PŘÍRUČKA K SOFTWARU
(pro systémy
Windows, Mac)

Než začnete zařízení používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze a poté jej uchovejte pro pozdější
použití.

www.lg.com
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PRŮVODCE FUNKCEMI (PRO SYSTÉMY WINDOWS)
• Informace o ovladačích a softwaru, které tento model podporuje, naleznete v návodu k obsluze.

ČESKY

• Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.

Windows Software
Ovladač monitoru
• Priorita instalace : Doporučeno
• Použití : Úprava rozlišení a frekvence monitoru.

Ovladač ASM
(Týká se pouze modelů podporujících software Thunderbolt ( ))
• Priorita instalace : Požadována
• Použití : Soubor ovladače používaný při přenosu dat přes port Thunderbolt ( ) v operačním systému Windows.

Postup instalace
• Instalace z dodaného disku CD

: Vložte dodaný disk CD s uživatelskou příručkou do jednotky CD v počítači a nainstalujte ovladače.

• Stahování z webu společnosti LG Electronics.

: www.lg.com

OnScreen Control
• Priorita instalace : Doporučeno
• Použití : S
 oftware je poskytnut, aby mohly být na počítači ovládány důležité funkce monitoru, včetně režimu rozdělení

obrazovky a nastavení režimu obrazu pro všechny softwarové programy.

Postup instalace
• Instalace z dodaného disku CD

: Vložte dodaný disk CD s návodem do jednotky CD v počítači a nainstalujte program OnScreen Control.

• Stahování z webu společnosti LG Electronics.

: www.lg.com
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Postup spuštění

1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce na ploše.
2 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Klikněte na možnost Start Program
(Spustit program).

1

2

Použití
• Monitor Control (Ovládání monitoru)

-- Ovládat můžete základní funkce v nabídce nastavení, jako je Volume (Hlasitost), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast),
Ratio (Poměr stran) a Picture Mode (Režim obrazu).

• My Display Presets (Moje předvolby zobrazení)

-- Možnost My Display Presets (Moje předvolby zobrazení) umožňuje přednastavit příslušný režim obrazu pro všechny
jednotlivé softwarové programy nainstalované v počítači. Když spustíte aplikaci, pro kterou jste již zvolili režim obrazu
v možnosti My Display Presets (Moje předvolby zobrazení), zobrazení monitoru se změní na přednastavený režim obrazu.
Můžete také přidávat jiné než výchozí aplikace. Vyberte možnost Add Application (Přidat aplikaci) a přednastavte režim
obrazu pro další aplikace.

ČESKY

1 Připojte monitor LG, který podporuje software OnScreen Control k počítači.
2 Spusťte software OnScreen Control.
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• Screen Split

-- Snadno můžete uspořádat více oken pomocí poskytnutého rozvržení rozdělení obrazovky.
ČESKY
• Settings (Nastavení)

-- Můžete konfigurovat nastavení pro OnScreen Control.
-- Možnost Settings (Nastavení) obsahuje funkce, jako je Auto Start (Automatické spuštění), Auto Update (Automatická
aktualizace) a Adjust Resolution (Upravit rozlišení), a umožňuje přístup k možnosti Help (Nápověda) a OnScreen
Control Information (OnScreen Control informacím).
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Dual Controller (software pro sdílení klávesnice/myši)

pro systémy Windows, Mac

pro systémy Windows, Mac

Obrazovka

Obrazovka

Počítač 1

Počítač 2
Směrovač
(Pevné/bezdrátové)

Postup instalace
Stahování z webu společnosti LG Electronics.
: www.lg.com

Postup spuštění
1 Připojte počítač k síti.
2 Připojte monitor LG, který podporuje software Dual Controller k počítači.
3 Spusťte software Dual Controller.
1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce na ploše.
2 Klikněte na ikonu v pravé dolní části obrazovky počítače a následně klikněte na možnost Open Dual Controller (Otevřít
software Dual Controller).

1

2

ČESKY

(Týká se pouze modelů podporujících software Dual Controller)
• Priorita instalace : Volitelná
• Použití : Sdílení myši a klávesnice mezi počítači připojenými ke stejné síti; přenos souborů (pokud jsou systémy Windows a Mac
OS kompatibilní).
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Použití
ČESKY

1 Zkontrolujte síťové připojení.
Ujistěte se, že počítače, které chcete ovládat prostřednictvím sdílení klávesnice/myši, jsou připojeny směrovačem ke stejné
síti LAN.
-- Monitor LG, který podporuje software Dual Controller, musí být připojený k počítači, který bude spuštěn v režimu Hlavní
počítač.
-- Software Dual Controller může používat pouze jeden uživatel v síti. Software Dual Controller lze také používat v kancelářích.
Je však doporučeno, aby jej používal pouze jeden uživatel.
-- Software Dual Controller nemusí při hraní her správně fungovat.
2 Spusťte software Dual Controller na počítači, který funguje v režimu Hlavní počítač.
: kněte na tlačítko Main PC (Hlavní počítač) na počítači, jehož klávesnice a myš budou sdíleny.

3 Spusťte software Dual Controller na počítači Vedlejší počítač v režimu Vedlejší počítač.
: Klikněte na tlačítko Sub PC (Vedlejší počítač) na počítači, který chcete ovládat.

4 Klikněte na tlačítko Apply Dual Controller (Použít software Dual Controller) na počítači Hlavní počítač.
: Počítač Sub PC (Vedlejší počítač) je automaticky vyhledán na obrazovce počítače v režimu Hlavní počítač. Klikněte na
tlačítko Apply Dual Controller (Použít software Controller) na obrazovce počítače v režimu Hlavní počítač.
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• Posunete-li kurzor myši z obrazovky počítače Hlavní počítač na obrazovku počítače Vedlejší počítač, můžete používat

ČESKY

klávesnici a myš počítače Hlavní počítač na počítači Vedlejší počítač.
-- Umístění počítače Hlavní počítač a počítače Vedlejší počítač můžete v nabídce PC Position Control (Ovládání umístnění
počítače) na kartě Option (Možnosti) softwaru Dual Controller upravit na Left (Vlevo) / Right (Vpravo) nebo Right
(Vpravo) / Left (Vlevo).
-- Doporučujeme, abyste počítač Vedlejší počítač nastavili tak, aby se jeho obrazovka zobrazovala pouze na monitoru.
-- Je-li k dispozici aktivní připojení k internetu, software Dual Controller se při spuštění automaticky aktualizuje na nejnovější
verzi.
-- Software Dual Controller nemusí být dostupný na některých webových stránkách a sítích v závislosti na jejich zásadách
zabezpečení.
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True Color Pro (software sloužící ke kalibraci barev monitoru)
ČESKY

(Týká se pouze modelů podporujících software True Color Pro)
• Priorita instalace : Volitelná
• Použití : Provede kalibraci barev na výstupu monitoru pomocí funkce pro kalibraci hardwaru.
• Je vyžadován samostatná kalibrátor.
-- Použitelné kalibrátory : Kalibrátor LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design a i1Pro2
• Program True Color Pro nemusí podporovat režim PBP.
• Sériové zapojení není podporováno.
• Kalibraci se doporučuje provést až po vypnutí funkce duálního monitoru.

Postup instalace
Stahování z webu společnosti LG Electronics.
: www.lg.com

Postup spuštění
1 Připojte monitor k počítači pomocí kabelu USB.
2 Připojte kalibrátor k portu USB IN počítače nebo monitoru.
3 Spusťte program True Color Pro.
1 Dvakrát klikněte na ikonu na ploše.
2 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Klikněte na možnost Start Program
(Spustit program).

1

2
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Použití
• Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v Help (Nápovědě) programu.

ČESKY

Spouštěcí obrazovka programu True Color Pro.

Obrazovka spuštění kalibrace.
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PRŮVODCE FUNKCEMI (PRO SYSTÉM MAC)
• Informace o ovladačích a softwaru, které tento model podporuje, naleznete v návodu k obsluze.

ČESKY

• Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.

Mac Software
OnScreen Control
• Priorita instalace : Doporučeno
• Použití : S
 oftware je poskytnut, aby mohly být na počítači ovládány důležité funkce monitoru, včetně režimu rozdělení

obrazovky a nastavení režimu obrazu pro všechny softwarové programy.

Postup instalace
• Instalace z dodaného disku CD

: Vložte dodaný disk CD s návodem do jednotky CD v počítači a nainstalujte program OnScreen Control.

• Stahování z webu společnosti LG Electronics.

: www.lg.com

Postup spuštění
1 Připojte monitor LG, který podporuje software OnScreen Control k počítači.
2 Spusťte software OnScreen Control.
1 Finder (Vyhledávač) → Applications (Aplikace) → Spustit software OnScreen Control

TrueColorPro

2 Na panelu s nabídkou klikněte na ikonu pro OnScreen Control a poté klikněte na možnost Start Program (Spustit program).

3 Vyhledejte výraz OnScreen Control ve vyhledávači Spotlight.
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Použití
• Monitor Control (Ovládání monitoru)

• My Display Presets (Moje předvolby zobrazení)

-- Možnost My Display Presets (Moje předvolby zobrazení) umožňuje přednastavit příslušný režim obrazu pro všechny
jednotlivé softwarové programy nainstalované v počítači. Když spustíte aplikaci, pro kterou jste již zvolili režim obrazu
v možnosti My Display Presets (Moje předvolby zobrazení), zobrazení monitoru se změní na přednastavený režim obrazu.
Můžete také přidávat jiné než výchozí aplikace. Vyberte možnost Add Application (Přidat aplikaci) a přednastavte režim
obrazu pro další aplikace.

• Screen Split

-- Snadno můžete uspořádat více oken pomocí poskytnutého rozvržení rozdělení obrazovky.

ČESKY

-- Ovládat můžete základní funkce v nabídce nastavení, jako je Volume (Hlasitost), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast),
Ratio (Poměr stran) a Picture Mode (Režim obrazu).
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• Settings (Nastavení)

ČESKY

-- Můžete konfigurovat nastavení pro OnScreen Control.
-- Možnost Settings (Nastavení) obsahuje funkce, jako je Auto Start (Automatické spuštění), Auto Update (Automatická
aktualizace) a Adjust Resolution (Upravit rozlišení), a umožňuje přístup k možnosti Help (Nápověda) a OnScreen
Control Information (OnScreen Control informacím).

Dual Controller (software pro sdílení klávesnice/myši)
(Týká se pouze modelů podporujících software Dual Controller)
• Priorita instalace : Volitelná
• Použití : Sdílení myši a klávesnice mezi počítači připojenými ke stejné síti; přenos souborů (pokud jsou systémy Windows a Mac
OS kompatibilní).
(pro systémy Windows, Mac)

(pro systémy Windows, Mac)

Obrazovka

Obrazovka

Počítač 1

Počítač 2
Směrovač
(Pevné/bezdrátové)
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Postup instalace

1 Po spuštění instalačního programu klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Během instalace musíte přijmout podmínky
licenční smlouvy.

2 Zadejte heslo superuživatele a klikněte na tlačítko Install Software (Instalovat software).

3 Kliknutím na tlačítko Restart (Restartovat) dokončete instalaci.

ČESKY

Stahování z webu společnosti LG Electronics.
: www.lg.com
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Postup spuštění
ČESKY

1
2
3
1

Připojte počítač k síti.
Připojte monitor LG, který podporuje software Dual Controller k počítači.
Spusťte software Dual Controller.
Finder (Vyhledávač) → Applications (Aplikace) → Spustit software Dual Controller

2 K
 likněte na ikonu softwaru Dual Controller a následně klikněte na možnost Open Dual Controller (Otevřít software Dual
Controller).

3 Vyhledejte software Dual Controller ve vyhledávači Spotlight.

Použití
Pokyny pro spuštění softwaru Dual Controller pro operační systém Mac jsou shodné s pokyny pro spuštění softwaru Dual
Controller pro operační systém Windows. Viz pokyny pro software Dual Controller pro operační systém Windows.
-- Počítač, jehož klávesnice a myš budou sdíleny, musí být spuštěn v režimu Hlavní počítač.
-- Monitor LG, který podporuje software Dual Controller, musí být připojený k počítači, který bude spuštěn v režimu Hlavní
počítač.
-- Počítač, který chcete ovládat softwarem Dual Controller, musí být spuštěn v režimu Vedlejší počítač.
-- Software Dual Controller může používat pouze jeden uživatel v síti.
-- Software Dual Controller nemusí při hraní her správněfungovat.
-- Doporučujeme, abyste počítač Vedlejší počítač nastavili tak, aby se jeho obrazovka zobrazovala pouze na monitoru.
-- Je-li k dispozici aktivní připojení k internetu, software Dual Controller se při spuštění automaticky aktualizuje na nejnovější
verzi.
-- Software Dual Controller nemusí být dostupný na některých webových stránkách a sítích v závislosti na jejich zásadách
zabezpečení.
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True Color Pro (software sloužící ke kalibraci barev monitoru)

Postup instalace
Stahování z webu společnosti LG Electronics.
: www.lg.com
1 Po spuštění instalačního programu klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Během instalace musíte přijmout podmínky
licenční smlouvy.

2 Zadejte heslo superuživatele a klikněte na tlačítko Install Software (Instalovat software).

3 Kliknutím na tlačítko Restart (Restartovat) dokončete instalaci.

ČESKY

(Týká se pouze modelů podporujících software True Color Pro)
• Priorita instalace : Volitelná
• Použití : Provede kalibraci barev na výstupu monitoru pomocí funkce pro kalibraci hardwaru.
• Je vyžadován samostatná kalibrátor.
-- Použitelné kalibrátory : Kalibrátor LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design a i1Pro2
• Program True Color Pro nemusí podporovat režim PBP.
• Sériové zapojení není podporováno.
• Kalibraci se doporučuje provést až po vypnutí funkce duálního monitoru.
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Postup spuštění
ČESKY

1
2
3
1

Připojte monitor k počítači pomocí kabelu USB.
Připojte kalibrátor k portu USB IN počítače nebo monitoru.
Spusťte program True Color Pro.
Finder (Vyhledávač) → Applications (Aplikace) → Spustit program True Color Pro

True Color Pro

2 Klikněte na ikonu True Color Pro na panelu menu a klikněte na tlačítko Start Program (Spustit program).

3 Vyhledejte výraz True Color Pro ve vyhledávači Spotlight.
True Color Pro

Použití
• Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v Help (Nápovědě) programu.

Spouštěcí obrazovka programu True Color Pro.

Obrazovka spuštění kalibrace.

