Kulanım Kılavuzu

IPS LED MONITÖR
(LED MONITÖR)
Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini
dikkatlice okuyun.
IPS LED Monitör (LED Monitör) Model Listesi
25UM64
25UM65
34UM64
34UM65

www.lg.com
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LISANS

HDMI ve HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI Logosu,
HDMI Licensing,  LLC’nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
VESA, VESA logosu, DisplayPort uyumluluk logosu ve çift modlu kaynaklar için
DisplayPort
uyumluluk logosu, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari
markalarıdır.

TÜRKÇE

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini
ziyaret edin.
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TÜRKÇE

MONTAJ VE HAZIRLIK
Ürün yapısı
Ürünü kullanmadan önce ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin. Bileşenlerde
herhangi bir eksiklik olması durumunda ürünü satın aldığınız yerel satış bayi ile iletişime geçin. Ürün ve ilgili
bileşenlerin bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabileceğini unutmayın.

ya da
CD(Kullanıcı Kılavuzu/
Yazılım) / Kılavuzlar/
Kartlar

Güç kablosu

AC/DC Adaptörü
(Ülkeye bağlı)

AC/DC Adaptörü
(Ülkeye bağlı)

HDMI Kablosu

25UM65
25UM64

Ayaklık Tabanı

Ayaklık Gövdesi

Vida Kapağı

İki Adet Vida
(M4 x 10)

Vida Kapağı

İki Adet Vida
(M4 x 10)

Şeffaf levha

34UM65
34UM64

Ayaklık Tabanı

DİKKAT
yy Ürün performansı ve güvenliğiniz için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
yy Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına
girmez.

MONTAJ VE HAZIRLIK
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NOT

Ürün ve Düğme Açıklamaları
25UM65

25UM64

Güç Göstergesi
yy Açık: Açma
yy Kapalı: Kapatma
Joystick Düğmesi

NOT
yy Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

TÜRKÇE

yy Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
yy Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
yy İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini
ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
yy Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.
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34UM64

TÜRKÇE

34UM65

Güç Göstergesi
yy Açık: Açma
yy Kapalı: Kapatma
Joystick Düğmesi

NOT
yy Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

Joystick Düğmesini Kullanma
Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sağa/sola kaydırarak monitör
fonksiyonlarını kolayca değiştirebilirsiniz.
Temel Fonksiyonlar
Açma

Kapatma

◄/►

Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.

Monitörü kapatmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez
basılı tutun.

Volume
Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol
Kontrolü
edebilirsiniz.
(Ses Seviyesi)

MONTAJ VE HAZIRLIK
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Giriş Konektörü
25UM64

TÜRKÇE

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

TÜRKÇE
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Monitörün Taşınması ve
Kaldırılması
Monitörü taşırken veya kaldırırken monitörün
çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi
şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir
şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.
yy Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal
kutusuna ya da ambalaj malzemesine
yerleştirilmesi önerilir.
yy Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce
güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
yy Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca
tutun. Panelden tutmayın.

yy Monitörü taşırken ekranın çizilmemesi için
ekranı kendinize doğru tutun.
yy Taşıma esnasında monitörü darbeye veya
aşırı titreşime maruz bırakmayın.

yy Monitörü taşırken dik tutun; yan çevirmeyin ya
da yana doğru eğmeyin.

DİKKAT
yy Mümkün olduğunca monitörün ekranına
dokunmaktan kaçının.
-- Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek
için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.

yy Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte
kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün
dengesini kaybetmesine ve düşmesine
neden olarak monitörün zarar görmesine ve
insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca,
bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına
da neden olabilir.

MONTAJ VE HAZIRLIK

Monitörün Kurulması

3 İki vidayı ayaklık tabanının arkasına takıp sıkın
ve vida kapağını kapatın.

TÜRKÇE

Ayaklık Montajı
DİKKAT
yy Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması,
monitörün hasar görmesine neden olabilir.
Bu şekilde hasar gören monitörler garanti
kapsamına girmez.
yy Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte
kullanmadığınızda joystick düğmesi
monitörün dengesini kaybetmesine ve
düşmesine neden olarak monitörün zarar
görmesine ve insanların yaralanmasına yol
açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin
arızalanmasına da neden olabilir.

25UM65

25UM64

1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
Vida Kapağı

DİKKAT
yy Ekranın çizilmesini önlemek için ekran
yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.

2 Ayaklık gövdesinin yönünü (önden ve arkadan)
kontrol ettikten sonra ayaklık gövdesini ayaklık
menteşesinin üzerine monte edin.

Ayaklık
Menteşesi
Ayaklık
Gövdesi
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MONTAJ VE HAZIRLIK

TÜRKÇE

4 Ayaklık tabanını ayaklık gövdesine sabitleyin.
Ayaklık tabanındaki vidaları sağa doğru
döndürün.
Ayaklık
Gövdesi

Ayaklık
Tabanı

MONTAJ VE HAZIRLIK

34UM65

34UM64

11

veya

TÜRKÇE

1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

100 mm

Ayaklık Menteşesi

Vida Kapağı

DİKKAT
yy Ekranın çizilmesini önlemek için ekran
yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.

2 Ayaklık tabanını ayaklık menteşesine şekilde
gösterildiği biçimde monte edin. İki vidayı
ayaklık tabanının arkasına takın ve vida
kapağını kapatın.

Ayaklık Tabanı

120 mm

DİKKAT
yy Ayaklık yüksekliği, 20 mm'ye ayarlanabilir.
yy Ayaklık tabanını ayaklık menteşesine monte
ettikten sonra vidaları sıkarken ayaklık
tabanını elinizle tuttuğunuzdan emin olun.
Aksi takdirde ürün düşebilir ve yaralanmaya
veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
y
y Vida kapaklarının köşelerinde elinizi
incitmemeye dikkat edin.
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TÜRKÇE

Ayaklığın Çıkarılması
DİKKAT
yy Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir.
Bu nedenle, bu şekiller, gerçek üründen farklı
görünebilir.
yy Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı
taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine
neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol
açabilir.
yy Monitörü kaldırırken ya da taşırken monitör
ekranına dokunmayın. Monitör ekranına
kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine
neden olabilir.
yy Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte
kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün
dengesini kaybetmesine ve düşmesine
neden olarak monitörün zarar görmesine ve
insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca,
bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına
da neden olabilir.

25UM65

25UM64

1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
DİKKAT
yy Ekranın çizilmesini önlemek için ekran
yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.

2 Ayaklık tabanını ayaklık gövdesinden ayırmak
için ayaklık tabanındaki vidaları sola doğru
döndürün.
Ayaklık
Gövdesi

Ayaklık
Tabanı

MONTAJ VE HAZIRLIK
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3 Vida kapağını ayaklık gövdesinden ayırmak

Ayaklık
Gövdesi

Ayaklık
Menteşesi

Vida Kapağı

TÜRKÇE

için vida kapağını kaldırın. Vidaları tornavidayla
ayaklık gövdesinin arkasından sökün ve
ayaklık gövdesini şekilde görüldüğü gibi ayaklık
menteşesinden ayırın.
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TÜRKÇE

34UM65

34UM64

1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Ayaklık Tabanı

DİKKAT
yy Ekranın çizilmesini önlemek için ekran
yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.

2 Ayaklık tabanını ayaklık menteşesinden şekilde
gösterildiği biçimde ayırın ve daha sonra
ayaklık tabanını menteşeden ayırmak için arka
taraftaki iki vidayı sökün.

DİKKAT
yy Ayaklık tabanını menteşeden sökmek için
vidaları sökerken ayaklık tabanını elinizle
tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde ürün
düşebilir ve yaralanmaya veya ürünün hasar
görmesine neden olabilir.

Vida Kapağı

MONTAJ VE HAZIRLIK
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2 Güç adaptörünü monitöre bağlayın ve daha

Masa Üzerine Kurulum
bir şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma
sağlamak için monitörü duvardan en az 10 cm
uzaklığa yerleştirin.

sonra güç kablosunu duvardaki prize takın.

25UM65

25UM64

25UM64

25UM65

10 cm
10 cm
10 cm

ya da

10 cm

34UM65
34UM65

34UM64

34UM64

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm

3 Monitörü açmak için monitörün alt kısmındaki
açma joystick düğmesine basın.

DİKKAT
yy Monitörü taşımadan veya monte etmeden
önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik
çarpması riski vardır.

TÜRKÇE

1 Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik
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TÜRKÇE

Açının ayarlanması

UYARI

1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik
2

konumda yerleştirin.
Ekranın açısını ayarlayın.

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile
20° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

25UM65

yy Ekran açısını ayarladığınızda ayaklığı
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutmayın.
Parmaklarınız yaralanabilir.

25UM65

25UM64
20

25UM64
20

-5

20

34UM65

-5

34UM64
20

Ön

Arka

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile
15° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

34UM65

34UM64
15

Arka

-5

-5

20

-5

yy Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına
dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.

25UM65

25UM64

34UM65

34UM64

Ön

-5

MONTAJ VE HAZIRLIK

Kabloların Düzenlenmesi

25UM65

25UM64

NOT
yy Kablolar, şekilde görüldüğü gibi menteşeye
sıkışabilir. Bu nedenle, kabloları düzenlerken
dikkatli olun.

34UM65

34UM65

34UM64

34UM64

TÜRKÇE

Kabloları şekilde görüldüğü gibi ayaklık tabanı
üzerindeki kablo tutucuyu kullanarak düzenleyin.
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Duvar Montaj Plakasının
Takılması
Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer
uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.
1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
Ekranın çizilmesini önlemek için ekran yüzeyini
yumuşak bir bezle örtün.
2 Şeffaf levhayı monitörün arkasına yerleştirin ve
vida delikleriyle hizalayın. (sadece 34UM65 /
34UM64 için)

Duvara Montaj
Monitörü duvardan en az 10 cm uzağa monte edin
ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün
her bir yanında yaklaşık 10 cm boşluk bırakın.
Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende
mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli
duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması
için lütfen kılavuza bakın.

Şeffaf levha
(PET levha)

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

3 Duvar montaj plakasını monitöre yerleştirin ve
4

vida deliklerine hizalayın.
Plakayı monitöre sabitlemek için dört vidayı
tornavidayla sıkın.

Duvar Montaj Plakası

Monitörü duvara monte etmek için monitörün
arkasına bir duvara montaj braketi (isteğe bağlı)
takın.
Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre
güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

1 Standart uzunluktan daha uzun vidalar
2

NOT
yy Duvar montaj plakası ayrı satılır.
yy Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için
duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna
bakın.
yy Duvar montaj plakasını takarken çok fazla
kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi
takdirde, ekran hasar görebilir.

kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar
görebilir.
VESA standardında olmayan bir vida, ürünün
hasar görmesine ve monitörün düşmesine
neden olabilir. LG Electronics standart olmayan
vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan
sorumlu değildir.

MONTAJ VE HAZIRLIK

Model
Duvar Montajı (A x B)
Ayaklık Vidası
Gerekli Vidalar
Duvar Montaj Plakası
(İsteğe bağlı)

yy Duvar Montajı (A x B)

A

B

NOT

DİKKAT
yy Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü
taşımadan veya monte etmeden önce güç
kablosunu prizden çıkarın.
yy Monitörün tavana veya eğik duvara monte
edilmesi monitörün düşmesine, bu da
yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar
montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da
kalifiye personelle iletişime geçin.
yy Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması,
monitörün hasar görmesine neden olabilir.
Bu şekilde hasar gören monitörler garanti
kapsamına girmez.
yy VESA standartlarına uygun duvar montaj
braketi ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla
uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından
kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına
girmez.
yy Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün
arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa
olmalıdır.
Duvara Montaj Plakası

yy VESA standartlarında belirtilen vidaları
kullanın.
yy Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm
gerekli parçaları içerir.
yy Duvara montaj braketi isteğe bağlıdır.
İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden
edinebilirsiniz.
yy Vida boyu, duvar montaj braketine göre
farklılık gösterebilir. Uygun boyda vida
kullandığınızdan emin olun.
yy Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi
kullanıcı kılavuzuna bakın.

Monitörün Arkası

Duvara Montaj
Plakası
Monitörün Arkası
Vida
Boyutları
: M4 x L10

Maksimum 8
mm

TÜRKÇE

25UM65
34UM65
25UM64
34UM64
75 x 75
100 x 100
M4 x 10 mm
4
RW120
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Kensington kilidinin kullanılması
Kensington güvenlik sistemi konektörü, monitörün
arkasında bulunur.
Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi
için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya
da http://www.kensington.com adresindeki web
sitesini ziyaret edin.
Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi
kablosu kullanarak bağlayın.

25UM65

25UM64

34UM65

34UM64

NOT
yy Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir
aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu
elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

21

Monitörün Kullanılması

yy Aşağıdaki talimatlar, 25UM65 modeli için
geçerlidir. Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek
üründen farklı olabilir.
Joystick düğmesine basın, Menu (Menü) → Easy
control (Kolay kontrol) → Input (Giriş) öğesine
gidin ve giriş seçeneğini seçin.

DİKKAT
yy Ekrana uzun süre baskı uygulamayın. Bu
durum, görüntünün bozulmasına neden
olabilir.
yy Ekranda uzun süre sabit bir görüntü
görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün
ekranda iz bırakmasına neden olabilir.
Mümkünse ekran koruyucu kullanın.

PC'ye Bağlama
yy Bu monitör *Tak Çalıştır özelliğini destekler.
* Tak Çalıştır: Tekrar yapılandırma işlemi
uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü
yüklemeden bilgisayarınıza bir aygıt bağlamanızı
sağlayan bir özelliktir.

TÜRKÇE

MONITÖRÜN
KULLANILMASI

DVI Bağlantısı
Dijital video sinyallerini monitöre iletir. Monitörü
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi DVI kablosuyla
bağlayın.
DVI giriş modunda ses alabilmek için bilgisayarın
SES ÇIKIŞ bağlantı noktasını monitörün SES
GİRİŞ (PC) bağlantı noktasına ses kablosuyla
bağlayın.
DVI-D IN

DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

HDMI IN 1

H/P

NOT
yy Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı
(3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik
prizi kullanın.
yy Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda
açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir
durumdur.
yy Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi
noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.

(ayrı olarak satılır)

AUDIO OUT

DVI-I(D) OUT
PC

PC

DİKKAT
yy Giriş sinyali kablosunu bağlayın
HDMI IN 2
IN
DP INgibi ok
ve DVI-D
şekilde
gösterildiği
yönünde döndürün. Bağlantının
HDMI IN 1
kesilmesini önlemek için kabloyu
sıkı bir şekilde sabitleyin.

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

H/P

NOT
yy Bir DVI sinyal kablosu bağlayacaksanız DVI-D
ikili kablo kullanın.
yy DVI - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk
sorunlarına neden olabilir.
DP OUT

TÜRKÇE
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DVI-D IN

DVI-D IN

Monitörün Kullanılması

HDMI Bağlantısı

DisplayPort Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri
gönderir. PC'nizi monitöre aşağıdaki şekilde
görüldüğü gibi HDMI kablosu kullanarak bağlayın.

AUDIO
OUT
DVI-I(D) OUTmonitöre dijital video ve ses
PC'nizden
sinyalleri
PC
PC Monitörü PC'nize şekilde görüldüğü
gönderir.
gibi ekran bağlantı noktası kablosu kullanarak
bağlayın.

DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

DVI-D IN

HDMI IN 1

HDMI IN 2

DP IN

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V

HDMI IN 1

H/P

H/P

(ayrı olarak satılır)

DP OUT

DİKKAT
yy PC'nizi monitöre HDMI kablosuyla
bağlarsanız bu durum, cihaz uyumluluk
sorunlarına neden olabilir.
yy DVI - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk
sorunlarına neden olabilir.

NOT
HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

IN
DP IN
y PC'nin
DP (DisplayPort)
sürümüne bağlı
yDVI-D
olarak video veya ses çıkışı olmayabilir.
HDMI IN 1

H/P

DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)

HDMI IN 1

H/P

DC-IN
(19 V
)

H/P

Monitörün Kullanılması

Çevre Birimlerini Bağlama

HDMI Bağlantısı

Kulaklık Bağlama

DP OUT

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV
cihazınızdan monitöre aktarır. AV cihazınızı
monitöre aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi HDMI
kablosu kullanarak bağlayın.
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 2

D IN

DVI-D IN

AUDIO IN(PC)

DP IN
H/P

DC-IN
(19 V
)

TÜRKÇE

AV Cihazlarını Bağlama
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Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı
noktasıyla bağlayın. Şekilde gösterilen şekilde
bağlayın.
DP IN

HDMI IN 2

AUDIO IN(PC)

DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 2

DVI-D IN
HDMI IN 1

HDMI IN 1

AUDIO IN(PC)

DP IN
H/P

DC-I
(19 V

HDMI IN 1

H/P

H/P

(ayrı olarak satılır)

NOT

NOT
yy DVI - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk
sorunlarına neden olabilir.

yy Çevresel birim cihazlar ayrı satılır.
yy [Açılı] kulaklık kullanmak, başka bir harici
cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir.
Bu nedenle, [Düz] kulaklık kullanmanız tavsiye
edilir.

Açılı

Düz

yy PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı
olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı
olabilir.
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LG Monitor Software Kurulumu

TÜRKÇE

LG MONITOR SOFTWARE KURULUMU
Ürün paketinde verilen yazılım CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne takın ve LG Monitor Software'i kurun.

1 Internet Explorer'ı varsayılan web tarayıcısı

3 Yüklemeye devam etmek için talimatları izleyin.

olarak ayarlayın.

4 License Agreement (Lisans Sözleşmesi)

2 CD'nin ana ekranından "LG Monitor Software"

ekranından "I accept the terms of the
agreement" (Sözleşmenin şartlarını kabul
ediyorum) seçeneğini işaretleyin ve ardından
[Next] (İleri) öğesine tıklayın.

öğesine tıklayın. Dosya indirme penceresi
göründüğünde "Run" (Çalıştır) öğesine tıklayın.
(Aşağıdaki ekran, işletim sisteminize ve Internet
Explorer sürümünüze göre farklılık gösterebilir
ancak yükleme yöntemleri aynıdır.)

5 Yüklemek istediğiniz programı seçin.

DİKKAT
yy Windows 7, Service Pack 1 veya daha yüksek
bir sürüme güncellenmelidir.

LG Monitor Software Kurulumu

NOT

6 LG Monitor Software, yükleme işlemini aşağıda
görüldüğü şekilde başlatır:

8 Yükleme tamamlandığında sistemi yeniden
başlatın.

TÜRKÇE

yy Screen Split: Bu program, program penceresini
otomatik olarak istediğiniz gibi böler.
yy Auto Resolution: Bu, monitörü PBP modunda
PC'ye bağlarken çözünürlüğü optimum
ayarlara göre otomatik olarak değiştiren bir
programdır.
※※Bu program, Clone (Klon) Modunda
desteklenmez.
※※Extended Mode (Genişletilmiş Mod), tek
ekran kullanılırken desteklenmez.

NOT
yy Screen Split'i çalıştırdığınızda PC ekranının
sağ alt kısmındaki sistem çubuğunda Screen
Split simgesi [
] görünür.
yy Screen Split simgesine sağ tıklayın ve
istediğiniz ekran düzenini seçin.

7 FONKSİYON sayfasından seçtiğiniz program,
otomatik olarak yüklenir.
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KULLANICI AYARLARI
Ana Menünün Etkinleştirilmesi
1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı (▲/▼) ve sağa/sola (◄/►) kaydırın.
3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

Joystick
Düğmesi
Düğme

Menü Durumu

Açıklama

Ana menü devre dışı

Ana menüyü etkinleştirir.

Ana menü etkin

Ana menüden çıkar.
(Monitörü açmak için düğmeye basılı tutmak: Monitörü OSD'nin
açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman
kapatabilirsiniz.)

◄

Ana menü devre dışı Monitörün ses seviyesini ayarlar.
Ana menü etkin

►

Ana menü devre dışı Monitörün ses seviyesini ayarlar.
Ana menü etkin

▲

PBP özelliğine girer.

Ana menü devre dışı Ana menüyü etkinleştirir.
Ana menü etkin

▼

Menü özelliklerine girer.

Okuyucu özelliğine girer.

Ana menü devre dışı Ana menüyü etkinleştirir.
Ana menü etkin

Monitörü kapatır.

Ana Menü Özellikleri
Ana Menü
Reader

Menu

Exit

PBP

Açıklama

Menu (Menü)

Ekran ayarlarını yapılandırır.

Reader (Okuyucu)

Konforlu metin dosyası okuma için rengi ayarlar.

PBP

İki giriş modunun ekranını tek bir monitörde görüntüler.

Monitor off (Monitör kapalı) Monitörü kapatır.
Monitor off

Long press: Monitor off

Exit (Çıkış)

Ana menüden çıkar.

Kullanıcı Ayarları
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Kullanıcı Ayarları
1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından
Menu (Menü) öğesine girin.

2 Joystick düğmesini yukarı/aşağı/sağa/sola kaydırarak seçenekleri yapılandırın.
3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde
kaydırın veya ( /OK) (Tamam) düğmesine basın.

4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.
yy Menüye girdiğinizde ekranın sağ alt köşesinde düğme kullanma talimatları görüntülenir.

Easy control

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü)
Easy control
(Kolay
kontrol)

Parlaklık
(Brightness)

Açıklama
Ekranın renk kontrastını ve parlaklığını ayarlar.

Contrast
(Kontrast)
Volume
(Ses Seviyesi)

Ses seviyesini ayarlar.

NOT
yy Joystick düğmesini Ses Seviyesi menüsünden ▼ yönünde kaydırarak sessize
alabilir veya sesini açabilirsiniz.

Input (Giriş)

Giriş modunu seçer.

Ratio (Oran)

Ekran oranını ayarlar.

Function (Fonksiyon)

Super Energy Saving ve Resim modlarını ayarlar.

PBP

PBP

İki giriş modunun ekranını tek bir monitörde görüntüler.

Screen
(Ekran)

Picture (Resim) Ekranın Keskinliğini, Siyah seviyesini ve Tepki Hızını ayarlar.
Color (Renk)

Gama, Renk Sıcaklığı, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Altı rengi ayarlar.

Settings (Ayarlar)

Ana Ses, Dil, Güç LED'i ve OSD Kilidini ayarlar.

Reset (Sıfırla)

Varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.

◄

Exit (Çıkış)

OSD menüsünden çıkar.

TÜRKÇE

Menü Ayarları
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Oran

Easy control

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka
2
3
4
5

kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından Menu
(Menü) öğesine girin.
Joystick düğmesini kaydırarak Easy control (Kolay kontrol)
> Ratio (Oran) öğesine gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak
seçenekleri yapılandırın.
Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini
ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın veya
( /OK) (Tamam) düğmesine basın.
OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar
joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.

100

>

Contrast

70

>

Volume

30

>

Input

DVI-D

>

Ratio

Wide

>

Brightness
Easy control

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü) > Easy control
(Kolay kontrol) > Ratio (Oran)

Açıklama

Wide (Geniş)

Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranda görüntüler.

Original (Orijinal)

Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.

Cinema 1

Ekranı 21:9 izleme oranına genişletir. (1080p'de)

Cinema 2

Ekranı büyüterek 21:9 izleme oranına çıkarır ve altyazılar için aşağıda siyah alan
bulunur. (1080p'de)

1:1

Orijinal izleme oranı değiştirilmez.

NOT
yy Görüntü, önerilen çözünürlükte (2560 x 1080) Geniş, Orijinal ve 1:1 seçeneklerinde aynı görünebilir.
yy Oran geçmeli sinyalde devre dışı bırakılır.

Kullanıcı Ayarları

Fonksiyon

Function

4
5

Easy control

>

kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından Menu
(Menü) öğesine girin.
Joystick düğmesini kaydırarak Function (Fonksiyon) öğesine
gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak
seçenekleri yapılandırın.
Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini
ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın veya
( /OK) (Tamam) düğmesine basın.
OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar
joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.

Picture Mode

Custom

>

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü) >
Function (Fonksiyon)
Super Energy Saving

Açıklama
High
(Yüksek)

Yüksek verimlilik sunan Super Energy Saving özelliğini kullanarak enerji
tasarrufu sağlar.

Low (Düşük) Düşük verimlilik sunan Super Energy Saving özelliğini kullanarak enerji
tasarrufu sağlar.
Picture Mode
(Resim Modu)

Off (Kapalı)

Super Energy Saving özelliğini devre dışı bırakır.

Custom
(Özel)

Kullanıcının ayarları yapmasını sağlar. Ana menünün renk modunu
ayarlayabilirsiniz.

Photo
(Fotoğraf)

Ekranı fotoğraf için optimize eder.

Cinema
(Sinema)

Ekranı video için optimize eder.

Game
(Oyun)

Ekranı oyun oynamak için optimize eder.

TÜRKÇE

3

Low

Super Energy Saving

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka
2
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PBP

PBP
PBP

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka
2
3
4
5

Easy control

kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından Menu
(Menü) öğesine girin.
Joystick düğmesini kaydırarak PBP öğesine gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak
seçenekleri yapılandırın.
Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini
ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın veya (
/OK) (Tamam) düğmesine basın.
OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar
joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.

Off

>
>

Input
Audio

HDMI

Function

>

Swap
Sub Full
PBP

>

Ratio

Screen

Settings

PBP Preview
Reset

DVI-D

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü) > PBP
PBP

Input (Giriş)

Açıklama
İki giriş modunun ekranını tek bir monitörde görüntüler.
Alt ekran (Sağ)
PBP Bağlantısı
DVI
HDMI 1
HDMI 2
DVI
O
X
HDMI 1
O
O
Ana ekran
(Sol)
HDMI 2
X
O
DisplayPort
O
O
O
Main (Ana) Ana ekranın video sinyal girişini seçer.
Sub (Alt)

Alt ekranın video sinyal girişini seçer.

Audio (Ses)

PBP modunda ses çıkışını değiştirir.

Swap (Değiştir)

PBP modunda ana ekran ile alt ekran arasında geçiş yapar.

Sub Full (Alt Tam)

PBP modunun alt ekranını geniş ekrana dönüştürür.

Ratio (Oran)

Ana ekran veya alt ekranın izleme oranını ayarlar.
Main (Ana)

Sub (Alt)

DisplayPort
O
O
O
-

Wide
(Geniş)

Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak PBP ekranına
sığacak şekilde gösterir.

Original
(Orijinal)

Videoyu PBP ekranındaki video sinyal girişinin izleme oranıyla
gösterir.

Wide
(Geniş)

Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak PBP ekranına
sığacak şekilde gösterir.

Original
(Orijinal)

Videoyu PBP ekranındaki video sinyal girişinin izleme oranıyla
gösterir.

NOT
yy PBP modu Off (Kapalı) konumdayken Input (Giriş), Audio (Ses), Swap (Değiştir), Sub Full (Alt
Tam) ve Ratio (Oran) menüleri devre dışı kalır. Sinyal yoksa Ratio (Oran) için Main/Sub (Ana/Alt)
seçenekleri devre dışı kalır.
yy Monitör kapatıldığında PBP modu devre dışı bırakılır.
yy Giriş değiştirildiğinde PBP modu devre dışı bırakılır.

Kullanıcı Ayarları

Resim

Screen

3
4
5

Easy control

kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından Menu
(Menü) öğesine girin.
Joystick düğmesini kaydırarak Screen (Ekran) > Picture
(Resim) öğesine gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak
seçenekleri yapılandırın.
Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini
ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın veya (
/OK) (Tamam) düğmesine basın.
OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar
joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.

Picture

>

Color

>

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü) > Screen
(Ekran) > Picture (Resim)

Açıklama

Sharpness (Keskinlik)

Ekranın keskinliğini ayarlar.

Black Level
(Siyah Seviyesi)

Ofset seviyesini ayarlar (sadece HDMI için).
• Offset (Ofset): Video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en karanlık renktir.

Response Time
(Tepki Süresi)

High (Yüksek)

Ekrandaki görüntü daha parlak hale gelir.

Low (Düşük)

Ekrandaki resim daha koyu hale gelir.

Ekranın hızına bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar. Normal ortamda
Middle (Orta) seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Hızlı hareket eden görüntüler için High
(Yüksek) seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir.
High (Yüksek) seçeneğinin ayarlanması, görüntünün yapışmasına yol açabilir.
High (Yüksek)

Tepki süresini Yüksek seviyeye ayarlar.

Middle (Orta)

Tepki süresini Orta seviyeye ayarlar.A

Low (Düşük)

Tepki süresini Düşük seviyeye ayarlar.

Off (Kapalı)

Tepki süresi iyileştirme özelliği kullanılmaz.

TÜRKÇE

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka
2
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Renk

Screen

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka
2
3
4
5

Easy control

kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından Menu
(Menü) öğesine girin.
Joystick düğmesini kaydırarak Screen (Ekran) > Color (Renk)
öğesine gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak
seçenekleri yapılandırın.
Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini
ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın veya (
/OK) (Tamam) düğmesine basın.
OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar
joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.

Picture

>

Color

>

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü) > Screen
(Ekran) > Color (Renk)

Açıklama

Gamma (Gama)

Özel gama ayarları: Gama 0, gama 1 ve gama 2 monitör ayarlarını kullanırken gama
ayarları ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar parlak, gama ayarları ne kadar düşük
olursa görüntü o kadar karanlık olur.

Color Temp
(Renk Sıcaklığı)

Custom (Özel) Fabrika varsayılan resim rengini seçer.
Warm (Ilık)

Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.

Medium (Orta) Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
Cool (Soğuk)
Red (Kırmızı)

Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.

Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerini kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.

Green (Yeşil)
Blue (Mavi)
Six Colors (Altı Renk)

Reset (Sıfırla)

Altı rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı) renk tonunu ve doygunluğunu
ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.
Hue (Ton)

Ekranın tonunu ayarlar.

Saturation
(Doygunluk)

Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değer ne kadar düşük olursa
renkler o kadar az doygun ve parlak olur. Değer ne kadar yüksek olursa
renkler o kadar doygun ve koyu olur.

Renk ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür.
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Ayarlar

Settings

3
4
5

Easy control

kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından Menu
(Menü) öğesine girin.
Joystick düğmesini kaydırarak Settings (Ayarlar) öğesine
gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak
seçenekleri yapılandırın.
Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini
ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın veya
( /OK) (Tamam) düğmesine basın.
OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar
joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.

English

>

Power LED

Off

>

OSD Lock

Off

>

Language

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

/ ►: OK

◄: Back

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü) >
Settings (Ayarlar)

Açıklama

Main Audio
(Ana Ses)

Sesi dijital giriş bağlantı noktalarından (HDMI, DisplayPort ve Ses Girişi) monitörün hoparlörlerine
aktarır.

Language (Dil)

Menü ekranını istenen dile ayarlar.

Power LED (Güç
Göstergesi)

Monitörün önündeki güç göstergesini açar/kapatır.
On (Açık)

Güç göstergesi otomatik açılır.

Off (Kapalı) Güç göstergesi kapatılır.
OSD Lock
(OSD Kilidi)

Yanlış tuş girişini önler.
On (Açık)

Tuş girişi devre dışı bırakılır.

Off (Kapalı) Tuş girişi etkinleşir.

NOT
yy Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Volume (Ses Seviyesi), Input (Giriş) ve Settings
(Ayarlar) öğeleri için Exit (Çıkış) düğmesi hariç tüm özellikler devre dışı bırakılır.

TÜRKÇE

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka
2

>

Main Audio
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Kullanıcı Ayarları
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Sıfırla

Reset
Do you want to reset your settings?

1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka
2
3
4
5

Easy control

kısmındaki joystick düğmesine basın ve ardından Menu
(Menü) öğesine girin.
Joystick düğmesini kaydırarak Reset (Sıfırla) öğesine gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak
seçenekleri yapılandırın.
Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini
ayarlamak için joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın veya
( /OK) (Tamam) düğmesine basın.
OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar
joystick düğmesini ◄ yönünde kaydırın.

Reset
Cancel

Function

PBP

Screen

Settings

Reset

▲/▼: Move

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Menu (Menü) > Reset (Sıfırla)

Açıklama

Do you want to reset your settings?
(Ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz? )
Reset (Sıfırla)

Varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.

Cancel (İptal)

Sıfırlama işlemini iptal eder.

/ ►: OK

◄: Back

Kullanıcı Ayarları

Okuyucu

Reader Mode

Reader 1

Reader 2

Reader Off

◄ / ►: Change Mode          

gidin.
Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.
Reader Mode
(Okuyucu Modu)

Açıklama

Reader 1
(Okuyucu 1)

Ekranı gazete okumak için optimize eder. Ekranı OSD menüsünden parlaklaştırabilirsiniz.

Reader 2
(Okuyucu 2)

Ekranı çizgi film izlemek için optimize eder. Ekranı OSD menüsünden parlaklaştırabilirsiniz.

Reader Off
(Okuyucu Kapalı)

Reader Mode (Okuyucu Modu) kapalıdır.

: OK

TÜRKÇE

1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
2 Joystick düğmesini ▲ yönünde kaydırarak Reader (Okuyucu) öğesine
3
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Sorun Giderme

SORUN GIDERME
Ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Monitörün güç kablosu prize
yy Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin.
takılı mı?
Güç göstergesi yanıyor mu?

yy Güç kablosu bağlantısını kontrol edin ve güç düğmesine basın.

Güç kaynağı açık mı ve güç
göstergesi beyaz yanıyor mu?
Güç göstergesi yanıp sönüyor
mu?

yy Bağlı girişin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin (Menu (Menü)
- Input (Giriş)).

"OUT OF RANGE" (ARALIK
DIŞINDA) mesajı görüntüleniyor
mu?
"No Signal" (Sinyal Yok) mesajı
görüntüleniyor mu?

yy Monitör güç tasarrufu modundaysa ekranı açmak için fareyi hareket
ettirin ya da klavyedeki herhangi bir tuşa basın.
yy Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
yy Bu durum, PC'den (video kartı) aktarılan sinyaller monitörün yatay
ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun
frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun "Ürün Teknik Özellikleri"
bölümüne bakın.
yy Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında
veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden
bağlayın.

"OSD Locked" (OSD Kilitli) mesajı görüntüleniyor.
Menu (Menü) düğmesine
yy OSD kilitlidir. Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) öğesine gidin ve
bastığınızda bazı fonksiyonlar
"OSD Lock" (OSD Kilidi) öğesini Off (Kapalı) konuma getirin.
kullanılabiliyor mu?

Ekranda görüntü kalıyor.
Monitör kapatıldığında bile
görüntü yapışması meydana
geliyor mu?

yy Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar
görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir.
yy Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.

Ekran sabit değil ve sarsılıyor/Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.
Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi? yy Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran
titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe
ayarlayın.

NOT
yy Dikey Frekans: Bir görüntünün görüntülenmesi için, ekranın bir flüoresan lambası gibi saniyede
düzinelerce kez yenilenmesi gerekir. Ekranın her saniye yenilendiği sayıya dikey frekans veya yenileme
hızı denir ve değeri, Hz ile gösterilir.
yy Yatay Frekans: Bir yatay çizginin görüntülenmesi için geçen süreye yatay döngü adı verilir. 1 rakamı
yatay aralığa göre bölünmüşse sonuç olarak ortaya saniyede görüntülenen yatay çizgi sayısı çıkar.
Buna yatay frekans denir ve değeri Hz olarak belirtilir.

Sorun Giderme
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NOT

Görüntü rengi normal değil.
Görüntüde solma var mı (16
renk)?
Görüntü rengi sabit değil ya da
siyah-beyaz mı?
Ekranda noktalar mevcut mu?

yy Rengi 24 bit (gerçek renk) değerine veya daha yüksek bir değere
ayarlayın. Windows'da, Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar > Renk
Kalitesi seçeneğine gidin.
yy Sinyal kablosunun doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin. Kabloyu yeniden bağlayın veya PC'nin video kartını yeniden
takın.
yy Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil,
mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir.
Bu, ne bir hata ne de monitörün performansıyla ilgili bir durumdur.

TÜRKÇE

yy Video kartı çözünürlüğünün veya frekansının monitörün izin verdiği aralıkta olup olmadığını kontrol edin
ve Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar'dan önerilen (optimum) çözünürlüğü ayarlayın.
yy Video kartının önerilen (optimum) çözünürlüğe ayarlanmaması yazıların bulanıklaşmasına, ekranın
kararmasına, görüntü alanının kırpılmasına ya da görüntünün kaymasına neden olabilir.
yy Ayarlama yöntemleri, bilgisayara ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Video kartının
performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Böyle bir durumda yardım almak için
bilgisayarın ya da video kartının üreticisi ile irtibata geçin.
yy Bazı video kartları, 2560 x 1080 çözünürlüğü desteklemeyebilir. Çözünürlük görüntülenemiyorsa video
kartınızın üreticisiyle irtibata geçin.

TÜRKÇE
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Ürün Teknik Özellikleri

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI
25UM65

25UM64

LCD Ekran

Tür

Çözünürlük

Piksel Aralığı
Maksimum Çözünürlük

64 cm TFT (İnce Film Transistör)
LCD (Sıvı Kristal Ekran) Ekran
Çapraz ekran uzunluğu: 64 cm
0,2286 mm x 0,2286 mm
60 Hz'de 2560 x 1080

Önerilen Çözünürlük

60 Hz'de 2560 x 1080

Video Sinyali

Yatay Frekans
30 kHz ila 90 kHz
Dikey Frekans
56 Hz ila 75 Hz
Senkronizasyon
Bağımsız Senkronizasyon
Giriş Konektörü DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Güç Kaynakları Güç Derecelendirme
19 V
1,6 A
Güç Tüketimi (Normal)
Çalıştırma Modu: 31 W (Normal)
36 W (Maksimum, Ses Çıkışı %50)
Güç Tasarrufu Modu ≤ 0,5 W
Kapalı Modu ≤ 0,5 W
AC/DC Adaptörü Lien Chang tarafından üretilen LCAP21A tipi
Honor tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19032G tipi
Honor tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19032GPG-1 tipi
Çıkış: 19 V  
1,7 A
Ayaklık Açısı
İleri/Geri: -5° ila 20° (Baş)
Çevre Koşulları

Çalıştırma Koşulları

Sıcaklık: 10°C ila 35°C; Nem: %10 ila %80

Depolama Koşulları

Sıcaklık: -20°C ila 60°C; Nem: %5 ila %90

Ses Çıkışı

3W+3W

Boyutlar

Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)

Ağırlık
(Ambalajsız)

Ayaklıklı

609,0 mm x 383,0 mm x 188,4 mm

Ayaklıksız

609,0 mm x 281,4 mm x 55,9 mm

Ayaklıklı

4,1 kg

Ayaklıksız

3,78 kg

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ürün Teknik Özellikleri

34UM65

34UM64
Tür

87 cm TFT (İnce Film Transistör)
LCD (Sıvı Kristal Ekran) Ekran
Çapraz ekran uzunluğu: 87 cm

Çözünürlük

Piksel Aralığı
Maksimum Çözünürlük

0,312 mm x 0,310 mm
60 Hz'de 2560 x 1080

Önerilen Çözünürlük
60 Hz'de 2560 x 1080
Yatay Frekans
30 kHz ila 90 kHz
Dikey Frekans
56 Hz ila 75 Hz
Senkronizasyon
Bağımsız Senkronizasyon
Giriş Konektörü DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Güç Kaynakları Güç Derecelendirme
19 V
2,7 A
Güç Tüketimi (Normal)
Çalıştırma Modu: 48 W (Normal)
57 W (Maksimum, Ses Çıkışı %50)
Güç Tasarrufu Modu ≤ 0,5 W
Kapalı Modu ≤ 0,5 W
AC/DC adaptörü Lien Chang tarafından üretilen LCAP39 tipi
APD tarafından üretilen DA-65G19 tipi
Çıkış: 19 V  
3,42 A
Ayaklık Açısı
İleri/Geri: -5° ila 15° (Monitör)
Video Sinyali

Çalıştırma Koşulları

Sıcaklık: 10°C ila 35°C; Nem: %10 ila %80

Depolama Koşulları

Sıcaklık: -20°C ila 60°C; Nem: %5 ila %90

Ses Çıkışı

7W+7W

Boyutlar

Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)

Ağırlık
(Ambalajsız)

Ayaklıklı

829,9 mm x 468,9 mm x 172,9 mm

Ayaklıksız

829,9 mm x 379,8 mm x 82,9 mm

Ayaklıklı

7,3 kg

Ayaklıksız

6,3 kg

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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LCD Ekran

Çevre Koşulları
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Ürün Teknik Özellikleri

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu, DVI-D/HDMI/
DisplayPort PC)
Ön Ayar Modu

Yatay Frekans (kHz)

Dikey Frekans (Hz)

Polarite (Y/D)

720 x 400

31,468

70,08

-/+

640 x 480

31,469

59,94

-/-

640 x 480

37,5

75,0

-/-

800 x 600

37,879

60,317

+/+

800 x 600

46,875

75,0

+/+

1024x768

48,363

60,0

-/-

1024x768

60,123

75,029

+/+

1152 x 864

67,5

75,0

+/+

1280 x 720

45

60

+/+

1280 x 1024

63,981

60,02

+/+

1280 x 1024

79,976

75,025

+/+

1600 x 900

60,0

60,0

+/+

1680 x 1050

65,29

59,954

-/+

1920 x 1080

67,5

60

+/-

2560 x 1080

66,7

60

-/+

Notlar

** DVI: DTV Modu (aralıklı mod) desteklenmez

HDMI Zamanlama (Video)
Ön Ayar Modu

Yatay Frekans (kHz)

Dikey Frekans (Hz)

480P

31,5

60

576P

31,25

50

720P

37,5

50

720P

45

60

1080P

56,25

50

1080P

67,5

60

Güç LED Işığı
Mod

LED Rengi

Açık Modu

Beyaz (Sadece 15 saniyede)

Güç Tasarruf Modu

Yanıp Sönen Beyaz Renk

Kapalı Modu

Kapalı

Notlar

UYGUN POZİSYON
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Monitör Kullanımı için Uygun Pozisyon
Rahatça bakabilmek için ekranı normal göz seviyenizin biraz altına gelecek şekilde ayarlayın.
yy Ürünü uzun süre kullanmaktan kaynaklanan yorgunluğu azaltmak için saatte bir yaklaşık 10 dakika ara
verin.
yy Dokunmatik monitörün ayaklığı ürünün en iyi pozisyonda kullanılmasına olanak sağlar.
yy En iyi görme açısını elde etmek için ayaklık açısını -5° ila 15° (34UM65 / 34UM64) / -5° ila 20° (25UM65
/ 25UM64) arasında ayarlayın.
Ekran için hafifçe aşağı
bakıyor olmalısınız.

Ayaklık Açısı
-5° ila 15° (34UM65 /
34UM64) / -5° ila 20°
(25UM65 / 25UM64)
Yansımaları en aza
indirmek için ekranın
konumunu ayarlayın.

Ellerinizi hafifçe klavyenin
üstüne koyun,
kollarınızı dirseklerden
bükülü bir şekilde
ve önünüze doğru yatay
bir şekilde uzatın.

TÜRKÇE
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YETKILI SERVISLER
Değerli Müşterimiz,
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir
(Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı,
soyadınızı ve telefon n umaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir.
Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti
talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

Bu cihaz, ev aletlerine (Sınıf B) ilişkin EMC
gerekliliklerini karşılar ve ev kullanımı için
tasarlanmıştır. Bu cihaz, tüm bölgelerde
kullanılabilir. Kullanıcı kılavuzunu (CD)
dikkatlice okuyun ve ulaşabileceğiniz bir
yerde saklayın. Ürüne yapıştırılan etiketin
teknik destek hakkında bilgi sağladığını lütfen
unutmayın.
Model
Seri No.

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.

