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Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a
uložte jej pro budoucí potřebu.
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Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě
licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem,
který tento výrobek obsahuje, navštivte
webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout
všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na autorská
práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za
poplatek pokrývající náklady na distribuci
(např. cenu média, poplatky za dopravu
a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané
e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od
posledního odeslání produktu. Tato nabídka
platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

3

ČESKY

POUŽÍVÁNÍ MONITORU
Použití seznamu vstupů
1

Stisknutím tlačítka INPUT (VSTUP) přejděte na seznam zdrojů vstupu.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na jeden ze zdrojů vstupu a stiskněte tlačítko OK.
yyRGB-PC
yyHDMI
yyHDMI2
yyDVI-D
yyUSB
yyDisplay Port
yyOPS

POZNÁMKA
yyNěkteré vstupní signály nemusí být k dispozici u všech modelů.

Úprava poměru stran
Při sledování monitoru můžete rozměry sledovaného obrazu změnit na optimální velikost tlačítkem
ARC (Poměr stran).
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POZNÁMKA
yyRozměry obrazu můžete také změnit pomocí hlavní nabídky.
yyRežim Pouze skenování funguje, pokud má videosignál rozlišení 720p nebo vyšší.

UPOZORNĚNÍ
yyPokud obrazovka monitoru dlouhou dobu zobrazuje statický obrázek, může se obrázek „obtisknout“ do
obrazovky a trvale naruší obraz na obrazovce. Jedná se o tzv. „vypálení obrazu“, na které se nevztahuje
záruka.
yyPokud monitor nepoužíváte, vypněte ho nebo nastavte spořič obrazovky z počítače nebo ze systému,
abyste předešli retenci obrazu.
yyPokud je poměr stran monitoru dlouhou dobu nastaven na 4:3, může se na obrazovku vypálit
obdélníková plocha.
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yy16:9: tato volba umožňuje nastavit obraz horizontálně, v lineárním poměru, tak aby vyplnil celou obrazovku (vhodné pro DVD ve formátu 4:3).
yyPouze skenovaní: tato volba umožňuje sledovat obraz v nejlepší kvalitě beze ztráty původního obrazu
ve vysokém rozlišení.
Poznámka: Pokud má původní obraz šum, bude šum patrný na okraji.
yyOriginální : V závislosti na vstupním signálu se poměr stran obrazovky mění na 4:3 nebo 16:9.
yy4:3: tato volba umožní sledovat obraz s původním poměrem stran 4:3. Na levé a pravé straně obrazovky
se objeví šedé pruhy.
yyZvětšený: tato volba umožňuje sledovat obraz bez zkreslení, přičemž obraz vyplní celou obrazovku.
Dojde však k oříznutí horní a dolní části obrazu.
yyCinema Zoom1 : Chcete-li zvětšit obraz při zachování proporcí, vyberte možnost Cinema Zoom. Poznámka: Při zvětšování nebo zmenšování obrazu může dojít k deformaci obrazu.
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Postup úpravy nastavení sítě: (I když se monitor připojí automaticky, nebude na škodu, když
nastavení znovu projdete)

Používání sítě
Připojení k síti

Připojení k pevné síti

V případě připojení k pevné síti připojte displej
k místní síti (LAN) prostřednictvím portu sítě LAN
podle následujícího zobrazení. Poté proveďte
nastavení sítě. V případě připojení k bezdrátové
síti připojte modul Wi-Fi USB k portu USB. Poté
proveďte nastavení sítě.
Po provedení fyzického připojení je u některých
domácích sítí třeba upravit nastavení sítě v monitoru. U většiny domácích sítí se však monitor
připojí automaticky bez nutnosti dalšího nastavení.
Podrobné informace si vyžádejte u poskytovatele
služeb sítě internet nebo nahlédněte do návodu
k obsluze směrovače.

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do
hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku SÍŤ a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku Nastavení sítě a stiskněte tlačítko OK.

4

Pokud jste již provedli nastavení sítě, vyberte
možnost Resetting (Obnovení). Nové nastavení připojení vymaže aktuální nastavení sítě.

5

Vyberte možnost Automatické nastavení IP
adresy nebo Ruční nastavení IP adresy.
– Ruční nastavení IP adresy : Použijte navigační tlačítka a číselná tlačítka. Adresy IP
bude třeba zadat ručně.
– Automatické nastavení IP adresy : Tuto
možnost vyberte, pokud je v místní síti (LAN)
server DHCP (směrovač) připojený prostřednictvím pevného připojení. Monitoru bude
automaticky přiřazena adresa IP. Postup při
použití širokopásmového směrovače nebo
širokopásmového modemu vybaveného
funkcí serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). IP adresa bude určena
automaticky.
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Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).

LAN

Router

@
Internet
Internet

LAN

WAN

ETHERNET
Cable modem

UPOZORNĚNÍ
•• K portu sítě LAN nepřipojujte modulární
telefonní kabel.
•• Vzhledem k tomu, že existují různé
způsoby připojení, postupujte podle
pokynů telekomunikační společnosti nebo
poskytovatele služeb sítě internet.

ČESKY

ZÁBAVA
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Připojení k bezdrátové síti

ČESKY

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do
hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku SÍŤ a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku Nastavení sítě a stiskněte tlačítko OK.

4

Vyberte možnost Nastavení podle seznamu
AP nebo Jednoduché nastavení (režim
tlačítka WPS).
-Nastavení podle seznamu AP:
Vyberte přístupový bod, který chcete použít
pro připojení k bezdrátové síti.
-Jednoduché nastavení (režim tlačítka WPS):
Pokud se jednoduše chcete připojit ke
směrovači, stiskněte tlačítko na bezdrátovém
směrovači, který podporuje režim PBC.
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Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).

UPOZORNĚNÍ
yyNabídka nastavení sítě nebude k dispozici,
dokud monitor nebude připojen k fyzické
síti.
yyVzhledem k tomu, že existují různé způsoby
připojení, postupujte podle pokynů telekomunikační společnosti nebo poskytovatele
služeb sítě internet.

POZNÁMKA
yyChcete-li přímo z monitoru přistupovat k síti
internet, musí být po celou dobu zapnuté
internetové připojení.
yyPokud je internet nepřístupný, zkontrolujte
stav sítě z počítače připojeného k místní síti.
yyKdyž pracujete s Nastavení sítě, zkontrolujte
kabel sítě LAN nebo zkontrolujte, zda je
služba DHCP v směrovači zapnutá.
yyPokud nedokončíte nastavení sítě, nebude
síť správně pracovat.
yyPo připojení k síti podporující protokol IPv6
můžete v pokročilém nastavení pevné/
bezdrátové sítě vybrat možnost IPv4/
IPv6. Připojení IPv6 podporuje pouze
automatické připojení.

Tipy pro nastavení sítě
yyPro tento monitor použijte standardní kabel
LAN. Kategorie Cat5 nebo vyšší s konektorem
RJ45.
yyMnoho problémů s připojením k síti vzniklých
během nastavení lze často vyřešit obnovou nastavení směrovače nebo modemu. Po připojení
monitoru k domácí síti rychle vypněte směrovač
domácí sítě nebo kabelový modem, případně
odpojte jeho napájecí kabel. Pak jej znovu
zapněte nebo připojte napájecí kabel.
yyPočet zařízení, která mohou přijímat internetové
služby, může být omezený v závislosti na smlouvě uzavřené s poskytovatelem přístupu k síti
internet (ISP). S žádostí o podrobné informace se
obraťte na příslušného poskytovatele přístupu
k síti internet.
yySpolečnost LG neodpovídá za žádné chyby
funkce monitoru nebo připojení k síti internet
vzniklé v důsledku chyb komunikace souvisejících s širokopásmovým připojením k internetu
nebo jinými připojenými zařízeními.
yySpolečnost LG neodpovídá za problémy vzniklé
připojením k síti internet.
yyPokud rychlost připojení k síti neodpovídá
požadavkům obsahu, ke kterému přistupujete,
mohou být výsledky neuspokojivé.
yyNěkteré operace připojení k síti internet nemusí
být možné z důvodu omezení nastavených
vaším poskytovatelem připojení k síti internet.
yyZa všechny poplatky účtované poskytovatelem
přístupu k síti internet, zejména za poplatky za
připojení, zodpovídá uživatel.
yyPro pevné připojení k monitoru je vyžadován
port sítě LAN 10 Base-T nebo 100 Base-TX.
Pokud vaše služba připojení k síti internet takové
připojení neumožňuje, nebude možné monitor
připojit.
yyPro využívání služby DSL je třeba modem DSL,
pro využívání služeb kabelového modemu je
třeba kabelový modem. V závislosti na způsobu
přístupu a smlouvě s poskytovatelem přístupu
k síti internet je možné, že uživatel nebude moci
používat funkce připojení k síti internet, jimiž
je monitor vybaven, nebo bude omezen počet
zařízení, která lze připojit současně. (Pokud
poskytovatel přístupu k síti internet omezuje
službu připojení na jedno zařízení, je možné, že
monitor nebude možné připojit v situaci, kdy je
již připojen počítač.)
yyJe možné, že nebude povoleno použití směrovače nebo bude jeho použití omezeno podle
zásad a omezení poskytovatele služeb sítě
internet. S žádostí o podrobné informace se
obraťte přímo na daného poskytovatele služeb
sítě internet.
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Používání funkce Moje média
Připojování paměťových zařízení
USB
K monitoru připojte paměťové zařízení USB,
například paměť flash USB nebo externí pevný
disk, a použijte funkci multimédií.
Paměť flash USB nebo paměťovou kartu USB
připojte k monitoru podle následujícího vyobrazení. Zobrazí se obrazovka MOJE MÉDIA.

nebo

Stav sítě
1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do
hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku SÍŤ a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek zvolte možnost
Stav sítě.

4

Stisknutím tlačítka OK zkontrolujete stav sítě.

5

Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).

Možnost

Popis

Setting
(Nastavení)

Návrat do menu nastavení sítě.

Test

Po nastavení sítě proveďte test
aktuálního stavu sítě.

Close
(Zavřít)

Návrat do předchozí nabídky.

UPOZORNĚNÍ
•• Nevypínejte monitor ani nevyjímejte paměťové
zařízení USB, je-li aktivní nabídka EMF (MOJE
MÉDIA), jinak může dojít ke ztrátě souborů
nebo poškození paměťového zařízení USB.
•• Soubory uložené na paměťovém zařízení
USB často zálohujte pro případ ztráty nebo
poškození souborů. Na ztrátu nebo poškození
souborů se nevztahuje záruka.

ČESKY

Tipy pro nastavení bezdrátové sítě
yyBezdrátové sítě mohou být rušeny jinými
zařízeními, která fungují na frekvenci 2,4 GHz
(bezdrátové telefony, zařízení Bluetooth nebo
mikrovlnné trouby). Může také docházet k
rušení ze zařízení s frekvencí 5 GHz, stejně jako z
jiných zařízení Wi-Fi.
yyOkolní bezdrátové prostředí může způsobit, že
bude služba bezdrátového připojení pomalá.
yyPro připojení k přístupovému bodu je potřeba
zařízení s přístupovým bodem, které podporuje
bezdrátové připojení, a funkce bezdrátového
připojení musí být na tomto zařízení zapnutá.
Kontaktujte poskytovatele služeb ohledně
dostupnosti bezdrátového připojení k vašemu
přístupovému bodu.
yyZadejte identifikátor SSID a bezpečnostní
nastavení přístupového bodu pro připojení k
přístupovému bodu. Informace naleznete v
příslušné dokumentaci k identifikátoru SSID a
bezpečnostním nastavením přístupového bodu.
yyNeplatná nastavení síťových zařízení (sdílení
pevné/bezdrátové linky, rozbočovač) může způsobit, že monitor bude fungovat pomalu nebo
nebude fungovat správně. Nainstalujte zařízení
správně podle příslušného návodu a nastavte síť.
yyZpůsob připojení závisí na výrobci přístupového
bodu.
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Tipy pro používání paměťových zařízení USB
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yyRozpoznat je možné pouze paměťové
zařízení USB.
yyPokud je paměťové zařízení USB připojeno
prostřednictvím rozbočovače USB, nebude
je možné rozpoznat.
yyPaměťové zařízení USB, které používá program pro automatické rozpoznání, nemusí
být rozpoznáno.
yyPaměťové zařízení USB, které používá svůj
vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
yyRychlost rozpoznání paměťového zařízení
USB může záviset na příslušném zařízení.
yyPokud připojené paměťové zařízení USB
pracuje, nevypínejte monitor ani zařízení
USB neodpojujte. Při náhlém oddělení nebo
odpojení takového zařízení může dojít k poškození uložených souborů nebo paměťového zařízení USB.
yyNepřipojujte paměťové zařízení USB, které
se při připojení k počítači chovalo nepřirozeně. Zařízení může způsobit funkční poruchu
produktu nebo může selhat při přehrávání.
Vždy používejte pouze paměťové zařízení
USB, které obsahuje standardní hudební
soubory, obrazové soubory nebo video
soubory.
yyPoužívejte pouze paměťová zařízení USB se
systémem souborů FAT32. Paměťová zařízení naformátovaná pomocí nástrojů, které
nejsou podporovány systémem Windows,
nemusí být rozpoznána.
yyPaměťové zařízení USB, které vyžaduje externí zdroj napájení (více než 0,5 A), připojte
ke zdroji napájení. Pokud toto neprovedete,
zařízení nemusí být rozpoznáno.
yyPaměťové zařízení USB připojte pomocí
kabelu dodávaného výrobcem zařízení.
yyNěkterá paměťová zařízení USB nemusí být
podporována nebo jejich činnost nemusí
být plynulá.
yyMetoda uspořádání souborů u paměťových
zařízení USB je podobná jako u systému
Windows XP a u názvu souboru rozpozná až
100 anglických znaků.
yyVždy si zálohujte důležité soubory, protože
může dojít k poškození dat na paměťovém
zařízení USB. Neneseme zodpovědnost za
jakoukoliv ztrátu dat.
yyPokud pevný disk USB nemá externí zdroj
napájení, zařízení USB nemusí být rozpoznáno. Ujistěte se proto, zda je připojen externí
zdroj napájení.

– Pro externí zdroj napájení použijte napájecí
adaptér. Neručíme za kabel USB pro externí
zdroj napájení.
yyPokud paměťové zařízení USB obsahuje
několik oddílů, nebo pokud používáte USB
čtečku paměťových karet, je možné používat až 4 oddíly nebo paměťová zařízení USB.
yyPokud je paměťové zařízení USB připojeno
k USB čtečce paměťových karet, nemusí být
načtena data o jeho obsahu.
yyPokud paměťové zařízení USB nepracuje
správně, odpojte je a znovu připojte.
yyRychlost detekce paměťových zařízení USB
se u různých zařízení liší.
yyJe-li zařízení USB připojeno v Pohotovostním režimu, bude při zapnutí monitoru
automaticky spuštěn konkrétní pevný disk.
yyDoporučená kapacita pro externí pevné disky USB je 1 TB nebo méně a pro paměťová
zařízení USB 32 GB nebo méně.
yyJakékoliv zařízení, jehož kapacita je větší
než doporučená kapacita, nemusí řádně
pracovat.
yyPokud externí pevný disk USB s funkcí
„Úspora energie“ nepracuje, vypněte jej
a opět zapněte, aby pracoval správně.
yyJsou podporována i paměťová zařízení USB
nižší verze než USB 2.0. Nemusí však správně fungovat při použití seznamu filmů.
yyV jedné složce lze rozeznat maximálně
999 podsložek nebo souborů.
yyDoporučuje se používat certifikované
úložné zařízení USB a kabel. V opačném
případě by úložné zařízení USB nemuselo
být zjištěno a mohlo by dojít k chybě
přehrávání.
yyPro přehrávání souborů distribuovaných a
uložených programem SuperSign Manager
je možné použít pouze paměťovou kartu
USB. Pevný disk USB nebo čtečka karet USB
nebudou fungovat.
yySoubory distribuované a uložené programem SuperSign Manager je možné přehrávat
pouze pomocí zformátovaného úložného
zařízení souborů FAT 32.
yyZáznamové zařízení s rozhraním USB 3.0
nemusí fungovat.
yyVysoká teplota prostředí může vést k poškození dat na některých úložných zařízeních
USB.
yyNení doporučeno přehrávat obsah z více
než dvou USB portů souběžně.
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Procházení souborů
ČESKY

Můžete procházet soubory uložené na záznamovém zařízení USB.

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS (NASTAVENÍ) přejděte na hlavní menu.

2

Pomocí tlačítka Vyhledat přejděte na položku MOJE MÉDIA a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí tlačítka Vyhledat přejděte na požadovanou položku Seznam filmů, Seznam foto nebo Seznam
obsahu a stiskněte tlačítko OK.

Podporovaný formát souboru
Typ

Podporovaný formát souboru

Video
videa

zvuku

Kodek

Media Kontejner

Profil

MPEG1 / MPEG2

DAT, MPG, MPEG,
TS, TP

1080P @ 30 fps

MPEG4
(Divx 3.11, Divx 4,
Divx 5, Divx 6, Xvid
1.01, Xvid 1.01, Xvid
1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2)

AVI, DIVX, MP4,
MKV, TS, TRP

1080P @ 30 fps

H.264

AVI, MP4, MKV, TS,
TRP, TP

1080P @ 60 fps

MP3

MP3

8 kbps až 320 kbps
(Přenosová rychlost)
16 kHz až 48 kHz
(Vzorkovací frekvence)

AC3

AC3

32 kbps až 640 kbps
(Přenosová rychlost)
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
(Vzorkovací frekvence)

MPEG

MP3

32 kbps až 448 kbps
(Přenosová rychlost)
16 kHz až 48 kHz
(Vzorkovací frekvence)

AAC, HEAAC

MP4

8 kHz až 48 kHz
(Vzorkovací frekvence)

LPCM

AVI, WAV

64 kbps až 1,5 Mbps
(Přenosová rychlost)
8 kHz až 48 kHz
(Vzorkovací frekvence)

Přenosová rychlost : 32 kb/s až 320 kb/s (MP3)
Formáty externích titulků : *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/
*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Formáty interních titulků : pouze XSUB (formát titulků používaný v souborech DivX6)
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Typ

ČESKY

Fotografie

Podporovaný formát souboru
JPEG
Min.: 64 x 64
Max. – běžný typ: 15 360 (š) x 8 640 (v)
Progresivní typ: 1 920 (š) x 1 440 (v)
BMP
Min.: 64 x 64
Max: 9 600 x 6 400
PNG
Min.: 64 x 64
Max. – prokládaná: 1 200 x 800
Neprokládaná: 9 600 x 6 400
yyNepodporované soubory se zobrazují ve formě přednastavených ikon.

Hudba

mp3
[Přenosová rychlost]: od 32 kb/s do 320 kb/s
[Vzorkovací frekvence]: od 16 kHz do 48 kHz
[Podpora] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
AAC
[Přenosová rychlost] volný formát
[Vzorkovací frekvence]: od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] ADIF, ADTS
M4A
[Přenosová rychlost] volný formát
[Vzorkovací frekvence]: od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] MPEG-4
OGG
[Přenosová rychlost] volný formát
[Vzorkovací frekvence]: do 48 kHz
[Podpora] Vorbis
WMA
[Přenosová rychlost]: od 128 kb/s do 320 kb/s
[Vzorkovací frekvence]: od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] WMA7, 8, 9 Standard
WMA 10 Pro
[Přenosová rychlost] do 768 kb/s
[Kanál / vzorkovací frekvence]
M0: do 2 / 48 kHz
M1: do 5,1 / 48 kHz
M2: do 5,1 / 96 kHz
[Podpora] WMA 10 Pro

Obsah (při používání
softwaru SuperSign)

Přípony souborů: *.cts/ *.sce
Film
Přípony souborů: *.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.mp4/*.mkv/*.avi/*. avi(motion JPEG)/*.
mp4(motion JPEG)/*.mkv(motion JPEG)
Formáty videa: MPEG1, MPEG2, MPEG4,H.264, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6,
Xvid 1.00,Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,Xvid 1.10-beta1/2, JPEG
Formáty zvuku: MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC
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Sledování filmů
1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte na hlavní menu.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku MOJE MÉDIA a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na Seznam filmů a stiskněte tlačítko OK.

4

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovanou složku a stiskněte tlačítko OK.

5

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK.
yyZměnit zařízení : Slouží k výběru paměťového zařízení USB. (Závisí na modelu)
yyVai a cart. Princ. : Návrat na domovskou stránku funkce My Media (Moje média).
yyVai a cart. Sup. : Návrat na předchozí obrazovku.
yyUscita : Ukončí funkci My Media (Moje média).

6

Během přehrávání filmu zobrazíte stisknutím tlačítka OK následující nastavení.
Tlačítko
dálkového
ovladače

Popis
Zastaví přehrávání.
Přehraje video.
Pozastaví přehrávání nebo pokračuje v přehrávání.
Posune zpět v souboru.
Posune dopředu v souboru.
Upraví nastavení jasu obrazovky tak, aby se snížila spotřeba energie.

SETTINGS
BACK
EXIT
nebo

Zobrazí menu Možnosti.
Skryje nabídku v režimu celé obrazovky.
Návrat do Seznamu filmů.
Během přehrávání přeskočí na určité body v souboru. Čas daného bodu se zobrazí ve stavovém řádku. V některých souborech nemusí tato funkce pracovat správně.

ČESKY

Přehraje filmové soubory uložené na záznamovém zařízení USB.
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Tipy pro použití přehrávání souborů videa

ČESKY

yyNěkteré titulky vytvořené uživatelem nemusí být řádně funkční.
yyNěkteré speciální znaky nejsou v titulcích podporovány.
yyNejsou podporovány značky HTML v titulcích.
yyNejsou k dispozici titulky v jiných než podporovaných jazycích.
yyPři změně jazyka zvuku může dojít k dočasným poruchám na obrazovce (zastavení obrazu, rychlejší
přehrávání atd.).
yyPoškozený videosoubor se nemusí přehrát správně, případně mohou být některé funkce přehrávání
nepoužitelné.
yyVideosoubory vytvořené určitými kódovacími zařízeními se nemusí přehrát správně.
yyPokud obrazová a zvuková struktura nahraného souboru není prokládaná, bude přehrán pouze obraz
nebo pouze zvuk.
yyV závislosti na snímku jsou podporována HD videa s maximálním rozlišením 1920 × 1080 při 25/30p
nebo 1280 × 720 při 50/60p.
yyVidea s rozlišením vyšším než 1 920 × 1 080 při 25/30p nebo 1 280 × 720 při 50/60p se v závislosti na
snímku nemusí přehrávat správně.
yyVideosoubory jiných typů nebo formátů nemusí fungovat správně.
yyMaximální přenosová rychlost přehrávatelného videosouboru je 20 Mb/s. (pouze Motion JPEG: 10 Mb/s)
yyNezaručujeme plynulé přehrávání souborů kódovaných úrovní 4.1 nebo vyšší při použití kodeku H.264/
AVC.
yyNení podporován audio kodek DTS Audio.
yyPřehrávání filmových souborů větších než 30 GB není podporováno.
yyFilmový soubor DivX a jeho soubor titulků musí být umístěny ve stejné složce.
yyAby se zobrazily titulky, název souboru titulků se musí shodovat s názvem videosouboru.
yyPřehrávání videa prostřednictvím připojení USB, které nepodporuje vysokou rychlost, nemusí pracovat
správně.
yySoubory kódované pomocí kompenzace GMC (Global Motion Compensation) nemusí být možné
přehrát.
yyPři sledování filmu pomocí funkce Movie List (Seznam videí) můžete upravit obraz pomocí tlačítka Energy Saving (Úspora energie) na dálkovém ovladači. Uživatelská nastavení pro jednotlivé režimy obrazu
nejsou funkční.
Možnosti videa

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte k rozevíracím nabídkám.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na možnost Nastavení přehrávání videa., Nastavení videa.nebo
Nastavení zvuku. a stiskněte OK.

POZNÁMKA
yyHodnoty změněné v Seznamu filmů nemají vliv na Seznam foto nebo Seznam hudby. Rovněž hodnoty změněné v Seznamu foto nebo Seznamu hudby nemají vliv na Seznam filmů.
yyHodnoty změněné v Seznamu foto a Seznamu hudby se vzájemně neovlivňují.
yyPři obnovení přehrávání videosouboru po zastavení přehrávání můžete přehrávání obnovit od místa,
kde bylo přerušeno.
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Výběrem možnosti Nastavení přehrávání videa. otevřete následující nabídky:

Popis
Vybere požadovaný formát obrazu
během přehrávání filmu.
Změní jazykovou skupinu zvukové stopy během přehrávání. Soubory
s jednou zvukovou stopou nelze zvolit.
Zapnutí/vypnutí titulků.
Aktivace pro titulky SMI a možnost volby jazyka v titulcích.
Umožňuje zvolit písmo titulků.
Ve výchozím nastavení bude použito stejné písmo jako pro základní nabídku.
Upraví časovou synchronizaci titulků od -10 sekund do +10 sekund v krocích
po 0,5 s během přehrávání filmu.
Umožňuje změnit pozici titulků posunutím nahoru nebo dolů během přehrávání filmu.
Umožňuje vybrat požadovanou velikost titulků během přehrávání filmu.
Vypnutí nebo zapnutí funkce opakování přehrávání. Je-li funkce zapnuta, bude
se soubor ve složce opakovaně přehrávat. I když je opakované přehrávání vypnuté, lze přehrávání spustit, pokud se název souboru podobá předchozímu
souboru.

POZNÁMKA
yyPouze 10 000 synchronizačních bloků je možné podporovat v souboru titulků.
yyPři přehrávání videa je možné stisknutím tlačítka ARC nastavit velikost obrazu.
yyTitulky ve vašem jazyce jsou podporovány pouze tehdy, pokud je menu OSD rovněž v tomto jazyce.
yyMožnosti kódovací stránky je možné deaktivovat v závislosti na jazyce souborů titulků.
yyZvolte příslušnou kódovací stránku pro soubory titulků.

ČESKY

Nabídka
Picture Size
(Velikost obrazu)
Audio Language
(Jazyk zvuku)
Subtitle Language
(Jazyk titulků)
Language
(Jazyk)
Code Page
(Kódovací stránka)
Sync
(Synchronizace)
Position
(Pozice)
Size
(Rozměr)
Repeat
(Opakování)
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Prohlížení fotografií
ČESKY

Můžete prohlížet soubory obrázků uložené na záznamovém zařízení USB.

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte na hlavní menu.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku MOJE MÉDIA a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku Seznam foto a stiskněte tlačítko OK.

4

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovanou složku a stiskněte tlačítko OK.

5

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK.
yyZměnit zařízení : Slouží k výběru paměťového zařízení USB. (Závisí na modelu)
yyVai a cart. Princ. : Návrat na domovskou stránku funkce My Media (Moje média).
yyVai a cart. Sup. : Návrat na předchozí obrazovku.
yyUscita : Ukončí funkci My Media (Moje média).

6

Při prohlížení fotografií můžete zobrazit následující nastavení.

Možnost
Prezent

BGM

Popis
Spustí nebo zastaví prezentaci vybraných fotografií.
Nejsou-li vybrány žádné fotografie, zobrazí se jako prezentace všechny fotografie uložené
v aktuální složce. Chcete-li nastavit rychlost prezentace, zvolte položku MOŽNOSTI.
Zapne nebo vypne hudbu na pozadí. Chcete-li nastavit složku hudby na pozadí, zvolte
položku MOŽNOSTI. Nastavit Option (Možnost) můžete pomocí tlačítka SETTINGS na
dálkovém ovladači.
Umožňuje otočit fotografie ve směru pohybu hodinových ručiček (90 °, 180 °, 270 ° a 360 °).

POZNÁMKA
￼ yyPodporovaná velikost fotografie je omezená. Fotografii nelze otáčet, pokud rozlišení otáčené šířky je větší než podporovaná velikost rozlišení.
Zvětší fotografii o 100 %, 200 % nebo 400 %.
Upraví nastavení jasu obrazovky tak, aby se snížila spotřeba energie.
Možnosti

Zobrazí menu Možnosti.

Skrýt

Skryje okno možností.

Zpět

Návrat do Seznamu foto.
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Možnosti pro foto
Stisknutím tlačítka SETTINGS si zobrazte nabídku Možnosti.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku Nastavení zobrazení fotografie., Nastavení videa.nebo
Nastavení zvuku. a stiskněte OK.

POZNÁMKA
yyHodnoty změněné v Seznamu filmů nemají vliv na Seznam foto nebo Seznam hudby. Rovněž hodnoty změněné v Seznamu foto nebo Seznamu hudby nemají vliv na Seznam filmů.
yyHodnoty změněné v Seznamu foto a Seznamu hudby se vzájemně neovlivňují.

Vybráním možnosti Nastavení zobrazení fotografie přejdete na následující menu:
Nabídka
Prezent
BGM
Opakování
Náhodné

Popis
Umožňuje zvolit rychlost prezentace.
(Možnosti: Fast (Rychlá), Medium (Střední) nebo Slow (Pomalá).)
Umožňuje zvolit složku s hudbou na pozadí.
Slouží k opakovanému přehrávání doprovodné hudby.
Slouží k náhodnému přehrávání doprovodné hudby.

ČESKY

1
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Poslech hudby
ČESKY

Přehraje hudební soubory uložené na záznamovém zařízení USB.

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte na hlavní menu.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku MOJE MÉDIA a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku Seznam hudby a stiskněte OK.

4

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovanou složku a stiskněte tlačítko OK.

5

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK.
yyZměnit zařízení : Slouží k výběru paměťového zařízení USB. (Závisí na modelu)
yyVai a cart. Princ. : Návrat na domovskou stránku funkce My Media (Moje média).
yyOtevřít Hud. přehrávač : O
 tevře okno nastavení pro hudbu. Tato funkce je aktivována pouze během
přehrávání.
yyVai a cart. Sup. : Návrat na předchozí obrazovku.
yyUscita : Ukončí funkci My Media (Moje média).

6

Během přehrávání hudby zobrazíte stisknutím tlačítka OK následující nastavení.
Tlačítko
dálkového
ovladače

Popis
Zastaví přehrávání souboru a provede návrat do Seznamu hudby.
Přehraje hudební soubor.
Pozastaví přehrávání nebo pokračuje v přehrávání.
Přeskočí na další soubor. Není-li k dispozici žádná předchozí skladba, začne se aktuálně
přehrávaná hudba přehrávat od začátku.
Přeskočí na předchozí soubor.

Možnosti
Skrýt
Zpět
nebo

Slouží k úpravě jasu obrazovky za účelem úspory energie (pouze režimy Vypnout a Vypnout
obrazovku.)
Zobrazí menu Možnosti.
Skryje okno možností.
Návrat do Seznamu hudby.
Během přehrávání přeskočí na určité body v souboru. Čas daného bodu se zobrazí ve stavovém řádku. V některých souborech nemusí tato funkce pracovat správně.
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Tipy pro přehrávání hudebních souborů

ČESKY

yyToto zařízení nepodporuje soubory MP3 s vloženými značkami ID3.

POZNÁMKA
yyPoškozené hudební soubory nebudou přehrány a místo doby přehrávání bude zobrazeno 00:00.
yyHudba stažená z placené služby s ochranou autorských práv se nespustí a v poli pro dobu přehrávání se
zobrazí nepatřičné informace.
yyPokud stisknete tlačítko OK,
, šetřič obrazovky se ukončí.
yyTlačítka

,

yyTlačítkem

,

,

,

na dálkovém ovladači jsou dostupná i v tomto režimu.

vyberete následující hudební soubor a tlačítkem

vyberete předchozí hudební soubor.

Název souboru
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04

Uplynulý čas / Délka
Možnosti hudby

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do nabídky Pop-Up (Překravná nabídka).

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na možnost Set Audio Play (N astavení přehrávání zvuku) nebo
Set Audio (Nastavení zvuku) a stiskněte OK.

POZNÁMKA
yyHodnoty změněné v Seznamu filmů nemají vliv na Seznam foto nebo Seznam hudby. Rovněž hodnoty změněné v Seznamu foto nebo Seznamu hudby nemají vliv na Seznam filmů.
yyHodnoty změněné v Seznamu foto a Seznamu hudby se vzájemně neovlivňují.
Pokud vyberete možnost Set Audio Play (Nastavení přehrávání zvuku),
Nabídka
Opakování
Náhodné

Popis
Opakuje přehrávání hudby.
Přehraje hudební skladby v náhodném pořadí.
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Zobrazování seznamu obsahu
ČESKY

Uložené soubory můžete přehrávat pomocí funkce Export do externího souboru v softwaru SuperSign.

1
2
3
4
5

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte na hlavní menu.
Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku MOJE MÉDIA a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku Seznam obsahu a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovanou složku a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK.
yyZměnit zařízení : Slouží k výběru paměťového zařízení USB. (Závisí na modelu)
yyVai a cart. Princ. : Návrat na domovskou stránku funkce My Media (Moje média).
yyVai a cart. Sup. : Návrat na předchozí obrazovku.
yyUscita : Ukončí funkci My Media (Moje média).

POZNÁMKA
yyPři přehrávání souborů médií ze Seznamu obsahu jsou k dispozici pouze tlačítka BACK (ZPĚT), EXIT
(UKONČIT) a tlačítko hlasitosti. Výběrem tlačítek BACK (ZPĚT) a EXIT (UKONČIT) ukončíte přehrávání
souborů médií a vrátíte se do Seznamu obsahu.
yyPři používání funkce distribuce, která používá software SuperSign, je paměťové zařízení používané
pro ukládání obsahu určeno na základě velikosti zbývajícího místa. (Poznámka: Pokud je na zařízení
připojenému k portu USB 1 a 2 stejné místo, obsah bude uložen na paměťové zařízení připojené k portu
USB 1. (Závisí na modelu))
yyPokud se v zařízení USB nachází složka AutoPlay a formáty jejich souborů jsou podporovány, je možné je
přehrát automaticky po připojení zařízení USB k monitoru.
yyNení doporučeno přehrávat obsah z více než dvou USB portů souběžně.
yyS ohledem na přehrávání distribuce nebo obsahu naplánovaného pomocí softwaru SuperSign je přehráván plán provedený naposledy.
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Podporované kodeky videa
Kodek

.asf
.wmv

Video

VC-1, profily Simple a Main

Zvuk

WMA Standard, WMA 10 Professional

.divx
.avi

Video

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

Zvuk

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

.mp4
.m4v
.mov

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part2

Zvuk

AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.3gp
.3g2

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part2

Zvuk

AAC, AMR-NB, AMR-WB

.mkv

Video

H.264/AVC

Zvuk

HE-AAC, Dolby Digital

.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts

Video

H.264/AVC, MPEG-2

Zvuk

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

.mpg
.mpeg

Video

MPEG-1, MPEG-2

Zvuk

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

.vob

Video

MPEG-1, MPEG-2

Zvuk

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

Tipy pro použití přehrávání souborů videa
••Poškozený videosoubor se nemusí přehrát správně, případně mohou být některé funkce přehrávání
nepoužitelné.
••Videosoubory vytvořené určitými kódovacími zařízeními se nemusí přehrát správně.
••Videosoubory jiných typů nebo formátů nemusí fungovat správně.
••Maximální přenosová rychlost přehrávaného videa je 20 Mb/s. (Motion JPEG: pouze 10 Mb/s)
••Neručíme za plynulé přehrávání profilů kódovaných úrovní 4.1 nebo vyšší ve formátu H.264 / AVC.
••Videosoubory větší než 50 MB se z mobilních zařízení nemusí nahrát správně. Takové soubory
doporučujeme přehrávat z úložného zařízení USB nebo karty SD.
••[Pouze modely s podporou rozlišení Ultra HD] Obraz Ultra HD: 3 840 x 2 160
Některá videa Ultra HD s kódováním HEVC, která nepocházejí od společnosti LG Electronics, nemusí být
možné přehrát.
Přípona
.mkv
.mp4
.ts

Kodeky
Video

H.264/AVC, HEVC

Zvuk

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

••Některé kodeky mohou být používány po aktualizování softwaru.

ČESKY

Přípona
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ČESKY

ÚPRAVA NASTAVENÍ
Přechod do hlavní nabídky
1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte do jedné z následujících nabídek a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte tlačítko OK.

4

Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).
Jakmile se dostanete do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko BACK (ZPĚT).
yyOBRAZ : Nastavení velikosti obrazu, kvality a efektů.
yyZVUK : Nastaví funkce položky ZVUK.
yyČAS : Nastavení času, data nebo funkce časovače vypnutí.
yyMOŽNOSTI : Přizpůsobí všeobecná nastavení.
yySÍŤ : Nastaví funkce položky SÍŤ.
yyMOJE MÉDIA : Zobrazení a přehrání filmů, fotografií a hudby ze zařízení USB.
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Nastavení pro OBRAZ
Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku OBRAZ a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte BACK (ZPĚT).

4

Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).
Jakmile se dostanete do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko BACK (ZPĚT).

Následující text popisuje dostupná nastavení obrazu:
Nastavení
Úspora energie

Inteligentní
řízení spotřeby

Popis
Energii lze šetřit snížením jasu.
* Obnovte výchozí nastavení kliknutím na OBECNÉ -> Obnovit počáteční nastavení.
Volba
Vyp.
Vypne funkci Úspora energie.
Minimálně/
Zvolí úroveň jasu podsvícení.
Střední/
Maximálně
Vypnout
Obrazovka se vypne za 3 sekundy.
obrazovku
Upravte podsvícení a kontrast podle jasu obrazovky.
* Obnovte výchozí nastavení kliknutím na OBECNÉ -> Obnovit počáteční nastavení.
Volba
Vyp.

Vypíná funkci inteligentního řízení spotřeby.

Zap.
Režim obrazu

Umožňuje funkci inteligentního řízení spotřeby uspořit energii
v takové míře, jaká je ve formě hodnoty nastavena v inteligentním
řízení spotřeby.
Vyberte režim obrazu, který je optimalizován pro prostředí právě sledovaného programu.
* Obnovte výchozí nastavení kliknutím na OBECNÉ -> Obnovit počáteční nastavení.
Volba
Živé

Živý obraz se zvýšeným kontrastem, jasem a ostrostí.

Standardní

Obraz se standardní úrovní kontrastu, jasu a ostrosti.

APS

Funkce Úspora energie změní nastavení na monitorů a tím sníží
spotřebu energie.
Optimalizuje obraz, aby vypadal jako obraz v kině. Můžete si
vychutnávat filmy, jako byste seděli v kině
Zdůrazněním primárních barev, jako je bílá, trávová zeleň nebo
blankytná modř, optimalizuje obraz pro rychlé a dynamické akce.
Optimalizuje obraz pro rychlé hraní, například pro počítač nebo hry.

Kino
Sport
Hra
Kalibrace

Poměr stran

Použije uživatelské nastavení vyvážení bílé vycházející ze
standardního nastavení.
Expert1·2
V tomto menu je možné upravit kvalitu obrazu tak, aby si odborníci i
laici mohli dopřát ten nejlepší zážitek ze sledování monitoru.
Změní velikost obrazu tak, abyste obraz sledovali v optimální velikosti.

ČESKY
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Nastavení

Popis

ČESKY

Obrazovka
Přizpůsobí možnost zobrazení pro počítač v režimu RGB.
(Pouze v režimu Volba
RGB)
Rozlišení
Umožňuje vybrat správné rozlišení. Viz „Přizpůsobení možností
zobrazení pro počítač“.
Automatické
Pomocí této funkce lze automaticky nastavit hodnoty pozice,
nastavení
rozměru a fáze.
V průběhu automatické konfigurace může být zobrazený obraz po
dobu několika sekund nestabilní.
Pozice/Rozměr/
Umožňuje upravit některé z uvedených možností v případě, že obraz
Fáze
není čistý, zejména v případě, že po automatické úpravě obrazu se
zobrazované znaky chvějí.
Vynulovat
Obnoví možnosti na výchozí nastavení.

Volby Režimu obrazu
Nastavení

Podsvícení
Kontrast

Popis

 praví jas obrazovky pomocí podsvícení LCD. Když snížíte úroveň jasu, obrazovka
U
ztmavne a spotřeba energie se sníží, aniž by se ztratil signál videa.
Zvýší nebo sníží gradient signálu videa. Pokud je světlá část obrazu saturována, je možné
upravit Kontrast.

Jas

Upravuje základní úroveň signálu obrazu. Pokud je tmavá část obrazu saturována, je
možné upravit Jas.

Ostrost

Nastavuje úroveň ostrosti okrajů mezi světlými a tmavými oblastmi v obraze. Čím nižší
úroveň, tím měkčí obraz.

Barva

Nastavuje intenzitu všech barev.

Barevný tón

Nastavuje rovnováhu mezi úrovněmi červené a zelené.

Teplota barev

Možnost Warm (Teplá) zvýrazní teplejší barvy, jako je červená, možnost Cool (Chladná)
zvýrazní barvy studenější, jako je například modrá.
Umožňuje upravit obraz pro každou možnost Režim obrazu nebo upravit nastavení
obrazu podle určitého obrazového vzoru. Nejprve zvolte požadovaný režim v nabídce
Režim obrazu.
* Tato možnost není k dispozici, pokud je položka Režim obrazu nastavena na možnost
Živé.
Nastaví další možnosti obrazu.

Pokročilé
ovládání/
Ovládání pro
odborníky

Možnosti
obrazu
Obnovit výchozí Obnoví možnosti na výchozí nastavení.
nastavení

POZNÁMKA
yyKdyž zvolíte režimu obrazu, automaticky se nastaví příslušné nabídky.
yyPři používání funkce Inteligentní řízení spotřeby může obrazovka v bílých oblastech obrázku vypadat
sytě.
yyPokud je funkce Úspora energie nastavena na hodnotu Minimálně, Střední nebo Maximálně, je funkce
Inteligentní řízení spotřeby vypnutá.
yyObnovte výchozí nastavení kliknutím na OBECNÉ -> Obnovit počáteční nastavení.
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Pokročilé ovládání - Režim obrazu (Standardní/ APS/ Sport/ Hra/ Kalibrace)
Popis

Dynamické barvy

Upravuje barvy tak, aby barvy obrazu působily přirozenějším dojmem.

Barevný rozsah

Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.

Barva pleti

Individuálně nastavuje barevné spektrum barvy pokožky podle definice uživatele.

Obloha

Je možné nastavit individuálně barvu oblohy.

Tráva

Spektrum přírodních barev (louky, kopce a podobně) lze nastavit individuálně.

Korekce gama

Nastavuje křivku gradace podle výstupu obrazového signálu v souvislosti se
vstupním signálem.

Ovládání pro odborníky - Režim obrazu (Kino/ Expert1/ Expert2)
Nastavení

Popis

Dynamický kontrast

Upravuje kontrast na optimální úroveň podle jasu obrazu.

Barevný rozsah

Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.

Vylepšení ostrosti
hran
Barevný filtr

Okraje videa se zobrazí jasněji a výrazněji, ale přitom přirozeně.

Tep. barev

Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB za účelem přesného vyladění
sytosti barev a odstínu.
Přizpůsobí celkový tón obrazovky podle potřeby. V režimu Expert lze detailní
nastavení provést pomocí Korekce gama apod.

Systém správy barev Toto je systém, který využívají experti při úpravě barev pomocí testovacího vzoru.
Mohou vybírat ze šesti barevných oblastí (červená/zelená/modrá/modrozelená/
purpurová/žlutá), aniž by to ovlivnilo ostatní barvy. U běžného obrazu nemusejí být
změny barev patrné.
Možnosti obrazu - Režim HDMI (DTV)
Nastavení

Popis

Potlačení šumu

Omezení šumu obrazu.

Redukce
šumu MPEG
Úroveň černé

Omezení šumu obrazu způsobeného kompresí digitálního obrazu.

Reálné kino
TruMotion
(Tuto funkci
podporují pouze
modely 65SE3B
a 65SE3KB.)

Nastavuje úroveň černé barvy obrazu pro dosažení optimálního jasu a kontrastu.
(Doporučená nastavení podle vstupního signálu: RGB 0–255: Vysoký, RGB 16–235:
Nízký, YCbCr: Nízký)
Optimalizace zobrazení pro sledování filmů.
Úprava obrazu pro plynulejší pohybové sekvence.
•Vyp.: Vypněte TruMotion.
• Hladké/ Smazat : De-Judder / De-Blur hodnota je nastavena na Auto.
• Uživatel : De-Judder / De-Blur hodnotu je možné nastavit ručně.
- De-Judder: Tato funkce upravuje chvění obrazu.
-D
 e-Blur: Tato funkce upravuje a odstraňuje rozmazávání obrazu.
TruMotion
• De-Judder
• De-Blur

◄

Hladké ►

Auto
Auto
OK

ČESKY

Nastavení

Dynamický kontrast Upravuje kontrast na optimální úroveň podle jasu obrazu.
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Nastavení pro ZVUK
ČESKY

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku ZVUK a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte BACK (ZPĚT).

4

Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).
Jakmile se dostanete do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko BACK (ZPĚT).

Následující text popisuje dostupná nastavení zvuku:
Nastavení
Režim zvuku

Popis
Nastavení zvuku monitoru na optimální úroveň podle zvoleného režimu zvuku.
Volba
Standardní

Zvukový efekt

Vhodný pro všechny typy videa.

Novinky / Hudba Nastavení optimalizovaného zvuku pro konkrétní žánr.
/ Kino / Sport /
Hra
Uživatel může vybrat různé zvukové efekty.
- Funkce Zvukový efekt je k dispozici pouze pro režim Standardní v menu Režim
zvuku.
Volba
Čistý hlas II

Vylepšení čistoty hlasu z monitoru.

Virtuální
prostorový zvuk

Vyvážení

Patentovaná technologie LG pro zpracování zvuku používá
dva reproduktory monitoru pro reprodukci zvuku v kvalitě pěti
kanálů.
- Pokud je funkce Čistý hlas II nastavena na hodnotu Zap., nelze
zvolit možnost Virtuální prostorový zvuk.
Nastavení hlasitosti na požadovanou úroveň pomocí funkce
Ekvalizér.
Nastavení vyvážení zvuku do levého a pravého reproduktoru.

Obnovit

Použitý efekt inicializujte v menu Zvukový efekt.

Ekvalizér

Nastavení
Synchronizace obrazu a zvuku v případě, že zvuk obrazu neodpovídá.
synchronizace s AV Jestliže nastavíte funkci Synchronizace s AV na hodnotu Zap., můžete upravit zvukový
výstup podle obrazu na obrazovce.
Reproduktor: Nastavení synchronizace zvuku z reproduktorů. Tlačítkem „-“ zvukový
výstup zrychlíte oproti výchozí hodnotě a tlačítkem „+“ jej zpomalíte.
Bypass: Zvuk z externího zařízení bez prodlevy zvuku. Výstup zvuku může
předcházet výstupu videa, protože zpracování výstupu videa do monitoru může trvat
delší čas.

POZNÁMKA
yyNěkteré modely nemusí mít integrované reproduktory. V takovém případě je nutné pro poslech zvuku
připojit externí reproduktory.
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Nastavení pro ČAS
Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na možnost ČAS a stiskněte možnost OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte možnost OK.
- Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte BACK (ZPĚT).

4

Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).
Jakmile se dostanete do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).

Následující text popisuje dostupná nastavení času:
Nastavení
Hodiny

Popis
Nastaví funkci času.
Úroveň

Čas zapnutí/
Čas vypnutí

Automaticky

Aktuální čas je zadán podle vybrané země při připojení k síti.

Ručně

Aktuální čas je nutné zadat ručně.

Nastaví čas zapnutí nebo vypnutí monitoru.

Auto. vypnutí (15 min.) Je-li aktivní funkce Auto off (Automatické vypnutí) a není k dispozici žádný vstupní
signál, zařízení se po 15 minutách automaticky vypne.
- Pokud chcete produkt používat dlouhodobě bez přestávky, doporučujeme funkci
nastavit na hodnotu [Off ], neboť by mohlo dojít k vypnutí produktu.
Pokud je monitor po stanovenou dobu bez dohledu, automaticky přejde do
Aut. pohot. režim
pohotovostního režimu.
- Pokud chcete produkt používat dlouhodobě bez přestávky, doporučujeme funkci
nastavit na hodnotu [Off ], neboť by mohlo dojít k vypnutí produktu.
U Letního času můžete nastavit Počáteční čas a Konečný čas. Nastavení začátku a
Letní čas
konce změny
času bude fungovat pouze v případě, pokud interval mezi oběma údaji bude
alespoň jeden den.

POZNÁMKA
yyČas vypnutí/ zapnutí lze uložit až pro sedm plánů. Monitor se zapne nebo vypne v předem nastavený
čas podle seznamu plánu. Pokud je v seznamu plánu uloženo více předvoleb času, začne tato funkce
pracovat od času nejblíže aktuálnímu času.
yyKdyž je nastaven čas zapnutí nebo čas vypnutí, budou se tyto funkce aktivovat každý den v
přednastavený čas.
yyJe-li naplánovaná doba zapnutí a vypnutí stejná, doba vypnutí má přednost, pokud je zařízení zapnuté,
a doba zapnutí má přednost, pokud je vypnuté.
yyPokud je port 123 blokován bránou firewall, váš monitor nemůže přijímat aktuální čas ze sítě.

ČESKY
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Nastavení pro MOŽNOSTI
ČESKY

1

Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku MOŽNOSTI a stiskněte možnost OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte možnost OK.
- Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte BACK (ZPĚT).

4

Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).
Jakmile se dostanete do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).

Následující text popisuje dostupná nastavení možností:
Nastavení
Jazyk(Language)

Zvolí jazyk pro zobrazený text.

Země

Vyberte zemi.

DivX(R)VOD

Registruje nebo povolí službu DivX.
Zkontroluje registrační kód DivX pro přehrávání videí s ochranou DivX.
Zaregistrujte se na adrese http://vod.divx.com.
Umožňuje použít registrační kód k zapůjčení nebo zakoupení videa na stránkách
www.divx.com/vod.
* Zapůjčená a zakoupená videa DivX nelze přehrát, pokud používáte registrační kód
DivX jiného zařízení. Používejte pouze registrační kód DivX přidělený tomuto zařízení.
* Konvertované soubory, které neodpovídají standardu kodeku DivX, se nemusí
přehrát nebo může docházet k chybám obrazu.
Odstraní veškerá vlastní nastavení a vrátí se k výchozím hodnotám.

Obnovit výchozí
Identif. Číslo

Režim videostěny

Popis

Pokud je k displeji připojeno více produktů, můžete jim pomocí menu Identif. Číslo
přidělit jedinečný název. Pomocí tlačítka zadejte číslo (1 až 255 nebo v rozsahu 1 až
1 000) a menu ukončete. S využitím ID přiděleného v nabídce Identif. Číslo lze pomocí
programu Product Control Program ovládat jednotlivé produkty.
Režim
Aby mohla být použita tato funkce
videostěny
– musí být zobrazeno s různými dalšími produkty.
– Vyberte Režim videostěny, nastavte řádky a sloupce a poté
zadáním ID videostěny nastavte umístění.
– Režim videostěny: řádek x sloupec (řádek = 1-15, sloupec =
1-15).
– je možné nastavit rozložení 5 x 5.
Automatické
Pomocí této funkce lze automaticky nastavit hodnoty pozice,
nastavení
rozměru a fáze.
V průběhu automatické konfigurace může být zobrazený obraz
po dobu několika sekund nestabilní.
Pozice
Horizontální i vertikální posun pozice obrazovky.
Rozměr
Přírodní
Vynulovat

Přizpůsobení horizontální i vertikální velikosti s ohledem na
velikost rámečku.
Z obrazu je vynechána část, která spadá na prostor mezi
jednotlivými obrazovkami, a je tak zajištěno přirozené zobrazení.
Funkce pro inicializaci a uvolnění dlaždice.
Po výběru funkce Tile Recall (Obnovení dlaždic) dojde
k uvolnění všech nastavení dlaždic a obrazovka se vrátí do
celoobrazovkového zobrazení.
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Popis
Vytváří jednoduché plány a nastavuje přehrávání souborů funkce Moje média.
Úroveň
Přidat plán

Přehrát

Slouží k vytvoření plánu obsahu.
– Media (Média): Vyberte soubor, pro který chcete použít plán obsahu.
– Vyberte možnost [Vytvořit], aby proběhla registrace plánu obsahu.
Přehraje obsah časového plánu.

Vymazat vše

Slouží k vymazání všech registrovaných plánů.

POZNÁMKA
yyInformace o registrovaných plánech jsou uloženy na vašem paměťovém
zařízení USB. Tato funkce nefunguje, pokud bylo dané paměťové zařízení USB
odstraněno.
yyRozlišení obrazu je 1 920 × 1 080.
yyPoužít lze pouze soubory fotografií a videa.
yyPřidat lze až 50 souborů (soubory fotografií + soubory videa = 50).
yyPodporovány jsou pouze fotografie s rozlišením 1 920 × 1 080 a nižším.
yyVýchozí doba zobrazení fotografií je 1 minuta. Doba přehrávání filmů se liší
v závislosti na stopáži.
yyVytvořit lze až 7 plánů.
yyPokud není vybrán žádný soubor, nelze plán registrovat.
yyPlány obsahu, u kterých došlo k vynucené změně informací na počítači apod.,
nemusí fungovat správně.
yyS ohledem na přehrávání distribuce nebo obsahu naplánovaného pomocí
softwaru SuperSign je přehráván plán provedený naposledy.
Fan Control
(Ovládání
ventilátoru)
(podpora pouze
pro některé
modely)

Možnost
Režim

Rozdíl pro
provoz
ventilátoru
Nastavení
teploty
Aktuální
teplota

Zobrazuje informace o vnitřní teplotě produktu a řídí vestavěný
ventilátor.
- Automatické: ventilátor pracuje podle výchozí teploty nastavené
pro daný produkt.
- Zapnuto: ventilátor pracuje neustále.
- Přizpůsobitelné: ventilátor pracuje podle preferencí uživatele.
Udává rozdíl mezi teplotami, při kterých se ventilátor spouští či
vypíná.
Nastavuje teplotu provozního ventilátoru vestavěného v produktu.
Udává vnitřní teplotu produktu.

POZNÁMKA
•• Doporučujeme používat automatické nastavení, neboť nesprávné nastavení
ventilátoru může způsobit poruchu produktu.
•• Když vnitřní teplota soupravy překročí 80 , souprava se z důvodu ochrany
automaticky vypne.

ČESKY

NASTAVENÍ
Plán obsahu
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Režim Dlaždice

ČESKY

Tento monitor lze kombinovat s dalšími monitory, a vytvořit tak velký dlaždicový displej.

Vypnuto
Když je zakázána
volba Tile Mode
(Režim Dlaždice)

1X2
Při použití 2 monitorů
ID 1

ID 2

2X2
Při použití 4 monitorů

3X3
Při použití 9 monitorů

ID 1

ID 2

ID 1

ID 2

ID 3

ID 3

ID 4

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID dlaždice

4X4
Při použití 16 monitorů

5X5
Při použití 25 monitorů

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 10

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 16

ID 17

ID 18

ID 19

ID 20

ID 21

ID 22

ID 23

ID 24

ID 25

Režim Dlaždice – Přirozený režim
Je-li tento režim aktivní, je vynechána část obrazu, která by se normálně zobrazila v mezeře mezi monitory.
Před

Po
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Nastavení pro SÍŤ
Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do hlavní nabídky.

2

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku SÍŤ a stiskněte tlačítko OK.

3

Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte BACK (ZPĚT).

4

Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT (KONEC).
Jakmile se dostanete do předchozí nabídky, stiskněte BACK (ZPĚT).

Následující text popisuje dostupná nastavení možností:

Nastavení
Nastavení sítě

Popis
Konfigurace nastavení sítě.
Nastavení sítě

Stav sítě

Po připojení hardwarového klíče pro síť Wi-Fi se zobrazí
všechny dostupné bezdrátové sítě a můžete se k nim připojit.

Zobrazení stavu sítě.

Možnosti připojení k síti
Nastavení

Popis

Nastavení podle
seznamu AP

Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k bezdrátové síti.

Jednoduché nastavení
(režim tlačítka WPS)

Pokud se jednoduše chcete připojit ke směrovači, stiskněte tlačítko na
bezdrátovém směrovači, který podporuje režim PBC.

ČESKY

1

30

Nastavení ID OBRÁZKU

POZNÁMKA

ČESKY

yyPouze u vybraných modelů.
Položka ID OBRÁZKU se používá pro změnu
nastavení určitého televizoru (zobrazení)
pomocí jednoho přijímače IR pro vícenásobné
sledování. Komunikace je možná mezi monitorem
s přijímačem IR a ostatními monitory pomocí
kabelů RS-232C. Každý monitor je identifikován
pomocí položky Identifikační číslo zařízení.
Pokud pomocí dálkového ovladače přiřadíte
ID OBRÁZKU, bude možné dálkově ovládat
pouze zobrazení se stejným ID OBRÁZKU a
Identifikačním číslem zařízení.
AUDIO
(RGB/DVI)

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C IN

RS-232C IN

RS-232C IN

REMOTE
CONTROL IN

1

Podle schématu níže přiřaďte Identifikační
číslo zařízení nainstalovaným monitorům.
Snímač světla a
signálu IR
kabelů RS-232C
ID OBRÁZKU

2

Pokud chcete přiřadit ID OBRÁZKU, stiskněte
na dálkovém ovladači červené tlačítko ON.

3

Nastavte Identifikační číslo zařízení podle
vlastního výběru.
yyPokud se hodnota Identifikačního čísla zařízení liší od hodnoty ID OBRÁZKU, zařízení
nelze ovládat signálem IR.

yyPokud je například ID OBRÁZKU přiřazeno
k číslu 2, pomocí signálů IR je možné ovládat
pouze pravý horní monitor s identifikačním číslem zařízení 2.
yyPokud stisknete zelené tlačítko OFF u
ID OBRÁZKU u všech monitorů budou
vypnuta. Pokud poté stisknete jakékoliv
tlačítko na dálkovém ovladači, budou moci
být všechny monitory ovládány signálem
IR bez ohledu na jejich Identifikační číslo
zařízení.
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ČESKY

KÓDY IR
yyTato funkce není k dispozici u všech modelů.
yyNěkteré kódy kláves nejsou v závislosti na modelu podporovány.
Kód (Hexa)
08

Funkce

Poznámka
TLAČÍTKO R/C

Power

0B

INPUT

TLAČÍTKO R/C

C4

MONITOR ON

TLAČÍTKO R/C

C5

MONITOR OFF

TLAČÍTKO R/C

95

ENERGY SAVING (

DC

3D

TLAČÍTKO R/C

10 až 19

Číselná klávesa až

TLAČÍTKO R/C

32

1/a/A

TLAČÍTKO R/C

2F

CLEAR

TLAČÍTKO R/C

02

Hlasitost

TLAČÍTKO R/C

03

Hlasitost

TLAČÍTKO R/C

79

ARC

TLAČÍTKO R/C

99

AUTO

TLAČÍTKO R/C

09

MUTE

E0

BRIGHTNESS

(Page NAHORU)

TLAČÍTKO R/C

E1

BRIGHTNESS

(Page DOLŮ)

TLAČÍTKO R/C

4D

PSM

TLAČÍTKO R/C

AA

INFO

TLAČÍTKO R/C

5F

W.BAL

TLAČÍTKO R/C

43

SETTINGS

TLAČÍTKO R/C

40

Nahoru

TLAČÍTKO R/C

41

Dolů

TLAČÍTKO R/C

07

Levá strana

TLAČÍTKO R/C

06

Vpravo

TLAČÍTKO R/C

3F

S.MENU

TLAČÍTKO R/C

44

OK

TLAČÍTKO R/C

28

BACK

TLAČÍTKO R/C

5B

EXIT

TLAČÍTKO R/C

TLAČÍTKO R/C

TLAČÍTKO R/C

TLAČÍTKO R/C

7E
7B

)

TILE

TLAČÍTKO R/C

B1

TLAČÍTKO R/C

B0

TLAČÍTKO R/C

BA

TLAČÍTKO R/C

8F

TLAČÍTKO R/C
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Kód (Hexa)

Funkce

Poznámka

ČESKY

TLAČÍTKO R/C

8E
72

Červené tlačítko (ID ON)

TLAČÍTKO R/C

71

Zelené tlačítko (ID OFF)

TLAČÍTKO R/C

63

Žluté tlačítko

TLAČÍTKO R/C

61

Modré tlačítko

TLAČÍTKO R/C
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yyTuto metodu zvolte, pokud k jednomu počítači chcete připojit více produktů. Pokud k počítači připojíte
více produktů, můžete je ovládat současně.
yyV menu s možnostmi musí být hodnota Set ID (ID produktu) nastavena mezi 1 a 255 (nebo v rozsahu 1 až 1 000) a
nesmí být duplicitní.

Zapojení kabelů
Připojte kabel RS-232C podle obrázku.
yyPro komunikaci mezi počítačem a produktem slouží protokol RS-232C. Produkt lze vypnout nebo zapnout, zvolit zdroj vstupního signálu nebo přizpůsobit menu OSD z počítače.

Monitor 4

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Monitor 3

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Monitor 2

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

4pólový kabel
(prodává se
samostatně)

PC

Monitor 1

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Propojovací
kabel RS-232C

Kabel RS-232C
(prodává se
samostatně)

ČESKY

Ovládání více produktů
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ČESKY

Konfigurace sériového rozhraní
RS-232C
4pólový kabel
4 vodičová konfigurace (standardní kabel RS-232C)

Set

Set
TXD
RXD
GND
IR

RXD
TXD
GND
IR

POZNÁMKA
••Pokud používáte třídrátové připojení
(nestandardní), nelze použít sériové zapojení IR.
••Pokud chcete souběžně ovládat více jednotek,
použijte 3,5mm 4pólové kabely (prodávají se
samostatně).

Kabel RS-232C
8 vodičová konfigurace (standardní kabel RS-232C)

PC
DCD
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

Propojovací
kabel RS-232C
1
2
3
5
4
6
7
8

D-Sub 9
(zásuvka)

1
3
2
5
6
4
8
7

DCD
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

D-Sub 9
(zásuvka)

Komunikační parametry
••Přenosová rychlost: 9 600 b/s
••Datová délka: 8 bitů
••Paritní bit: Není
••Stop bit: 1 bit
••Řízení toku: Není
••Komunikační kód: kód ASCII
••Použijte překřížený (reverzní) kabel.
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Referenční seznam příkazů
DATA
(Hexadecimální)

2

01

Napájení

k

a

00 až 01

02

Výběr vstupu

x

b

Viz [Výběr vstupu]

03

Poměr stran

k

c

Viz [Poměr stran]

04

Úspora energie

j

q

Viz [Úspora energie]

05

Režim obrazu

d

x

Viz [Režim obrazu]

06

Kontrast

k

g

00 až 64

07

Jas

k

h

00 až 64

08

Ostrost

k

k

00 až 64

09

Barva

k

i

00 až 32

10

Barevný tón

k

j

00 až 64

11

Teplota barev

x

u

00 až 64

12

Vodorovná pozice

f

q

00 až 64

13

Svislá pozice

f

r

00 až 64

14

Šířka

f

s

00 až 64

15

Automatická konfigurace

j

u

01

16

Vyvážení

k

t

00 až 64

17

Režim zvuku

d

y

Viz [Režim zvuku]

18

Vypnutí zvuku

k

e

00 až 01

19

Ovládání hlasitosti

k

f

00 až 64

20

Čas 1 (roky/ měsíce/ dny)

f

a

Viz [Čas 1]

21

Čas 2 (hodiny/ minuty/ sekundy)

f

x

Viz [Čas 2]

22

Plán času vypnutí

f

c

00 až 01

23

Plán času zapnutí

f

b

00 až 01

24

Čas vypnutí (režim a čas opakování)

f

e

Viz [Čas vypnutí (režim a čas opakování)]

25

Čas zapnutí (režim a čas opakování)

f

d

Viz [Čas zapnutí (režim a čas opakování)]

26

Vstup času zapnutí

f

u

Viz [Vstup času zapnutí]

27

Automatický pohotovostní režim

m

n

00 až 01

28

Automatické vypnutí

f

g

00 až 01

29

Jazyk

f

i

Viz [Jazyk]

30

Vynulovat

f

k

00 až 02

31

Hodnota teploty

d

n

FF

32

Klávesa

m

c

Viz [Klávesa]

33

Prodleva odpovědi

d

l

FF

34

Kontrola sériového čísla

f

y

FF

ČESKY

PŘÍKAZ
1

36
PŘÍKAZ

ČESKY

1

2

DATA
(Hexadecimální)

35

Verze softwaru

f

z

FF

36

Zisk červené vyvážení bílé

j

m

00 až FE

37

Zisk zelené vyvážení bílé

j

n

00 až FE

38

Zisk modré vyvážení bílé

j

o

00 až FE

39

Odchylka červené při vyvážení bílé

s

x

00 až 7F

40

Odchylka zelené při vyvážení bílé

s

y

00 až 7F

41

Odchylka modré při vyvážení bílé

s

z

00 až 7F

42

Podsvícení

m

g

00 až 64

43

Vypnutí obrazovky

k

d

00 až 01

44

Režim videostěny

d

d

Viz [Režim videostěny]

45

Kontrola režimu videostěny

d

z

FF

46

ID videostěny

d

i

Viz „ID videostěny“.

47

Vodorovná pozice videostěny

d

e

00 až 32

48

Svislá pozice videostěny

d

f

00 až 32

49

Šířka videostěny

d

g

00 až 32

50

Svislá velikost videostěny

d

h

00 až 32

51

Přirozený režim (v režimu videostěny)

d

j

00 až 01

POZNÁMKA
yyBěhem operací využívajících rozhraní USB, například DivX nebo EMF, jsou všechny příkazy kromě
Napájení(ka) a Klávesa(mc) ignorovány a považovány za NG.
yyNěkteré příkazy nejsou v závislosti na modelu podporovány.
yyPříkaz „f f“, který zobrazí stav určitého příkazu, nezobrazí OSD, aby byl kompatibilní s programem
SuperSign.
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Protokol příkazu/odpovědi

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command1]: První příkaz pro ovládání monitoru.
* [Command2]: Druhý příkaz pro ovládání monitoru.
* [Set ID]: P
 oužívá se pro výběr monitoru, který chcete ovládat. A Set ID monitoru je možné přiřadit každému
monitoru v rozsahu 1 až 255 (01H až FFH), nebo v rozsahu 1 až 1 000 (001H až 3e8H) u určitých modelů
v nabídce OPTION v menu OSD. Volba „00H“ nebo „000H“ pro identifikační číslo monitoru umožní současné
ovládání všech připojených monitorů. (U některých modelů nemusí být podporována.)
* [Data]: P
 řenese data příkazu.
Počet dat se může v závislosti na příkazu zvýšit.
* [Cr]: Návrat na začátek řádku. ASCII kód „0x0D“.
* [ ]: Mezera. Odpovídá '0x20' v kódu ASCII.

Acknowledgement (Potvrzení)
[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Pokud produkt správně přijme data, pošle potvrzení (ACK) ve výše uvedeném formátu. Jestliže jsou data v režimu
načtení dat, indikuje data zobrazující aktuální stav. Jestliže jsou data v režimu čtení dat, indikuje jednoduše data
odeslaná z PC.
* Pokud je odeslán příkaz s ID monitoru „00“ (=0x00) nebo „000“ (=0x000), je reflektován na všech monitorech
a neodesílají se žádná potvrzení (ACK).
* Pokud je v ovládacím režimu odeslána prostřednictvím rozhraní RS-232C hodnota dat „FF“, lze zkontrolovat aktuální
hodnotu nastavení funkce (pouze u některých funkcí).
* Některé příkazy nejsou v závislosti na modelu podporovány.

ČESKY

Transmission (Příkazová sekvence)

38
01. Napájení (Příkaz: k a)
Slouží k ovládání zapnutí a vypnutí displeje.

04. Úspora energie (Příkaz: j q)
Slouží k nastavení funkce Úspora energie.

ČESKY

Příkazová sekvence

Příkazová sekvence

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

00: Vypnuto
01: Zapnuto

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

Potvrzení
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Signál potvrzení bude řádně odeslán pouze v případě, že je
monitor plně zapnut.
* Mezi příkazovou sekvencí a signálem potvrzení může dojít
k určité časové prodlevě.

00: Vypnuto
01: Minimálně
02: Střední
03. Maximálně
04: Automaticky
05. Vypnout obrazovku
Potvrzení
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** V závislosti na modelu nemusí být podporována.

02. Výběr vstupu (Příkaz: x b)
Slouží k výběru vstupního zdroje displeje.
Příkazová sekvence
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

20: Externí vstup (AV)
40: Komponentní
60: RGB
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
A0: HDMI (HDMI1) (PC)
91: HDMI 2/OPS (DTV)
A1: HDMI 2/OPS (PC)
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
C0: DP (DTV)
D0: DP (PC)

05. Režim obrazu (Příkaz: d x)
Slouží k výběru režimu obrazu.
Příkazová sekvence
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

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

Potvrzení

* Některé vstupní signály nemusí být v závislosti na modelu
podporovány.

03. Poměr stran (Příkaz: k c)
Nastavení formátu obrazovky.

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

06. Kontrast (Příkaz: k g)
Slouží k nastavení ostrosti obrazu.

Příkazová sekvence

Příkazová sekvence

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

01: 4:3
02: 16:9
04: Zvětšený (HDMI DTV)
09: Pouze skenování (nad 720p) (HDMI DTV)
10 až 1F: Cinema Zoom 1 až 16 (HDMI DTV)
* Dostupné typy dat se mohou lišit podle vstupního signálu.
Další informace naleznete v části o poměru stran v návodu
k obsluze.
*Poměr stran se může lišit v závislosti na konfiguraci vstupu
konkrétního modelu.
Potvrzení
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

00: Živý
01: Standardní
02. Kino
03. Sport
04: Hra
05: Expert1
06: Expert2
08: APS
11: Kalibrace

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

00 až 64: Kontrast 0 až 100
Potvrzení
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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07. Jas (Příkaz: k h)
Úprava jasu obrazovky.

10. Barevný tón (Příkaz: k j)
Pro nastavení barevného tónu.
Příkazová sekvence

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

00 až 64: Jas 0 až 100

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

Potvrzení

Potvrzení

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

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

08. Ostrost (Příkaz: k k)
Pro nastavení ostrosti obrazu.
* Tato funkce je k dispozici pouze pro vstup AV/Komponentní.

11. Teplota barev (Příkaz: x u)
Přizpůsobení teploty barev obrazovky.
Příkazová sekvence
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Příkazová sekvence
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 až 64: Barevný tón R50 až G50

Data

00 až 32: Ostrost 0 až 50

00 až 64: Teplé barvy 50 až Chladné barvy 50
Potvrzení
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

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

09. Barva (Příkaz: k i)
Přizpůsobení barev obrazovky.

12. Vodorovná pozice (Příkaz: f q)
Slouží k nastavení vodorovné pozice obrazovky.
Tato funkce je dostupná pouze, pokud je Režim videostěny
nastaven na hodnotu Vypnuto.
* Provozní rozsah se mění podle rozlišení vstupu RGB.
(K dispozici pouze pro vstup RGB-PC.)

Příkazová sekvence

Příkazová sekvence

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

00 až 64: Barevnost 0 až 100
Potvrzení
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

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

00 až 64: min. -50 (vlevo) až max. 50 (vpravo)
Potvrzení
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

ČESKY

Příkazová sekvence
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13. Svislá pozice (Příkaz: f r)
Slouží k nastavení svislé pozice obrazovky.
Tato funkce je dostupná pouze, pokud je Režim videostěny
nastaven na hodnotu Vypnuto.
* Provozní rozsah se mění podle rozlišení vstupu RGB.
(K dispozici pouze pro vstup RGB-PC.)
Příkazová sekvence

16. Vyvážení (Příkaz: k t)
Přizpůsobení vyvážení zvuku.
Příkazová sekvence
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Potvrzení

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

00 až 64: Levý kanál 50 až Pravý kanál 50

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

00 až 64: min. -50 (Bottom) až max. 50 (Top)
Potvrzení
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Šířka (Příkaz: f s)
Slouží k nastavení šířky obrazovky.
Tato funkce je dostupná pouze, pokud je Režim videostěny
nastaven na hodnotu Vypnuto.
* Provozní rozsah se mění podle rozlišení vstupu RGB.
(K dispozici pouze pro vstup RGB-PC.)
Příkazová sekvence

17. Režim zvuku (Příkaz: d y)
Slouží k výběru režimu zvuku.
Příkazová sekvence
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

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

00 – 64: Min. -50 (snížit) – Max. 50 (rozšířit)
Potvrzení

Potvrzení

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

15. Automatická konfigurace (Příkaz: j u)
Slouží k automatické úpravě pozice obrazu a minimalizaci jeho
chvění.
(K dispozici pouze pro vstup RGB-PC.)

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

18. Vypnutí zvuku (Příkaz: k e)
Slouží k ovládání funkce Vypnout zvuk (zapnuto/vypnuto).
Příkazová sekvence

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

01: Nastavit

01: Standardní
02: Hudba
03: Kino
04: Sport
05: Hra
07: Novinky

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

00 : Vypnout zvuk (Hlasitost vypnuta)
01 : Aktuální hlasitost (Hlasitost zapnuta)

Potvrzení

Potvrzení

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

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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19. Ovládání hlasitosti (Příkaz: k f)
Slouží k nastavení hlasitosti přehrávání.

22. Plán času vypnutí (Příkaz: f c)
Aktivuje/deaktivuje plán času vypnutí.
Příkazová sekvence

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

00 až 64: Hlasitost 0 až 100

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

Potvrzení

Potvrzení

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

20. Čas 1 (roky/ měsíce/ dny) (Příkaz: f a)
Slouží k nastavení hodnot položky Čas 1 (roky/měsíce/dny).

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

23. Plán času zapnutí (Příkaz: f b)
Aktivuje/deaktivuje plán času zapnutí.

Příkazová sekvence

Příkazová sekvence

[f ][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
00 až 1E: 2010 až 2040
Data2
01 až 0C: leden až prosinec
Data3
01 až 1F: 1 až 31
* Chcete-li zkontrolovat hodnoty položky Čas 1 (rok/měsíc/den),
zadejte „fa [Set ID] ff“.
Potvrzení
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. Čas 2 (hodiny/ minuty/ sekundy) (Příkaz: f x)
Pro nastavení hodnot položky Čas 2(Hodina/ Minuta/ Sekunda).
Příkazová sekvence
[f ][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
00 až 17: 00 až 23 hodin
Data2
00 až 3B: 00 až 59 minut
Data3
00 až 3B: 00 až 59 sekund
* Chcete-li zkontrolovat hodnoty položky Čas 2 (hodina/minuta/
sekunda), zadejte „fx [Set ID] ff“
* Tento příkaz nebude fungovat, pokud položka Čas 1 (rok/
měsíc/den) nebyla předem nastavena.
Potvrzení
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

00: Vypnuto
01: Zapnuto

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

00: Vypnuto
01: Zapnuto
Potvrzení
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

ČESKY

Příkazová sekvence
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24. Čas vypnutí (režim a čas opakování) (Příkaz: f e)
Slouží k nastavení funkce Čas vypnutí (režim a čas opakování).

ČESKY

Příkazová sekvence
[f ][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
1. f1h až f7h (načíst data)
F1: Načíst 1. údaj funkce Čas vypnutí
F2: Načíst 2. údaj funkce Čas vypnutí
F3: Načíst 3. údaj funkce Čas vypnutí
F4: Načíst 4. údaj funkce Čas vypnutí
F5: Načíst 5. údaj funkce Čas vypnutí
F6: Načíst 6. údaj funkce Čas vypnutí
F7: Načíst 7. údaj funkce Čas vypnutí
2. e1h až e7h (vymazat jeden index), e0h (vymazat všechny
indexy)
E0: Vymazat všechna data funkce Čas vypnutí
E1: Vymazat 1. údaj funkce Čas vypnutí
E2: Vymazat 2. údaj funkce Čas vypnutí
E3: Vymazat 3. údaj funkce Čas vypnutí
E4: Vymazat 4. údaj funkce Čas vypnutí
E5: Vymazat 5. údaj funkce Čas vypnutí
E6: Vymazat 6. údaj funkce Čas vypnutí
E7: Vymazat 7. údaj funkce Čas vypnutí
3. 01h až 06h (nastavit den v týdnu pro funkci Čas vypnutí)
00: Vypnuto
01: Jednou
02. Denně
03: Pondělí až pátek
04: Pondělí až sobota
05: Sobota až neděle
06. Neděle
07. Pondělí
08. Úterý
09. Středa
0A. Čtvrtek
0B. Pátek
0C. Sobota
Data2 00 až 17: 00 až 23 hodin
Data3 00 až 3B: 00 až 59 minut
* Chcete-li načíst nebo vymazat seznam funkce Čas vypnutí,
nastavte FFH pro [Data2] a [Data3].
(Příklad 1: fe 01 f1 ff ff – načtení 1. údaje funkce Čas vypnutí.)
(Příklad 2: fe 01 e1 ff ff – vymazání 1. údaje funkce Čas vypnutí.)
(Příklad 3: fe 01 04 02 03 – nastavení funkce Čas vypnutí na
„pondělí až sobota, 02:03“.)
* Tato funkce je podporována pouze tehdy, když jsou nastavené
hodnoty 1 (rok/měsíc/den) a 2 (hodina/minuta/sekunda).

25. Čas zapnutí (režim a čas opakování) (Příkaz: f d)
Slouží k nastavení funkce Čas zapnutí (režim a čas opakování).
Příkazová sekvence
[f ][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
1. f1h až f7h (načíst data)
F1: Načíst 1. údaj funkce Čas zapnutí
F2: Načíst 2. údaj funkce Čas zapnutí
F3: Načíst 3. údaj funkce Čas zapnutí
F4:Načíst 4. údaj funkce Čas zapnutí
F5: Načíst 5. údaj funkce Čas zapnutí
F6: Načíst 6. údaj funkce Čas zapnutí
F7: Načíst 7. údaj funkce Čas zapnutí
2. e1h až e7h (vymazat jeden index), e0h (vymazat všechny
indexy)
E0: Vymazat všechna data funkce Čas zapnutí
E1: Vymazat 1. údaj funkce Čas zapnutí
E2: Vymazat 2. údaj funkce Čas zapnutí
E3: Vymazat 3. údaj funkce Čas zapnutí
E4: Vymazat 4. údaj funkce Čas zapnutí
E5: Vymazat 5. údaj funkce Čas zapnutí
E6: Vymazat 6. údaj funkce Čas zapnutí
E7: Vymazat 7. údaj funkce Čas zapnutí
3. 01h až 06h (nastavit den v týdnu pro funkci Čas zapnutí)
00: Vypnuto
01: Jednou
02. Denně
03: Pondělí až pátek
04: Pondělí až sobota
05: Sobota až neděle
06. Neděle
07. Pondělí
08. Úterý
09. Středa
0A. Čtvrtek
0B. Pátek
0C. Sobota
Data2 00 až 17: 00 až 23 hodin
Data3 00 až 3B: 00 až 59 minut
* Chcete-li načíst nebo vymazat seznam funkce Čas vypnutí,
nastavte FFH pro [Data2] a [Data3].
(Příklad 1: fd 01 f1 ff ff – načtení 1. údaje funkce Čas zapnutí.)
(Příklad 2: fd 01 e1 ff ff – vymazání 1. údaje funkce Čas zapnutí.)
(Příklad 3: fd 01 04 02 03 – nastavení funkce Čas zapnutí na
„pondělí až sobota, 02:03“.)
* Tato funkce je podporována pouze tehdy, když jsou nastavené
hodnoty 1 (rok/měsíc/den) a 2 (hodina/minuta/sekunda).

Potvrzení

Potvrzení

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

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
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28. Automatické vypnutí (Příkaz: f g)
Slouží k nastavení funkce Automatické vypnutí.
Příkazová sekvence

Příkazová sekvence
[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]

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

[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Data2][Cr]
Data (Přidat plán)
20: Externí vstup (AV)
40: Komponentní
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
91: HDMI 2/OPS (DTV)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
Data1
1. f1h až f4h (načíst data)
F1: Vybrat 1. vstup plánu
F2: Vybrat 2. vstup plánu
F3: Vybrat 3. vstup plánu
F4: Vybrat 4. vstup plánu
F5: Vybrat 5. vstup plánu
F6: Vybrat 6. vstup plánu
F7: Vybrat 7. vstup plánu
Data2
* Chcete-li načíst vstup plánu, zadejte FFH pro [Data2].
Pokud není při pokusu o přečtení či změnu dat plánu pro
[Data1] k dispozici žádný plán, bude zobrazen text NG a operace
se nezdaří.
(Příklad 1: fu 01 60 – přesunutí každého vstupu plánu o jeden
řádek dolů a uložení 1. vstupu plánu v režimu RGB.)
(Příklad 2: fu 01 f1 ff – načtení 1. vstupu plánu.)
* Tato funkce je podporována pouze v případě, že jsou
nastaveny hodnoty 1 (rok/měsíc/den), 2 (hodina/minuta/
sekunda) a Čas zapnutí (Režim opakování/čas).
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.
Potvrzení
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

00: Vypnuto (nevypínat po 15 min.)
01: Zapnuto (vypnout po 15 min.)
Potvrzení
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

29. Jazyk (Příkaz: f i)
Slouží k nastavení jazyka nabídky OSD.
Příkazová sekvence
[f ][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Čeština
01: Dánština
02: Němčina
03: Angličtina
04: Španělština (EU)
05: Řečtina
06: Francouzština
07: Italština
08: Nizozemština
09: Norština
0A: Portugalština
0B: Portugalština (BR)
0C: Ruština
0D: Finština
0E: Švédština
0F: Korejština
10: Kantonská čínština (Kantonština)
11: Japonština
12: Čínština (Mandarinština)
13: Arabština
Potvrzení

27. Automatický pohotovostní režim (Příkaz: m n)
Souží k nastavení funkce Automatický pohotovostní režim.
Příkazová sekvence
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Vypnuto (Nevypínat po 4 hodinách)
01: 4 hodiny (Vypnout po 4 hodinách)
02: 6 hodiny (Vypnout po 6 hodinách)
03: 8 hodiny (Vypnout po 8 hodinách)
Potvrzení
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* V závislosti na modelu nemusí být podporována.

ČESKY

26. Vstup času zapnutí (Příkaz: f u)
Přidá novou položku plánu výběrem vstupu pro aktuální
nastavení časovače zapnutí.
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30. Vynulovat (Příkaz: f k)
Provedení funkcí Obnovení nastavení obrazu, Obnovení
nastavení obrazovky, Obnovení nastavení zvuku a Obnovení
výchozího nastavení.
(Obnovení nastavení obrazovky je možné provést pouze ve
vstupním režimu RGB.)
Příkazová sekvence

33. Prodleva odpovědi (Příkaz: d l)
Slouží k ověření doby používání panelu.
Příkazová sekvence
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Potvrzení

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

00: Obnov. nast. obr.
01: Výchozí nastavení obrazovky
02: Obnovit výchozí nastavení
03: Výchozí nastavení zvuku

FF: Načtení stavu

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Návratová hodnota dat je doba provozu v hodinách.

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

31. Hodnota teploty (Příkaz: d n)
Kontrola hodnoty vnitřní teploty.

34. Kontrola sériového čísla (Příkaz: f y)
Slouží ke kontrole sériového čísla.
Příkazová sekvence

Příkazová sekvence
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

FF: Kontrola stavu

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

Potvrzení

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

FF: Kontrola sériového čísla produktu

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Formát dat je kód ASCII.

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
* Teplota je zobrazena hexadecimálně.

32. Klávesa (Příkaz: m c)
Slouží k odeslání kódu klávesy infračerveného dálkového
ovladače.

35. Verze softwaru (Příkaz: f z)
Slouží ke kontrole verze softwaru.
Příkazová sekvence

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

IR_KEY_CODE (Kód tlačítka)
Potvrzení
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Kód klávesy – viz Infračervený kód .
* Některé kódy kláves nejsou v závislosti na modelu
podporovány.

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

FF: Kontrola verze softwaru
Potvrzení
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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36. Zisk červné vyvážení bílé (Příkaz: j m)
Slouží k nastavení funkce Zisk červené vyvážení bílé.
Příkazová sekvence

Transmission

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

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

00 až FE: Zisk červené 0 až 254
Potvrzení

Data

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

00 až 7F: Odchylka červené 0 až 127
FF: Potvrzuje hodnotu odchylky červené
Potvrzení
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

37. Zisk zelené vyvážení bílé (Příkaz: j n)
Slouží k nastavení funkce Zisk zelené vyvážení bílé.

40. White Balance Green Offset (Odchylka zelené při
vyvážení bílé) (Command: s y)
Upraví odchylku zelené při vyvážení bílé.

Příkazová sekvence

Transmission

[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 až FE: Zisk zelené 0 až 254

[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

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

00 až 7F: Odchylka zelené 0 až 127
FF: Potvrzuje hodnotu odchylky zelené
Potvrzení
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

41. White Balance Blue Offset (Odchylka modré při vyvážení

38. Zisk modré vyvážení bílé (Příkaz: j o)
Slouží k nastavení funkce Zisk modré vyvážení bílé.
Příkazová sekvence
[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 až FE: Zisk modré 0 až 254
Potvrzení
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

bílé) (Command: s z)
Upraví odchylku modré při vyvážení bílé.
Transmission
[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 až 7F: Odchylka modré 0 až 127
FF: Potvrzuje hodnotu odchylky modré
Potvrzení
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

ČESKY

39. White Balance Red Offset (Odchylka červené při
vyvážení bílé) (Command: s x)
Upraví odchylku červené při vyvážení bílé.
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42. Podsvícení (Příkaz: m g)
Slouží k nastavení podsvícení obrazovky.

45. Kontrola režimu videostěny (Příkaz: d z)
Kontrola stavu režimu videostěny.

ČESKY

Příkazová sekvence

Příkazová sekvence

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

00 až 64: Podsvícení 0 až 100

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
FF: Kontrola stavu režimu videostěny.
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.

Potvrzení

Potvrzení

[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.

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

43. Vypnutí obrazovky (Příkaz: k d)
Zapne nebo vypne obrazovku.

46. ID videostěny (Příkaz: d i)
Nastavit ID videostěny.

Příkazová sekvence

Příkazová sekvence

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

00: Zapne obrazovku.
01: Vypne obrazovku.
Potvrzení
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

00: Režim videostěny vypnut
01: Režim videostěny zapnut
00 až 0F: řádek videostěny
00 až 0F: sloupec videostěny

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

01 až E1: ID videostěny 01 až 225**
FF: zkontrolovat ID videostěny
** Data nelze nastavit mimo (řádek videostěny) x (sloupec
videostěny).
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.
Potvrzení
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*NG bude vráceno, pokud jsou data mimo (sloupec videostěny)
x (řádek videostěny), kromě 0xFF.

44. Režim videostěny (Příkaz: d d)
Slouží k nastavení režimu videostěny a hodnot sloupců a řádků
videostěny.
Příkazová sekvence
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
00 až FF: 1. bajt – řádek videostěny
2. bajt – sloupec videostěny
*00, 01, 10, 11 znamená Režim videostěny vypnut.
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.
Potvrzení
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47. Vodorovná pozice videostěny (Příkaz: d e)
Slouží k nastavení vodorovné pozice videostěny.
* Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je možnost
Přirozený režim v režimu videostěny nastavena na hodnotu
Vypnuto a režim videostěny nastaven na hodnotu Zapnuto.
Příkazová sekvence
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 to 32: -50 (vlevo) až 0 (vpravo)
*Hodnoty vlevo/vpravo jsou závislé na šířce videostěny.
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.
Potvrzení
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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[d][f ][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
0 až 32: 0 (Bottom) až 50 (Top)
*Hodnoty Bottom/Top jsou závislé na svislé velikosti videostěny.
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.
Potvrzení
[f ][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

49. Šířka videostěny (Příkaz: d g)
Nastavení šířky videostěny.
* Před nastavením šířky videostěny nastavte vodorovnou pozici
videostěny na 0 x 32.
* Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je možnost
Přirozený režim v režimu videostěny nastavena na hodnotu
Vypnuto a režim videostěny nastaven na hodnotu Zapnuto.
Příkazová sekvence
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 až 32: 0 až 50
** V závislosti na modelu nemusí být podporována.
Potvrzení
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

50. Svislá velikost videostěny (Příkaz: d h)
Slouží k nastavení svislé velikosti videostěny.
*Před nastavením svislé velikosti videostěny nastavte svislou
pozici videostěny na 0 x 00.
* Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je možnost
Přirozený režim v režimu videostěny nastavena na hodnotu
Vypnuto a režim videostěny nastaven na hodnotu Zapnuto.
Příkazová sekvence
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 až 32: 0 až 50

** V závislosti na modelu nemusí být podporována.
Potvrzení
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

51. Přirozený režim (v režimu videostěny) (Příkaz: d j)
Aby se dosáhlo přirozeného zobrazení, je vynechána část
obrazu, která by se normálně zobrazila v mezeře mezi monitory.
Příkazová sekvence
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Vypnuto
01: Zapnuto
Potvrzení
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

ČESKY

48. Svislá pozice videostěny (Příkaz: d f)
Slouží k nastavení svislé pozice videostěny.
* Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je možnost
Přirozený režim v režimu videostěny nastavena na hodnotu
Vypnuto a režim videostěny nastaven na hodnotu Zapnuto.
Příkazová sekvence

