Guia de configuração fácil

Sinalização
Digital da LG
(MONITOR SIGNAGE)

Leia este manual com atenção antes de utilizar o monitor e guarde-o para
futuras consultas.
55LV75A
55LV77A

www.lg.com
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MONTAR E PREPARAR

PORTUGUÊS
PT

MONTAGEM E PREPARARAÇÃO
Desembalar
Verifique se a caixa do produto contém os itens abaixo descritos. Se faltarem alguns acessórios, contacte
o agente local onde comprou o produto. As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e
acessórios reais.

CD (Manual de instruções)/
Cartão

Cabo de alimentação

Cabo DP

Controlo remoto e
pilhas

Parafuso M4 x 6L
(8 ea)

Receptor de IV

Cabo RS-232C

Guia de suporte vertical
curto (4ea)

Parafuso M6 x 10L
(4 ea)

Montagem da braçadeira
para cabos (2 ea)
(Para disposição dos cabos)

ATENÇÃO
Para garantir a segurança e a vida útil prolongada do aparelho, não utilize nenhum item pirateado.
yy
Quaisquer danos decorrentes da utilização de itens pirateados não estão abrangidos pela garantia.
yy

NOTA
Os acessórios fornecidos com o produto podem ser diferentes consoante o modelo.
yy
As especificações do produto ou os conteúdos deste manual podem ser alterados sem aviso prévio
yy
devido à actualização das funções do produto.
Software e Manual do SuperSign
yy
- Transferência a partir do site da LG Electronics.
- Aceda ao site da LG Electronics (http://partner.lge.com) e transfira o software mais recente para o
seu modelo.

MONTAR E PREPARAR
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Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) / Peso
PT
PORTUGUÊS

A
L

P

1213,4 mm x 684,2 mm x 88,5 mm / 23 kg

Para consultar o Manual de instruções
Insira o CD-ROM no Computador.
O CD-ROM abrirá automaticamente. (apenas para Windows)
Se não abrir automaticamente, siga a sequência abaixo.
O meu computador ➙ Digital_LG(CD-ROM) ➙ Index.htm Abrir
O meu computador ➙ Digital_LG(CD-ROM) ➙ Manual de instruções Abrir
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Precauções de deslocação
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- As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e do item reais.
Respeite os sinais de aviso impressos na caixa.

Não apoie a caixa do aparelho sobre a respectiva face
lateral.

Não bloquear.

Não deixar cair ao fazer pressão.

2 pessoas necessárias para o
transporte.

Transportar com cuidado.
Não coloque o produto em cima de uma caixa.
Não deixar cair se empilhado.

4 pessoas necessárias para o
transporte.

Não transportar na horizontal.

Não deixar cair durante o transporte.

Não se apoie no produto.

Este lado para cima/ Frágil/ Não expor à chuva/
Empilhar no máximo 4

MONTAR E PREPARAR
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Precaução

São necessárias 2 pessoas para mover o aparelho.
Ao mover o aparelho, segure na pega com uma mão e
coloque a outra mão por baixo do aparelho.

1

Retire o suporte em L no canto do aparelho antes
da instalação. Ao mover o aparelho, volte a colocar
o suporte em L.

2

Tenha cuidado para que os aparelhos não embatam
no chão ou entre si. Instale o aparelho num espaço
com ventilação suficiente.

10 cm

10 cm

20 cm

10 cm
10 cm
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Precauções de utilização
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Causas e fenómenos do
defeito de linha

LOG (LINE ON GLASS) DEFECT

O seu aparelho poderá sofrer um defeito de linha se
ocorrer algum embate nas extremidades do aparelho.

1

Embate na parte lateral superior do módulo ➙
Racha superior de DRP ➙ Defeito de linha vertical.
Source PCB

COF Cable

2

Embate na parte lateral esquerda do módulo ➙
Racha de DRP esquerda ➙ Defeito de linha
horizontal.

LOG (LINE ON GLASS) DEFECT

1

Embate no canto superior/esquerdo do módulo ➙
Racha superior/esquerda de DLV ➙ Defeito de linha
horizontal

Source PCB

COF Cable

MONTAR E PREPARAR
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Instalação do produto
1

Corte a alça de embalagem da caixa.

2

Corte a fita da caixa.

3

Abra a caixa e remova a embalagem superior.

4

Remova a caixa superior.

5

Abra a bolsa de plástico.

6

Afaste a bolsa de plástico.

PT
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- As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e do item reais.
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Levante o aparelho utilizando a pega LATERAL/
POSTERIOR.

9

Mova o aparelho com uma mão por baixo e a outra segurando no aparelho.

PORTUGUÊS
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7

10 Apoie a parte posterior do aparelho numa mesa.

8

Remova a embalagem inferior ao levantar o
aparelho.

MONTAR E PREPARAR
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11 Utilize a almofada ao apoiar o aparelho com a face anterior virada para baixo.

PT
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12 Ligue o receptor de IV para utilizar o controlo remoto. Finalmente, ligue o cabo de alimentação.

2

1
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Como juntar aparelhos

Como montar o aparelho

1

*Exemplo de mosaico de 2 x 2

Coloque os restantes aparelhos com parafusos de
fixação do suporte de montagem na parede VESA tal
como anteriormente.

Parafusos de fixação do suporte de
montagem na parede VESA (M6)

Parafusos (15-M4)
≤ 6 mm
Aparelho 4 adicionado ao conjunto de aparelhos
(mosaico 2 x 2)

2

Depois de unir os aparelhos, use as guias do mosaico
para ajustar os intervalos entre eles.

3

O mosaico 2 x 2 está completo. Pode criar mosaicos
com várias combinações, como por exemplo 3 x 3.

600

400

PORTUGUÊS
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Monitores em mosaico

NOTA

ATENÇÃO
yyQuando você conectar vários monitores para
multivisão, poderá achar que a cor da tela não
é a mesma em todos os monitores. Se quiser
ajustar a cor da tela manualmente, consulte o
Manual de instalação.
yyQuando você instalar vários monitores em
uma parede, conecte o Receptor de IR a todos
os aparelhos ou use um cabo RS-232C para
conectá-los, e em seguida conecte o Receptor
de IR ao primeiro aparelho.

A carga aplicada a cada aparelho deve ser
yy
suportada pela placa de montagem na parede ou pela parede utilizando uma montagem
de parede VESA (600 x 400).
A carga aplicada a cada aparelho deve
yy
ser suportada pela placa de montagem na
parede através de um suporte de montagem
na parede VESA. (Cada aparelho deve estar
firmemente montado na placa de montagem
na parede ou na parede.)
Pode montar o aparelho sem utilizar as
yy
guias de suporte; não afecta o desempenho
do dispositivo.
yyDesaperte os parafusos no aparelho para
instalar as guias de suporte. (Os parafusos
estão incluídos com os outros componentes
na embalagem, incluindo as guias de suporte.)

CONTROLO REMOTO

11

As descrições deste manual baseiam-se nos botões do controlo remoto. Leia cuidadosamente este manual e utilize correctamente o monitor.
Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas (AAA de 1,5 V)
fazendo corresponder as extremidades e com a
etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa
do compartimento das baterias.
Para remover as pilhas, execute as acções de instalação pela ordem inversa.

ATENÇÃO
Não misture pilhas usadas com novas, pois
yy
isso pode danificar o controlo remoto.
Não se esqueça de apontar o controlo remoto
yy
para o sensor do controlo remoto do Monitor.

ENERGY SAVING
Ajusta a luminosidade do ecrã
para reduzir o consumo de
energia.

(ALIMENTAÇÃO)
Liga ou desliga o Monitor.
MONITOR ON
Liga o monitor.
MONITOR OFF
Desliga o monitor.

INPUT
Selecciona o modo de entrada.
3D
A selecção através deste botão não está disponível.

Botão 1/a/A
Alterna entre valores numéricos e alfabéticos.

Botões alfanuméricos
Permite introduzir caracteres
numéricos ou alfabéticos, consoante a definição.

ARC
Selecciona o Modo proporção.
Aumentar/Diminuir volume
A selecção através deste
botão não está disponível.

CLEAR
Elimina o carácter alfanumérico introduzido.

PSM
Selecciona o Modo Picture
Status (Estado da imagem).

Tecla BRIGHTNESS (Brilho)
Ajuste a luminosidade, premindo os botões Para cima/Para
baixo no controlo remoto.
No modo USB, o menu OSD
tem a função de Página para
mover para a próxima lista de
ficheiros.

MUTE
Silencia todos os sons.

BACK

TILE

ID

ON

OFF

EXIT

PT
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CONTROLO REMOTO
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AUTO
Ajusta automaticamente a
posição da imagem e minimiza a instabilidade da imagem.
(Apenas com entradas RGB)

INFO
Apresenta as informações de
entrada.

SETTINGS
Acede aos menus principais
ou guarda o que o utilizador
introduziu e sai dos menus.

W.BAL
Acede ao menu Balanço de
brancos.
S.MENU
(Tecla do menu SuperSign)
Esta selecção de botão não é
aplicável.

OK
Selecciona menus ou opções
e confirma as selecções do
utilizador.

Botões de navegação
Para percorrer os menus ou
as opções.

BACK
Permite ao utilizador recuar
um passo numa aplicação
interactiva de utilizador.

EXIT
Limpa tudo o que aparece no
ecrã e volta ao modo de visualização do Monitor a partir
de qualquer menu.

Permite controlar vários dispositivos multimédia, bastando utilizar o controlo remoto
através do menu SimpLink.
(Dependendo do modelo,
pode não ser suportado.)
ID ON/OFF
Pode controlar o monitor que
quiser na configuração de
vários monitores se o número
da Picture ID (ID de imagem)
for igual ao da Set ID (ID do
produto).

TILE
Selecciona o modo MOSAICO.
Botões de controlo do
Menu USB
Controla a reprodução multimédia.

NOTA
Seleccionar um sinal de entrada.

AV ➙ Component ➙ RGB ➙ HDMI ➙ DVI-D ➙
Dispaly Port ➙ USB

EFECTUAR AS LIGAÇÕES

AUDIO IN
VIDEO OUT

NOTA
Ligue o cabo de entrada do
yy
sinal e aperte-o, rodando os
parafusos para a direita.
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EFECTUAR AS LIGAÇÕES

Ligar o cabo de alimentação
PORTUGUÊS
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Botão de alimentação

2

1

Ligação do dispositivo externo
Receptor de HD

HDMI
DVI
AV
Component

DVD

VCR

HDMI
DVI
AV
Component

AV
Component

Armazenamento
de memória

Colunas

USB

PC

HDMI
DVI
RGB
LAN
Display Port

Câmara de vídeo/ fotográfica

HDMI
DVI
AV
Component

Dispositivo de
jogos

HDMI
AV
Component

EFECTUAR AS LIGAÇÕES
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Sucessão de Monitores

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4
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Cabo DP
Utilize o cabo fornecido com o produto ou cabo DisplayPort certificado com a versão 1.1.a ou superior.
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CONFIGURAÇÃO MULTIVISION
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CONFIGURAÇÃO MULTIVISION
Definição de função
1 Ligue o receptor de IV.
Parte posterior do produto.

3 Configure a ID de cada aparelho. (* Os mode-

los 55LV75A não suportam qualquer função de
controlo da Ventoinha.)
OPÇÃO

Mover

OK

◀

1ꔋ

• Idioma
• Método ISM

: Normal

• DPM seleccionar

: Ligado

• Falha

: Desligado

• Reposição fábrica
• Definir ID

:1

• Modo Mosaico

▶

Fechar

• PIP/PBP
• Ventoinha
• USB Content Recovery : Desligado
• SIMPLINK
• Info do produto/serviço

4 Remova o receptor de IV de todos os aparelhos
excepto o Aparelho 1.

5 Ligue o cabo RGB.
Parte posterior do produto.

2 Ligar o cabo de alimentação
Cabo de sinal D-sub
de 15 pinos
(Máx. 3m)
(não incluído)
Adaptador
Macintosh
(não incluído)
2

1

PC/ MAC

CONFIGURAÇÃO MULTIVISION
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6 Conecte todos os Monitores, em série, usando um cabo RS-232C.

PT
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Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Cabo RS-232C

7 Configure o menu de instalação.
Installation Menu (V2.21)
LG Digital Signage Setup
White Balance Adjust
Password Change
Configuration Cloning
OK

8 Configure o modo de Tile (mosaico). (* Os modelos 55LV75A não suportam qualquer função de controlo
da Ventoinha.)
OPÇÃO

Mover

OK

• Idioma
• Método ISM

: Normal

• DPM seleccionar

: Ligado

• Falha

: Desligado

• Reposição fábrica
• Definir ID

:1

• Modo Mosaico
• PIP/PBP
• Ventoinha
• USB Content Recovery : Desligado
• SIMPLINK
• Info do produto/serviço

Mosaico

Mover

Prev.

Modo Mosaico

Modo Mosaico

Auto config.
ꔋ
Posição

Linha

2

Coluna

2

ID do Ecrã
no Mosaico

1

Tamanho
Natural
Reiniciar

◀

Desligado ▶
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Definição do modo Tile (Modo Mosaico)
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No modo Tile (Modo Mosaico) pode ver imagens numa
escala maior ligando vários monitores.

1X2
Ao utilizar dois monitores
ID 2

ID 1

yyModo Tile (Modo Mosaico) desligado: A imagem
de entrada não é aumentada e é apresentada em
todos os monitores ligados.
yyModo Tile (Modo Mosaico) desligado: A imagem
de entrada é aumentada de acordo com os valores
definidos nos campos Definir contagem H e Definir
contagem V.

(* Os modelos 55LV75A não suportam qualquer função de controlo da Ventoinha.)

OPÇÃO

Mover

: Normal

• DPM seleccionar

: Ligado

• Falha

: Desligado

• Reposição fábrica
• Definir ID
• Modo Mosaico
• PIP/PBP
• Ventoinha

:1

Mosaico
Modo Mosaico

Auto config.
Posição

Tamanho
• USB Content Recovery : Desligado
Natural
• SIMPLINK
Reiniciar
• Info do produto/serviço

2X2
Ao utilizar quatro monitores
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

OK

• Idioma
• Método ISM

Tile ID

Mover

Modo Mosaico

ꔋ
Linha

Prev.
◀

Desligado ▶

2

Coluna

2

ID do Ecrã
no Mosaico

1

3X3
Ao utilizar nove monitores
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

4X4
Ao utilizar 16 monitores
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

CONFIGURAÇÃO MULTIVISION
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Definir a ID de Imagem

O sinal de IV do controlo remoto é transmiyy
tido através dos cabos RS-232C ligados em
série.
Quando define uma ID de Imagem através
yy
do controlo remoto, apenas pode controlar o
Aparelho que corresponde à ID de Imagem.
Ex.: P
 or exemplo, se definir a ID de Imagem
para 2, apenas pode controlar o monitor
com o ID de aparelho 2.
Se a ID de imagem estiver desligada, pode
controlar todos os monitores ao mesmo
tempo.

2 Prima o botão vermelho LIGADO no controlo
remoto para atribuir a ID de imagem.

AUDIO
(RGB/DVI)

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C IN

RS-232C IN

RS-232C IN

REMOTE
CONTROL IN

2X2 Multi-Vision (ID do Conjunto Total: 4)

3 Se premir os botões esquerdo/direito ou premir
o botão ON repetidamente, a Picture ID (ID de
Imagem) passa ciclicamente entre OFF/1 e o
valor definido na Total Set ID (ID do Conjunto
Total).

Receptor de IR

ID da imagem
◄

Desligado

►

Fechar

1 Defina a Total Set ID (ID do Conjunto Total) no
menu de instalação.

LG Digital Signage Setup (V2.21)
▲

• Factory Reset
• Menu Display
• OSD Display
• LG IR Operation
• Local Key Operation
• Input Source Change
• Total Set ID
• Baudrate
• Min Volume

Off
On
On
On
On
On
◄

255

►

9600
0

▼

OK

Define o número total de aparelhos a serem ligados no
modo de mosaico. A Total Set ID (ID do Conjunto total) é
utilizada como valor máximo da ID de Imagem.

NOTA
Por exemplo, se a ID de imagem for atribuíyy
da a 2, o ecrã superior direito (Definir ID: 2)
pode ser controlado por sinais de IV.
Para cada aparelho, pode mudar as defiyy
nições para os menus IMAGEM, ÁUDIO,
HORAS, REDE e OS MEUS MÉDIA ou as
teclas de atalho no controlo remoto.
yySe premir o botão verde DESLIGADO para ID
de imagem, as ID de imagem são desligadas
para todos os aparelhos. Se premir qualquer
botão no controlo remoto, todos os aparelhos
começarão a funcionar novamente.
A ID de Imagem será desactivada durante a
yy
utilização do menu OS MEUS MÉDIA.
Se a função Picture ID estiver definida para
yy
Desligado, manter os botões no controlo
remoto premidos executa apenas uma acção
de cada vez.
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O menu Picture ID (ID de Imagem) permite-lhe controlar todos os aparelhos através do receptor de IV ligado ao Aparelho 1.

