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Harap baca peringatan keamanan ini dengan baik sebelum menggunakan monitor.

PERINGATAN

yyBila Anda tidak menghiraukan pesan peringatan,
Anda bisa mendapat luka serius atau ada
kemungkinan mendapatkan kecelakaan atau
kematian.

PERHATIAN
yyBila Anda tidak menghiraukan pesan perhatian,
Anda bisa mendapat luka ringan atau produk
bisa rusak.

PERINGATAN
yyHanya untuk Digunakan Di Dalam Ruangan.

Peringatan dalam memasang Monitor
PERINGATAN
yyJauhkan dari sumber panas seperti pemanas listrik.

►Sengatan
►
listrik, kebakaran, kerusakan atau cacat dapat terjadi.

yyJauhkan bahan pembungkus anti lembab atau vinil dari jangkauan anak-anak.

►Bahan
►
anti lembab berbahaya bila tertelan. Bila tertelan secara tidak sengaja, paksakan pasien untuk memuntahkannya
dan kunjungi rumah sakit terdekat. Sebagai tambahan, pembungkus vinil dapat menyebabkan sesak napas. Jauhkan
dari jangkauan anak-anak.

yyJangan tempatkan obyek berat di atas monitor atau mendudukinya.

►Bila
►
monitor jatuh atau terjatuh, Anda bisa terluka. Anak-anak harus lebih berhati-hati.

yyJangan biarkan kabel listrik atau sinyal tergeletak di jalan tanpa dijaga.

►Orang
►
yang lewat bisa tersandung, yang dapat meneybabkan sengatan listrik, kebakaran, kerusakan produk atau luka.

yyPasang monitor di tempat yang bersih dan kering.

►Debu
►
dan lembab dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran atau kerusakan produk.

yyBila Anda dapat mencium asap atau bau lain atau mendengar suara aneh, cabut kabel listrik dan hubungi
pusat layanan.
►Bila
►
Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat
terjadi.

yyBila Anda menjatuhkan monitor atau kotaknya rusak, matikan monitor dan cabut kabel listriknya.

►Bila
►
Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat
terjadi. Hubungi pusat layanan.

yyJangan menjatuhkan benda ke atas produk atau membenturkan sesuatu ke produk.

►Jangan
►
melemparkan mainan atau benda apa pun ke layar produk. Jika dilakukan, dapat menimbulkan luka badan,
produk menjadi bermasalah, dan layar bisa rusak.

yyJangan sampai produk terjatuh atau roboh saat menyambung ke perangkat eksternal.
►Ini
► dapat mengakibatkan luka badan dan/atau kerusakan produk.

yySaat menyambung ke perangkat permainan, usahakan perangkat berjarak minimum empat kali ukuran
diagonal layar.
►Apabila
►
produk jatuh karena kabel yang terlalu pendek, ini dapat mengakibatkan luka badan dan/atau ker usakan
produk.

yyMembiarkan gambar tetap di layar dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan bayang-bayang gambar
di layar yang biasa disebut burn-in. Pastikan menggunakan screen saver untuk produk. Fenomena ini juga
dapat terjadi pada produk dari pabrik lain, dan kejadian ini tidak dapat termasuk ke dalam garansi.
yyJangan memasang produk ini di dinding jika kemungkinan terpapar minyak atau kabut minyak.
►Ini
► bisa membahayakan produk dan menyebabkan terjatuh.

PERHATIAN
yyPastikan lubang ventilasi monitor tidak tertutupi. Pasang monitor di tempat yang lapang (lebih dari 10 cm
dari dinding)
►Bila
►
Anda memasang monitor terlalu dekat ke dinding, monitor bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena panas
internal.

BAHASA
ENG
INDONESIA

PERINGATAN KEAMANAN

4

yyJangan menutupi lubang ventilasi monitor dengan taplak meja atau tirai.

BAHASA
ENG
INDONESIA

►Monitor
►
bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena pemanasan yang berlebihan di dalam monitor.

yyPasang monitor pada tempat yang datar dan stabil, dimana tidak ada risiko monitor jatuh.
►Bila
►
monitor jatuh, Anda bisa terluka atau monitor bisa rusak.

yyPasang monitor dimana tidak terjadi EMI.
yyJauhkan monitor dari sinar matahari langsung.
►Monitor
►
bisa rusak.

yyJika Anda memasang produk di tempat yang tidak memenuhi syarat yang disarankan, hal ini mungkin
menyebabkan kerusakan serius pada kualitas gambar di produk, masa pakai dan penampilannya. Harap
tanyakan pada pihak LG atau petugas pemasang yang berkompeten sebelum memasangnya. Perhatian
ini berlaku untuk tempat yang banyak debu halus atau kabut minyak, tempat bahan kimia digunakan, suhu
yang sangat tinggi atau rendah, kelembapan yang sangat tinggi, atau produk biasanya tetap dihidupkan
dalam jangka waktu lama (di bandara dan stasiun kereta api), bila diabaikan dapat membatalkan garansi.
yyJangan memasang produk di area yang buruk ventilasinya (misalnya di lemari buku atau kamar kecil) atau
di luar dan hindari meletakkan pada bantal atau karpet.
yySelain itu, jangan memasangnya di tempat yang ada benda panas seperti halnya peralatan lampu.

Tindakan Pencegahan untuk Adaptor AC dan Daya
PERINGATAN
yyJika air atau benda asing masuk ke dalam produk (TV, monitor, kabel daya, atau adaptor AC), segera
lepaskan kabel daya dan hubungi pusat layanan.
►Jika
►
tidak, ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik yang mengakibatkan kerusakan produk.

yyJangan sentuh kabel daya atau adaptor AC dengan tangan basah. Jika pin steker basah atau berdebu,
seka dan keringkan sebelum digunakan.
►Jika
►
tidak, ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

yyPastikan kabel daya sepenuhnya terpasang ke dalam adaptor AC.

►Jika
►
terpasang longgar, sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

yyPastikan untuk menggunakan kabel daya dan adaptor AC yang diberikan atau disetujui oleh LG
Electronics, Inc.
►Penggunaan
►
produk yang tidak disetujui dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

yySaat melepaskan kabel daya, selalu tarik stekernya. Jangan tekuk kabel daya dengan tenaga berlebihan.
►Saluran
►
listrik bisa rusak, yang dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

yyJangan sampai menginjak atau meletakkan benda berat (perangkat elektronik, baju, dsb.) di atas kabel
daya atau adaptor AC. Berhati-hatilah agar tidak merusak kabel daya atau adaptor AC dengan benda
tajam.
►Kabel
►
daya yang rusak dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

yyJangan pernah membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi kabel daya atau adaptor AC.
►Hal
► Ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

yyPastikan untuk menyambungkan kabel listrik ke arus listrik berpengaman.
►Anda
►
bisa tersengat listrik atau terluka.

yyHanya gunakan voltase yang memiliki ukuran.

►Monitor
►
bisa rusak atau Anda bisa tersengat listrik.

yyPada saat ada petir dan kilat, jangan sekali-kali menyentuh kabel listrik dan kabel sinyal karena akan
sangat berbahaya.
►Tindakan
►
ini dapat menyebabkan kejutan listrik.

yyJangan menyambungkan beberapa perpanjangan kabel, peralatan listrik atau pemanas listrik ke satu outlet
tunggal. Gunakan power bar dengan terminal berpengaman yang didesain khusus untuk penggunaan
komputer.
►Kebakaran
►
bisa terjadi karena pemanasan yang berlebihan.

yyJangan sentuh steker listrik dengan tangan basah. Sebagai tambahan, bila pin kabel basah atau tertutup
debu, keringkan steker listrik sepenuhnya atau lap bersih debunya.
►Anda
►
bisa tersengat listrik karena lembab yang berlebihan.

yyBila Anda tidak berniat untuk menggunakan monitor dalam waktu yang lama, cabut kabel listrik dari
monitor.
►Debu
►
yang menutupi dapat menyebabkan kebakaran atau melemahnya insulasi dapat menyebabkan

yykebocoran listrik, sengatan listrik atau kebakaran. Pasang kabel listrik sepenuhnya.
►Bila
►
kabel listrik tidak dipasang sepenuhnya, kebakaran bisa terjadi.
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►Anda
►
bisa tersengat listrik.

yyKopling perangkat digunakan untuk memutus hubungan perangkat.
yyPastikan perangkat dipasang di dekat stopkontak dan pastikan stopkontak mudah dijangkau.
yySepanjang unit ini tersambung ke stopkontak AC, maka unit tidak akan terputus dari sumber daya AC
meskipun Anda mematikan unit ini.

PERHATIAN
yyPastikan stop kontak, adaptor AC, dan pin kabel daya tetap bersih dari debu dan lain-lain.
►Hal
► ini dapat menyebabkan kebakaran.

yyJangan cabut kabel listrik saat monitor sedang digunakan.
►Sengatan
►
listrik dapat merusak monitor.

yyPerhatian Hanya gunakan kabel listrik yang disertakan bersama unit. Jika Anda menggunakan kabel listrik
lain, pastikan kabel telah disertifikasi oleh standar nasional yang berlaku apabila tidak disediakan oleh
penyuplai. Jika kabel listrik rusak, hubungi produsen atau penyedia servis perbaikan resmi terdekat untuk
penggantian.

Peringatan dalam Memindahkan Monitor
PERINGATAN
yyPastikan monitor telah dimatikan.

►Anda
►
bisa tersengat listrik atau monitor bisa rusak.

yyPastikan untuk melepaskan semua kabel sebelum memindahkan monitor.
►Anda
►
bisa tersengat listrik atau monitor bisa rusak.

yyPastikan panel menghadap ke depan dan pegang dengan kedua tangan untuk memindahkannya. Apabila
Anda menjatuhkan produk, produk yang rusak dapat mengalami korslet atau menyebabkan kebakaran.
Hubungi pusat servis resmi untuk perbaikan.
yyPastikan produk sudah dimatikan, dicabut dari stopkontak dan semua kabel sudah dicabut. Memerlukan2
orang atau lebih untuk membawa perangkat yang lebih besar. Jangan menekan atau membebani panel
depan perangkat.

PERHATIAN
yyJangan mengguncangkan monitor saat memindahkannya.
►Anda
►
bisa tersengat listrik atau monitor bisa rusak.

yyJangan buang kotak pembungkus produk. Gunakan saat Anda memindahkannya.

Peringatan dalam Menggunakan Monitor
PERINGATAN
yyJangan mengurai, memperbaiki atau memodifikasi monitor sendiri.

►Kebakaran
►
atau sengatan listrik bisa terjadi.
►Hubungi
►
pusat layanan untuk memeriksa, mengkalibrasi atau memperbaiki.

yyApabila monitor akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel dari stopkontak di dinding.
Jauhkan monitor dari air.
►Kebakaran
►
atau sengatan listrik bisa terjadi.

yyJangan mengguncang atau menggores bagian depan dan samping layar dengan benda tajam.
►Apabila
►
dilakukan, layar akan rusak.

yyHindari suhu dan kelembaban tinggi.

BAHASA
ENG
INDONESIA

yyJangan memasukkan konduktor (misalnya sumpit logam) ke salah satu sisi kabel listrik bila sisi lainnya
disambungkan ke terminal input di dinding. Sebagai tambahan, jangan sentuh kabel listrik setelah
dimasukkan ke dalam terminal input dinding.
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PERHATIAN
BAHASA
ENG
INDONESIA

yyJangan menyimpan bahan yang mudah terbakar di dekat monitor.

►Bisa
►
terjadi ledakan atau kebakaran karena penanganan bahan yang mudah terbakar yang tidak hati-hati.

yySaat membersihkan produk, lepas kabel listrik dan usap perlahan dengan kain lembut untuk menghindari
goresan. Jangan membersihkan dengan kain basah atau menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke
produk. Karena ini dapat mengakibatkan korslet. (Jangan gunakan bahan kimia seperti bensin, tiner cat
atau alkohol)
yyBeristirahatlah sekali-kali untuk melindungi penglihatan Anda.
yyJaga agar monitor selalu bersih.
yyAmbil posisi alami yang nyaman saat bekerja menggunakan monitor untuk melemaskan otot.
yyAmbil rehat secara teratur saat bekerja menggunakan monitor dalam waktu yang lama.
yyJangan tekan panel dengan kuat menggunakan tangan atau obyek tajam seperti kuku, pensil atau bolpen
atau menggores panel.
yyJaga jarak yang tepat dari monitor.
►Penglihatan
►
Anda bisa berkurang bila Anda terlalu dekat melihat monitor.

yyAtur resolusi dan jam yang sesuai berdasarkan Buku Panduan Pengguna.
►Penglihatan
►
Anda bisa berkurang.

yyHanya gunakan deterjen yang diijinkan saat membersihkan monitor. (Jangan gunakan bensin, pelarut atau
alkohol.)
►Monitor
►
bisa cacat.

yyBaterai tidak boleh terkena panas yang berlebihan. Misalnya, jauhkan dari sinar matahari langsung, nyala
api terbuka dan pemanas listrik.
yyJANGAN memasang baterai non-isi-ulang dalam perangkat pengisi daya.
yyJangan sampai alat terkena tetesan atau cipratan dan jangan letakkan benda berisi cairan, seperti vas
bunga, cangkir, dsb. di atas alat (misalnya pada rak di atas unit).
yySemprotkan air ke kain lembut 2 -4 kali, dan gunakan kain basah itu untuk membersihkan bingkai
depan,usap dalam satu arah saja.Terlalu lembab bisa menyebabkan noda.
yyPenggunaan headset (earphone) dalam waktu lama atau mendengarkan terlalu keras dapat menyebabkan
kerusakan pada pendengaran Anda.

air

BAHAN KIMIA

yyJangan gunakan produk dengan tegangan tinggi di sekitar Monitor. (mis.Raket Listrik)
►Monitor
►
mungkin dapat mengalami kegagalan fungsi seperti sengatan listrik.

Memasang di dinding
yyJangan memasang produk sendiri. Hubungi teknisi servis berpengalaman yang ditunjuk Produsen. Ini
dapat menyebabkan cedera.
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Aksesori
Periksa item berikut pada kotak produk Anda. Jika ada aksesori yang hilang, hubungi dealer setempat di
mana Anda membeli produk. Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori
sebenarnya.

Kartu dan book

CATATAN
yyAksesori yang disertakan bersama produk bisa berbeda-beda tergantung pada model atau wilayah.
yySpesifikasi produk atau isi manual ini mungkin saja diubah tanpa pengumuman sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
yyKabel LVDS opsional dan tidak disediakan dengan produk. Lihat PANDUAN LVDS PIN MAP untuk merakit kabel LVDS.
yyProduk ini digunakan sebagai produk bawaan dan terpasang di bagian dalam penutup dan cooler
(pendingin).
yyPenyimpanan jangka panjang dapat menyebabkan noda pada aluminium yang terkena oksidasi.

PERHATIAN
yyJangan gunakan item bajakan untuk memastikan keamanan dan masa-pakai produk.
yyKerusakan atau cedera akibat menggunakan barang bajakan tidak dilindungi oleh garansi.

BAHASA
ENG
INDONESIA

PERSIAPAN PEMASANGAN
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Komposisi Produk
BAHASA
ENG
INDONESIA

CATATAN
yyProduk ini mempunyai sisi depan dan sisi belakang. Pastikan produk dipasang dengan sisi depan
menghadap ke depan.
yyGambar ditampilkan terbalik pada sisi belakang.

47WFB
Gunakan sekrup M3. Ada 16 lubang sekrup pada sisi belakang produk.

<Sisi depan produk>

<Sisi belakang produk>

9

49WFB

<Sisi depan produk>

<Sisi belakang produk>

BAHASA
ENG
INDONESIA

Gunakan sekrup M3. Ada 8 lubang sekrup pada sisi belakang produk.
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55WFB

BAHASA
ENG
INDONESIA

Gunakan sekrup M3. Ada 8 lubang sekrup pada sisi belakang produk.

<Sisi depan produk>

<Sisi belakang produk>
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Tata Letak Tegak

47/55WFB

49WFB

PERHATIAN
yyPapan rangkaian bersifat opsional dan bukan bagian dari produk.

BAHASA
ENG
INDONESIA

Saat memasang dalam Tata Letak Tegak, putar monitor searah jarum jam 90 derajat (bila sedang menghadap layar). Mode potret hanya tersedia pada papan rangkaian.(Papan rangkaian harus mendukung mode
potret.)
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Metode Penyimpanan Untuk Perlindungan Panel
BAHASA
ENG
INDONESIA

Metode yang Benar

Panel

Metode yang Salah

Bantalan
Panel

Saat merebahkan produk, letakkan bantal atau
kain lembut di atas lantai yang rata. Telungkupkan
produk beserta panelnya menghadap ke bawah.

Panel

Jika tidak ada bantal atau kain lembut, pastikan
lantainya bersih. Kemudian rebahkan produk
secara hati-hati dengan panel menghadap ke atas
atau ke bawah. Di saat ini, pastikan tidak ada
benda yang jatuh ke panel.

Jika produk dimiringkan ke sisi panel, bagian
bawah panel bisa rusak.

Panel

Jika produk dimiringkan ke pinggir panel, pinggir
panel bisa rusak.
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Menginstal Kabel LVDS
Port kabel LVDS terletak sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.
Saat menginstal produk, pastikan terdapat cukup ruang untuk menginstal kabel LVDS.
47/55WFB

297 mm

Kabel LVDS (tidak disediakan)

26 mm

38 mm

49WFB
Kabel LVDS (tidak disediakan)

26 mm

297 mm

38 mm

CATATAN
yyKabel LVDS opsional dan tidak disediakan bersama produk.

PERHATIAN
yyHubungkan kabel saat papan rangkaian mati.
yyPastikan untuk menghubungkan kabel dengan benar.

BAHASA
ENG
INDONESIA

PEMASANGAN PRODUK

14

Koneksi 47/55WFB LVDS
BAHASA
ENG
INDONESIA

1 Letakkan kain lembut di atas meja dan letakkan perangkat di atasnya seperti yang digambarkan.

2 Letakkan kabel LVDS di penahan. Kepala kabel harus terpasang dengan benar.

PERHATIAN
yyUntuk mencegah kabel terpisah, Anda harus menggunakan penahan.
yyPeriksa arah kabel LVDS untuk mencegah kerusakan pada kabel.
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3 Pasang kabel LVDS dan penahan ke perangkat dengan dua sekrup. (Sekrup ini disertakan dengan

4 Kepala kabel harus menghadap ke belakang perangkat. (Label terletak di belakang perangkat.)

PERHATIAN
yyUntuk mencegah kabel terpisah, Anda harus menggunakan penahan.
yyPeriksa arah kabel LVDS untuk mencegah kerusakan pada kabel.

BAHASA
ENG
INDONESIA

TSP500-M/TSP510-M.)
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Koneksi 49WFB LVDS
BAHASA
ENG
INDONESIA

1 Letakkan kain lembut di atas meja dan letakkan perangkat di atasnya seperti yang digambarkan.

2 Letakkan kabel LVDS di penahan. Kepala kabel harus terpasang dengan benar.

PERHATIAN
yyUntuk mencegah kabel terpisah, Anda harus menggunakan penahan.
yyPeriksa arah kabel LVDS untuk mencegah kerusakan pada kabel.
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3 Pasang kabel LVDS dan penahan ke perangkat dengan dua sekrup. (Sekrup ini disertakan dengan

4 Kepala kabel harus menghadap ke belakang perangkat. (Label terletak di belakang perangkat.)

PERHATIAN
yyUntuk mencegah kabel terpisah, Anda harus menggunakan penahan.
yyPeriksa arah kabel LVDS untuk mencegah kerusakan pada kabel.

BAHASA
ENG
INDONESIA

TSP500-M/TSP510-M.)
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Koneksi TSP500-M/TSP510-M LVDS
BAHASA
ENG
INDONESIA

1 Lepaskan dua sekrup untuk memasang kabel LVDS dan Penahan. Jangan buang sekrup.
TSP500-M

TSP510-M

2 Letakkan kabel LVDS di penahan. Kepala kabel harus terpasang dengan benar.

PERHATIAN
yyUntuk mencegah kabel terpisah, Anda harus menggunakan penahan.
yyPeriksa arah kabel LVDS untuk mencegah kerusakan pada kabel.
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3 Pasang kabel LVDS dan penahan ke TSP500-M/TSP510-M dengan dua sekrup yang telah disimpan

TSP500-M

PERHATIAN
yyUntuk mencegah kabel terpisah, Anda harus menggunakan penahan.
yyPeriksa arah kabel LVDS untuk mencegah kerusakan pada kabel.

TSP510-M

BAHASA
ENG
INDONESIA

pada langkah 1.
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Pemasangan lampu
BAHASA
ENG
INDONESIA

Produk ini harus dipasang bersama lampunya.
Lampu harus dipasang di belakang produk agar tampilan dapat terlihat dengan jelas.

600 lux atau lebih
(Bila Layar Penuh
berwarna Penuh.)

Lampu

Memasang benda tertentu di belakang layar mungkin memerlukan lampu tambahan.

Lampu tambahan

600 lux atau lebih
(Bila Layar Penuh
berwarna Penuh.)

Lampu
Benda

Lampu tambahan
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Memasang Pelindung
BAHASA
ENG
INDONESIA

Pasang produk dalam pelindungnya. Kenakan
sarung tangan kerja saat memasang produk ini.
Jangan lakukan dengan tangan telanjang. Jika
tidak, hal ini dapat menyebabkan cedera diri.

1 Masukkan produk dalam pelindungnya.
2 Pasang produk menggunakan lubang sekrup

yang disiapkan dan bingkai pemandu pelindung
tambahan.

< Contoh produk dalam pelindungnya >

CATATAN
yyProduk ini dapat dipasang dalam beragam
bentuk di samping pelindungnya.

PERHATIAN
yyPanel produk ini sangat tipis sehingga mudah
pecah bila dibiarkan terbuka.Gunakan kaca
pelindung untuk mencegah agar produk tidak
terbuka begitu saja.
yySaat memasang produk di selongsong,
pastikan rangka produk didaratkan. (Ini
membantu mencegah produk dari kerusakan
akibat petir dan kilat.)

< Contoh pemasangan lampu >
Lampu harus dipasang dalam pelindungnya.
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Metode yang Benar

Metode yang Salah

Jangan memegang area layar saat memegang
produk.

Jangan mengangkat produk dengan memegang
sudutnya.

PERHATIAN

Gunakan kain lembut yang telah dibasahi dengan
n-hexane untuk menghilangkan debu atau noda
pada layar.

PERHATIAN
Jika ditampilkan gambar diam pada
yy
layar dalam jangka waktu lama, ini akan
membekas dan menjadi kerusakan
permanen pada layar. Inilah yang disebut
“bekas gambar” atau “bekas” dan tidak
dilindungi oleh garansi.
Untuk mencegah bekas gambar, jangan
yy
memutar gambar diam lebih dari dua jam.
Waktu penggunaan yang disarankan untuk
yy
kinerja optimal dan keandalan adalah 12 jam
atau kurang per hari.

yyPastikan listrik telah diputus sebelum
memindah atau memasang produk. Jika tidak,
sengatan listrik dapat terjadi.
yyKenakan sarung tangan kerja saat memasang
produk ini. Jangan lakukan dengan
tangan telanjang. Jika tidak, hal ini dapat
menyebabkan cedera diri.
yyJika Anda memasang produk pada langit-langit
atau dinding yang miring, produk bisa jatuh
dan menyebabkan cedera serius.
yyJangan berlebihan mengencangkan sekrup
karena ini dapat menyebabkan kerusakan
pada produk dan membatalkan garansi Anda.
yyGunakan sekrup M3 x L4. Kerusakan
atau cedera akibat penyalahgunaan atau
menggunakan aksesori yang tidak sesuai tidak
dilindungi oleh garansi.
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Sisa gambar muncul pada produk.
Masalah

Sisa gambar muncul saat
produk dinonaktifkan.

Solusi

yy Jika Anda menggunakan gambar diam dalam waktu lama, pikselnya
mungkin jadi cepat rusak. Gunakan fungsi screensaver.
yy Jika gambar gelap ditampilkan di layar setelah gambar dengan
kontras tinggi (hitam dan putih atau abu-abu), ini dapat menyebabkan
gambar menempel. Ini biasa terjadi pada layar LCD.

Warna layar abnormal.
Masalah

 arna layar tidak stabil atau
W
satu warna.
Apakah muncul bintik-bintik
hitam pada layar?

Solusi

yy Periksa keadaan sambungan kabel LVDS.
yy Periksa apakah kabel LVDS telah terhubung dengan benar sesuai
dengan "Panduan Pin LVDS".
yy Sejumlah piksel (warna merah, hijau, putih atau hitam) mungkin muncul pada layar, yang dapat dikaitkan dengan karakteristik unik panel
LCD. Ini bukan kegagalan fungsi pada LCD.
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PEMECAHAN MASALAH
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SPESIFIKASI
47WFB
Jenis Layar

Layar LCD (Liquid Crystal Display)

Dimensi (H x V x D)

1.176,58 mm x 645,02 mm x 11,2 mm

Besar Piksel

0,5415 mm x 0,5415 mm

Format Piksel

1.920 horiz. kali 1.080 vert. piksel, susunan strip RGB

Kedalaman Warna

8 Bit (D), 16,7 miliar warna

Transmitan (Dengan POL)

6,4 % (Tip.)

Sudut Pandang (CR>10)

Sudut pandang bebas ( R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.))

Konsumsi Daya

Total 6,1 W (Tip.)

Berat (utama)

4,5 kg

Mode Pengoperasian Tampilan

Mode transmisif, Layar hitam secara default

Perlakuan Permukaan

Lapisan keras (3H), perlakuan antisilau (Reflektans < 2 %)

Jenis Tampilan Yang Memungkinkan

Lanskap dan Potret Diaktifkan

49WFB
Jenis Layar

Layar LCD (Liquid Crystal Display)

Dimensi (H x V x D)

1.222,34 mm x 690,8 mm x 11,2 mm

Besar Piksel

0,5593 mm x 0,5593 mm

Format Piksel

1.920 horiz. kali 1.080 vert. piksel, susunan strip RGBW

Kedalaman Warna

10 Bit (D): 1.070 miliar warna, 8 Bit (D): 16,7 miliar warna

Transmitan (Dengan POL)

9,5 % (Tip.)

Sudut Pandang (CR>10)

Sudut pandang bebas ( R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.))

Konsumsi Daya

Total 5,4 W (Tip.)

Berat (utama)

5,4 kg

Mode Pengoperasian Tampilan

Mode transmisif, Layar hitam secara default

Perlakuan Permukaan

Lapisan keras (2H), perlakuan antisilau (Reflektans < 2 %)

Jenis Tampilan Yang Memungkinkan

Lanskap dan Potret Diaktifkan

55WFB
Jenis Layar

Layar LCD (Liquid Crystal Display)

Dimensi (H x V x D)

1.331,1 mm x 786,7 mm x 11,2 mm

Besar Piksel

0,210 mm x 0,630 mm

Format Piksel

1.920 horiz. kali 1.080 vert. piksel, susunan strip RGBW

Kedalaman Warna

8 Bit (D), 16,7 miliar warna

Transmitan (Dengan POL)

10,0 % (Tip.)

Sudut Pandang (CR>10)

Sudut pandang bebas ( R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.))

Konsumsi Daya

Total 5,52 W (Tip.)

Berat (utama)

6,6 kg

Mode Pengoperasian Tampilan

Mode transmisif, Layar hitam secara default

Perlakuan Permukaan

Lapisan keras (2H), perlakuan antisilau (Reflektans : 1,5 %)

Jenis Tampilan Yang Memungkinkan

Lanskap dan Potret Diaktifkan
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16-M3 Tap Hole

62

124,11

108

130

645,02

109,6

354,24

446,34

BAHASA
ENG
INDONESIA

(Satuan: mm)
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8-M3 Tap Hole
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100
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786,7
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49WFB
1.222,34
11,2

55WFB
1.331,1
11,2

8-M3 Tap Hole
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PANDUAN LVDS PIN MAP
yyKonektor 47/49/55WFB LVDS: DD4RA40JA1 atau setara
yyKonektor kabel LVDS: DD4PA40MA1 atau setara
yySpesifikasi kabel: Kabel koaksial atau kabel twisted pair sepanjang 1 meter atau lebih pendek
No. Pin.

Simbol

Deskripsi

1

VLCD

Power Supply+12.0V

1

2

VLCD

Power Supply+12.0V

1

3

VLCD

Power Supply+12.0V

1

4

VLCD

Power Supply+12.0V

1

5

GND

Ground

6

GND

Ground

7

R2DP

Sinyal penerima LVDS kedua (D+)

8

GND

Ground

9

R2DN

Sinyal penerima LVDS kedua (D-)

10

R2CLKP

11

GND

12

R2CLKN

13

R2CP

Sinyal penerima LVDS kedua (C+)

14

GND

Ground

15

R2CN

Sinyal penerima LVDS kedua (C-)

16

R2BP

Sinyal penerima LVDS kedua (B+)

17

GND

Ground

18

R2BN

Sinyal penerima LVDS kedua (B-)

19

R2AP

Sinyal penerima LVDS kedua (A+)

20

GND

Ground

21

R2AN

Sinyal penerima LVDS kedua (A-)

22

GND

Ground

23

R1DP

Sinyal penerima LVDS pertama (D+)

24

GND

Ground

25

R1DN

Sinyal penerima LVDS pertama (D-)

26

R1CLKP

27

GND

28

R1CLKN

29

R1CP

Sinyal penerima LVDS pertama (C+)

30

GND

Ground

31

R1CN

Sinyal penerima LVDS pertama (C-)

32

R1BP

Sinyal penerima LVDS pertama (B+)

33

GND

Ground

34

R1BN

Sinyal penerima LVDS pertama (B-)

Sinyal jam penerima LVDS kedua (+)
Ground
Sinyal jam penerima LVDS kedua (-)

Sinyal jam penerima LVDS pertama (+)
Ground
Sinyal jam penerima LVDS pertama (-)

CATATAN
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No. Pin

Simbol

35

R1AP

Sinyal penerima LVDS pertama (A+)

Deskripsi

36

GND

Ground

37

R1AN

Sinyal penerima LVDS pertama (A-)

38

GND

Ground

39

NC

40

LVDS Select

Tanpa Koneksi
H' = JEIDA, 'L' = VESA

Catatan: 1. Semua pin VLCD (masukan daya) harus terhubung
2. Semua Level masukan sinyal LVDS berdasarkan Standar EIA 644.

CATATAN

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC & 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN 12240 DKI JAKARTA RAYA,
INDONESIA

Pastikan membaca Tindakan Pencegahan
Keselamatan sebelum menggunakan produk.
Model dan nomor seri PERANGKAT berada
di bagian belakang dan salah satu sisi PERANGKAT. Catat nomor di bawah ini bila suatu
saat Anda memerlukan layanan.
MODEL
SERI

Derau sementara saat perangkat diHIDUPkan
atau diMATIkan adalah hal yang normal.

