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Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden
avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien
perusteella osoitteesta http://opensource.lge.
com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata
kaikki mainitut käyttöoikeusehdot,
takuun vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin
CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan
toimituskustannukset (tietovälineen hinta
ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.
com.
Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta
siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics
on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen.
Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä,
joka on vastaanottanut nämä tiedot.
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SUOMI

NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN
Tuloluettelon käyttäminen
1

Avaa tuloluettelo painamalla INPUT-painiketta.

2

Valitse jokin tulotiloista siirtymispainikkeilla ja paina OK-painiketta.
yyRGB-PC
yyHDMI
yyHDMI2
yyDVI-D
yyUSB
yyDisplay Port
yyOPS

HUOMAUTUS
•• Kaikki tulosignaalit eivät ole käytettävissä tietyissä malleissa.

Kuvasuhteen säätäminen
Muuta kuva optimaaliseen kokoonsa painamalla ARC-painiketta näytön katselun aikana.
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Kuvasuhde

HUOMAUTUS
•• Voit muuttaa kuvan kokoa myös päävalikoista.
•• Vain haku -tila on käytettävissä, kun videosignaalin tarkkuus on vähintään 720p.

VAROITUS
•• Jos pysäytyskuva jää ruutuun pitkäksi aikaa, se voi aiheuttaa näyttöön pysyvän vääristymän. Tätä kutsutaan
nimellä image burn tai burn-in (haamukuva), eikä takuu korvaa sitä.
•• Kun näyttö ei ole käytössä, sammuta se tai käynnistä näytönsäästäjä tietokoneesta tai järjestelmästä, jotta
haamukuvia ei muodostuisi.
•• Jos kuvasuhteena on pitkään 4:3, näyttö voi vaurioitua letterbox-palkkien alueella.
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SUOMI

yy16:9 : T ämän avulla voit säätää kuvaa vaakasuunnassa lineaarisessa suhteessa, jotta koko näyttö täyttyy
(hyödyllinen, kun DVD:n kuvasuhde on 4:3).
yyVain haku : Tämän avulla voit näyttää kuvan parhaassa laadussa alkuperäisen kuvan heikentymättä
korkeatarkkuuksisessa kuvassa. Huomautus: jos alkuperäisessä kuvassa on kohinaa, se näkyy
kuvan reunoissa.
yyAlkuperäinen : Tulosignaalin mukaan näytön kuvasuhteeksi tulee 4:3 tai 16:9.
yy4:3 : T ämän avulla voit katsella kuvaa alkuperäisessä 4:3-kuvasuhteessa, ja ruudun vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyvät mustat palkit.
yyZoomaus : Tämän avulla voit zoomata kuvan täyttämään koko ruudun muuttamatta kuvaa. Kuva rajataan kuitenkin ylä- ja alareunasta.
yyElokuvazoomaus 1 : T ämän avulla voit suurentaa kuvan oikeassa suhteessa. Huomaa: suurentaminen
tai pienentäminen voi vääristää kuvaa.
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Verkkoasetusten määrittäminen: (määritys
kannattaa tehdä, vaikka näyttö olisi muodostanut
yhteyden automaattisesti)

Verkon käyttö

Kytkeminen lähiverkkoon

Kytkeminen verkkoon
Voit muodosta langallisen verkkoyhteyden
kytkemällä näytön lähiverkkoon (LAN) LAN-portin
kautta alla olevan kuvan mukaisesti. Määritä sitten
verkkoasetukset. Voit muodostaa langattoman
verkkoyhteyden kytkemällä Wi-Fi-USB-moduulin
USB-porttiin. Määritä sitten verkkoasetukset.
Joissakin kotiverkoissa on ehkä säädettävä näytön
verkkoasetuksia fyysisen yhteyden muodostamisen jälkeen. Näytön voi kytkeä useimpiin kotiverkkoihin ilman ylimääräisiä säätöjä.
Lisätietoja saat Internet-palveluntarjoajalta tai
reitittimen käyttöoppaasta.

1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla VERKKO ja paina
OK-painiketta.

3

Valitse siirtymispainikkeilla Verkkoasetus ja
paina OK-painiketta.

4

Jos olet jo määrittänyt verkkoasetukset, valitse
Resetting (Uudelleenasetus). Uudet yhteysasetukset korvaavat nykyiset verkkoasetukset.

5

Valitse Automaattinen IP-asetus tai Manuaalinen IP-asetus.
–	Manuaalinen IP-asetus
Paina siirtymis- ja numeropainikkeita.
IP-osoitteet on annettava manuaalisesti.
– Automaattinen IP-asetus
Valitse tämä, jos lähiverkossa (LAN) on
langallisesti liitetty DHCP-palvelin (reititin).
Näytölle varataan IP-osoite automaattisesti.
Jos käytät laajakaistareititintä tai laajakaistamodeemia, jossa on DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) -palvelintoiminto.
IP-osoite määritetään automaattisesti.

6

Kun olet valmis, paina EXIT-painiketta.

LAN

(saatavana erikseen)

Router

@

LAN

WAN

(saatavana erikseen)

Internet
Internet

ETHERNET
Cable modem

VAROITUS
•• Älä liitä LAN-porttiin modulaarista
puhelinkaapelia.
•• Koska liitäntätapoja on useita erilaisia, toimi
teleoperaattorin tai Internet-palveluntarjoajan
ohjeiden mukaan.

SUOMI

VIIHDE
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Kytkeminen langattomaan verkkoon
SUOMI

1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla VERKKO ja paina
OK-painiketta.

3

Valitse siirtymispainikkeilla Verkkoasetus ja
paina OK-painiketta.

4

Valitse Asetus tukiasema (AP) -luettelosta
tai Yksinkertainen asetus (WPS-painiketila).
-Asetus tukiasema (AP) -luettelosta
M
 uodosta yhteys langattomaan verkkoon
valitsemalla tukiasema.
-Yksinkertainen asetus (WPS-painiketila)
Muodosta yhteys PBC-tilaa tukevaan
langattomaan reitittimeen painamalla
reitittimen painiketta.

5

Kun olet valmis, paina EXIT-painiketta.

VAROITUS
•• Verkkoasetusvalikko ei ole valittavissa ennen
kuin näyttö on liitetty fyysiseen verkkoon.
•• Koska liitäntätapoja on useita erilaisia, toimi
teleoperaattorin tai Internet-palveluntarjoajan
ohjeiden mukaan.

HUOMAUTUS
•• Jos haluat käyttää Internetiä näytössä, Internetlaajakaistayhteyden on oltava aina käytössä.
•• Jos et voi muodostaa internet-yhteyttä,
tarkista verkkoyhteyden tila verkossa olevasta
tietokoneesta.
•• Kun Verkkoasetus on valittu, tarkista että
lähiverkkokaapeli on kytketty tai että reitittimen
DHCP on käytössä.
•• Jos et viimeistele verkkoasetuksia, verkko ei
ehkä toimi oikein.
•• Kun yhteys on muodostettu IPv6:ta tukevaan
verkkoon, voit valita IPv4:n/IPv6:n langallisen/
langattoman verkkoyhteyden lisäasetuksista.
IPv6-yhteys kuitenkin tukee vain automaattista
yhteyttä.

Vinkkejä verkkoasetuksiin
yyKäytä tämän näytön kanssa LAN-vakiokaapelia.
Cat5 tai parempi sekä RJ45-liitäntä.
yyMonet asennuksen aikana ilmenevät verkkoyhteysongelmat voi korjata nollaamalla reitittimen tai
modeemin. Kun näyttö on liitetty kotiverkkoon,
sammuta virta nopeasti ja/tai irrota kotiverkon
reitittimen tai kaapelimodeemin virtakaapeli. Kytke
sitten virta päälle ja/tai liitä virtakaapeli uudelleen.
yyInternet-palveluntarjoaja on saattanut rajoittaa Internet-palveluja vastaanottavien laitteiden määrää
palveluehdoissaan. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
yyLG ei ole vastuussa mistään näytön ja/tai Internet-yhteyden toimintahäiriöistä, jotka johtuvat
tietoliikennevirheistä tai Internet-yhteyteen tai
muihin liitettyihin laitteisiin liittyvistä vioista.
yyLG ei ole vastuussa Internet-yhteysongelmista.
yySaatat havaita ei-toivottuja tuloksia, jos verkkoyhteysnopeus ei vastaa käytettävän sisällön
vaatimuksia.
yyOsa Internet-yhteystoiminnoista ei ehkä ole mahdollisia Internet-yhteyden toimittavan Internet-palveluntarjoajan asettamien tiettyjen rajoitusten
vuoksi.
yyKaikki Internet-palveluntarjoajan laskuttamat
maksut, mukaan lukien rajoituksetta yhteysmaksut,
ovat käyttäjän vastuulla.
yyLangallisen yhteyden muodostamiseen tähän
näyttöön tarvitaan 10 Base-T- tai 100 Base-TX
-LAN-portti. Jos Internet-palvelu ei salli tällaista
yhteyttä, et voi muodostaa yhteyttä näyttöön.
yyDSL-palvelun käyttäminen edellyttää DSL-modeemia, ja kaapelimodeemipalvelun käyttäminen
edellyttää kaapelimodeemia. Internet-palveluntarjoajan käyttötavasta ja tilaajasopimuksesta
riippuen et ehkä voi käyttää tämän näytön Internet-yhteysominaisuutta tai yhtä aikaa yhteyden
muodostavien laitteiden määrää on voitu rajoittaa.
(Jos Internet-palveluntarjoaja on rajoittanut tilauksen yhteen laitteeseen, tällä näytöllä ei ehkä voi
muodostaa yhteyttä, jos yhteys on jo muodostettu
tietokoneella.)
yyInternet-palveluntarjoaja on voinut käytännöissään
ja rajoituksissaan kieltää reitittimen käytön tai rajoittaa sen käyttöä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
suoraan palveluntarjoajaasi.
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Langattomien verkkoasetusten vinkit

Verkon tila
1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla VERKKO ja
paina OK-painiketta.

3

Valitse siirtymispainikkeilla Verkon tila.

4

Tarkista verkon tila painamalla OK.

5

Kun olet valmis, paina EXIT-painiketta.

Asetus
Asetus
Testi
Sulje

Kuvaus
Palaa verkon asetusvalikkoon.
Testaa nykyisen verkon tilaa verkon
asettamisen jälkeen.
Palaa edelliseen valikkoon.

Oman median käyttö
USB-tallennuslaitteiden
kytkeminen
Voit kytkeä USB-tallennuslaitteita, kuten USB-Flashmuistin tai ulkoisen kovalevyn, näyttöön ja käyttää
multimediatoimintoja.
Kytke USB-Flash-muisti tai USB-muistikortinlukija
näyttöön seuraavan kuvan mukaisesti. Oma media
-näyttö avautuu.

tai

(saatavana
erikseen)

(saatavana
erikseen)

VAROITUS
•• Älä katkaise näytön virtaa tai irrota USBtallennuslaitetta, kun OMA MEDIA -valikko on
aktivoitu. Muutoin tiedostot voivat kadota tai
USB-tallennuslaite vahingoittua.
•• Varmuuskopioi USB-tallennuslaitteeseen
tallennetut tiedostot usein, sillä tiedostot voivat
kadota tai vahingoittua, eikä takuu ehkä korvaa
niitä.

SUOMI

yyMuut 2,4 GHz:n taajuudella toimivat laitteet
(langattomat puhelimet, Bluetooth-laitteet tai
mikroaaltouunit) voivat häiritä langattomien
verkkojen toimintaa. Myös 5 GHz:n taajuudella
toimivat laitteet sekä muut Wi-Fi-laitteet voivat
aiheuttaa häiriöitä.
yyLangaton ympäristö voi hidastaa langatonta
verkkopalvelua.
yyTukiasemayhteys vaatii langatonta yhteyttä tukevan tukiaseman. Langattoman yhteyden on
oltava käytössä laitteessa. Kysy langattoman
yhteyden saatavuutta tukiasemaan palveluntarjoajalta.
yyTarkista tukiaseman SSID- ja suojausasetukset.
Lisätietoa tukiaseman SSID- ja suojausasetuksista on tukiaseman ohjeissa.
yyVerkkolaitteiden (kiinteä/langaton linjajakaja,
keskitin) väärät asetukset voivat hidastaa
näyttötaulun toimintaa tai estää sitä toimimasta kunnolla. Asenna laitteet käyttöoppaan
mukaisesti ja määritä verkko.
yyYhteydenmuodostustapa voi vaihdella tukiaseman valmistajasta riippuen.
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USB-tallennuslaitteiden käyttövinkit
SUOMI

yyAinoastaan USB-tallennuslaite on tunnistettavissa uudelleen.
yyJos USB-tallennuslaite liitetään USB-jakolaitteen kautta, laitetta ei tunnisteta.
yyAutomaattista tunnistusohjelmaa käyttävän
USB-tallennuslaitteen tunnistaminen saattaa
epäonnistua.
yyUSB-tallennuslaitetta, joka käyttää sen omaa
ohjainta ei tunnisteta.
yyUSB-tallennuslaitteen tunnistusnopeus vaihtelee laitteen mukaan.
yyÄlä sammuta näyttöä tai irrota USB-laitetta
kytkettynä olevan USB-tallennuslaitteen
ollessa käytössä. Jos laite irrotetaan äkillisesti,
tallennetut tiedostot tai USB-tallennuslaite
voivat vahingoittua.
yyÄlä liitä tuotteeseen USB-tallennuslaitetta, jota
ohjataan PC:llä. Tämä voi aiheuttaa laitevian.
Käytä ainoastaan normaaleja musiikki-, kuvatai videotiedostoja sisältäviä USB-tallennuslaitteita.
yyKäytä vain FAT32-tiedostojärjestelmää käyttäen alustettuja USB-tallennuslaitteita. Jos
tallennuslaite on alustettu ohjelmalla, jota
Windows ei tue, laitteen tunnistaminen saattaa
epäonnistua.
yyMikäli USB-tallennuslaite (yli 0,5 A) vaatii ulkoisen virtalähteen, kytke siihen virta. Muussa
tapauksessa laitetta ei ehkä tunnisteta.
yyKytke USB-tallennuslaite laitteen valmistajan
toimittamalla kaapelilla.
yyKaikkia USB-laitteita ei välttämättä tueta tai ne
eivät toimi ongelmitta.
yyUSB-tallennuslaite järjestää tiedostot samaan
tapaan kuin Windows XP, ja näyttö tunnistaa
tiedostot, joiden nimessä on enintään 100
aakkosmerkkiä.
yyVarmuuskopioi tärkeät tiedostot, sillä
USB-muistilaitteeseen tallennetut tiedot voivat
vahingoittua. Emme vastaa tietojen menettämisestä.
yyJos USB-kiintolevyasemassa ei ole ulkoista virtalähdettä, USB-laitetta ei ehkä havaita. Muista
siis kytkeä ulkoinen virtalähde.
yyKäytä ulkoiselle virtalähteelle tarkoitettua
muuntajaa.
yyJos USB-laitteellasi on useita osioita tai jos käytät usean kortin USB-kortinlukijaa, voit käyttää

enintään neljää osiota tai USB-muistilaitetta.
yyJos USB-tallennuslaite on liitetty USB-monikortinlukijaan, aseman tietoja ei ehkä havaita.
yyJos USB-tallennuslaite ei toimi oikein, irrota se
ja liitä uudelleen.
yyUSB-tallennuslaitteen tunnistusnopeus vaihtelee laitteittain.
yyJos USB kytketään valmiustilassa, kiintolevy
ladataan automaattisesti, kun näyttöön kytketään virta.
yySuositeltu kapasiteetti on enintään 1 Tt
ulkoiselle USB-kiintolevylle ja enintään 32 Gt
USB-muistille.
yySuositeltua suuremman muistikapasiteetin
laitteet eivät ehkä toimi oikealla tavalla.
yyJos virransäästötoiminnolla varustettu
ulkoinen USB-kiintolevy ei toimi, sammuta
kiintolevy ja käynnistä se uudelleen.
yyMyös USB 2.0 -versiota aiempia USB-muistilaitteita tuetaan. Niitä käytettäessä videot eivät
kuitenkaan välttämättä toimi kunnolla.
yyYksi kansio voi sisältää enintään 999 kansiota
tai tiedostoa.
yyOn suositeltavaa käyttää sertifioituja USB-tallennuslaitteita ja -kaapeleita. Muutoin USB-tallennuslaitetta ei ehkä tunnisteta tai toistossa
tapahtuu virheitä.
yySuperSign Manager -hallintaohjelmalla jaettuja ja tallennettuja tiedostoja voidaan toistaa
vain USB-tallennuslaitteella. Se ei onnistu
USB-kiintolevyn tai usean kortin USB-kortinlukijan avulla.
yySuperSign Manager -hallintaohjelmalla jaettuja ja tallennettuja tiedostoja voidaan toistaa
vain FAT32-tiedostojärjestelmällä alustetulla
tallennuslaitteella.
yyUSB 3.0 -tallennuslaitteet eivät välttämättä
toimi laitteen kanssa.
yyJoidenkin USB-tallennuslaitteiden tiedot voivat vahingoittua korkeassa lämpötilassa.
yyOn suositeltavaa käyttää samaan aikaan
korkeintaan kahta USB-porttia sisältöä toistettaessa.
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Tiedostojen selaus
SUOMI

Voit selata USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja tiedostoja.

1

Avaa päävalikko painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Etsi hakupainikkeella OMA MEDIA ja valitse OK.

3

Siirry hakupainikkeella haluamaasi Elokuvaluett., Valokuvaluett., Musiikkiluett. tai Sisältöluettelo ja
valitse OK.

Tuettu tiedostomuoto
Tyyppi

Tuettu tiedostomuoto

Eloku-

Koodekki

va

Median säiliömuo-

Profiili

to
Video

MPEG1/MPEG2

DAT, MPG, MPEG,

1080P, 30 fps

TS, TP
MPEG4

AVI, DIVX, MP4,

(DivX 3.11, DivX 4,

MKV, TS, TRP

1080P, 30 fps

DivX 5, DivX 6,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2)
H.264

AVI, MP4, MKV, TS,

1080P, 60 fps

TRP, TP
Ääni

MP3

MP3

8 kbps–320 kbps (bittinopeus)
16 kHz–48 kHz (näytteenottotaajuus)

AC3

AC3

32 kbps–640 kbps (bittinopeus)
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (näytteenottotaajuus)

MPEG

MP3

32 kbps–448 kbps (bittinopeus)

AAC, HEAAC

MP4

8 kHz–48 kHz (näytteenottotaajuus)

LPCM

AVI, WAV

64 kbps–1,5 Mbps (bittinopeus)

16 kHz–48 kHz (näytteenottotaajuus)

8 kHz–48 kHz (näytteenottotaajuus)
Bittinopeus: 8 kbps–320 kbps (MP3)
Ulkoisen tekstityksen muoto: *.smi / *.srt / *.sub (MicroDVD, Subviewer 1.0/2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt (TMPlayer) /
*.psb (PowerDivX)
Sisäisen tekstityksen muoto: vain XSUB (DivX6-tiedostoissa käytetty tekstityksen muoto)
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Tyyppi

SUOMI

Valokuva

Tuettu tiedostomuoto
JPEG
Vähintään: 64 x 64
Enintään: normaali tyyppi, 15 360 (L) x 8 640 (K)
Progressiivinen tyyppi: 1 920 (L) x 1 440 (K)
BMP
Vähintään: 64 x 64
Enintään: 9 600 x 6 400
PNG
Vähintään: 64 x 64
Enintään: limitetty, 1 200 x 800
Ei limitetty: 9 600 x 6 400
yyEi-tuetut tiedostot näkyvät esimääritettyinä kuvakkeina.

Musiikki

mp3
[Bittinopeus] 32 kb/s ~ 320 kb/s
[Näytetaajuus] 16 kHz ~ 48 kHz
[Tuki] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
AAC
[Bittinopeus] Free Format
[Näytetaajuus] 8 kHz ~ 48 kHz
[Tuki] ADIF, ADTS
M4A
[Bittinopeus] Free Format
[Näytetaajuus] 8 kHz ~ 48 kHz
[Tuki] MPEG-4
OGG
[Bittinopeus] Free Format
[Näytetaajuus] ~ 48 kHz
[Tuki] Vorbis
WMA
[Bittinopeus] 128 kb/s ~ 320 kb/s
[Näytetaajuus] 8 kHz ~ 48 kHz
[Tuki] WMA7, 8, 9 Standard
WMA 10 Pro
[Bittinopeus] ~ 768 kb/s
[Kanava/Näytetaajuus]
M0: enintään 2 / 48 kHz
M1: enintään 5,1 / 48 kHz
M2: enintään 5,1 / 96 kHz
[Tuki] WMA 10 Pro

Sisällys (käytettäessä SuperSign-ohjelmistoa)

Tiedostotunnisteet: *.cts / *.sce
Video
Tiedostotunnisteet: *.mpg / *.mpeg / *.dat / *.ts / *.trp / *.tp / *.mp4 / *.mkv / *.avi / *. avi (Motion JPEG) /
*.mp4 (Motion JPEG) / *.mkv (Motion JPEG)
Videomuoto: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, JPEG
Äänimuoto: MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC
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Videoiden katselu
1

Avaa päävalikko painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeella OMA MEDIA ja valitse OK.

3

Valitse siirtymispainikkeella Elokuvaluett. ja valitse OK.

4

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi kansio ja valitse OK.

5

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi tiedosto ja valitse OK.
yyVaihda laite: valitsee USB-tallennuslaitteen. (Ominaisuus on käytettävissä vain joissakin malleissa.)
yySiirry juurikansioon: palaa Oma media -aloitusnäyttöön.
yySiirry yläkansioon: palaa edelliseen näyttöön.
yyLopeta: sulkee Oma media -valikon.

6

Voit käyttää seuraavia asetuksia elokuvatoiston aikana painamalla OK-painiketta:
Kaukoohjaimen
painike

Kuvaus
Pysäyttää toiston.
Toistaa videota.
Keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
Kelaa tiedostoa taaksepäin.
Kelaa tiedostoa eteenpäin.
Säästää energiaa säätämällä näytön kirkkautta.

SETTINGS
BACK
EXIT
tai

Näyttää asetusvalikon.
Piilottaa valikon täysikokoisessa näytössä.
Palaa Palaa Elokuvaluett..
Siirtyy tiettyyn tiedoston kohtaan toiston aikana. Tiedostokohdan aika näkyy tilapalkissa.
Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein kaikissa tiedostoissa.

SUOMI

Toistaa USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja elokuvatiedostoja.
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Videotiedostojen toistovinkit
SUOMI

yyKäyttäjän luoma tekstitys ei välttämättä toimi oikein.
yyMuutamia erikoismerkkejä ei tueta tekstitystilassa.
yyHTML-tunnisteita ei tueta tekstitystilassa.
yyTekstitykset ovat saatavana vain tuetuissa tekstityskielissä.
yyNäytössä voi ilmetä häiriöitä (kuvan pysäytys, nopea toisto jne.), kun äänen kieltä muutetaan.
yyVahingoittunutta elokuvatiedostoa ei ehkä toisteta oikein tai jotkin soittimen toiminnoista eivät ole
käytössä.
yyJoillakin koodereilla tuotettuja elokuvatiedostoja ei ehkä pystytä toistamaan oikein.
yyJos tallennetun tiedoston videon ja äänen rakenne ei ole limitetty, joko video tai ääni lähetetään.
yyTeräväpiirtovideot, joiden tarkkuus on enintään 1920 x 1080, 25/30p tai 1280 x 720, 50/60p, ovat tuettuja kuvanopeuden mukaan.
yyVideot, joiden tarkkuus on yli 1920 x 1080, 25/30p tai 1280 x 720, 50/60p, eivät ehkä toimi oikein kuvanopeuden mukaan.
yyMuut kuin määritetyn tyyppiset elokuvatiedostot ja formaatit eivät toimi oikein.
yyToistettavan videotiedoston enimmäisbittinopeus on 20 Mbps. (vain Motion JPEG: 10 Mbps)
yyEmme takaa sellaisten profiilien tasaista toistoa, jotka on koodattu H.264/AVC:ssä tasolla 4.1 tai suuremmalla.
yyDTS-äänen koodausta ei tueta.
yyYli 30 Gt kokoisten videotiedostojen toistoa ei tueta.
yyDivX-videotiedosto ja sen tekstitystiedoston on oltava samassa kansiossa.
yyVideotiedoston ja sen alatiedoston nimien on oltavat samat, jotta se voidaan näyttää.
yyVideota ei ehkä voi toistaa oikein sellaisen USB-liitännän kautta, joka ei tue suurta nopeutta.
yyTiedostoja, jotka on koodattu toiminnolla GMC (Global Motion Compensation) ei ehkä toisteta.
Videotoiminnot

1

Avaa ponnahdusvalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla Aseta videon toisto., Aseta video. tai Aseta ääni.ja valitse OK.

HUOMAUTUS
yyElokuvaluett. -asetusten muutokset eivät vaikuta Valokuvaluett. tai Musiikkiluett. asetuksiin. Samoin
Valokuvaluett. tai Musiikkiluett. asetusten muutokset eivät vaikuta Elokuvaluett.
yyValokuvaluett. ja Musiikkiluett. asetusten muutokset eivät vaikuta toisiinsa.
yyKun videotiedostoa toistetaan uudelleen pysäytyksen jälkeen, toisto jatkuu siitä, mihin se pysähtyi.
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Voit käyttää seuraavia valikoita valitsemalla Aseta videon toisto.:

Tekstityksen kieli
Kieli
Koodisivu
Synkronoi
Sijainti
Koko
Toista

Kuvaus
Kuvamuodon valinta elokuvan toiston aikana.
Äänen kieliryhmän muuttaminen elokuvan toiston aikana. Yhden ääniraidan sisältäviä
tiedostoja ei voi valita.
Tekstitys käytössä/pois.
Käytössä SMI-tekstitykselle. Kielen voi valita tekstityksen aikana.
Voit valita tekstityksen fontin. Jos oletusasetus otetaan käyttöön, sama fontti on käytössä kun yleisessä valikossa.
Tekstityksen synkronoinnin säätäminen välillä -10 – +10 sekuntia 0,5 sekunnin välein
elokuvan toiston aikana.
Tekstityksen sijainnin muuttaminen ylös tai alas elokuvan toiston aikana.
Tekstityksen koon valinta elokuvan toiston aikana.
Elokuvan uudelleentoistotoiminto päällä/pois. Jos toiminto on päällä, tiedosto kansioineen toistetaan toistuvasti uudelleen. Vaikka toisto olisi poissa käytöstä, tiedosto
voidaan toistaa, jos tiedostolla on sama nimi kuin edellisellä tiedostolla.

HUOMAUTUS
yyVain 10 000 väliraitalohkoa voidaan tukea tekstitystiedostossa.
yyKun toistat videota, voit säätää kuvan kokoa painamalla ARC-painiketta.
yyOman kielesi tekstityksiä tuetaan vain, jos OSD-valikko on myös omalla kielelläsi.
yyKoodisivu-toiminto voi olla pois käytöstä tietyn kielisissä tekstitystiedostoissa.
yyValitse tekstitystiedostojen koodisivu.

SUOMI

Valikko
Kuvakoko
Äänen kieli
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Valokuvien katselu
SUOMI

Katsele USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja kuvatiedostoja.
1 Avaa päävalikko painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeella OMA MEDIA ja valitse OK.

3

Valitse siirtymispainikkeella Valokuvaluett. ja valitse OK.

4

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi kansio ja valitse OK.

5

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi tiedosto ja valitse OK.
yyVaihda laite: valitsee USB-tallennuslaitteen. (Ominaisuus on käytettävissä vain joissakin malleissa.)
yySiirry juurikansioon: palaa Oma media -aloitusnäyttöön.
yySiirry yläkansioon: palaa edelliseen näyttöön.
yyLopeta: sulkee Oma media -valikon.

6

Voit käyttää seuraavia asetuksia kuvien katselun aikana.
Valikko
Slideshow
(Diaesitys)
BGM
￼

Kuvaus
Valittujen kuvien diaesitys aloitetaan tai pysäytetään. Jos valittuja kuvia ei ole, kaikki nykyisen kansion kuvat näytetään. Aseta diaesityksen nopeus valitsemalla Asetus.
Taustamusiikki käytössä/pois. Aseta taustamusiikin kansio valitsemalla Asetus.
Säädä asetuksia painamalla kauko-ohjaimen SETTINGS-painiketta.
Kääntää valokuvaa myötäpäivään (90 °, 180 °, 270 °, 360 °).

HUOMAUTUS
yyTuettu kuvan koko on rajoitettu. Et voi kääntää kuvaa, jos käännetyn kuvan leveyden tarkkuus
on suurempi kuin tuettu tarkkuus.
Suurentaa kuvaa 100 %, 200 % tai 400 %.

Asetus
Piilota

Vähentää virrankulutusta säätämällä ruudun kirkkautta (käytössä vain vaihtoehdot Pois ja
Näytön sammutus).
Asetusten näyttäminen
Asetusikkuna piilotetaan.

Lopeta

Palaaminen Valokuvaluett.-kohtaan.
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Valokuva-asetukset
Avaa asetusvalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla Aseta valokuvanäkymä., Aseta video., tai Aseta ääni. ja valitse OK.

HUOMAUTUS
yyElokuvaluett. -asetusten muutokset eivät vaikuta Valokuvaluett. tai Musiikkiluett. asetuksiin. Samoin
Valokuvaluett. tai Musiikkiluett. asetusten muutokset eivät vaikuta Movie List (Elokuvaluettelo)
-luetteloon.
yyValokuvaluett. ja Musiikkiluett. asetusten muutokset eivät vaikuta toisiinsa.

Voit käyttää seuraavia valikoita valitsemalla Aseta valokuvanäkymä.:
Valikko
Esitysnopeus
BGM
Toista
Random

Kuvaus
Valitse diaesityksen nopeus.
(Vaihtoehdot: Fast (Nopea), Medium (Normaali), Slow (Hidas).)
Valitsee taustamusiikin musiikkikansion.
Toistaa taustamusiikkia yhä uudelleen.
Toistaa taustamusiikkia satunnaisessa järjestyksessä.

SUOMI

1
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Musiikin kuuntelu
SUOMI

Toistaa USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja.

1

Avaa päävalikko painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeella OMA MEDIA ja valitse OK.

3

Valitse siirtymispainikkeella Musiikkiluett. ja valitse OK.

4

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi kansio ja valitse OK.

5

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi tiedosto ja valitse OK.
yyVaihda laite: valitsee USB-tallennuslaitteen. (Ominaisuus on käytettävissä vain joissakin malleissa.)
yySiirry juurikansioon: palaa Oma media -aloitusnäyttöön.
yyAvaa musiikkisoitin: avaa musiikkitoiston asetusikkunan. Tämä ominaisuus on käytössä vain toiston aikana.
yySiirry yläkansioon: palaa edelliseen näyttöön.
yyLopeta: sulkee Oma media -valikon.

6

Voit käyttää seuraavia asetuksia musiikin toiston aikana painamalla OK-painiketta.
Kaukosäätimen
painike

Kuvaus
Lopettaa tiedoston toiston ja siirtyy takaisin Musiikkiluett..
Toistaa musiikkitiedoston.
Keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
Siirtyy edelliseen tiedostoon. Jos edellistä kappaletta ei ole, tällä hetkellä toistettava musiikki toistetaan alusta.
Siirtyy seuraavaan tiedostoon.

SETTINGS
BACK
EXIT
tai

Vähentää virrankulutusta säätämällä ruudun kirkkautta (käytössä vain vaihtoehdot Pois ja
Näytön sammutus).
Näyttää Asetus-valikon.
Asetusikkuna piilotetaan.
Palaa Musiikkiluett..
Siirtyminen tiettyyn tiedoston kohtaan toiston aikana. Tiedostokohdan aika näkyy tilapalkissa. Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein kaikissa tiedostoissa.

17
Musiikkitiedostojen toistovinkit

HUOMAUTUS
yyVaurioitunut musiikkitiedosto ei soi, ja sen kestoksi esitetään 00:00.
yyMaksullisesta palvelusta ostettu tekijänoikeussuojattu kappale ei käynnisty, ja sen kestona esitetään virheellistä
tietoa.
yyJos painat OK- tai
-painiketta, näytönsäästäjä pysäytetään.
yyKauko-ohjaimen
-,
-,
-,
- ja
-painikkeet ovat myös käytettävissä tässä tilassa.
yyValitse seuraava musiikkitiedosto
-painiketta painamalla ja edellinen musiikkitiedosto
-painiketta painamalla.
Tiedoston nimi
002. B02.mp3
00:31 / 04:04

Kulunut aika / kesto
Musiikkiasetukset

1

Avaa ponnahdusvalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla Aseta äänentoisto. tai Aseta ääni. ja valitse OK.

HUOMAUTUS
yyElokuvaluett. -asetusten muutokset eivät vaikuta Valokuvaluett. tai Musiikkiluett. asetuksiin. Samoin
Valokuvaluett. tai Musiikkiluett. asetusten muutokset eivät vaikuta Movie List (Elokuvaluettelo)
-luetteloon.
yyValokuvaluett. ja Musiikkiluett.. asetusten muutokset eivät vaikuta toisiinsa.

Aseta äänentoisto. -valikon sisältö:
Valikko
Toista
Satunnainen

Kuvaus
Musiikin uudelleentoisto.
Musiikin satunnaistoisto.

SUOMI

yyYksikkö ei tue MP3-tiedostoja, joissa on ID3-tunnisteet.
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Sisältöluettelon katselu
SUOMI

Voit toistaa tiedostoja, jotka on tallennettu Vienti -toiminnolla ulkoiseen tiedostoon SuperSign Software
(SuperSign-ohjelmistossa).
1 Avaa päävalikko painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeella OMA MEDIA ja valitse OK.

3

Valitse siirtymispainikkeella Sisältöluettelo ja valitse OK.

4

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi kansio ja valitse OK.

5

Valitse siirtymispainikkeilla haluamasi tiedosto ja valitse OK.
yyVaihda laite: valitsee USB-tallennuslaitteen. (Ominaisuus on käytettävissä vain joissakin malleissa.)
yySiirry juurikansioon: palaa Oma media -aloitusnäyttöön.
yySiirry yläkansioon: palaa edelliseen näyttöön.
yyLopeta: sulkee Oma media -valikon.

HUOMAUTUS
yyKun mediatiedostoja toistetaan Sisältöluettelo, vain BACK-, EXIT- ja äänenvoimakkuuden painikkeet
ovat käytettävissä. BACK- tai EXIT-painiketta painettaessa mediatiedoston toisto pysäytetään ja palataan Sisältöluettelo.
yySuperSign-ohjelmistoa hyödyntävää jakotoimintoa käytettäessä sisällön tallentamiseen käytettävä
muistilaite määritetään käytettävissä olevan muistitilan perusteella. (Huomautus: jos USB-porteissa 1 ja
2 on yhtä paljon muistitilaa käytettävissä, sisältö tallennetaan USB-porttiin 1 kytkettyyn muistilaitteeseen. (Ominaisuus on käytettävissä vain joissakin malleissa.))
yyJos USB-laitteessa on AutoPlay-kansio ja siinä olevien tiedostojen muotoja tuetaan, tiedostot toistetaan
automaattisesti, kun USB-laite kytketään näyttöön.
yyOn suositeltavaa käyttää samaan aikaan korkeintaan kahta USB-porttia sisältöä toistettaessa.
yySuperSign-ohjelmistolla toistetuista tai jaetuista sisältöaikatauluista toistetaan viimeksi käsitelty aikataulu.
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Tuetut videokoodekit
Koodekki
Video

VC-1 Simple- ja Main-profiilit

Ääni

WMA Standard, WMA 10 Professional

.divx
.avi

Video

DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part2

Ääni

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS

.mp4
.m4v
.mov

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part2

Ääni

AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.3gp
.3g2

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part2

Ääni

AAC, AMR-NB, AMR-WB

.mkv

Video

H.264/AVC

Ääni

HE-AAC, Dolby Digital

.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts

Video

H.264/AVC, MPEG-2

Ääni

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM

.mpg
.mpeg

Video

MPEG-1, MPEG-2

Ääni

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), AAC

.vob

Video

MPEG-1, MPEG-2

Ääni

Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Videotiedostojen toistovinkit
••Vahingoittunutta videotiedostoa ei ehkä toisteta oikein tai kaikkia soittimen ominaisuuksia ei voida
hyödyntää.
••Joillakin koodereilla tuotettuja videotiedostoja ei ehkä pystytä toistamaan oikein.
••Muut kuin määritetyn tyyppiset videotiedostot ja tiedostomuodot eivät toimi oikein.
••Toistettavan videotiedoston suurin bittinopeus on 20 Mbps. (Motion JPEG: vain 10 Mbps)
••Emme takaa sellaisten profiilien tasaista toistoa, jotka on koodattu H.264/AVC:ssä tasolla 4.1 tai suuremmalla.
••Yli 50 Mt:n tiedostot eivät välttämättä lataudu kunnolla mobiililaitteilla. Suosittelemme sellaisten tiedostojen
toistamista USB-/SD-tallennuslaitteiden kautta.
••[Vain Ultra HD -mallit] Ultra HD -kuva: 3840 x 2160
Joitakin HEVC-koodattuja Ultra HD -videoita, jotka eivät ole LG Electronicsin virallisesti toimittamaa
materiaalia, ei voida toistaa.
Muoto
.mkv
.mp4
.ts

Koodekki
Video

H.264/AVC, HEVC

Ääni

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

••Joitakin koodekkeja voi käyttää ohjelmistopäivityksen jälkeen.

SUOMI

Muoto
.asf
.wmv
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SUOMI

ASETUSTEN MUOKKAAMINEN
Päävalikkojen käyttäminen
1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla jokin seuraavista valikoista ja paina OK.

3

Valitse siirtymispainikkeilla asetus tai toiminto ja paina OK.

4

Kun olet valmis, paina EXIT. Voit palata edelliseen valikkoon painamalla BACK.
yyKUVA: säätää kuvan kokoa, laatua tai tehostetta.
yyÄÄNI: säätää äänen laatua, tehostetta tai voimakkuutta.
yyAIKA: asettaa kellonajan, päivämäärän tai ajastintoiminnon.
yyASETUS: muokkaa yleisasetuksia.
yyVERKKO: määrittää verkkoasetukset.
yyOMA MEDIA: n
 äyttää ja toistaa USB-laitteeseen tai näyttötauluun (sisäinen muistilaite) tallennettuja elokuva-, valokuva- ja musiikkisisältöjä.
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KUVA-asetukset
SUOMI

1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla KUVA ja paina OK-painiketta.

3

Valitse siirtymispainikkeilla asetus tai toiminto ja paina OK-painiketta.
- Voit palata edelliselle tasolle painamalla BACK-painiketta.

4

Kun olet valmis, paina EXIT-painiketta.
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Käytettävissä olevien kuva-asetusten kuvaus:
Asetus

Kuvaus

Virransäästö Vähentää virrankulutusta säätämällä näytön huippukirkkautta.
* Palauta oletusasetukset klikkaamalla YLEISET -> Palauta alkuasetuksiin.
Taso
Pois
Poistaa virransäästötoiminnon käytöstä.

Smart
-energian
säästötoiminto

Vähimmäisarvo/ Valitsee taustavalon kirkkaustason.
Normaali/
Enimmäisarvo
Näytön
Näyttö sammuu 3 sekunnin kuluessa.
sammutus
Säätää taustavaloa ja kontrastia näytön kirkkauden mukaan.
* Palauta oletusasetukset klikkaamalla YLEISET -> Palauta alkuasetuksiin.
Taso
Pois

Poistaa Smart-energiansäästötoiminnon käytöstä.

Päällä
Kuvatila

Ottaa käyttöön Smart-energiansäästötoiminnon, jonka avulla voi
vähentää virrankulutusta energiansäästötoiminnolle määritetyn
arvon mukaisesti.
Valitsee parhaan mahdollisen kuvatilan katseluympäristön tai ohjelman mukaan.
* Palauta oletusasetukset klikkaamalla YLEISET -> Palauta alkuasetuksiin.
Taso
Eloisa

Korostaa kontrastia, kirkkautta ja terävyyttä eloisissa kuvissa.

Normaali

Näytettävien kuvien kontrasti-, kirkkaus- ja terävyystaso on normaali.

APS

APS (automaattinen virransäästö) -tila vähentää virrankäyttöä
himmennyksen avulla.
Optimoi videokuvan elokuvateatterimaista katseluelämystä varten.

Elokuvateatteri
Urheilu
Peli
Kalibrointi

asetuksen mukaan.
Kuvanlaadun säätövalikko, jonka avulla asiantuntijat ja harrastajat
voivat hyödyntää näyttöä tehokkaasti.
Optimoi kuvan koon.
Edistynyt 1·2

Kuvasuhde

Optimoi videokuvan dynaamista toimintaa varten vahvistamalla
esimerkiksi valkoista, ruohonvihreää tai taivaansinistä.
Optimoi videokuvan nopeaa pelielämystä varten pelattaessa
tietokone- tai konsolipelejä.
Käyttää käyttäjän määrittämää valkotasapainon arvoa Normaali-
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Asetus
SUOMI

Screen (Näyttö)
(vain RGBtilassa)

Kuvaus
Mukauttaa tietokoneen näyttökuvan RGB-tilassa.
Taso
Tarkkuus

Valitsee oikean tarkkuuden.

Autom.
Asetukset

Automaattinen näytön sijainnin, kellon ja vaiheen säätäminen.
Ruudussa näkyvä kuva voi olla epävakaa muutaman sekunnin ajan,
kun määritys on käynnissä.
Säätää asetuksia, kun kuva ei ole kirkas tai merkit ovat epätarkkoja
automaattisen asetuksen jälkeen.
Palauttaa oletusasetukset.

Sijainti/koko/
vaihe
Nollaa

Peruskuva-asetukset
Asetus
Taustavalo
Kontrasti

Kuvaus
S äätää ruudun kirkkauden ohjaamalla LCD-taustavaloa. Jos vähennät kirkkautta,
ruudusta tulee tummempi ja virrankulutus laskee videosignaalin heikkenemättä.
Lisää tai vähentää videosignaalin kaltevuutta. Valitse Kontrasti, kun kuvan kirkas
alue on kylläinen.

Kirkkaus

Säätää kuvan signaalin perustasoa. Valitse Kirkkaus, kun kuvan tumma alue on
kylläinen.

Terävyys

Säätää kuvan tummien ja vaaleiden osien reunojen terävyyttä. Mitä matalampi
taso, sitä pehmeämpi kuva.

Väri

Säätää kaikkien värien voimakkuutta.

Värisävy

Säätää punaisen ja vihreän värin tasapainoa.

Värilämpötila

Kuva-asetukset

Säädä lämpimäksi, kun haluat vahvistaa lämpimiä värejä, kuten punaista, tai säädä
kylmäksi, kun haluat lisätä kuvan sinertävyyttä.
Voit säätää kunkin Kuvatilan asetuksia tai tietyn kuvan kuva-asetuksia. Valitse
ensin Kuvatila.
*Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos Kuvatilan asetus on Vivid (Eloisa).
Asettaa kuvan lisäasetuksen.

Kuvan palauttam.

Palauttaa oletusasetukset.

Lisäsäädöt /
Edistynyt säätö

HUOMAUTUS
yyKun valitset kuvatilan, tarvittavat valikot näkyvät automaattisesti.
yyKun Smart-energiansäästötoimintoa käytetään, näyttö saattaa näyttää värikylläiseltä pysäytyskuvan valkoisella
alueella.
yyJos Virransäästö-asetuksena on Vähimmäisarvo, Normaali tai Enimmäisarvo, Smart-energiansäästötoiminto poistetaan käytöstä.
yyPalauta oletusasetukset klikkaamalla YLEISET -> Palauta alkuasetuksiin.
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Lisäsäädöt – Kuvatila (Normaali/APS/Urheilu/Peli/Calibration (Kalibrointi))
Kuvaus
Säätää kontrastin optimaaliseen tasoon kuvan kirkkauden mukaan.

Värialue

Valitsee värialueen, joka voidaan näyttää.

Ihonväri

Ihonväriasteikon voi säätää erikseen käyttäjän määritysten mukaiseksi.

Taivaan väri

Taivaan väri säädetään erikseen.

Ruohon väri

Luonnon väriasteikon (pellot, mäet jne.) voi säätää erikseen.

Gamma

Säätää porrastuskäyrän kuvan lähtösignaalin mukaan suhteessa tulosignaaliin.

Säätää värit luonnollisemmiksi.

Edistynyt säätö – Kuvatila (Elokuvateatteri/Edistynyt1/Edistynyt2)
Asetus

Kuvaus

Dynaaminen kontrasti Säätää kontrastin optimaaliseen tasoon kuvan kirkkauden mukaan.
(Toiminto on käytössä seuraavassa tilassa: HDMI-DTV.)
Värialue

Valitsee värialueen, joka voidaan näyttää.

Reunan terävöitys

Kuvan ääriviivat ovat selkeät ja erottuvat, mutta silti luonnolliset.

Värisuodin

Suodattaa RGB-väreistä tietyn värialueen, mikä hienosäätää värikylläisyyden ja
sävyt tarkasti.
Säätää näytön yleisen sävyn haluamaasi tilaan. Asiantuntija-tilassa voi tehdä
yksityiskohtaista hienosäätöä mm. Gamma-tapa-asetuksilla.

Värilämpötila
Värienhallintajärjestelmä

Tällä järjestelmällä asiantuntijat säätävät väriä testikuviolla. He voivat valita
kuudesta värialueesta (punainen/vihreä/sininen/syaani/magenta/keltainen)
vaikuttamatta muihin väreihin. Tavallisten kuvien kohdalla säädöt eivät välttämättä
johda huomattaviin värieroihin.

SUOMI

Asetus
Dynaaminen
kontrasti
Dynaaminen väri
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Kuva-asetukset - HDMI (DTV) -tila
SUOMI

Asetus

Kuvaus

Kohinanvaimennus

Vähentää videokuvan kohinaa.

MPEG Noise
Reduction
(MPEGkohinanvaimennus)
Mustan taso

Vähentää digitaalisen videon pakkaamisesta johtuvaa kohinaa.

Korjaa kuvan kirkkautta ja kontrastia säätämällä sen mustan tasoa.
(Suositellut asetukset tulosignaalin mukaan: RGB 0–255: Korkea, RGB 16–235:
Matala, YCbCr: Matala)
Optimoi näytön asetukset elokuvien katseluun.

Todellinen
elokuvateatteri
TruMotion
Korjaa kuvaa siten, että liikejaksot näkyvät tasaisempina.
(Vain mallit 65SE3B ja • Pois: poistaa TruMotion-toiminnon käytöstä.
65SE3KB tukevat tätä • Pehmeä / Clear (Selkeä): tärinän- ja sumentumisenestotoiminnot voidaan
toimintoa.)
määrittää automaattisesti.
• Käyttäjä: tärinän- ja sumentumisenestotoiminnot voidaan määrittää
manuaalisesti.
– De-Judder (Tärinänesto): tämä toiminto säätää näytön värinän.
– De-Blur (Sumentumisenesto): tämä toiminto säätää ja poistaa näytön
sumeuden.
TruMotion

◄

Smooth ►

• De-Judder Auto
• De-Blur
Auto
OK
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ÄÄNI-asetukset
SUOMI

1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla ÄÄNI ja paina OK.

3

Valitse siirtymispainikkeilla asetus tai toiminto ja paina OK-painiketta.
– Voit palata edelliselle tasolle painamalla BACK-painiketta.

4

Kun olet valmis, paina EXIT-painiketta.
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla BACK.

Käytettävissä olevien ääniasetusten kuvaus:
Asetus
Ääniasetus

Äänitehosteet

Kuvaus
Mahdollistaa optimoidun äänen yksittäiselle näyttöasennukselle.
Taso
Normaali
Sopii kaikenlaisille videoille.
Uutisia /
Tietylle lajityypille optimoidun äänen määritys.
Musiikki /
Elokuvateatteri /
Urheilu / Peli
Käyttäjä voi valita erilaisia äänitehosteita.
–Ä
 änitehosteet ovat käytettävissä vain Normaalissa tilassa Ääniasetus-valikossa.
Taso
Selkeä ääni II
Virtuaalinen
surround

AV-synkr. säätö

Lisää äänen selkeyttä.
LG:n äänenkäsittelytekniikka mahdollistaa 5.1-kanavaista
surround-ääntä muistuttavan äänen kahdesta kaiuttimesta.
– Jos Selkeä ääni II -asetuksena on Päällä, Virtuaalinen
surround -asetusta ei valita.
Taajuuskorjain
Säätää äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle
taajuuskorjaimella.
Tasapaino
Säätää vasemman/oikean äänitasapainon.
Nollaa
Voit nollata asetukset Äänitehosteet-valikossa.
Synkronoi videokuvan ja äänen suoraan silloin kun ne eivät vastaa toisiaan.
Jos asetat AV-synkronoinnin asetukseksi PÄÄLLÄ, voit säätää äänilähdön kuvaa
vastaavaksi.
Kaiutin: säätää kaiuttimien äänen synkronointia. "-"-painike nopeuttaa äänilähtöä,
"+"-painike hidastaa sen oletusarvoa hitaammaksi.
Bypass: ulkoisen laitteen ääni ilman ääniviivettä. Ääni saatetaan tuottaa ennen
videokuvaa, sillä videotulon käsittely näytössä vie aikaa.

HUOMAUTUS
yyJoissain malleissa ei ole kiinteitä kaiuttimia. Kytke tällöin ulkoiset kaiuttimet äänentoistoa varten.
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AIKA-asetukset
SUOMI

1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla AIKA ja valitse OK.

3

Valitse siirtymispainikkeilla asetus tai toiminto ja paina OK.
– Voit palata edelliselle tasolle painamalla BACK-painiketta.

4

Kun olet valmis, paina EXIT.
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla BACK.

Käytettävissä olevien aika-asetusten kuvaus:
Asetus
Kello

Kuvaus
Asettaa aikatoiminnon.
Taso
Automaattinen
Manuaalinen

Avaus-/
sammutusaika
Autom.
Sammutus(15 min)
Autom. Valmiustila
Kesäaika

Laitteen ollessa yhteydessä verkkoon nykyinen aika asetetaan
valitun maan mukaan.
Nykyinen aika on syötettävä manuaalisesti.

Asettaa näytön virran kytkentä- tai katkaisuajan.
Jos automaattinen sammutus on käytössä, näyttö sammuu automaattisesti 15
minuutin kuluttua.
– On suositeltavaa käyttää asetusta [Off ], jos käytät tuotetta pitkiä aikoja, koska asetus
katkaisee laitteesta virran.
Jos näyttöä ei käytetä jatkuvasti, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
– On suositeltavaa käyttää asetusta [Off ], jos käytät tuotetta pitkiä aikoja, koska asetus
katkaisee laitteesta virran.
voit määrittää kesäajan Alkamisaika- ja Päättymisaika-asetukset. Kesäajan
alkamisajan/päättymisajan välillä on oltava vähintään kaksi päivää, jotta asetus toimii.

HUOMAUTUS
yySammutus- ja käynnistysaikoja voi tallentaa jopa seitsemän erilaista. Näyttö sammuu ja käynnistyy ajastuslistassa
esivalittuna olevan aikataulun mukaisesti. Jos ajastuslistaan on tallennettu useita esivalittuja aikoja, näyttö sammuu
tai käynnistyy ajankohdaltaan lähimpänä nykyistä kellonaikaa olevana ajankohtana.
yyKun virran kytkentä- ja katkaisuaika on asetettu, toiminnot suoritetaan päivittäin esiasetettuina aikoina.
yyKun ajastetut virran kytkentä- ja katkaisuajat ovat samat, katkaisuaika on ensisijainen kytkentäaikaan nähden, jos
näyttö on päällä, ja päinvastoin, jos näyttö on pois päältä.
yyJos palomuuri estää portin 123 toiminnan, näyttö ei voi vastaanottaa kellonaikaa verkosta.
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ASETUS-asetukset
SUOMI

1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla ASETUS ja valitse OK.

3

Valitse siirtymispainikkeilla asetus tai toiminto ja paina OK.
– Voit palata edelliselle tasolle painamalla BACK-painiketta.

4

Kun olet valmis, paina EXIT.
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla BACK.

Käytettävissä olevien asetusten kuvaus:
Asetus
Kieli(Language)

Valitsee näytön tekstien kielen.

Maa

Valitse asuinmaasi.

DivX(R) VOD

Rekisteröi tai julkaisee DivX-suojauksen.
Tarkistaa DivX-suojattujen videoiden toistamiseen tarvittavan DivX-rekisteröintikoodin.
Rekisteröi se osoitteessa http://vod.divx.com.
Käyttää rekisteröintikoodia elokuvien vuokraamiseen tai ostamiseen osoitteessa www.
divx.com/vod.
*Vuokrattuja/ostettuja DivX-tiedostoja ei voi toistaa, jos on käytetty eri laitteen
DivX-rekisteröintikoodia. Käytä ainoastaan tälle laitteelle myönnettyä DivXrekisteröintikoodia.
*Muunnettujen tiedostojen toisto ei ehkä onnistu tai tiedostot saattavat tuottaa
epätavallista kuvaa, jos ne eivät vastaa DivX-standardin koodekkia.
Poistaa kaikki valinnaiset määritykset ja palauttaa laitteen tehdasoletustilaan.

Tehdasasetukset
Näyttötunnus

Vierekkäin Tila

Kuvaus

Voit antaa kullekin näytölle tuotekohtaisen tunnusnumeron, kun useita tuotteita on
yhdistetty. Määritä numero (1–255 tai 1–1000) käyttämällä painiketta ja poistu. Voit
hallita tuotteita yksittäin tuotehallintaohjelman (Product Control Program) avulla
käyttämällä määritettyä tunnusta.
Vierekkäin Tila
Toiminnon käyttäminen edellyttää:
– Käytettävä yhdessä useiden näyttöjen kanssa.
– Valitse Vierekkäin Tla, määritä rivit ja sarakkeet ja määritä sitten
sijainti syöttämällä Vierekkäin ID -tunnus.
– Vierekkäin Tila: rivi x sarake (rivi = 1–15, sarake = 1–15).
– Suurin koko 15 x 15.
Autom.
Automaattinen näytön sijainnin, kellon ja vaiheen säätäminen.
Asetukset
Ruudussa näkyvä kuva voi olla epävakaa muutaman sekunnin
ajan, kun määritys on käynnissä.
Sijainti
Kuvan siirtäminen vaaka- ja pystysuunnassa.
Koko
Luonnollinen
Nollaa

Voit säätää kuvan vaaka- ja pystykokoa huomioiden kehyksen
koon.
Kuva leikataan näyttöjen väliin jäävästä tilasta, jotta se näyttää
luonnolliselta.
Toiminto nollaa ja vapauttaa Vierekkäin-tilan.
Kaikki yhdistelmätilan asetukset palautetaan valittaessa
Vierekkäin-tilan peruutus, ja näyttö palautuu koko näytön tilaan.
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SUOMI

SETTINGS
Sisältöaikataulu

Kuvaus
Luo Oman median tiedostoista yksinkertaisia aikatauluja ja määrittää niiden toiston.
Taso
Lisää
aikataulu
Toista

Luo sisältöaikataulun.
– Media: valitse tiedosto, johon haluat käyttää sisältöaikataulua.
– [Luo] sisältöaikataulu valitsemalla Tallenna ajastus.
Toistaa sisällön ajastuksen.

Poista kaikki

Poistaa kaikki tallennetut aikataulut.

HUOMAUTUS
yyTallennettujen aikataulujen tiedot tallennetaan USB-muistilaitteeseen. Toiminto ei ole käytettävissä, jos USB-muistilaite on kytketty irti.
yyKuvakoko on 1920 x 1080.
yyVoit käyttää vain valokuva- ja videotiedostoja.
yyVoit lisätä enintään 50 tiedostoa (valokuva- ja videotiedostoja yhteensä 50).
yyVain valokuvat, joiden tarkkuus on enintään 1920 x 1080, ovat tuettuja.
yyValokuvien oletusnäyttöaika on yksi minuutti. Elokuvien toistoaika riippuu
niiden kestosta.
yyVoit luoda enintään seitsemän aikataulua.
yyAikataulun tallentamiseksi on valittava ensin tiedosto.
yyJos sisältöaikataulun tietoja muokataan esim. tietokoneella, aikataulu ei
välttämättä toimi kunnolla.
yySuperSign-ohjelmistolla toistetuista tai jaetuista sisältöaikatauluista toistetaan viimeksi käsitelty aikataulu.
Fan Control
(Tuulettimen
hallinta)

Valinta
Tila

Näyttää tiedot laitteen sisäisestä lämpötilasta ja hallitsee asennettua
tuuletinta.
– Automaattinen: tuuletin on päällä laitteelle asetetusta oletuslämpötilasta

(tuetaan vain
joidenkin mallien
osalta)

riippuen.
– Päällä: tuuletin on aina päällä.
– Mukautettava: tuuletin toimii käyttäjäasetusten mukaisesti.

Tuulettimen
toiminnan
ero

Ilmaisee tuulettimen käynnistymis- ja sammumislämpötilojen välisen eron.

Lämpötilaasetus
Nykyinen
lämpötila

Asettaa laitteen sisäisen tuulettimen toimintalämpötilan.
Näyttää laitteen sisäisen lämpötilan.

HUOMAUTUS
yyVirheelliset tuuletinasetukset saattavat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön, joten
automaattisen asetuksen käyttämistä suositellaan.
yyJos laitteen sisäinen lämpötila ylittää 80 , laite sammuu, jotta se ei vikaannu.
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Vierekkäin Tila

Pois
Kun Vierekkäin-tila on
pois käytöstä

1X2
Kun käytössä on 2 näyttöä
ID 1

ID 2

2X2
Kun käytössä on 4 näyttöä

3X3
Kun käytössä on 9 näyttöä

ID 1

ID 2

ID 1

ID 2

ID 3

ID 3

ID 4

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

Vierekkäin ID

4x4
Kun käytössä on 16 näyttöä

5x5
Kun käytössä on 25 näyttöä

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 10

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 16

ID 17

ID 18

ID 19

ID 20

ID 21

ID 22

ID 23

ID 24

ID 25

Vierekkäin Tila – Luonnollinen
Kun tämä on käytössä, kuvan osa, joka näytettäisiin normaalisti näyttöjen välissä olevassa tilassa, jätetään pois.
Ennen

Jälkeen

SUOMI

Tätä näyttöä voi käyttää yhdessä muiden näyttöjen kanssa niin, että luodaan suuri vierekkäisten näyttöjen
näkymä.
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VERKKO-asetukset
SUOMI

1

Avaa päävalikot painamalla SETTINGS-painiketta.

2

Valitse siirtymispainikkeilla VERKKO ja valitse OK.

3

Valitse siirtymispainikkeilla asetus tai toiminto ja paina OK.
– Voit palata edelliselle tasolle painamalla BACK-painiketta.

4

Kun olet valmis, paina EXIT.
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla BACK.

Käytettävissä olevien asetusten kuvaus:
Asetus
Verkkoasetus

Kuvaus
Määritä verkkoasetukset.
Verkkoasetus

Verkon tila

Kun Wi-Fi-sovitinkappale on kytketty, saat näkyviin ja voit
muodostaa yhteyden kaikkiin käytettävissä oleviin langattomiin
verkkoihin.

Näytä verkon tila.

Network Connection Options (Verkkoyhteysasetukset)
Asetus

Kuvaus

Asetus tukiasema (AP)
-luettelosta

Yhteys langattomaan verkkoon muodostetaan valitsemalla tukiasema.

Yksinkertainen asetus
(WPS-painiketila)

Yhteys PBC-tilaa tukevaan langattomaan reitittimeen muodostetaan helposti
painamalla reitittimen painiketta.
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PICTURE ID -kuvatunnuksen asetukset
Kuvatunnusta käytetään tietyn näytön
asetusten muuttamiseen käytettäessä
yksittäistä infrapunavastaanotinta usean
laitteen kanssa. Tiedonsiirto on mahdollista
infrapunavastaanottimella varustetun näytön ja
muiden RS-232C-kaapeleita käyttävien näyttöjen
välillä. Kukin näyttö tunnistetaan näyttötunnus.
Jos määrität Kuvatunnusta kauko-ohjaimella,
vain näyttöjä, joilla on sama Kuvatunnusta ja
näyttötunnus, voidaan hallita kauko-ohjaimella.
AUDIO
(RGB/DVI)

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C IN

RS-232C IN

RS-232C IN

REMOTE
CONTROL IN

1

Määritä näyttötunnus asennetuille näytöille
seuraavasti:
Infrapuna- ja
valotunnistin
RS-232C-kaapeleita
Kuvatunnusta

2

Painamalla kauko-ohjaimen punaista ONpainiketta voit määrittää Kuvatunnusta.

3

Määritä näyttötunnus haluamaksesi.

yyRyhmää, jonka näyttötunnus -näyttötunnus
eroaa Kuvatunnusta, ei voi ohjata infrapunasignaaleilla.

HUOMAUTUS
yyJos Kuvatunnusta on 2, vain oikean yläkulman
näyttöä, jonka näyttötunnus on 2, voi ohjata
infrapunasignaaleilla.
yyJos painat vihreää OFF-painiketta Kuvatunnusta, kaikkien näyttöjen Kuvatunnusta
poistetaan käytöstä. Jos painat mitä tahansa
kauko-ohjaimen painiketta, kaikkia näyttöjä
voidaan ohjata infrapunasignaaleilla näyttötunnus -näyttötunnuksesta riippumatta.

SUOMI

yyKoskee vain tiettyjä malleja.
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SUOMI

INFRAPUNAKOODIT
yyKaikki mallit eivät tue HDMI/USB-toimintoa.
yyKaikkia näppäinkoodeja ei tueta kaikissa malleissa.
Koodi (heksa)
08

Toiminto

Huomautus
KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

(Virta)

0B

INPUT

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

C4

MONITOR ON

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

C5

MONITOR OFF

95

ENERGY SAVING (

DC

3D

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

10–19

Numeropainike 0–9

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

53

1/a/A

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

2F

CLEAR

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

02

Äänenvoimakkuus

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

03

Äänenvoimakkuus

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

79

ARC

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

99

AUTO

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

09

MUTE

E0

BRIGHTNESS

(sivu ylös)

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

E1

BRIGHTNESS

(sivu alas)

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

4D

PSM

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

AA

INFO

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

5F

W.BAL

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

43

SETTINGS

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

40

Ylös

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

41

Alas

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

07

Vasen

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

06

Oikea

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

3F

S.MENU

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

44

OK

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

28

BACK

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

5B

EXIT

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE
KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

7E
7B

)

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE
TILE (Vierekkäin Tila)

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

B1

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

B0

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

BA

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE
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Koodi (heksa)

Toiminto

8E
72
71

Huomautus
KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE
KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

Punainen ON-näppäin (PICTURE
ID ON)
Vihreä OFF-näppäin (PICTURE
ID OFF)

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE
KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

63

Keltainen näppäin

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

61

Sininen näppäin

KAUKO-OHJAIMEN PAINIKE

SUOMI

8F

34

SUOMI

USEIDEN TUOTTEIDEN HALLINTA
yyKäytä tätä tapaa, kun liität useita tuotteita yhteen tietokoneeseen. Voit hallita useita tuotteita kerrallaan liittämällä ne
yhteen tietokoneeseen.
yyAsetus-valikon Set ID (Näyttötunnus) -arvon täytyy olla väliltä 1–255 (tai 1–1000), ja kukin numero saa esiintyä järjestelmässä vain kerran.

Kaapelin kytkeminen
Kytke RS-232C-kaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
yyTietokoneen ja tuotteen väliseen tiedonsiirtoon käytetään RS-232C-protokollaa. Voit kytkeä tuotteen päälle/pois
päältä, valita tulolähteen ja säätää OSD-valikkoa tietokoneeltasi.
Näyttö 4

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Näyttö 3

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Näyttö 2

RS-232C
OUT

4-napainen
kaapeli
(saatavana
erikseen)

RS-232C
IN

Tietokone

Näyttö 1

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

RS-232C-liitin

RS-232Ckaapeli
(saatavana
erikseen)
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RS-232C-liittimen kytkennät

4-johtiminen kytkentä (RS-232C-vakiokaapeli)

Näyttö

Näyttö
M1
M4
M5_GND
M6

M1
M4
M5_GND
M6

HUOMAUTUS
•• Infrapunaketjutusta ei voi käyttää käytettäessä
3-johtimisia (standardinvastaisia) kytkentöjä.
•• Jos haluat hallita useita tuotteita kerrallaan,
käytä 3,5 mm:n 4-napaisia kaapeleita (myydään
erikseen).

RS-232C-kaapeli
8-johtiminen kytkentä (RS-232C-vakiokaapeli)

Tietokone
DCD
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

1
2
3
5
4
6
7
8

D-Sub 9
(Naaras)

RS-232Cliitin
1
3
2
5
6
4
8
7

D-Sub 9
(Naaras)

DCD
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

•• Siirtonopeus 9 600 bps
•• Tavun pituus 8 bittiä
•• Pariteettibittejä ei ole
•• Lopetusbitti 1 bitti
•• Vuonohjaus ei ole
•• Tietojen muoto ASCII-koodi
•• Käytä ristikkäiskaapelia.

SUOMI

4-napainen kaapeli

Tietoliikenneparametri
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Komentoluettelo
SUOMI

KOMENTO
1

DATA
(heksadesimaali)

2

01

Virta

k

a

00–01

02

Tulon valinta

x

b

Katso [Tulon valinta]

03

Kuvasuhde

k

c

Katso [Kuvasuhde]

04

Virransäästö

j

q

Katso [Virransäästö]

05

Kuvatila

d

x

Katso [Kuvatila]

06

Kontrasti

k

g

00–64

07

Kirkkaus

k

h

00–64

08

Terävyys

k

k

00–32

09

Väri

k

i

00–64

10

Värisävy

k

j

00–64

11

Värilämpötila

x

u

00–64

12

Vaakasijainti

f

q

00–64

13

Pystysijainti

f

r

00–64

14

Leveys

f

s

00–64

15

Autom. Asetukset

j

u

01

16

Tasapaino

k

t

00–64

17

Ääniasetus

d

y

Katso [Ääniasetus]

18

Mykistys

k

e

00–01

19

Äänenvoimakkuus

k

f

00–64

20

Kello 1 (vuosi/kuukausi/päivä)

f

a

Katso [Kello 1]

21

Kello 2 (tunnit/minuutit/sekunnit)

f

x

Katso [Kello 2]

22

Sammutusaikataulu

f

c

00–01

23

Käynnistysaikataulu

f

b

00–01

24

Sammutusajastin (toistotila/aika)

f

e

Katso [Sammutusajastin]

25

Käynnistysajastin (toistotila/aika)

f

d

Katso [Käynnistysajastin]

26

Käynnistysajastimen tulo

f

u

Katso [Käynnistysajastimen tulo]

27

Autom. Valmiustila

m

n

00–01

28

Autom. Sammutus

f

g

00–01

29

Kieli(Language)

f

i

Katso [Kieli(Language)]

30

Nollaa

f

k

00–02

31

Nykyinen lämpötila

d

n

FF

32

Näppäin

m

c

Katso [Näppäin]

33

Kulunut aika

d

l

FF

34

Tuotteen sarjanumero

f

y

FF

37

DATA
(heksadesimaali)

2

35

Ohjelmistoversio

f

z

FF

36

Valkotasapainon punaisen säätö

j

m

00–FE

37

Valkotasapainon vihreän säätö

j

n

00–FE

38

Valkotasapainon sinisen säätö

j

o

00-FE

39

Valkotasapainon punaisen siirtymä

s

x

00-7F

40

Valkotasapainon vihreän siirtymä

s

y

00-7F

41

Valkotasapainon sininen siirtymä

s

z

00-7F

42

Taustavalo

m

g

00–64

43

Näytön sammutus

k

d

00–01

44

Vierekkäin Tila

d

d

Katso [Vierekkäin Tila]

45

Vierekkäin Tilan tarkistu

d

z

FF

46

Vierekkäin ID

d

i

Katso kohta "Vierekkäin ID".

47

Vierekkäin-vaakasijainti

d

e

00–32

48

Vierekkäin-pystysijainti

d

f

00–32

49

Vierekkäin-leveys

d

g

00–32

50

Vierekkäin-korkeus

d

h

00–32

51

Luonnollinen-tila
(Vierekkäin Tilassa)

d

j

00–01

HUOMAUTUS
yyUSB-toimintoja (esimerkiksi DivX tai EMF) käytettäessä Power (k a) (Virta (k a))- ja Key (m c) (Näppäin (m c)) -komentoja lukuun ottamatta mitään komentoa ei suoriteta, ja niiden asetukseksi valitaan NG.
yyKaikkia komentoja ei tueta kaikissa malleissa.
yyKomento "f f", joka kertoo tietyn komennon tilan, ei näy OSD-näytössä SuperSign-ohjelman yhteensopivuuden
varmistamiseksi.

SUOMI

KOMENTO
1

38

Lähetys- ja vastaanottoprotokolla
SUOMI

Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command1]

Ilmaisee tehdasasetustilat ja käyttäjän asetustilat.

* [Command2]

Ohjaa näyttöjä.

* [Set ID]

Käytetään ohjattavan näytön valintaan. Set ID (Näyttötunnus) voidaan määrittää jokaiselle näytölle väliltä 1–255 (01H–FFH) tai tietyissä malleissa väliltä 1–1000 (001H–03e8H)
OSD-valikon kohdassa ASETUS. Jos Set ID (Näyttötunnus) -arvoksi valitaan 00H tai 000H,
kaikkia liitettyjä näyttöjä voidaan ohjata samanaikaisesti. (Kaikki mallit eivät tue sitä.)

* [Data]

Lähettää komentotiedot.
Datan lukumäärä voi lisääntyä komennon mukaan.

* [Cr]

Rivinvaihto. Vastaa ASCII-koodia 0x0D.

*[]

Välilyönti. Vastaa ASCII-koodia 0x20.

Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*Näyttö lähettää tämänmuotoisen kuittauksen (ACK), kun vastaanotetut tiedot ovat kelvollisia. Jos datan arvo
on FF, kuittaus ilmaisee nykyisen tilan. Jos tietojen kirjoitustila on valittu, kuittaus palauttaa tietokoneen
lähettämät tiedot.
*Jos komento lähetetään näyttötunnuksella 00 (=0x00) tai 000 (=0x000), tiedot lähetetään kaikkiin näyttöihin
eikä kuittausta (ACK) lähetetä.
*Jos tieto FF lähetetään ohjaustilassa RS-232C-liitännän välityksellä, toiminnon nykyinen asetusarvo voidaan
tarkistaa (koskee vain joitakin toimintoja).
*Kaikkia näppäinkoodeja ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.
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01. Virta (komento: k a)
Näytön virrankytkennän ja -katkaisun hallinta.

04. Virransäästö (komento: j q)
Määrittää virransäästötoiminnon asetukset.
Transmission

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

00: Pois
01: Päällä

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*Kuittaussignaali (Acknowledgement) palautetaan oikein vain,
kun näyttöön on kytketty virta.
*Lähetys- ja kuittaussignaalin (Transmission ja
Acknowledgement) välillä saattaa olla aikaviive.

02. Tulon valinta (komento: x b)
Valitsee tulosignaalin.
Transmission

Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
**Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.

05. Kuvatila (komento: d x)
Valitsee kuvatilan.

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

20: Ulkoinen tulo (AV)
40: Komponentti
60: RGB
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
A0: HDMI (HDMI1) (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
C0: DP (DTV)
D0: DP (PC)

00: Pois
01: Vähimmäisarvo
02: Normaali
03: Enimmäisarvo
04: Automaattinen
05: Näytön sammutus

Transmission
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Eloisa
01: Normaali
02: Elokuvateatteri
03: Urheilu
04: Peli
05: Edistynyt1
06: Edistynyt2
08: Eco
11 : Kalibrointi

Acknowledgement

Acknowledgement

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Kaikkia tulosignaaleja ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.

03. Kuvasuhde (komento: k c)
Säätää kuvasuhteen.

06. Kontrasti (komento: k g)
Määrittää näytön kontrastin.
Transmission

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

01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom (HDMI) (DTV)
06: Autom. kuvasuhde (HDMI) (DTV)
09: Alkuperäinen (≥ 720p) (HDMI) (DTV)
10–1F: Elokuvazoomaus 1–16 (HDMI) (DTV)
*Käytettävissä olevat tietotyypit vaihtelevat tulosignaalin
mukaan. Lisätietoja on käyttöoppaan kuvasuhdetta
käsittelevässä osiossa.
*Kuvasuhde saattaa vaihdella mallin tuloasetusten mukaan.
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

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

00–64: Kontrasti 0–100
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

SUOMI

Transmission
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07. Kirkkaus (komento: k h)
Määrittää näytön kirkkauden.

10. Värisävy (komento: k j)
Määrittää näytön värisävyn.

SUOMI

Transmission

Transmission

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

00–64: Kirkkaus 0–100

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

Acknowledgement

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

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

08. Terävyys (komento: k k)
Määrittää näytön terävyyden.

11. Värilämpötila (komento: x u)
Määrittää näytön värilämpötilan.

Transmission

Transmission

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

00–32: Terävyys: 0–50

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–64: lämmin 50 – kylmä 50

Acknowledgement

Acknowledgement

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Väri (komento: k i)
Muuttaa kuvan väriä.
Transmission
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–64: Värisävy punainen 50 – vihreä 50

Acknowledgement

12. Vaakasijainti (komento: f q)
Säätää näytön asentoa vaakasuunnassa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Vierekkäin Tila on pois
käytöstä.
*Käyttöalue vaihtelee RGB-tulosignaalin tarkkuuden mukaan.
(Käytettävissä vain RGB-PC-tulotilassa)

00–64: Väri 0–100

Transmission

Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[f ][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00-64: väh. -50 (vasen) ja enint. 50 (oikea)
Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Transmission

16. Tasapaino (komento: k t)
Säätää äänen tasapainoa.
Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Acknowledgement

[f ][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–64: vasen 50 – oikea 50

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

00–64: väh. -50 (alas) ja enint. 50 (ylös)
Acknowledgement
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Leveys (komento: f s)
Säätää näytön kokoa vaakasuunnassa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Vierekkäin Tila on pois
käytöstä.
*Käyttöalue vaihtelee RGB-tulosignaalin tarkkuuden mukaan.
(Käytettävissä vain RGB-PC-tulotilassa.)
Transmission

17. Ääniasetus (komento: d y)
Valitsee ääniasetuksen.
Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

[f ][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

0–64: väh. -50 (pieni) ja enint. 50 (suuri)
Acknowledgement
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01: Normaali
02: Musiikki
03: Elokuvateatteri
04: Urheilu
05. Peli
07. Uutiset
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Autom. Asetukset (komento: j u)
Korjaa kuvan asentoa ja tärinää automaattisesti.
(Käytettävissä vain RGB-PC-tulotilassa.)

18. Mykistys (komento: k e)
Vaimentaa äänen tai poistaa äänen vaimennuksen.

Transmission

Transmission

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

01: suoritus
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

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

00: Mykistys
01: Mykistyksen poisto
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

SUOMI

13. Pystysijainti (komento: f r)
Säätää näytön asentoa pystysuunnassa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Vierekkäin Tila on pois
käytöstä.
*Käyttöalue vaihtelee RGB-tulosignaalin tarkkuuden mukaan.
(Käytettävissä vain RGB-PC-tulotilassa.)

42
19. Äänenvoimakkuus (komento: k f)
Säätää toiston äänenvoimakkuutta.

22. Off time schedule (Sammutusaikataulu) (komento: f c)
Ottaa sammutussaikataulun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

SUOMI

Transmission

Transmission

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

00–64: Äänenvoimakkuus 0–100

[f ][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Acknowledgement

Acknowledgement

[f ][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Kello 1 (vuosi/kuukausi/päivä) (komento: f a)
Asettaa Kello 1 (vuosi/kuukausi/päivä) -arvon.

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

23. Käynnistysaikataulu (komento: f b)
Ottaa käynnistysaikataulun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Transmission

Transmission

[f ][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
00–14: 2010–2040
Data 2
01–0C: tammikuu–joulukuu
Data3
01–1F: 1.–31.
*Tarkista kellon 1 asetukset kirjoittamalla "fa [Set ID] ff".
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. Kello 2 (tunnit/minuutit/sekunnit) (komento: f x)
*Asettaa Kello 2 (tunnit/minuutit/sekunnit) -arvon.
Transmission
[f ][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
00–17: 00–23 (tunnit)
Data2
00–3B: 00–59 (minuutit)
Data3
00–3B: 00–59 (sekunnit)
*Tarkista kellon 2 asetukset kirjoittamalla "fa [Set ID] ff".
**Toiminto on käytettävissä vain, kun kellon 1 (vuosi/kuukausi/
päivä) arvo on määritetty.
Acknowledgement
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

00: Pois
01: Päällä

[f ][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Pois
01: Päällä
Acknowledgement
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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24. Sammutusajastin (toistotila/aika) (komento: f e)
Määrittää sammutusajastimen (toistotila/aika) asetukset.

[f ][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
1. F1–F7 (tietojen luku)
F1: Lue 1. sammutusajastimen tiedot
F2: Lue 2. sammutusajastimen tiedot
F3: Lue 3. sammutusajastimen tiedot
F4: Lue 4. sammutusajastimen tiedot
F5: Lue 5. sammutusajastimen tiedot
F6: Lue 6. sammutusajastimen tiedot
F7: Lue 7. sammutusajastimen tiedot
2. E1–E7 (yhden hakemiston poistaminen), E0 (kaikkien
hakemistojen poistaminen)
E0: Poista kaikki sammutusajastinasetukset
E1: Poista ensimmäinen sammutusajastinasetus
E2: Poista toinen sammutusajastinasetus
E3: Poista kolmas sammutusajastinasetus
E4: Poista neljäs sammutusajastinasetus
E5: Poista viides sammutusajastinasetus
E6: Poista kuudes sammutusajastinasetus
E7: Poista seitsemäs sammutusajastinasetus
3. 01–0C (sammutusajastimen viikonpäivän asettaminen)
01: Kerran
02. Päivittäin
03: ma–pe
04: ma–la
05: la–su
06. Joka sunnuntai
07. Joka maanantai
08. Joka tiistai
09. Joka keskiviikko
0A. Joka torstai
0B. Joka perjantai
0C. Joka lauantai
Data2
00–17: 00–23 (tunnit)
Data3
00–3B: 00–59 (minuutit)
*Lue tai poista sammutusajastinluettelo syöttämällä "FFH"
kohtiin [Data2] ja [Data3].
Esimerkki 1: fe 01 f1 ff ff – lukee sammutusajastimen
ensimmäiset hakemistotiedot.
Esimerkki 2: fe 01 e1 ff ff – poistaa sammutusajastimen
ensimmäiset hakemistotiedot.
Esimerkki 3: fe 01 04 02 03 – asettaa sammutusajaksi 02:03
maanantaista lauantaihin.
*Tätä toimintoa tuetaan vain silloin, kun Clock 1 (Kello 1) (vuosi/
kuukausi/päivä) ja Clock 2 (Kello 2) (tuntia/minuuttia/sekuntia)
on määritetty.

Transmission
[f ][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
1. F1–F7 (tietojen luku)
F1: Lue 1. käynnistysajastimen tiedot
F2: Lue 2. käynnistysajastimen tiedot
F3: Lue 3. käynnistysajastimen tiedot
F4: Lue 4. käynnistysajastimen tiedot
F5: Lue 5. käynnistysajastimen tiedot
F6: Lue 6. käynnistysajastimen tiedot
F7: Lue 7. käynnistysajastimen tiedot
2. E1–E7 (yhden hakemiston poistaminen), E0 (kaikkien
hakemistojen poistaminen)
E0: Poista kaikki käynnistysajastinasetukset
E1: Poista ensimmäinen käynnistysajastinasetus
E2: Poista toinen käynnistysajastinasetus
E3: Poista kolmas käynnistysajastinasetus
E4: Poista neljäs käynnistysajastinasetus
E5: Poista viides käynnistysajastinasetus
E6: Poista kuudes käynnistysajastinasetus
E7: Poista seitsemäs käynnistysajastinasetus
3. 01–0C (käynnistysajastimen viikonpäivän asettaminen)
01: Kerran
02. Päivittäin
03: ma–pe
04: ma–la
05: la–su
06. Joka sunnuntai
07. Joka maanantai
08. Joka tiistai
09. Joka keskiviikko
0A. Joka torstai
0B. Joka perjantai
0C. Joka lauantai
Data2
00–17: 00–23 (tunnit)
Data3
00–3B: 00–59 (minuutit)
*Kohteen [Data2][Data3] arvon on oltava FFH, jotta voit lukea tai
poistaa määrittämäsi käynnistysajastinluettelon.
Esimerkki 1: fd 01 f1 ff ff – lukee käynnistysajastimen
ensimmäiset hakemistotiedot.
Esimerkki 2: fd 01 e1 ff ff – poistaa käynnistysajastimen
ensimmäiset hakemistotiedot.
Esimerkki 3: fd 01 04 02 03 – asettaa käynnistysajaksi 02:03
maanantaista lauantaihin.
*Tätä toimintoa tuetaan vain silloin, kun Clock 1 (Kello 1) (vuosi/
kuukausi/päivä) ja Clock 2 (Kello 2) (tuntia/minuuttia/sekuntia)
on määritetty.

Acknowledgement

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

SUOMI

Transmission

25. Käynnistysajastin (toistotila/aika) (komento: f d)
Määrittää käynnistysajastimen (toistotila/aika) asetukset.
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26. Käynnistysajastimen tulo (komento: f u)
Lisää uuden aikataulun nykyiseen ajastinasetukseen.

28. Autom. Sammutus (komento: f g)
Määrittää automaattisen sammutuksen asetukset.

SUOMI

Transmission

Transmission

[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]
[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Data2][Cr]

[f ][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Data (aikataulun lisäys)
20: Ulkoinen tulo (AV)
40: Komponentti
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
91: HDMI2/OPS (DTV)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
Data1
1. f1h–f7h (tietojen luku)
F1: Valitse 1. aikataulun tulolähde
F2: Valitse 2. aikataulun tulolähde
F3: Valitse 3. aikataulun tulolähde
F4: Valitse 4. aikataulun tulolähde
F5: Valitse 5. aikataulun tulolähde
F6: Valitse 6. aikataulun tulolähde
F7: Valitse 7. aikataulun tulolähde
Data2
1. ffh (tietojen luku)
*Lue ajoitettava tulo syöttämällä "FFH" kohtaan [Data2].
Jos kohteelle [Data1] ei ole käytettävissä aikataulua, kun
aikataulutietoja yritetään lukea tai muuttaa, näyttöön tulee
teksti "NG" ja toiminto epäonnistuu.
(Esimerkki 1: fu 01 60 – siirtää kaikkia aikatauluja yhden rivin
alaspäin ja tallentaa ensimmäisen aikataulun tulolähteeksi RGB.)
(Esimerkki 2: fu 01 f1 ff – lukee ensimmäisen aikataulun
tulotiedot.)
*Tätä toimintoa tuetaan vain, kun Clock 1 (Kello 1) (vuosi/
kuukausi/päivä), Clock 2 (Kello 2) (tuntia/minuuttia/sekuntia) ja
On Time (Avausaika) (toistotila/aika) on määritetty.
**Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

00: Pois (ei sammu 15 minuutin kuluttua)
01: Päällä (sammuu 15 minuutin kuluttua)
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

29. Kieli(Language) (komento: f i)
Määrittää OSD-kielen.
Transmission
[f ][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Tšekki
01: Tanska
02: Saksa
03: Englanti
04: Espanja (Eurooppa)
05: Kreikka
06: Ranska
07: Italia
08: Hollanti
09: Norja
0A: Portugali
0B: Portugali (Brasilia)
0C: Venäjä
0D: Suomi
0E: Ruotsi
0F: Korea
10: Kiina (kanton)
12: Kiina (mandariini)
13: arabia
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.

27. Autom. Valmiustila (komento: m n)
Määrittää automaattisen valmiustilan asetukset.
Transmission
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Pois (ei sammu 4/6/8 tunnin kuluttua)
01: 4 tuntia (sammuu 4 tunnin kuluttua)
02: 6 tuntia (sammuu 6 tunnin kuluttua)
03: 8 tuntia (sammuu 8 tunnin kuluttua)
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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33. Kulunut aika (komento: d l)
Tarkistaa kuluneen ajan.
Transmission
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

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

00: Kuva-asetusten nollaus
01: Näyttöasetusten nollaus
02: Alkuperäiset asetukset (tehdasasetukset)

Data

FF: Lue tila
Acknowledgement
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Saadut tiedot näkyvät heksadesimaaliarvona.

Acknowledgement
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

31. Nykyinen lämpötila (komento: d n)
Tarkistaa sisälämpötilan arvon.

34. Tuotteen sarjanumero (komento: f y)
*Tarkistaa tuotteen sarjanumeron.

Transmission

Transmission

[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data FF: Tilan tarkistaminen

[f ][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Acknowledgement

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

FF: Tarkista tuotteen sarjanumero
Acknowledgement

*Tietoina näkyy ASCII-koodi.

*Lämpötila näkyy heksadesimaaliarvona.

32. Näppäin (komento: m c)
Lähettää infrapunakauko-ohjaimen näppäinkoodin.

35. Ohjelmistoversio (komento: f z)
*Tarkistaa tuotteen ohjelmistoversion.
Transmission

Transmission

[f ][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

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

IR_KEY_CODE

Data

FF: Tarkista ohjelmistoversio

Acknowledgement

Acknowledgement

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

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Katso lisätietoja näppäinkoodeista kohdasta "Infrapunakoodit".
*Kaikkia näppäinkoodeja ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.

SUOMI

30. Nollaa (komento: f k)
Nollaa kuvan, näytön ja äänen asetukset tai palauttaa
tehdasasetukset.
(Näytön nollaus on käytössä vain RGB-tulotilassa.)
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36. Valkotasapainon punaisen säätö (komento: j m)
Määrittää valkotasapainon punaisen säädön arvon.

SUOMI

Transmission

39. White Balance Red Offset (Valkotasapainon punaisen
siirtymä)(Command: s x)
Määrittää valkotasapainon punaisen siirtymän arvon.
Transmission

[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FE: Punaisen säätö 0–254

[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Acknowledgement

00–7F: punaisen siirtymä 0–127
FF: Vahvistaa punaisen siirtymän arvon
Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

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

40. White Balance Green Offset (Valkotasapainon vihreän
37. Valkotasapainon vihreän säätö (komento: j n)
Määrittää valkotasapainon vihreän säädön arvon.
Transmission
[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

siirtymä)(Command: s y)
Määrittää valkotasapainon vihreän siirtymän arvon.
Transmission
[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FE: Vihreän säätö 0–254

00–7F: vihreän siirtymä 0–127
FF: Vahvistaa vihreän siirtymän arvon
Acknowledgment
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

41. White Balance Blue Offset (Valkotasapainon sininen
siirtymä)(Command: s z)
Määrittää valkotasapainon sinisen siirtymän arvon.
Transmission
[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
38. Valkotasapainon sinisen säätö (komento: j o)
Määrittää valkotasapainon sinisen säädön arvon.
Transmission
[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FE: Sinisen säätö 0–254
Acknowledgement
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data

00–7F: sinisen siirtymä 0–127
FF: Vahvistaa sinisen siirtymän arvon
Acknowledgment
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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42. Taustavalo (komento: m g)
Säätää taustavalon kirkkautta.

45. Vierekkäin Tilan tarkistaminen (komento: d z)
Vierekkäin Tilan tarkistaminen.
Transmission

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–64: Taustavalon kirkkaus 0–100

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
FF: Vierekkäin Tilan tarkistaminen.
**Kaikki mallit eivät tue sitä.

Acknowledgement

Acknowledgement

[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]
**Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
Data1
Data2
Data3

00: Vierekkäin Tila pois päältä
01: Vierekkäin Tila päällä
00–0F: Vierekkäin-rivi
00–0F: Vierekkäin-sarake

46. Vierekkäin ID (komento: d i)
Vierekkäin ID:n asettaminen.
43. Näytön sammutus (komento: k d)
Kytkee näytön kuvan päälle tai pois päältä.

Transmission
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

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

00: Kytkee näytön virran.
01: Sammuttaa näytön virran.

Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data

01–E1:
Vierekkäin ID 01–225**
FF: Vierekkäin ID:n tarkistaminen.
**Dataa ei voitu asettaa (Vierekkäin-sarake) x (Vierekkäin-rivi).
**Kaikki mallit eivät tue sitä.
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*Palautetaan "NG", jos data on (Vierekkäin-sarake) x (Vierekkäinrivi), paitsi 0xFF.

44. Vierekkäin Tila (komento: d d)
Vierekkäin Tilan ja Vierekkäin-rivi/-sarake -arvojen
määrittäminen.
Transmission
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FF: Ensimmäinen tavu – Vierekkäin-rivi
Toinen tavu: Vierekkäin-sarake
*00, 01, 10, 11 = Vierekkäin Tila poissa päältä.
**Kaikki mallit eivät tue sitä.
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47. Vierekkäin-vaakasijainti (komento: d e)
Vierekkäin-vaakasijainti -arvon asettaminen.
*Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Vierekkäin Tilan
Luonnollinen-asetus on pois käytöstä ja samalla Vierekkäin Tila
on päällä.
Transmission
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00–32: -50 (vasen)–0 (oikea)
*Vasen-/oikea-arvot vaihtelevat Tile H size (Vierekkäin-leveys)
-arvon mukaan.
**Kaikki mallit eivät tue sitä.
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

SUOMI

Transmission
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48. Vierekkäin-pystysijainti (komento: d f)
Vierekkäin-pystysijainti -arvon asettaminen.
*Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Vierekkäin Tilan
Luonnollinen-asetus on pois käytöstä ja samalla Vierekkäin Tila
on päällä.

51. Luonnollinen-tila (Vierekkäin Tilassa) (komento: d j)
Kuvan osa, joka tavallisesti näytettäisiin näyttöjen välissä
olevassa tilassa, leikataan, jotta kuva näyttää luonnolliselta.
Transmission
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Transmission
[d][f ][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
0–32: -0 (alaosa)–50 (yläosa)
*Ylä-/alaosa-arvot vaihtelevat Vierekkäin-korkeus -arvon
mukaan.
**Kaikki mallit eivät tue sitä.
Acknowledgement
[f ][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

49. Vierekkäin-leveys (komento: d g)
Vierekkäin-leveys -arvon asettaminen.
* Määritä Vierekkäin-vaakasijainti -arvoksi 0x32 (50) ennen
Vierekkäin-leveys -arvon määrittämistä.
*Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Vierekkäin Tilan
Luonnollinen-asetus on pois käytöstä ja samalla Vierekkäin Tila
on päällä.
Transmission
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00–32: 0–50
**Kaikki mallit eivät tue sitä.
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

50. Vierekkäin-korkeus (komento: d h)
Vierekkäin-korkeus -arvon asettaminen.
* Määritä Vierekkäin-pystysijainti -arvoksi 0x00 ennen
Vierekkäin-korkeus -arvon määrittämistä.
*Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Vierekkäin Tilan
Luonnollinen-asetus on pois käytöstä ja samalla Vierekkäin Tila
on päällä.
Transmission
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00–32: 0–50
**Kaikki mallit eivät tue sitä.
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data

00: Pois
01: Päällä
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

