Návod k obsluze

MONITOR IPS LED
(MONITOR LED)
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní
pokyny.
Seznam modelů Monitor IPS LED (Monitor LED)
25UM64
25UM65
34UM64
34UM65

www.lg.com
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LICENCE
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI
jsou ochranné známky nebo zapsané  ochranné známky společnosti HDMI
Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích .
VESA, logo VESA, logo Display Port Compliance a logo Display Port
Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované obchodní známky
společnosti Video Electronics Standards Association.

ČESKY

Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.
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ČESKY

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Složení produktu
Než začnete produkt používat, přesvědčte se, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud některé
součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili. Upozorňujeme, že se produkt a jeho
příslušné součásti mohou lišit od vyobrazení uvedených v této příručce.

nebo
CD (návodem k obsluze
/ softwarem) / průvodci /
karty

Adaptér střídavého
proudu

Napájecí kabel

(Závisí na zemi)

Adaptér střídavého
proudu
(Závisí na zemi)

Kabel HDMI

25UM65
25UM64

Základna stojanu

Tělo stojanu

Kryt šroubu

Dva šrouby
(M4 x 10)

Krytka šroubu

Dva šrouby
(M4 x 10)

Průhledný štítek

34UM65
34UM64

Základna stojanu

UPOZORNĚNÍ
yy Abyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti.
yy Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
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POZNÁMKA

Popis produktu a tlačítek
25UM65

25UM64

Indikátor napájení
yy Zapnuto: Napájení
zapnuto
yy Vypnuto: Napájení
vypnuto

POZNÁMKA
yy Tlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru.

Tlačítko ovladače

ČESKY

yy Součásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené.
yy Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího
upozornění měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu.
yy Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo
se obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili.
yy Dodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.
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34UM64

ČESKY

34UM65

Indikátor napájení
yy Zapnuto: Napájení
zapnuto
yy Vypnuto: Napájení
vypnuto

Tlačítko ovladače

POZNÁMKA
yy Tlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru.

Jak používat tlačítko ovladače
Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo pohybem ovladačem vlevo či
vpravo za použití prstu.
Základní funkce

◄/►

Zapnutí

Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem jednou tlačítko
ovladače.

Vypnutí

Chcete-li monitor vypnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače
a podržte stisknuté.

Ovládání
hlasitosti

Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího tlačítka vlevo/vpravo.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
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Vstupní konektor
25UM64

ČESKY

25UM65

DVI-D IN

DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

HDMI IN 1

H/P

HDMI IN 2

34UM64

AUDIO IN
(PC)
HDMI IN 2

34UM65

DVI-D IN

DC-IN
(19 V
)

DP IN
HDMI IN 1

H/P

ČESKY
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Přemisťování a zvedání
monitoru
Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto
pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození
monitoru, a aby byla zajištěna bezpečná přeprava
nezávisle na tvaru a velikosti monitoru.
yy Než budete monitor přemisťovat,
doporučujeme jej umístit do původní krabice či
balicího materiálu.
yy Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat,
odpojte napájecí kabel i všechny ostatní
kabely.
yy Uchopte pevně horní a postranní část rámu
monitoru. Nedržte samotný panel.

yy Když monitor držíte, měla by obrazovka
směřovat směrem k vám, aby nedošlo k jejímu
poškrábání.
yy Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani
nadměrným vibracím.

yy Při přemisťování monitoru jej držte svisle.
Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu
nenaklánějte.

UPOZORNĚNÍ
yy Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky
monitoru.
-- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo
některých pixelů sloužících k vytváření
obrazu.

yy Pokud používáte panel monitoru bez základny
stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že
monitor bude nestabilní a spadne, přičemž
může dojít k jeho poškození nebo ke zranění.
Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat
správně.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Instalace monitoru

3 Do zadní strany těla stojanu namontujte dva
šrouby a uzavřete je krytkou šroubu.

ČESKY

Montáž stojanu
UPOZORNĚNÍ
yy Při použití přílišné síly k utahování šroubů
může dojít k poškození monitoru. Takto
způsobené poškození není kryto zárukou
produktu.
yy Pokud používáte panel monitoru bez
základny stojanu, tlačítko ovladače může
způsobit, že monitor bude nestabilní a
spadne, přičemž může dojít k jeho poškození
nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko
ovladače nemusí fungovat správně.

25UM65

25UM64

1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.
UPOZORNĚNÍ
yy Chraňte obrazovku před poškrábáním
a na povrch, na který ji pokládáte, položte
měkkou tkaninu.

2 Zkontrolujte orientaci těla stojanu (přední

strana, zadní strana) a nasaďte tělo stojanu na
závěs stojanu.

Závěs stojanu

Tělo stojanu

9

Krytka šroubu
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4 Upevněte základnu stojanu k tělu stojanu.
ČESKY

Otočte šrouby v základně stojanu doprava.
Tělo stojanu

Základna
stojanu

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

34UM65

34UM64

11

nebo

ČESKY

1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.

100 mm

Závěs stojanu

Krytka šroubu

UPOZORNĚNÍ
yy Chraňte obrazovku před poškrábáním
a na povrch, na který ji pokládáte, položte
měkkou tkaninu.

2 Upevněte základnu stojanu na závěs stojanu,

jak ukazuje obrázek. Do zadní strany základny
stojanu namontujte dva šrouby a uzavřete je
krytkou šroubu.

Základna stojanu

120 mm

UPOZORNĚNÍ
yy Výška stojanu je nastavitelná o 20 mm.
yy Při utahování šroubů po upevnění základny
stojanu na závěs stojanu je nutné, abyste
základnu stojanu drželi rukou. V opačném
případě může produkt spadnout a způsobit
zranění nebo se při pádu poškodit.
y
y Dejte pozor, abyste si neporanili ruku o hrany
krytek šroubů.
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ČESKY

Odpojení stojanu
UPOZORNĚNÍ
yy Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné
postupy, takže se od konkrétního produktu
mohou lišit.
yy Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze
uchopením za základnu. Monitor by mohl
upadnout ze stojanu a způsobit úraz.
yy Při zvedání a přenášení monitoru se
nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou
na obrazovku monitoru můžete obrazovku
poškodit.
yy Pokud používáte panel monitoru bez základny
stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že
monitor bude nestabilní a spadne, přičemž
může dojít k jeho poškození nebo ke zranění.
Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat
správně.

25UM65

25UM64

1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.
UPOZORNĚNÍ
yy Chraňte obrazovku před poškrábáním
a na povrch, na který ji pokládáte, položte
měkkou tkaninu.

2 Otáčením těla stojanu na základně stojanu

doleva odšroubujte základnu stojanu od těla
stojanu.
Tělo stojanu

Základna
stojanu

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
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3 Nadzvedněte kryt šroubu a odpojte kryt

Tělo stojanu

Závěs stojanu

Krytka šroubu

ČESKY

šroubu od těla stojanu. Ze zadní strany těla
stojanu demontujte šroubovákem šrouby a tělo
stojanu odpojte od závěsu stojanu, jak ukazuje
obrázek.
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ČESKY

34UM65

34UM64

1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.

Základna stojanu

UPOZORNĚNÍ
yy Chraňte obrazovku před poškrábáním
a na povrch, na který ji pokládáte, položte
měkkou tkaninu.

2 Ze základny stojanu sejměte krytku šroubů,

jak ukazuje obrázek, a poté demontujte dva
šrouby na zadní straně, čímž dojde k odpojení
základny stojanu od závěsu.

UPOZORNĚNÍ
yy Při demontáži šroubů a odpojování základny
stojanu od závěsu je nutné rukou držet
základnu stojanu. V opačném případě může
produkt spadnout a způsobit zranění nebo se
při pádu poškodit.

Krytka šroubu

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
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2 Připojte k monitoru adaptér a poté zapojte

Instalace na stůl
vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 10 cm
od zdi, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.

napájecí šňůru do elektrické zásuvky.

25UM65

25UM64

25UM64

25UM65

10 cm
10 cm
10 cm

nebo

10 cm

34UM65
34UM65

34UM64

34UM64

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm

3 Stisknutím tlačítka ovladače na dolní části
monitoru zapněte monitor.

UPOZORNĚNÍ
yy Před přemisťováním nebo instalací monitoru
odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu
elektrickým proudem.

ČESKY

1 Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve

16
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ČESKY

Nastavení úhlu

VAROVÁNÍ

1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu
2

do vzpřímené polohy.
Nastavte úhel obrazovky.

Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu
v rozsahu od -5° do 20°, aby bylo možné obraz na
monitoru pohodlně sledovat.

yy Při upravování úhlu nedržte stojan, jak je
uvedeno na následujícím obrázku. Můžete si
poranit prsty.

25UM65

25UM64
20

25UM64

25UM65
20

-5
20

34UM65

Zadní strana

-5

34UM64

20

Přední strana

Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu
v rozsahu od -5° do 15°, aby bylo možné obraz na
monitoru pohodlně sledovat.

34UM64

34UM65
15

Zadní strana

-5

yy Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor,
abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji
netiskli.
20

-5

25UM65

25UM64

34UM65

34UM64

-5

Přední strana

-5
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Uspořádání kabelů

25UM65

25UM64

34UM65

34UM64

POZNÁMKA
yy Kabely se mohou zachytit v prostoru závěsu
tak, jak ukazuje obrázek, buďte tedy při
uspořádávání kabelů opatrní.

34UM65

34UM64

ČESKY

Uspořádejte kabely za použití držáku kabelů na
základně stojanu, jak ukazuje obrázek.
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Instalace desky pro montáž na
stěnu
Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro
montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení.
1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.
Chraňte obrazovku před poškrábáním a na
povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou
tkaninu.
2 Průhledný štítek připevněte na zadní stranu
monitoru a zarovnejte jej s otvory pro šrouby
na monitoru. (Pouze 34UM65, 34UM64)

Montáž na stěnu
Nainstalujte monitor nejméně 10 cm od zdi a po
obou stranách monitoru ponechte přibližně
10 cm volného místa, abyste zajistili dostatečnou
ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte
v místním obchodě. Informace o instalaci
a nastavení držáku pro montáž na stěnu
s možností náklonu naleznete také v příslušné
příručce.

Průhledný štítek
(štítek z PE)

10 cm

10 cm

3 Položte desku pro montáž na stěnu na monitor
4

a vyrovnejte ji s otvory pro šrouby na monitoru.
Upevněte desku k monitoru tak, že utáhnete
šroubovákem čtyři šrouby.

Deska pro
montáž na stěnu

10 cm

10 cm

Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na
zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu
(volitelné příslušenství).
Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu
pevně připojen k monitoru a ke zdi.

1 Pokud použijete šrouby delší, než je standardní
délka, můžete poškodit vnitřek produktu.

2 Šrouby neodpovídající standardu VESA

mohou produkt poškodit a být příčinou pádu
monitoru. Společnost LG Electronics nenese
odpovědnost za žádné škody způsobené
použitím nesprávných upevňovacích šroubů.

POZNÁMKA
yy Deska pro montáž na stěnu se prodává
samostatně.
yy Další informace o instalaci naleznete v návodu
na instalaci desky pro montáž na stěnu.
yy Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro
montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste
mohli poškodit obrazovku.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Model

yy Montáž na stěnu (A × B)

A

B

POZNÁMKA
yy Použijte šrouby uvedené ve standardu VESA.
yy Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod
k instalaci a všechny potřebné součásti.
yy Držák pro montáž na stěnu je volitelné
příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete
zakoupit od místního prodejce.
yy Délka šroubu se může u jednotlivých držáků
pro montáž na stěnu lišit. Dbejte, abyste použili
správnou délku.
yy Další informace naleznete v uživatelské příručce
držáku pro montáž na stěnu.

UPOZORNĚNÍ
yy Před přemisťováním nebo instalací monitoru
odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu
elektrickým proudem.
yy Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem
může způsobit pád monitoru, což může vést
ke zranění. Používejte schválený držák pro
montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte
se na místního prodejce nebo kvalifikované
pracovníky.
yy Při použití přílišné síly k utahování šroubů může
dojít k poškození monitoru. Takto způsobené
poškození není kryto zárukou produktu.
yy Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby,
které vyhovují standardu VESA. Poškození
způsobené použitím nebo nesprávným použitím
nesprávných součástí není kryto zárukou
produktu.
yy Měřeno od zadní strany monitoru, délka
každého instalovaného šroubu musí být 8 mm
nebo méně.
Deska pro montáž na stěnu

Zadní strana monitoru

Deska pro montáž na stěnu
Zadní strana monitoru
Rozměry šroubů
: M4 x 10

Max. 8 mm

ČESKY

Montáž na stěnu (A × B)
Šroub stojanu
Požadované šrouby
Deska pro montáž
na stěnu (volitelné
příslušenství)

25UM65
34UM65
25UM64
34UM64
75 × 75
100 × 100
M4 × 10 mm
4
RW120
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ČESKY

Použití zámku Kensington
Konektor bezpečnostního systému Kensington se
nachází na zadní části monitoru.
Další informace o instalaci a použití naleznete
v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na
webových stránkách http://www.kensington.com.
Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního
lanka Kensington.

25UM65

25UM64

34UM65

34UM64

POZNÁMKA
yy Bezpečnostní systém Kensington je volitelné
příslušenství. Volitelné příslušenství můžete
zakoupit ve většině obchodů s elektronikou.
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Používání monitoru

yy Následující pokyny vycházejí z modelu
25UM65. Obrázky v této příručce se mohou
lišit od reálného produktu.
Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do Menu →
Easy control (Snadné ovládání) → Input (Vstup),
a poté zvolte možnost vstupu.

UPOZORNĚNÍ
yy Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by
dojít ke zkreslení obrazu.
yy Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho
statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci
obrazu. Pokud je to možné, používejte spořič
obrazovky.

Připojení k počítači
yy Tento monitor podporuje funkci *Plug and Play.
Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat
k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné
cokoli konfigurovat nebo instalovat ovladače.

ČESKY

POUŽÍVÁNÍ
MONITORU

Připojení kabelu DVI
Přenáší do monitoru signály digitálního videa.
Připojte monitor pomocí kabelu DVI (viz obrázek
níže).
Pokud chcete poslouchat zvuk v režimu vstupu
DVI, připojte port AUDIO OUT umístěný na
počítači k portu AUDIO IN (PC) umístěnému na
monitoru pomocí zvukového kabelu.
DVI-D IN

DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

HDMI IN 1

H/P

POZNÁMKA
yy Pro připojení napájecí šňůry k elektrické
zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou
zásuvku (3pólovou) nebo uzemněnou
elektrickou zásuvku.
yy Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou
teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev.
yy Na obrazovce se někdy mohou objevit
červené, zelené nebo modré body. Jedná se
o normální jev.

(prodává se
samostatně)

AUDIO OUT

DVI-I(D) OUT
PC

PC

UPOZORNĚNÍ
yy Připojte kabel vstupního signálu
HDMI IN 2
DVI-D IN
DP INšipky, jak
a otočte
jím ve směru
ukazuje obrázek. Aby nedošlo
HDMI IN 1
k odpojení, kabel pevně utáhněte.

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

H/P

POZNÁMKA
yy Pokud připojíte signálový kabel DVI, použijte
duální kabel DVI-D.
yy Při používání kabelu DVI na HDMI může
docházet k problémům s kompatibilitou.
DP OUT

AUDIO IN(PC)
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ČESKY

Připojení HDMI

DVI-D IN

DVI-D IN

Připojení DisplayPort

Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku
z počítače do monitoru. Pomocí kabelu HDMI
připojte počítač k monitoru, jak ukazuje obrázek
níže.
DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

AUDIO zvuku
OUT
DVI-I(D)
OUT signál digitálního videa nebo
Přenáší
PC
zPC
počítače do monitoru. Pomocí kabelu DisplayPort

připojte monitor ke svému počítači, jak ukazuje
níže uvedený obrázek:
DVI-D IN

HDMI IN 2

DP IN

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

HDMI IN 1

HDMI IN 1

H/P

H/P

(prodává se samostatně)

DP OUT

UPOZORNĚNÍ
yy Připojení počítače k monitoru pomocí
kabelu HDMI může způsobit problémy
s kompatibilitou zařízení.
yy Při používání kabelu DVI na HDMI může
docházet k problémům s kompatibilitou.

DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

HDMI IN 1

H/P

POZNÁMKA
DVI-D IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

yy V závislostiDPnaIN verzi DP (DisplayPort) počítačeDC-IN
(19 V
nemusí jít o video nebo audio výstup.
HDMI IN 1

H/P

)

H/P

H/P

Používání monitoru

Připojení HDMI
DP OUT

HDMI přenáší digitální video a audio signály
z vašeho zařízení AV do monitoru. Připojte své
zařízení AV k monitoru pomocí kabelu HDMI podle
níže uvedeného obrázku.
DC-IN
DP
IN

(19 V

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)
DVI-D IN

DC-IN
(19 V
)

)

Připojení sluchátek
Periferní zařízení připojte k monitoru
prostřednictvím portu pro sluchátka. Připojte podle
obrázku.
HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)
DVI-D IN

DC-IN
DP
IN

(19 V
HDMI IN 1

HDMI IN 1

H/P

DP IN

H/P

ČESKY

Připojení periferních
zařízení

Připojení k zařízením AV

DIO IN(PC)
D IN
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HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

HDMI IN 1

H/P

H/P

(prodává se samostatně)

POZNÁMKA
POZNÁMKA
yy Při používání kabelu DVI na HDMI může
docházet k problémům s kompatibilitou.

DC-I
(19 V

)

yy Periferní zařízení se prodávají samostatně.
yy Používáte-li sluchátka [s pravoúhlým
konektorem], může dojít k problémům
s připojením dalšího externího zařízení
k monitoru. Proto doporučujeme použít
sluchátka [s rovným konektorem] .

Pravoúhlý konektor

Rovný konektor

yy Podle nastavení zvuku počítače a externího
zařízení může být omezena funkce sluchátek
a reproduktorů.

ČESKY
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Instalace softwaru LG Monitor Software

INSTALACE SOFTWARU LG MONITOR
SOFTWARE
Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD v počítači a nainstalujte software LG Monitor Software.

1 Nastavte si Internet Explorer jako výchozí
webový prohlížeč.

3 Postupujte podle pokynů a pokračujte
v instalaci.

4 Zaškrtněte políčko „Přijímám podmínky této
smlouvy“ na obrazovce s licenční smlouvou
a klikněte na tlačítko [Next] (Další).

2 Na hlavní obrazovce disku CD klikněte na

možnost „LG Monitor Software“. Když se
zobrazí okno pro stahování, klikněte na tlačítko
„Run“ (Spustit). (Ačkoli se níže uvedená
obrazovka může lišit v závislosti na vašem
operačním systému či verzi prohlížeče Internet
Explorer, jsou metody instalace totožné).

5 Vyberte program, který chcete nainstalovat.

UPOZORNĚNÍ
yy Systém Windows 7 musí být aktualizován na
Service Pack 1 nebo vyšší.

Instalace softwaru LG Monitor Software

POZNÁMKA

6 Program LG Monitor Software zahájí instalaci,
jak je popsáno níže:

8 Jakmile je instalace dokončena, systém
restartujte.

ČESKY

yy Screen Split: Tento program automaticky
rozdělí okna programu na požadované
rozvržení.
yy Auto Resolution: Jedná se o program, který
dokáže automaticky změnit rozlišení na
optimální nastavení po připojení monitoru
k PC v režimu PBP.
※※Tento program není v Clone Mode (režimu
Klon) podporován.
※※Extended mode (Rozšířený režim) není
podporován, pokud používáte jediný
displej.
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POZNÁMKA
yy Když spustíte program Screen Split, objeví se
] v systémovém panelu
ikona Screen Split [
v pravé dolní části obrazovky počítače.

yy Kikněte pravým tlačítkem myši na ikonu
Screen Split a vyberte požadované rozložení.

7 Program, který jste si zvolili na stránce
FUNKCE, se automaticky nainstaluje.
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ČESKY

NASTAVENÍ UŽIVATELE
Aktivace hlavního menu
1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů (▲/▼) a doprava/doleva(◄/►) nastavte možnosti.
3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou.

Tlačítko
ovladače
Tlačítko

Stav menu

Popis

Hlavní menu
deaktivováno

Aktivuje hlavní menu.

Hlavní menu aktivováno

Opustí hlavní menu
(Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka: Monitor můžete
tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD)

◄

►

▲

▼

Hlavní menu
deaktivováno

Upraví úroveň hlasitosti monitoru.

Hlavní menu
aktivováno

Vstoupí do menu funkcí.

Hlavní menu
deaktivováno

Upraví úroveň hlasitosti monitoru.

Hlavní menu
aktivováno

Vstoupí do funkce PBP.

Hlavní menu
deaktivováno

Aktivuje hlavní menu.

Hlavní menu
aktivováno

Vstoupí do funkce čtečky.

Hlavní menu
deaktivováno

Aktivuje hlavní menu.

Hlavní menu
aktivováno

Vypne monitor.

Funkce hlavního menu
Hlavní menu
Reader

Menu

Exit

PBP

Popis

Menu

Konfiguruje nastavení obrazovky.

Reader (čtečka)

Upraví barvu pro pohodlné čtení textového souboru.

PBP

Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru.

Monitor off
Vypne monitor.
(Vypnutí monitoru)
Monitor off

Long press: Monitor off

Exit (ukončit)

Opustí hlavní menu.

Nastavení uživatele
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Nastavení uživatele
1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru a vstupte do Menu.
2 Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby.
3 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na ◄
nebo ovladač stiskněte (

/ OK).

4 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  ◄, dokud menu neopustíte.

yy Když vstoupíte do menu, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky pokyny, jak tlačítko používat.

Easy control

Funkce

PBP

Screen

Settings

Reset

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu
Easy control
(snadné
ovládání)

Brightness
(jas)
Contrast
(kontrast)
Volume
(hlasitost)

Popis
Nastavuje barevný kontrast a jas obrazovky.
Upraví úroveň hlasitosti.

POZNÁMKA
yy Funkci Mute/Unmute (Vypnout/Zapnout zvuk) můžete upravovat pohybem
tlačítka ovladače na ▼ v menu Volume (Hlasitost).

Input
(vstup)

Vybere vstupní režim.

Ratio
(poměr
stran)

Upraví poměr stran obrazovky.

Function (funkce)

Nastavuje funkci Super Energy Saving a Picture Modes (režimy obrazu).

PBP

PBP

Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru.

Screen
(obrazovka)

Picture
(obraz)

Nastavujte Sarpness (ostrost), Black level (úroveň černé) a Response Time (dobu
odezvy) obrazovky.

Color
(barva)

Upravuje korekci Gamma (gama), Color Temperature (teplotu chromatičnosti), Red
(červenou), Green (zelenou), Blue (modrou) a Six Color (šest barev).

Settings (nastavení)

Upravuje Main Audio (hlavní audio), Language (jazyk), Power LED (LED napájení)
a OSD Lock (zámek OSD).

Reset (obnovit)

Obnovuje výchozí nastavení.

◄

Exit
(ukončit)

Ukončí menu OSD.

ČESKY

Nastavení menu
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ČESKY

Poměr stran

Easy control

1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na
2
3
4
5

dolní části monitoru a vstupte do Menu.
Pohybem ovladače přejděte na volbu Easy control (snadné
ovládání) > Ratio (poměr stran).
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém
dolním rohu.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných
položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač
stiskněte ( / OK).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  
◄, dokud menu neopustíte.

100

>

Contrast

70

>

Volume

30

>

Input

DVI-D

>

Ratio

Wide

>

Brightness
Easy control

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Easy Control (Snadné
ovládání) > (Ratio) Poměr stran

Popis

Wide (širokoúhlý)

Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál.

Original (původní)

Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu.

Cinema 1 (kino 1)

Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9. (při 1 080 p)

Cinema 2 (Kino 2)

Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9 včetně černého rámečku na titulky
v dolní části. (při 1 080 p)

1:1

V tomto režimu je zachován poměr stran originálu.

POZNÁMKA
yy Při doporučeném rozlišení (2 560 x 1 080) může displej pro možnosti Wide (Širokoúhlý), Original
(Původní) a 1:1 vypadat stejně.
yy Při prokládaném signálu je poměr stran deaktivován.
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Funkce

Function

2
3
4
5

dolní části monitoru a vstupte do Menu.
Pohybem ovladače přejděte na Function (Funkce).
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém
dolním rohu.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných
položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač
stiskněte ( / OK).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  
◄, dokud menu neopustíte.

Low

>

Custom

>

Super Energy Saving
Easy control

Picture Mode

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Function
(Funkce)
Super Energy
Saving

Picture mod
(režim obrazu)

Popis
High
(vysoká)

Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s vysokou účinností.

Low (nízká)

Šetří energii pomocí funkce Super Energy Saving s nízkou účinností.

Off
(vypnuto)

Deaktivuje funkci Super Energy Saving.

Custom
(vlastní)

Umožňuje uživateli upravovat nastavení. Můžete nastavit barevný režim hlavního
menu.

Photo
(fotografie)

Optimalizuje obrazovku pro fotografie.

Cinema
(kino)

Optimalizuje obrazovku pro video.

Game (hra)

Optimalizuje obrazovku pro hraní her.

ČESKY

1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na
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PBP

PBP

1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na
2
3
4
5

dolní části monitoru a vstupte do Menu.
Pohybem ovladače přejděte na volbu PBP.
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém
dolním rohu.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných
položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač
stiskněte ( / OK).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  
◄, dokud menu neopustíte.

PBP
Easy control

Off

>
>

Input
Audio

HDMI

Function

>

Swap
Sub Full
PBP

>

Ratio

Screen

Settings

PBP Preview
Reset

DVI-D

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > PBP
PBP

Input (vstup)

Popis
Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru.
Vedlejší obrazovka (Pravý)
Připojení PBP
DVI
HDMI 1
HDMI 2
DVI
O
X
Hlavní obraHDMI 1
O
O
zovka
HDMI 2
X
O
(Levý)
DisplayPort
O
O
O
Main (hlavní) Vybírá vstupní video signál hlavní obrazovky.
Sub

Vybírá vstupní video signál vedlejší obrazovky.

Audio (zvuk)

Změní audio výstup v režimu PBP.

Swap

Přepíná mezi hlavní obrazovkou a vedlejší obrazovkou v režimu PBP.

Sub Full

Převádí vedlejší obrazovku režimu PBP na širokoúhlý obraz.

Ratio (poměr stran)

Přizpůsobí poměr stran hlavní nebo vedlejší obrazovky.
Main (hlavní)

Wide
Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na
(širokoúhlý) vstupní video signál.
Original
(původní)

Sub

DisplayPort
O
O
O
-

Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního
video signálu.

Wide
Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na
(širokoúhlý) vstupní video signál.
Original
(původní)

Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního
video signálu.

POZNÁMKA
yy Je-li režim PBP vypnutý, menu Input (Vstup), Audio (Zvuk), Swap, Sub Full a Ratio (Poměr stran)
jsou deaktivovány. Možnosti Main/Sub (Hlavní/Sub) menu Ratio (Poměr stran) jsou deaktivovány,
pokud není přijímán signál.
yy Pokud je monitor vypnutý, bude režim PBP deaktivován.
yy Pokud je režim přepnout na vstup, bude režim PBP deaktivován.

Nastavení uživatele

Obraz

Screen

3
4
5

Easy control

dolní části monitoru a vstupte do Menu.
Pohybem ovladače přejděte na volbu Screen (Obrazovka) >
Picture (Obraz).
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém
dolním rohu.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných
položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač
stiskněte ( / OK).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  
◄, dokud menu neopustíte.

Picture

>

Color

>

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Screen
(Obrazovka) > Picture
(Obraz)

Popis

Sharpness (ostrost)

Nastavuje ostrost obrazovky.

Black Level
(úroveň černé)

Nastavuje úroveň kompenzace (pouze pro HDMI).
• Offset (kompenzace): Jako reference pro signál videa; jedná se o nejtmavší barvu,
kterou monitor dokáže zobrazit.

Response Time
(doba odezvy)

High
(vysoká)

Obraz na obrazovce se zjasní.

Low
(nízká)

Obraz na obrazovce se ztmaví.

Nastavuje dobu odezvy zobrazovaných obrázků na základě rychlosti obrazovky. V normálním prostředí doporučujeme použít možnost Middle (střední). Pro rychle se pohybující
obrázky doporučujeme použít možnost High (vysoká).
Nastavení na možnost High (vysoká) může způsobit vypálení obrazu.
High
(vysoká)

Nastaví doby odezvy na možnost High (Vysoká).

Middle
(střední)

Nastaví doby odezvy na možnost Middle (Střední).

Low
(nízká)

Nastaví doby odezvy na možnost Low (Nízká).

Off
(vypnuto)

Nevyužívá funkci pro zlepšení doby odezvy.

ČESKY

1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na
2
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Barva

Screen

1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na
2
3
4
5

dolní části monitoru a vstupte do Menu.
Pohybem ovladače přejděte na volbu Screen (Obrazovka) >
Color (barva).
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém
dolním rohu.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných
položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač
stiskněte ( / OK).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  
◄, dokud menu neopustíte.

Easy control

Picture

>

Color

>

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Screen
(Obrazovka) > (Color)
Barva

Popis

GAMMA

Uživatelské nastavení korekce gamma: Při použití nastavení monitoru gamma 0, gamma
1 a gamma 2 znamenají vyšší nastavení gamma vyšší jas zobrazovaného obrazu a opačně.

Color Temp
(teplota barev)

Custom
(vlastní)

Vybere výchozí tovární nastavení barvy obrazu.

Warm
(teplé)

Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.

Medium
(střední)

Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.

Cool
(studené)

Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.

Red (červená)

Barvu obrazu můžete přizpůsobit pomocí červené, zelené a modré barvy.

Green (zelená)
Blue (modrá)
Six Colors (šest barev)

Splňuje požadavky uživatele na barvy prostřednictvím úpravy barvy a sytosti šesti barev
(červená, zelená, modrá, azurová, purpurová, žlutá) a uložení nastavení.
Hue
(odstín)

Umožňuje nastavit barevný tón obrazovky.

Saturation Umožňuje nastavit sytost barev obrazovky. Čím nižší je tato hodnota, tím
(sytost)
méně syté a jasné jsou barvy. Čím vyšší je tato hodnota, tím sytější a tmavší
jsou barvy.
Reset (obnovit)

Vrací nastavení barev na výchozí nastavení.
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Nastavení

Settings

2
3
4
5

dolní části monitoru a vstupte do Menu.
Pohybem ovladače přejděte na volbu Settings (Nastavení).
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém
dolním rohu.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných
položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač
stiskněte ( / OK).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  
◄, dokud menu neopustíte.

>

Main Audio
Easy control

English

>

Power LED

Off

>

OSD Lock

Off

>

Language

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Settings
(Nastavení)

Popis

Main Audio
(hlavní audio)

Provádí výstup zvukového záznamu z digitálních vstupních portů (HDMI, DisplayPort a Audio-in)
do reproduktorů monitoru.

Language (jazyk)

Umožňuje nastavit menu na obrazovce na požadovaný jazyk.

Power LED

Zapne/vypne indikátor napájení na čelní straně monitoru.
On
Automaticky se zapne indikátor napájení.
(zapnuto)
Off
Indikátor napájení je vypnutý.
(vypnuto)

OSD Lock
(zámek OSD)

Brání nesprávnému zadávání pomocí tlačítek.
On
Zadávání pomocí tlačítek je deaktivováno.
(zapnuto)
Off
Zadávání pomocí tlačítek je aktivní.
(vypnuto)

POZNÁMKA
yy Všechny funkce kromě Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Volume (Hlasitost), Input
(Vstup), OSD Lock (Zámek OSD) v Settings (Nastavení) a tlačítka Exit (Ukončit) jsou
neaktivní.

ČESKY

1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na
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Nastavení uživatele

ČESKY

Obnovit

Reset

1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače na
2
3
4
5

dolní části monitoru a vstupte do Menu.
Pohněte ovladačem a přejděte na Reset (Obnovit).
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém
dolním rohu.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných
položek menu, pohybujte ovladačem na ◄ nebo ovladač
stiskněte ( / OK).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k  
◄, dokud menu neopustíte.

Do you want to reset your settings?
Easy control

Reset
Cancel

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Reset
(Obnovit)

Popis

Do you want to reset your settings? (Chcete obnovit nastavení?)
Reset (obnovit)

Obnoví výchozí nastavení.

Cancel (zrušit)

Zrušit obnovení.

/ ►: OK

◄: Back

Nastavení uživatele

Čtečka

Reader Mode

(Čtečka).
Nakonfigurujte možnosti podle pokynů zobrazených v pravém dolním rohu.

Reader 1

Reader 2

Reader Off

◄ / ►: Change Mode          

: OK

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Reader Mode
(režim čtečky)

Popis

Reader 1
(čtečka 1)

Optimalizuje obrazovku pro prohlížení novin. Máte možnost zvýšit jas obrazovky v menu OSD.

Reader 2
(čtečka 2)

Optimalizuje obrazovku pro sledování kreslených filmů. Máte možnost zvýšit jas obrazovky
v menu OSD.

Reader Off
(čtečka vypnuta)

Režim čtečky je vypnut.

ČESKY

1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
2 Pohněte tlačítkem ovladače na ▲ a přejdete na možnost Reader
3
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Řešení problémů

ČESKY

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na obrazovce se nic nezobrazuje.
Je zapojena napájecí šňůra
yy Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické
zásuvky.
monitoru?
Svítí indikátor napájení?

yy Zkontrolujte připojení napájecí kabelu a stiskněte tlačítko napájení.

Je zapnuto napájení a indikátor
napájení je bílá?
Bliká indikátor napájení?

yy Zkontrolujte, že je připojený vstup aktivní (Menu – Input).

Zobrazuje se zpráva „OUT OF
RANGE“ (MIMO ROZSAH)?
Zobrazuje se hlášení „No
Signal“ (Žádný signál)?

yy Je-li monitor v režimu úspory energie, pohněte myší nebo zapněte
displej stisknutím libovolné klávesy na klávesnici.
yy Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
yy K tomu dochází v případě, že jsou signály přenášené z počítače
(grafické karty) mimo rozsah horizontální nebo vertikální frekvence
monitoru. Nastavte vhodnou frekvenci podle informací v části
„Specifikace produktu“ v této příručce.
yy Tato zpráva se zobrazuje v případě, že signálový kabel mezi
počítačem a monitorem chybí nebo je odpojený. Zkontrolujte kabel
a znovu jej připojte.

Zobrazuje se hlášení „OSD Locked“ OSD uzamčeno.
Jsou některé funkce
yy OSD je uzamčeno. Přejděte do Menu > Settings (Nastavení)
nedostupné, když stisknete
a nastavte možnost „OSD Lock“ (Zámek OSD) na hodnotu Off
tlačítko Menu?
(Vypnuto).

Na obrazovce přetrvává obraz.
Dochází k uchování obrazu
yy Zobrazení statického obrazu po delší dobu může poškodit obrazovku
i v případě, že je monitor
a způsobit přetrvávání obrazu.
vypnutý?
yy Abyste prodloužili životnost monitoru, použijte spořič obrazovky.

Zobrazení obrazovky je nestabilní a rozstřesené / obrazy na monitoru zanechávají stínové stopy.
Vybrali jste vhodné rozlišení?
yy Je-li vybráno rozlišení HDMI 1080i 60/50 Hz (prokládané řádkování),
obrazovka může blikat. Změňte rozlišení na 1080P nebo doporučené
rozlišení.

POZNÁMKA
yy Vertikální frekvence: Aby bylo možné zobrazit obraz, musí se obraz na obrazovce mnohokrát za
sekundu obnovovat, stejně jako u zářivky. Počet obnovení obrazu na obrazovce za sekundu se nazývá
vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence a udává se v hertzích (Hz).
yy Horizontální frekvence: Čas nutný k zobrazení jednoho vodorovného řádku se nazývá horizontální
cyklus. Pokud je 1 dělena vodorovným intervalem, je výsledkem počet vodorovných řádků zobrazených
za sekundu. Toto se nazývá horizontální frekvence a udává se v hertzích (Hz).

Řešení problémů
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POZNÁMKA

Barvy se nezobrazují normálně.
Vypadá obraz jako bez barvy
yy Nastavte barvu na 24bitové barvy (true color) nebo vyšší. V systému
(16 barev)?
Windows přejděte k nastavení Control Panel (Ovládací panely) >
Display (Zobrazení) > Settings (Nastavení) > Color Quality (Kvalita
barev).
Vypadají zobrazené barvy
yy Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen. Kabel znova
nestabilně nebo černobíle?
připojte nebo znova vložte grafickou kartu počítače.
Objevují se na obrazovce
yy Při používání monitoru se mohou na obrazovce objevit pixelové
skvrny?
skvrny (červené, zelené, modré, bílé nebo černé). Tento jev je u
obrazovky LCD normální. Nejde o chybu, ani to nesouvisí s výkonem
monitoru.

ČESKY

yy Zkontrolujte, zda je rozlišení nebo frekvence grafické karty v rozsahu povoleném monitorem, a nastavte
je na doporučené (optimální) rozlišení v menu Control Panel (Ovládací panel) > Display (Zobrazení)
> Settings (Nastavení).
yy Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání
textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému zarovnání displeje.
yy Způsob nastavování se může lišit v závislosti na počítači a operačním systému. Některá rozlišení
nemusí být v závislosti na výkonnosti grafické karty k dispozici. Pokud je to tak, obraťte se s žádostí o
pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
yy Některé grafické karty nemusejí podporovat rozlišení 2 560 x 1 080. Pokud rozlišení nelze zobrazit,
kontaktujte výrobce grafické karty.
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ČESKY

SPECIFIKACE PRODUKTU
25UM65

25UM64

Obrazovka LCD

Typ

Rozlišení

Rozteč pixelů
Maximální rozlišení

64 cm TFT (Thin Film Transistor)
Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)
Úhlopříčka obrazovky: 64 cm
0,2286 mm × 0,2286 mm
2 560 × 1 080 při 60 Hz

Doporučené rozlišení

2 560 × 1 080 při 60 Hz

Videosignál

Horizontální frekvence
30 kHz až 90 kHz
Vertikální frekvence
56 Hz až 75 Hz
Synchronizace
Samostatná synchronizace
Vstupní konektor DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Napájení
Napájení
19 V
1,6 A
Spotřeba energie (typická) Provozní režim: 31 W (typický)
36 W (max., výstup audio 50 %)
Režim úspory energie ≤ 0,5 W
Režim Vypnuto ≤ 0,5 W
Adaptér
Typ LCAP21A, výrobce Lien Chang
střídavého
Typ ADS-40SG-19-3 19032G, výrobce Honor
proudu
Typ ADS-40FSG-19 19032GPG-1, výrobce Honor
Výstup: 19 V
1,7 A
Úhel stojanu
Vpřed/vzad: -5° až 20° (hlava)
Okolní prostředí

Provozní podmínky

Teplota: 10 °C až 35 °C; vlhkost: 10 % až 80 %

Skladovací podmínky

Teplota: -20 °C až 60 °C; vlhkost: 5 % až 90 %

Audio výstup

3W+3W

Rozměry

Velikost monitoru (šířka × výška × hloubka)

Hmotnost (bez
obalu)

Se stojanem

609,0 mm × 383,0 mm × 188,4 mm

Bez stojanu

609,0 mm × 281,4 mm × 55,9 mm

Se stojanem

4,1 kg

Bez stojanu

3,78 kg

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Specifikace produktu

34UM65

34UM64
Typ

87 cm TFT (Thin Film Transistor)
Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)
Úhlopříčka obrazovky: 87 cm

Rozlišení

Rozteč pixelů
Maximální rozlišení

0,312 mm × 0,310 mm
2 560 × 1 080 při 60 Hz

Doporučené rozlišení
2 560 × 1 080 při 60 Hz
Horizontální frekvence
30 kHz až 90 kHz
Vertikální frekvence
56 Hz až 75 Hz
Synchronizace
Samostatná synchronizace
Vstupní konektor DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
19 V
2,7 A
Napájení
Napájení
Spotřeba energie (typická) Provozní režim: 48 W (typický)
57 W (max., výstup audio 50 %)
Režim úspory energie ≤ 0,5 W
Režim Vypnuto ≤ 0,5 W
Adaptér
Typ LCAP39, výrobce Lien Chang
střídavého
Typ DA-65G19, výrobce APD
proudu
Výstup: 19 V  
3,42 A
Úhel stojanu
Dopředu/dozadu: -5° až 15° (monitor)
Videosignál

Provozní podmínky

Teplota: 10 °C až 35 °C; vlhkost: 10 % až 80 %

Skladovací podmínky

Teplota: -20 °C až 60 °C; vlhkost: 5 % až 90 %

Audio výstup

7W+7W

Rozměry

Velikost monitoru (šířka × výška × hloubka)

Hmotnost (bez
obalu)

Se stojanem

829,9 mm × 468,9 mm × 172,9 mm

Bez stojanu

829,9 mm × 379,8 mm × 82,9 mm

Se stojanem

7,3 kg

Bez stojanu

6,3 kg

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ČESKY

Obrazovka LCD

Okolní prostředí
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Specifikace produktu

Režim tovární podpory (předem nastavený režim, DVI-D/
HDMI/DisplayPort PC)
Předem nastavený
režim

Horizontální frekvence
(kHz)

Vertikální frekvence (Hz)

Polarita (H/V)

720 × 400

31,468

70,08

-/+

640 × 480

31,469

59,94

-/-

640 × 480

37,5

75,0

-/-

800 × 600

37,879

60,317

+/+

800 × 600

46,875

75,0

+/+

1 024 × 768

48,363

60,0

-/-

1 024 × 768

60,123

75,029

+/+

1 152 × 864

67,5

75,0

+/+

1 280 × 720

45

60

+/+

1 280 × 1 024

63,981

60,02

+/+

1 280 × 1 024

79,976

75,025

+/+

1 600 × 900

60,0

60,0

+/+

1 680 × 1 050

65,29

59,954

-/+

1 920 × 1 080

67,5

60

+/-

2 560 x 1 080

66,7

60

-/+

** DVI: Režim DTV Mode není podporován (režim prokládání řádků)

Časování HDMI (Video)
Předem nastavený
režim

Horizontální frekvence
(kHz)

Vertikální frekvence (Hz)

480P

31,5

60

576P

31,25

50

720P

37,5

50

720P

45

60

1080P

56,25

50

1080P

67,5

60

LED napájení
Režim

Barva LED

Režim Zapnuto

Bílá (Pouze 15 sekund)

Režim úspory energie

Bliká bíle

Režim Vypnuto

Nesvítí

Poznámky

Poznámky

SPRÁVNÁ POLOHA
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SPRÁVNÁ POLOHA
ČESKY

Ergonomie práce s monitorem
Nastavte obrazovku tak, abyste se na obrazovku dívali pohodlně v mírném úhlu dolů oproti přirozené úrovni
očí.
yy Vždy si každou hodinu alespoň na 10 minut odpočiňte, abyste se dlouhodobým používáním neunavili.
yy Stojan umožňuje nastavit dotykový monitor do ideální polohy.
yy Upravte úhel stojanu od -5° do 15° (34UM64 / 34UM65) / -5° do 20° (25UM64 / 25UM65), abyste
získali optimální pohled na obrazovku.
Úhel stojanu
-5° do 15° (34UM64 /
Měli byste se na
34UM65) /
obrazovku dívat mírně
-5° do 20° (25UM64 /
dolů.
25UM65)
Upravte polohu
obrazovky tak, aby
se minimalizovaly
odrazy.

Ruce položte měkce na
klávesnici,
paže mějte ohnuté
v loktech
a vodorovně natažené
před sebe.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice
EMC pro domácí spotřebiče (třída B) a je
určeno pro domácí použití. Toto zařízení
lze používat ve všech regionech. Přečtěte si
pečlivě návod k obsluze (CD) a mějte jej při
ruce. Upozorňujeme, že štítek upevněný na
produktu poskytuje informace pro technickou
podporu.

Model
Sériové číslo

ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A., Inc. has determined that
this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy
efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more
information on the ENERGY STAR program.

