidak
akan ditampilkan dengan benar pada
layar atau sebuah pesan seperti
“Tidak Ada Sinyal” atau “Mode Tidak
Sah” akan ditampilkan.
yyProduk ini mendukung tipe DDC1/2B
sebagai fungsi Plug & Play (Monitor PC
dikenali secara otomatis).
yyTipe sinyal sinkronisasi PC yang didukung: Sinkronisasi tipe terpisah.
yy1024 x 768 direkomendasikan sebagai
kualitas gambar terbaik di mode PC.
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Mode HDMI/DVI-DTV yang didukung
Resolusi

Frekuensi
Horizontal
(kHz)

Frekuensi Vertikal
(Hz)

480p

31.47
31.47
31.5

60
59.94
60

576p

31.25

50

720P

45
44.96
37.5

60
59.94
50

1080i

33.75
33.72
28.125

60
59.94
50

1080p

67.5
67.432
27
26.97
33.75
33.71
56.25

60
59.939
24
23.976
30
29.97
50
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Koneksi Port Komponen
Sinyal

60Hz

50Hz

24/30Hz

Komponen

Component

480i

O

480p

O

720p

O

1080i

O

1080p

O

576i

O

576p

O

720p

O

1080i

O

1080p

O

1080p

O

Informasi perangkat lunak Sumber
Terbuka
Untuk memperoleh kode sumber berdasarkan lisensi GPL, LGPL, MPL dan
lisensi sumber terbuka lainnya, yang
dimuat dalam produk ini, harap kunjungi
http://opensource.lge.com .
Selain kode sumber, semua ketentuan
lisensi yang dirujuk, sanggahan garansi,
dan pengumuman hak cipta, tersedia
untuk diunduh.
LG Electronics juga akan menyediakan
kode sumber terbuka kepada Anda pada
CD-ROM dengan harga yang meliputi
biaya distribusinya (seperti biaya media,
pengiriman dan penanganan) berdasarkan permintaan lewat e-mail ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku
selama tiga (3) tahun sejak tanggal
pembelian produk.

Model dan nomor seri proyektor ada di
bagian belakang atau salah satu sisi proyektor. Catat nomor di bawah ini bila suatu saat
Anda memerlukan layanan.
MODEL
SERI

