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English

You can download the web manuals for this product at the following
websites. (Keyword : SM5D, SM3D, SM5KD)

Česky

Můžete si stáhnout webové návody k obsluze tohoto produktu
z následujících webových stránek. (Klíčové slovo : SM5D, SM3D,
SM5KD)

Dansk

Du kan downloade webvejledningen til dette produkt på følgende
websteder. (Nøgleord : SM5D, SM3D, SM5KD)

Español

Puede descargar los manuales web de este producto en los
siguientes sitios web. (Palabra clave : SM5D, SM3D, SM5KD)

Suomi

Voit ladata tuotteen verkko-oppaat seuraavilta verkkosivuilta.
(Avainsana : SM5D, SM3D, SM5KD)

Français

Vous pouvez télécharger le guide Web pour ce produit sur les sites
suivants. (Mot-clé : SM5D, SM3D, SM5KD)

Deutsch

Sie können die Webhandbücher für dieses Produkt auf den folgenden
Websites herunterladen. (Schlüsselwort : SM5D, SM3D, SM5KD)

Ελληνικά

Μπορείτε να κατεβάσετε τα εγχειρίδια web για αυτό το προϊόν
στις παρακάτω τοποθεσίες web.
(Λέξη-κλειδί : SM5D, SM3D, SM5KD)

Magyar

A termék internetes útmutatóját a következő weboldalakról töltheti
le. (Kulcsszó : SM5D, SM3D, SM5KD)

Bahasa
Indonesia

Anda dapat mengunduh manual web untuk produk ini di situs web
berikut. (Kata kunci : SM5D, SM3D, SM5KD)

Italiano

È possibile scaricare i manuali online di questo prodotto dai seguenti
siti Web. (Parola chiave : SM5D, SM3D, SM5KD)

Қазақша

Бұл өнімге арналған пайдаланушы нұсқаулығын төмендегі
веб-сайттарынаң жүктеп алуға болады. (Негізгі сөз : SM5D,
SM3D, SM5KD)

한국어

웹 매뉴얼을 통해 보다 상세한 제품정보를 확인 할 수 있습니다.
아래의 사이트를 참조하세요. (키워드 : SM5D, SM3D, SM5KD)

Nederlands

U kunt de internethandleidingen voor dit product vanaf de volgende
websites downloaden. (Term : SM5D, SM3D, SM5KD)

Norsk

Du kan laste ned webhåndbøker for dette produktet fra de følgende
webområdene. (Nøkkelord : SM5D, SM3D, SM5KD)

• World Wide : www.lg.com
• 한국 : www.lge.co.kr
• Brazil : www.lg.com/br
• 日本 : www.lg.com/jp

Polski

Instrukcje obsługi tego produktu można pobrać na następujących
stronach internetowych. (Słowo kluczowe : SM5D, SM3D, SM5KD)

Português

Pode transferir os manuais na Internet deste produto nos websites
que se seguem. (Palavra-chave : SM5D, SM3D, SM5KD)

Русский

Онлайн-руководства для данного устройства можно
скачать на следующих веб-сайтах.
(Ключевое слово : SM5D, SM3D, SM5KD)

Slovenčina

Webové príručky pre tento výrobok môžete stiahnuť na nasledujúcich
webových stránkach. (Kľúčové slovo : SM5D, SM3D, SM5KD)

Svenska

Du kan hämta produktens onlinehandböcker på följande
webbplatser. (Nyckelord : SM5D, SM3D, SM5KD)

台灣語

您可以於下列網站下載本產品的網頁手冊。
(關鍵字 : SM5D, SM3D, SM5KD)

Türkçe

Bu ürünün web kılavuzlarını aşağıdaki web sitelerinden
indirebilirsiniz. (Anahtar sözcük : SM5D, SM3D, SM5KD)

Українська Завантажити веб-посібники для цього виробу можна на
веб-сайтах, поданих нижче. (Ключове слово : SM5D, SM3D,
SM5KD)
O’zbekcha

Ushbu mahsulot uchun qo‘llanmalarni quyidagi veb-saytlarda yuklab
olishingiz mumkin. (Kalit so’z : SM5D, SM3D, SM5KD)

日本語

この製品のWeb版取扱説明書は次のWebサイトからダウン
ロードできます。 (キーワード : SM5D, SM3D, SM5KD)

Português
Do Brasil

Você pode fazer download dos manuais na Web deste produto nos
seguintes sites. (Palavra-chave : SM5D, SM3D, SM5KD)

(SM5KD ,SM3D ,SM5D
(SM5KD ,SM3D ,SM5D

• World Wide : www.lg.com
• 한국 : www.lge.co.kr
• Brazil : www.lg.com/br
• 日本 : www.lg.com/jp
SuperSign : http://partner.lge.com
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перш ніж використовувати виріб, уважно прочитайте ці правила техніки безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
У разі нехтування попереджувальними повідомленнями ви можете серйозно травмуватися, можливо,
навіть смертельно.

УВАГА
У разі нехтування поданими застереженнями ви можете легко травмуватися або пошкодити виріб.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Лише для використання в приміщенні.

Правила техніки безпеки щодо встановлення виробу
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Встановлюйте виріб подалі від джерел тепла, наприклад електричних обігрівачів.
-- Інакше існує ризик ураження електричним струмом, займання, поломки або деформації пристрою.
•• Тримайте вологопоглинаючий матеріал і вінілове пакування у місцях, недоступних для дітей.
-- Вологопоглинаючий матеріал становить загрозу здоров’ю, якщо його проковтнути. Якщо особа
випадково ковтнула його, слід спровокувати блювоту і негайно звернутися до лікаря. Вінілове
пакування може спричинити удушення. Тримайте його в місцях, недоступних для дітей.
•• Не кладіть на виріб важкі предмети і не сідайте на нього.
-- Внаслідок падіння виробу ви можете зазнати травм. Особливо уважними слід бути дітям.
•• Не залишайте без нагляду кабель живлення та кабель передачі сигналу в місцях, де ходять люди.
-- За кабель можна перечепитися, а це може призвести до ураження електричним струмом,
займання, поломки виробу або травмування користувача.
•• Встановлюйте виріб у чистому сухому місці.
-- Пил і волога можуть призвести до ураження електричним струмом, займання або поломки виробу.
•• Якщо чути запах диму, інший неприємний запах або дивний звук, від’єднайте кабель живлення і
зверніться до сервісного центру.
-- Якщо ви продовжите використовувати пристрій, не вживши відповідних заходів безпеки, це може
призвести до ураження електричним струмом або займання.
•• Якщо виріб випадково впав або його корпус пошкоджено, вимкніть виріб та від’єднайте кабель
живлення.
-- Якщо ви продовжите використовувати пристрій, не вживши відповідних заходів безпеки, це може
призвести до ураження електричним струмом або займання. Зверніться за консультацією в центр
обслуговування.

УКРАЇНСЬКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Це виріб класу A. В умовах домашнього використання пристрій може генерувати
радіоперешкоди, для усунення яких користувачеві потрібно буде вживати відповідні заходи.

4

УКРАЇНСЬКА

•• Не кидайте на виріб будь-яких предметів і не вдаряйте його. Не кидайте іграшки чи інші предмети в
екран виробу.
-- Це може спричинити травмування людей та порушення функціонування або пошкодження виробу.
•• Зважайте, щоб виріб не впав під час під’єднання до зовнішнього пристрою.
-- Це може призвести до травмування користувача та/або поломки виробу.
•• У разі використання виробу як дисплея ігрової приставки дотримуйтеся відстані в чотири рази
більшої за діагональ екрана.
-- Падіння виробу через надто короткий кабель може призвести до травмування користувача або
поломки виробу.
•• Відображення нерухомого зображення на екрані протягом тривалого періоду часу може
пошкодити екран і спричинити "вигоряння" зображення. Щоб користуватися виробом тривалий
час, використовуйте екранну заставку на комп’ютері або функцію запобігання ефекту залишкового
зображення на виробі; коли виріб не використовується, вимикайте живлення. Гарантія на цей виріб
не поширюється на випадки "вигоряння" зображення і пов’язані з цим проблеми.
•• НЕ встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари.
-- Вони можуть пошкодити виріб і спричинити несправність.

УВАГА
•• Стежте, щоб вентиляційні отвори виробу не були заблоковані. Встановлюйте виріб у достатньо
просторому місці (на відстані більше 100 мм від стіни).
-- Якщо виріб встановити надто близько до стіни, він може деформуватися, або внаслідок
внутрішнього перегрівання може виникнути займання.
•• Не накривайте вентиляційні отвори виробу будь-якою тканиною.
-- Внаслідок перегрівання внутрішніх деталей виріб може деформуватися або загорітися.
•• Встановлюйте виріб на пласкій стійкій поверхні, із якої він не може впасти.
-- У разі падіння виріб може вас травмувати або пошкодитися.
•• Встановлюйте виріб у місцях, де немає електромагнітних перешкод.
•• Уникайте впливу прямого сонячного проміння на виріб.
-- Це може призвести до виникнення неполадок.
•• Якщо виріб встановити у місці, яке не відповідає вимогам, це може призвести до серйозного
погіршення якості зображення, зменшення строку експлуатації та пошкодження зовнішньої
поверхні виробу. Перш ніж встановлювати виріб, проконсультуйтеся з представником компанії
LG чи кваліфікованим спеціалістом. Це застереження стосується місць із надмірною кількістю
дрібного пилу чи масляного туману, місць, де використовують хімічні речовини, місць, де
спостерігаються дуже високі і низькі температури чи надто висока вологість, або ж умов, за яких
виріб залишатиметься увімкненим упродовж тривалого часу (аеропорт і вокзал). Недотримання
вимог призведе до втрати гарантії.
•• Не встановлюйте виріб у місці з недостатньою вентиляцією (наприклад, на книжковій полиці чи у
шафі) чи на вулиці, також не використовуйте його на килимі або подушці.
•• Крім того, не встановлюйте його поряд з об’єктами, що нагріваються, як, наприклад, освітлювальне
обладнання.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Якщо всередину виробу (телевізора, монітора, кабелю живлення чи адаптера змінного струму)
потрапить вода або інша стороння речовина, негайно від’єднайте кабель живлення і зверніться до
центру обслуговування.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до займання або ураження електричним струмом через
пошкодження виробу.
•• Не торкайтеся штекера кабелю живлення або адаптера змінного струму вологими руками. Якщо
контакти штекера вологі чи запилені, витріть їх і висушіть, перш ніж використовувати.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до займання або ураження електричним струмом.
•• Обов’язково до кінця вставляйте кабель живлення в адаптер змінного струму.
-- Слабке з’єднання може стати причиною займання або ураження електричним струмом.
•• Обов’язково використовуйте кабелі живлення і адаптери змінного струму, надані або схвалені
компанією LG Electronics, Inc.
-- Використання несхвалених виробів може призвести до займання або ураження електричним
струмом.
•• Від’єднуючи кабель живлення, тягніть його за штекер. Не згинайте кабель живлення з надмірною
силою.
-- Це може пошкодити шнур живлення і призвести до ураження електричним струмом або займання.
•• Намагайтеся не ступати і не ставити на кабель живлення чи адаптер змінного струму важкі
предмети (електропристрої, одяг тощо). Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення чи
адаптер змінного струму гострими предметами.
-- Пошкоджений кабель живлення може стати причиною займання чи ураження електричним
струмом.
•• Не розбирайте, не ремонтуйте і не змінюйте кабель живлення або адаптер змінного струму.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до займання чи ураження електричним струмом.
•• Кабель живлення необхідно під’єднувати лише до заземлених розеток.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача або ураження
електричним струмом.
•• Використовуйте лише номінальну напругу.
-- Інакше пристрій може пошкодитись, а вас може вразити електричний струм.
•• Під час грому та блискавки не торкайтеся кабелю живлення та кабелю передачі сигналу. Це дуже
небезпечно.
-- Такі дії можуть призвести до ураження електричним струмом.
•• Не під’єднуйте до однієї розетки кілька продовжувальних шнурів, електричних пристроїв чи
обігрівачів. Використовуйте блоки живлення з виходом заземлення, призначені спеціально для
використання з комп’ютером.
-- Внаслідок перегрівання може виникнути займання.
•• Не торкайтеся кабелю мокрими руками. Також, якщо контакти кабелю мокрі або забруднені, їх слід
висушити і витерти.
-- Надмірна вологість може призвести до ураження електричним струмом.

УКРАЇНСЬКА

Застереження щодо адаптера змінного струму та
електричного кабелю живлення
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УКРАЇНСЬКА

•• Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого часу, від’єднайте від нього кабель
живлення.
-- Накопичення пилу може спричинити займання, а погіршення рівня ізоляції – витік струму,
ураження струмом або пожежу.
•• Кабель живлення має бути зафіксовано належним чином.
-- Інакше може статися займання.
•• Не вставляйте пристрої, що є провідниками (наприклад, шпицю) в один кінець кабелю, тоді як інший
під’єднано до електророзетки. Крім того, не торкайтеся кабелю живлення одразу після під’єднання
до електророзетки.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом.
•• Комутаційний штекер використовується для від’єднання пристрою.
•• Пристрій слід встановлювати поряд із розеткою, яка знаходиться в легкодоступному місці.
•• Поки виріб під’єднано до розетки змінного струму, то навіть після вимкнення він не є цілком
від’єднаний від електроживлення.

УВАГА
•• Слідкуйте, щоб розетка, адаптер змінного струму та контакти штекера були чистими, без пилу тощо.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до займання.
•• Не від’єднуйте кабель живлення під час того, як виріб увімкнено.
-- Виріб може ушкодити електричний струм.
•• Використовуйте лише той кабель живлення, який додається до виробу. У разі використання іншого
кабелю живлення слід пересвідчитися, що він сертифікований відповідно до державних стандартів.
У разі пошкодження кабелю живлення зверніться до виробника або найближчого сервісного центру
для його заміни.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Не забудьте вимкнути виріб.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження
виробу.
•• Перед переміщенням виробу від нього необхідно від’єднати всі кабелі.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження
виробу.
•• Переносячи виріб, тримайте його обома руками лицевою панеллю вперед. У разі падіння
пошкоджений виріб може спричинити ураження електричним струмом або займання. Для виконання
ремонтних робіт звертайтеся в авторизований сервісний центр.
•• Перед переміщенням виріб слід вимкнути, від’єднати від електромережі і від’єднати від нього всі
кабелі. Для перенесення виробу великого розміру може знадобитися двоє людей. Не тисніть на
передню панель виробу.

УВАГА
•• Не трясіть виріб під час переміщення.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження
виробу.
•• Не викидайте пакувальну коробку виробу. Використовуйте її для переміщення виробу.

УКРАЇНСЬКА

Правила техніки безпеки щодо переміщення виробу
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Правила техніки безпеки щодо використання виробу
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб самостійно.
-- Це може спричинити займання або ураження електричним струмом.
-- Для перевірки, калібрування або ремонту виробу зверніться до сервісного центру.
•• Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого часу, від’єднайте його від
електромережі.
•• Уникайте потрапляння води на виріб.
-- Це може спричинити займання або ураження електричним струмом.
•• Не вдаряйте і не шкрябайте передню і бічні панелі екрана металевими предметами.
-- Такі дії можуть пошкодити екран.
•• Уникайте впливу на виріб високих температур і вологи.

УВАГА
•• Не кладіть і не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу виробу.
-- Недбале поводження з легкозаймистими речовинами може становити небезпеку вибуху або
займання.
•• Перед очищенням виробу кабель живлення слід від’єднати. Щоб запобігти появі подряпин, виріб
слід протирати м’якою тканиною без докладання надмірних зусиль. Не протирайте виріб вологою
серветкою та не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на виріб. Це може призвести до
ураження електричним струмом. (Не використовуйте для чищення такі хімічні речовини як бензол,
розчинник або спирт)
•• Робіть перерви, користуючись виробом, щоб не перевантажувати очі.
•• Тримайте виріб у чистоті.
•• Працюючи з виробом, зручно влаштуйтеся, щоб не навантажувати м’язи.
•• Працюючи з виробом тривалий час, робіть регулярні перерви.
•• Не натискайте на панель пристрою пальцями або гострими предметами (нігтем, олівцем чи ручкою)
і не дряпайте її.
•• Працюйте з виробом, дотримуючись відповідної відстані.
-- Надто близьке споглядання екрана негативно впливає на зір людини.
•• Встановіть потрібну роздільну здатність екрана і налаштуйте годинник відповідно до вказівок
посібника користувача.
-- Недотримання правил техніки безпеки може призвести до пошкодження зору.
•• Для чищення виробу використовуйте лише схвалені для цього засоби. (Не використовуйте бензол,
розчинник чи спирт).
-- Це може спричинити деформацію пристрою.
•• Оберігайте виріб від потрапляння крапель або бризок рідини; не ставте на нього (чи на полиці над
ним) предмети, заповнені рідиною, наприклад вази, горнятка тощо.
•• Оберігайте батареї від впливу високих температур. Не тримайте їх під прямим сонячним промінням
та поблизу камінів чи електричних обігрівачів.
•• НЕ вставляйте неперезаряджувані батареї в зарядний пристрій.
•• Користування гарнітурою (навушниками) протягом тривалого часу або прослуховування з високим
рівнем гучності може стати причиною погіршення слуху.
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ВОДА

ХІМІЯ

•• Не використовуйте поблизу монітора пристрої з високою напругою (наприклад електромухоловку).
-- Електричний розряд може спричинити несправність монітора.

Встановлення на стіні
•• НЕ встановлюйте виріб самостійно: ви можете травмуватися або пошкодити виріб. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.

УКРАЇНСЬКА

•• Розпиліть воду на м’яку серветку 2–4 рази і протріть нею передню панель, дотримуючись одного
напрямку. Зайва волога може спричинити появу плям.
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ЛІЦЕНЗІЇ
Набір ліцензій може бути різним залежно від моделі. Детальнішу інформацію про ліцензії дивіться на
веб-сайті www.lg.com.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торгівельними марками або
зареєстрованими торгівельними марками HDMI Licensing, LLC в США та інших країнах.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio та емблема з
подвійним “D” – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.

Для отримання патентів DTS см http://patents.dts.com. Вироблено за ліцензією DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, символ, & DTS або DTS-HD і Symbol разом є зареєстрованими товарними знаками
DTS, Inc. © DTS, Inc. Всі права захищені.
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УВАГА
•• Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише оригінальні
компоненти.
•• Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, спричинені використанням неліцензійних
виробів.

ПРИМІТКА
•• Комплектація виробу може різнитися залежно від моделі чи регіону.
•• Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без повідомлення у
зв’язку з удосконаленням виробу.
•• Посібник і програмне забезпечення SuperSign
-- Завантаження з веб-сайту LG Electronics.
-- Відвідайте веб-сайт LG Electronics (http://partner.lge.com) і завантажте найновіше програмне
забезпечення для своєї моделі.
•• Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу в
надто запиленому приміщенні.

УКРАЇНСЬКА

ВСТАНОВЛЕННЯ І ПІДГОТОВКА
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Додаткове приладдя
Додаткове приладдя може бути змінено для покращення роботи виробу, а також може додаватися
нове приладдя без попередження. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного
вигляду виробу та аксесуарів.
Підставка та комплектуючі

Розпірки для підставки
Підставка

32SM5*

ST-322T

32SM5*

ST-432T

43SM5*/43SM3D
49SM5*/55SM5*

ST-492T
ST-652T

49SM3D/55SM3D
65SM5*

-

43SM5*
43SM3D
49SM5*
49SM3D
55SM5*
55SM3D
65SM5*

2 шт

Гвинти
Діаметр – 4,0 мм x крок різьби – 0,7
мм

Модель
32SM5*
43SM5*
43SM3D
49SM5*
49SM3D
55SM5*
55SM3D
65SM5*

Довжина
(із
пружинною
шайбою)
10 мм

Кількість
6 шт

14 мм

8 шт

16 мм

8 шт

Динаміки та комплектуючі
(Лише для моделі **SM5D/**SM3D)

Гучномовці
SP-5000

Фіксатори /
затискачі
кабелю

Гвинти
Діаметр – 4,0 мм x
крок різьби – 0,7 мм x
довжина– 8 мм
(із пружинною шайбою)

Гвинти
Діаметр – 4,0 мм x крок
різьби – 1,6 мм x
довжина – 10 мм
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Медіапрогравач
MP500/ MP700

Гвинти
Діаметр – 3,0 мм x
крок різьби – 0,5 мм
Довжина – 6 мм

Компакт-диск (посібник
корис-тувача)/ Картки

Комплект для OPS

KT-OPSA

Гвинти
Діаметр – 3,0 мм x
крок різьби – 0,5 мм
Довжина – 8 мм

Картки (Посібник зі швидкого
встановлення)

Кабель живлення

З’єднувальний кабель

Піксельний датчик і комплектуючі

KT-SP0

ПРИМІТКА
•• У комплектацію деяких моделей фіксатор/затискач кабелю може не входити.
•• Для окремих моделей доступні додаткові аксесуари. За потреби придбайте їх окремо.
•• Піксельний датчик продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в місцевих магазинах.
•• Перш ніж підключати комплект OPS чи медіапрогравач, під’єднайте кабель до роз’єму.

УКРАЇНСЬКА

Комплект медіапрогравача
(Може не підтримуватися залежно від моделі.)
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Частини та кнопки
Модель може відрізнятися від зображеної.

Кнопки

•• INPUT: Зміна джерела вхідного сигналу.
•• MENU: Доступ до головних меню, збереження введених даних і вихід із меню.
••
: Налаштування значення вгору чи вниз.
••
: Переміщення ліворуч чи праворуч.
•• AUTO/SET: Відображення поточного сигналу та режиму.
•• /I: Увімкнення або вимкнення живлення.

15

Прикріпіть кришку за допомогою гвинта, як показано на малюнку, щоб уникнути крадіжки
накопичувача USB.

1

2

ПРИМІТКА
•• 65SM5*
-- Розбираючи виріб, зніміть кришку накопичувача, перш ніж від’єднувати кабель.
-- У разі використання кришки перевірте розмір накопичувача USB.

(A: 60 мм, B: 18 мм, C: 10 мм або
менше)

УКРАЇНСЬКА

Встановлення кришки пам’яті

16

УКРАЇНСЬКА

Під’єднання підставки
-- Лише для окремих моделей.
-- Модель може відрізнятися від зображеної.

32SM5*
1

2

17

2

3
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43/49/55/65SM5*, 43/49/55SM3D
1
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Під’єднання гучномовців
-- Лише для окремих моделей.
-- Модель може відрізнятися від зображеної.

32SM5D
1 Перш ніж встановлювати гучномовці, підключіть кабель вхідного сигналу.

2 Прикріпіть гучномовці за допомогою гвинтів, як показано нижче. Перш ніж підключати, упевніться,
що кабель живлення від’єднано.

Базове встановлення

Встановлення з підключеним комплектом OPS
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допомогою фіксаторів та затискачів.

Базове встановлення

Встановлення з підключеним комплектом OPS

УКРАЇНСЬКА

3 Потім під’єднайте кабелі динаміків. Після встановлення динаміків впорядкуйте кабелі за

20
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43/49/55/65SM5D, 43/49/55SM3D
1 Перш ніж встановлювати гучномовці, підключіть кабель вхідного сигналу.

2 Прикріпіть гучномовці за допомогою гвинтів, як показано нижче. Перш ніж підключати, упевніться,
що кабель живлення від’єднано.

3 Потім під’єднайте кабелі динаміків. Після встановлення динаміків впорядкуйте кабелі за
допомогою фіксаторів та затискачів.

ПРИМІТКА
•• Вимкніть живлення, перш ніж від’єднувати кабель. Якщо під’єднати чи від’єднати кабель
гучномовця, коли живлення увімкнено, звук може не відтворюватися.
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З підключенням кабелю до виробу вмикається функція отримання сигналів пульта дистанційного
керування. Поверніть ІЧ датчик відповідно до орієнтації екрана (альбомна/портретна).
-- Модель може відрізнятися від зображеної.
Базове встановлення

[Вигляд спереду]

[Задня сторона]

Горизонтальне положення

[Вигляд спереду]

[Задня сторона]

Вертикальне положення

[Вигляд спереду]

[Задня сторона]

УКРАЇНСЬКА

Підключення ІЧ-датчика

22

УКРАЇНСЬКА

Портретна орієнтація
Щоб установити пристрій у вертикальному положенні, поверніть його на 90 градусів проти
годинникової стрілки, дивлячись на пристрій спереду (коли екран обернено до вас).

Як користуватися системою безпеки «Кенсінгтон»
(Доступно не для всіх моделей.)
Роз’єм для під’єднання системи безпеки «Кенсінгтон» розташовано на задній панелі монітора.
Детальніше про встановлення та використання читайте в посібнику до системи безпеки «Кенсінгтон»
або на веб-сайті
http://www.kensington.com.
За допомогою кабелю системи безпеки «Кенсінгтон» прикріпіть монітор до столу.

ПРИМІТКА
•• Систему безпеки «Кенсінгтон» можна придбати окремо. Додаткове приладдя продається в більшості
магазинів електроніки.
•• На зображенні показано загальний приклад встановлення, що може відрізнятися від дійсного
вигляду виробу.
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-- Лише для окремих моделей.
-- Модель може відрізнятися від зображеної.
Як прикріпити і зняти кронштейн із логотипом LG

1 Постеліть тканину на підлогу і покладіть на неї монітор екраном донизу. За допомогою викрутки
викрутіть гвинт, який фіксує кронштейн із логотипом LG до нижньої частини задньої панелі
монітора.

Кронштейн із логотипом LG

2 Викрутивши гвинт, зніміть кронштейн із логотипом LG. Кріплячи кронштейн із логотипом LG,
виконайте зазначені дії у зворотному порядку.

УКРАЇНСЬКА

Як прикріпити і зняти кронштейн із логотипом LG
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Як прикріпити кронштейн із логотипом LG з правої сторони виробу

1 Постеліть тканину на підлогу і покладіть на неї монітор екраном донизу. За допомогою викрутки
викрутіть гвинт, який фіксує кронштейн із логотипом LG до нижньої частини задньої панелі
монітора.

2 Викрутивши гвинт, зніміть кронштейн із логотипом LG. Прикріпіть кронштейн із логотипом LG за
допомогою гвинта, припасувавши його до отвору справа.
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Для належної вентиляції залиште 100 мм вільного простору з боків і позаду виробу. Детальні
інструкції щодо встановлення можна отримати у продавця виробу; дивіться додатковий посібник зі
встановлення та налаштування регульованого настінного кронштейну.

100 мм

100 мм
100 мм

100 мм
100 мм

Щоб встановити монітор на стіні, закріпіть настінний кронштейн (продається окремо) на задній панелі
корпусу монітора.
Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний кронштейн.

1 Використовуйте лише настінні кронштейни і гвинти, які відповідають стандарту VESA.
2 Гвинти, довші за стандартні, можуть пошкодити внутрішні деталі монітора.
3 Гвинти, які не відповідають стандарту VESA, можуть пошкодити виріб і призвести до падіння
монітора. Компанія LG Electronics не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені
використанням невідповідних гвинтів.
4 Кріплення стандарту VESA мають відповідати поданим нижче вимогам.
•• 785 мм і більше
* Фіксуючі гвинти: Діаметр – 6,0 мм x крок різьби – 1,0 мм x довжина – 12 мм

785 мм

УКРАЇНСЬКА

Кріплення на стіні
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УВАГА
•• Перед перенесенням чи кріпленням монітора від’єднуйте кабель живлення від електромережі, щоб
запобігти ураженню електричним струмом.
•• Якщо встановити монітор на стелі або на похилій стіні, він може впасти і травмувати когось.
Використовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване компанією LG. Із питаннями щодо
встановлення звертайтеся до місцевого дилера LG або до кваліфікованого спеціаліста.
•• Не затягуйте гвинти надміру, адже це може призвести до пошкодження монітора та втрати гарантії.
•• Використовуйте тільки гвинти та настінні кріплення стандарту VESA. Гарантія не поширюється
на будь-які пошкодження чи травми, що виникли внаслідок неправильного використання чи
використання невідповідних аксесуарів.

ПРИМІТКА
•• Настінний кронштейн постачається разом із посібником користувача та всіма необхідними
деталями.
•• Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в місцевих
магазинах.
•• Залежно від настінного кріплення довжина гвинтів може бути дещо іншою. Використовуйте гвинти
належної довжини.
•• Докладніше читайте в посібнику зі встановлення, що додається до настінного кріплення.
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У цьому посібнику описані кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник
і користуйтеся монітором належним чином. Для встановлення батарейок відкрийте кришку відсіку
для батарейок, вставте батарейки (1,5 В, AAA), враховуючи відповідні значення полярності (позначки
та
всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку. Щоб вийняти батарейки, виконайте ті самі
дії у зворотному порядку. Компоненти, зображені на малюнку, можуть відрізнятися від фактичної
комплектації.

УВАГА
•• Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки, інакше можна пошкодити пульт дистанційного
керування.
•• Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування
на моніторі.
•• Деякі функції пульта дистанційного керування можуть не підтримуватися в певних моделях.
(ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення або вимкнення монітора.
Увімкнення монітора.
Вимкнення монітора.
Регулювання яскравості зображення для
зменшення споживання електроенергії.
Вибір режиму вхідного сигналу.
Перегляд 3D-відео.
Перемикання між цифровим та буквеним режимами.
Кнопки з цифрами та буквами
Введення цифрових або буквених символів, залежно від режиму.
Видалення введеного цифрового або буквеного символу.
Кнопка збільшення/зменшення гучності Регулювання гучності.
Вибір формату зображення.
Автоматичне регулювання розташування зображення та
мінімізація ефекту миготіння (тільки для вхідного сигналу RGB).
Вимкнення звуку.
Налаштування яскравості зображення. Ця модель не
підтримує функцію PAGE.

",#
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
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Вибір режиму зображення.
Увімкнення панелі запуску.
Виведення на екран меню налаштування балансу білого.
Доступ до головних меню, збереження введених даних і вихід із
меню.
Виклик меню SuperSign.
Навігаційні кнопки Переміщення пунктами меню та параметрами.
Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.
Повернення на крок назад у програмі або функції, де передбачено
взаємодію з користувачем.
Вихід з усіх задач і програм екранного меню.
Функція SimpLink дає змогу керувати різноманітними
мультимедійними пристроями для відтворення мультимедійного
вмісту лише за допомогою пульта дистанційного керування через
меню SimpLink.
Вибір режиму мозаїки.
Якщо ідентифікатор зображення збігається з
ідентифікатором пристрою, можна керувати потрібним монітором у
режимі багатоекранного зображення.
Керування меню USB Керування відтворенням мультимедійних
файлів.
Клавіша керування відтворенням Може не
підтримуватися окремими моделями.
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До монітора можна під'єднати різноманітні зовнішні пристрої. Змініть режим вхідного сигналу і
виберіть зовнішній пристрій, який потрібно під'єднати. Докладнішу інформацію про під'єднання
зовнішнього пристрою шукайте в посібнику користувача такого пристрою.

Під’єднання до комп’ютера
Деякі кабелі не входять у комплект постачання.
Цей монітор підтримує функцію Plug and Play*.
* Plug and Play – це функція, яка дозволяє комп'ютеру розпізнавати підключені користувачем пристрої
без конфігурації пристрою або втручання користувача під час увімкнення пристрою.

Підключення зовнішнього пристрою
Під'єднайте до монітора HD-приймач, DVD-програвач або відеомагнітофон і виберіть відповідний
режим вхідного сигналу.
Деякі кабелі не входять у комплект постачання. Для забезпечення кращої якості зображення і звуку
рекомендовано під'єднувати зовнішні пристрої до монітора за допомогою кабелів HDMI.

УКРАЇНСЬКА

ПІДКЛЮЧЕННЯ
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ПРИМІТКА
•• Для кращої якості зображення рекомендовано використовувати HDMI-з’єднання.
•• Для відповідності технічним характеристикам виробу використовуйте екранований з’єднувальний
кабель із феритовим осердям, як-от 15-контактний кабель D-sub та кабель DVI-D/HDMI.
•• Якщо монітор холодний, після його ввімкнення зображення на екрані може мерехтіти. Це нормальне
явище.
•• На екрані можуть з’явитися червоні, зелені або блакитні цятки. Це нормальне явище.
•• Використовуйте кабель High Speed HDMI®/TM.
•• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою може
призвести до помилок з’єднання, або може не відображатися зображення.
•• Рекомендовані типи кабелів HDMI
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet
•• Якщо в режимі HDMI не чути жодних звуків, перевірте налаштування комп’ютера. Для деяких
комп’ютерів потрібно вручну змінити стандартне налаштування вихідного звуку на HDMI.
•• Щоб користуватися режимом HDMI-PC (ПК), для налаштування PC/DTV (ПК/Цифрове мовлення)
слід встановити режим PC (ПК).
•• Під час використання режиму HDMI-PC (ПК) можуть виникнути проблеми із сумісністю.
•• Перевірте, чи від’єднано кабель живлення.
•• Під’єднуючи ігровий пристрій до монітора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з
ігровим пристроєм.
•• Рекомендовано використовувати гучномовці, що продаються окремо.
•• Кабелі High Speed HDMI®/TM передають HD-сигнал з роздільною здатністю до 1080p і вище.

УВАГА
•• Під’єднайте кабель вхідного сигналу та зафіксуйте його, повернувши гвинти за годинниковою
стрілкою.
•• Не тисніть довго на екран пальцем, оскільки це може призвести до тимчасового спотворення
зображення.
•• Для запобігання "вигорянню" зображення не відтворюйте нерухоме зображення протягом тривалого
часу. Якщо можливо, використовуйте екранну заставку.
•• На зображення може впливати пристрій бездротового зв’язку, розташований поблизу монітора.
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→
•• RGB → HDMI1 → HDMI2 → OPS / DVI-D → DISPLAYPORT
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Використання списку джерел вхідного сигналу
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Немає зображення.
Проблема

Вирішення

Чи під’єднано кабель живлення?

•• Перевірте, чи кабель живлення належним чином під'єднано
до електромережі.
Чи з’являється повідомлення Invalid •• Сигнал із комп’ютера (графічної карти) не відповідає
Format (Неприпустимий формат)?
діапазону вертикальної або горизонтальної частоти
пристрою. Відрегулюйте частоту сигналу відповідно до
технічних характеристик, вказаних у цьому посібнику
користувача.
Чи з’являється повідомлення No
•• Кабель для з’єднання комп’ютера і телевізора не
Signal (Немає сигналу)?
підключено. Перевірте кабель передачі сигналу.
•• Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку INPUT,
щоб перевірити, який саме вхідний сигнал використовується.
Після під’єднання пристрою відображається повідомлення Unknown Product (Невідомий
виріб).
Проблема
Не встановлено драйвер?

Вирішення
•• Перевірте в посібнику з користування графічною картою, чи
підтримується функція Plug and Play.

Неналежне відтворення зображення на екрані.
Проблема
Неправильне положення
зображення?

Зображення не відтворюється
належним чином.

Вирішення
•• Перевірте, чи роздільна здатність і частота графічної
карти підтримуються виробом. Якщо частота не відповідає
підтримуваному діапазону, виконайте відповідні
налаштування, вибравши меню [Панель керування] →
[Дисплей] → [Настройки]. (Налаштування можуть бути дещо
іншими залежно від операційної системи).
•• До роз’єму передачі сигналу не підключено відповідне
джерело сигналу. Під’єднайте кабель, який відповідає
сигналу зовнішнього джерела.
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Проблема

Вирішення

Після вимкнення монітора на екрані •• Якщо на екрані тривалий час відображається статичне
присутнє залишкове зображення.
зображення, це може призвести до пошкодження пікселів.
Використовуйте екранну заставку.
•• Якщо після зображення високої контрастності (чорно-білого
або сірого) відображається темне зображення, це може
спричинити появу залишкового зображення. Це звичне
явище для рідкокристалічних екранів.
Проблеми з відтворенням звуку.
Проблема
Відсутній звук?

Звук надто глухий.
Звук надто тихий.

Вирішення
•• Перевірте, чи аудіокабель під’єднано належним чином.
•• Відрегулюйте гучність.
•• Перевірте, чи правильно налаштовано параметри звуку.
•• Виберіть відповідний режим еквалайзера.
•• Відрегулюйте гучність.

Невідповідні кольори зображення.
Проблема
Недостатня глибина кольору на
екрані (16 кольорів).

 ольори нестабільні, або
К
відображається чорно-біле
зображення.
На екрані відображаються чорні
цятки?

Вирішення
•• Встановіть глибину кольору понад 24 біт (природний колір).
Виберіть [Панель керування] → [Дисплей] → [Параметри] →
[Таблиця кольорів] у Windows. (Налаштування можуть бути
дещо іншими залежно від операційної системи).
•• Перевірте, чи належним чином під’єднано кабель передачі
сигналу. Або від’єднайте та підключіть знову графічну карту
комп’ютера.
•• На екрані можуть з’являтися окремі піксели (червоного,
зеленого, синього, білого або чорного кольору), що пов’язано
з індивідуальними особливостями РК панелі. Це не є
ознакою несправності РК дисплея.

Функціональні несправності.
Проблема
Раптово вимкнулося живлення.

Вирішення
•• Можливо, встановлено час Timers (Таймер)?
•• Перевірте налаштування режиму управління живленням.
Можливий збій подачі живлення.

УКРАЇНСЬКА

Залишкове зображення на екрані.
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УВАГА
•• Залишкове зображення не виникає, якщо зображення часто змінюється, однак може виникнути,
якщо використовувати статичне зображення впродовж тривалого часу. Тому рекомендуємо
скористатися поданими вказівками для зменшення імовірності виникнення залишкового зображення
під час використання статичного зображення. Рекомендуємо змінювати екран хоча б що 12 годин,
частіша зміна ефективніше запобігає утворенню залишкових зображень.
Рекомендовані робочі умови

1 Змінюйте фон і колір символів з однаковим часовим інтервалом.
ID: UPM 123
PW: ****

ID: UPM 123
PW: ****

Міняючи кольори, використовуйте доповнюючі, щоб уникнути залишкових зображень.
Glass
BM
CF

BM
CF

BM
CF

CF

OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass

ITO або MoTi Pixel Layer

2 Міняйте зображення через однаковий проміжок часу.

Переконайтеся, що символи і зображення перед зміною зображення залишаються у тому ж місці
після зміни.
Що таке залишкове зображення?
Якщо РК-панель показує статичне зображення впродовж тривалого часу, між електродами, як керують
роботою рідких кристалів, виникає різниця диференціалів. Якщо ця різниця потенціалів зберігається
тривалий час, рідкі кристали вирівнюються в одному напрямку. В процесі залишається видимим
попереднє зображення. Це явище називається “залишковим зображенням”.
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Наведені технічні характеристики може бути змінено без попередження у зв’язку з вдосконаленням
продукту.
" " позначає змінний струм (AC), а "
" – постійний (DC).
РК екран

Тип екрана

TFT (тонкоплівкова транзисторна технологія)
Рідкокристалічний екран

Відеосигнал

Максимальна
роздільна здатність

3840 x 2160 із частотою 30 Гц (HDMI1, HDMI2, DP)
1920 x 1080 із частотою 60 Гц (OPS, DVI-D, RGB)
-- Може не підтримуватися на окремих ОС чи
графічних картах.

Рекомендована
роздільна здатність

1920 x 1080 із частотою 60 Гц
-- Може не підтримуватися на окремих ОС чи
графічних картах.

Горизонтальна частота RGB: від 30 кГц до 83 кГц
HDMI/ DVI-D/ DisplayPort: від 30 кГц до 83 кГц
Вертикальна частота

RGB: від 56 Гц до 75 Гц
DVI-D/ OPS: від 56 Гц до 60 Гц
HDMI/ DP: 30Hz, від 56 Гц до 60 Гц

Вхідні/вихідні
роз’єми

Синхронізація

Синхронізація окремо, цифрова

**SM5D/ **SM3D

SPEAKER OUT, AUDIO IN/OUT, HDMI1, HDMI2, PIXEL
SENSOR, IR & LIGHT SENSOR, DP IN/OUT, DVI-D IN,
RGB IN, LAN, USB3.0 IN, RS-232 IN/OUT
AUDIO IN/OUT, HDMI1, HDMI2, PIXEL SENSOR, IR &
LIGHT SENSOR, DP IN/OUT, DVI-D IN, RGB IN, LAN,
USB3.0 IN, RS-232 IN/OUT

**SM5KD

Вбудована батарея
умови
навколишнього
середовища

Застосовано
Робоча температура
Робоча вологість
Температура
зберігання
Вологість зберігання

від 0 °C до 40 °C
від 10 % до 80 %
від -20 °C до 60 °C
від 5 % до 85 %

* Лише для моделей, які підтримують динаміки
Звук

Звукова потужність

10 Вт + 10 Вт (П + Л)

Вхідна чутливість

0,7 Vrms

Номінальний опір
динаміка

6Ω

* DP-кабель: використовуйте DP-кабель із сертифікацією DP 1.1a (SST) чи вищими показниками.

УКРАЇНСЬКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
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32SM5D
РК екран

Крок піксела

Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії
Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Вага

Монітора

0,36375 мм (горизонтально) x 0,36375 мм (вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 0,8 A
У ввімкненому стані: 60 Вт (звичайне функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
729,4 мм x 428,9 мм x 55,5 мм / 5,2 кг

Монітора +
підставка

729,4 мм x 481 мм x 154,2 мм / 6 кг

Монітора +
гучномовець

729,4 мм x 428,9 мм x 95,7 мм / 5,7 кг

Монітора +
гучномовець +
підставка

729,4 мм x 481 мм x 154,2 мм / 6,5 кг

Крок піксела

0,36375 мм (горизонтально) x 0,36375 мм (вертикально)

32SM5KD
РК екран

Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії
Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Вага

Монітора
Монітора +
підставка

100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 0,8 A
У ввімкненому стані: 60 Вт (звичайне функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
729,4 мм x 428,9 мм x 55,5 мм / 5,4 кг
729,4 мм x 481 мм x 154,2 мм / 6,2 кг
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РК екран

Крок піксела

0,4902 мм (горизонтально) x 0,4902 мм
(вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 0,9 A

Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
43SM5D
електроенергії

Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

У ввімкненому стані: 75 Вт (звичайне
функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
43SM3D У ввімкненому стані: 70 Вт (звичайне
функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
Монітора
969,6 мм x 563,9 мм x 38,6 мм / 9,8 кг
Монітора + підставка
969,6 мм x 622,2 мм x 193 мм / 12,3 кг
Монітора + гучномовець
969,6 мм x 563,9 мм x 67,9 мм / 10,3 кг
Монітора + гучномовець + 969,6 мм x 622,2 мм x 193 мм / 12,8 кг
підставка

43SM5KD
РК екран

Крок піксела

Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії
Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

0,4902 мм (горизонтально) x 0,4902 мм (вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 0,9 A

У ввімкненому стані: 75 Вт (звичайне функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
Монітора
969,6 мм x 563,9 мм x 54 мм / 10,0 кг
Монітора + підставка 969,6 мм x 622,2 мм x 193 мм / 12,5 кг

УКРАЇНСЬКА

43SM5D, 43SM3D
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49SM5D, 49SM3D
РК екран

Крок піксела

0,55926 мм (горизонтально) x 0,55926 мм
(вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 1,0 A

Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії

49SM5D

49SM3D

Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

Монітора
Монітора + підставка
Монітора + гучномовець
Монітора + гучномовець +
підставка

У ввімкненому стані: 85 Вт (звичайне
функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
У ввімкненому стані: 80 Вт (звичайне
функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
1102,2 мм x 638,5 мм x 38,6 мм / 14,1 кг
1102,2 мм x 696,8 мм x 219,6 мм / 17,4 кг
1102,2 мм x 638,5 мм x 67,9 мм / 14,6 кг
1102,2 мм x 696,8 мм x 219,6 мм / 17,9 кг

49SM5KD
РК екран

Крок піксела

Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії
Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

0,55926 мм (горизонтально) x 0,55926 мм (вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 1,0 A

У ввімкненому стані: 85 Вт (звичайне функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
Монітора
1102,2 мм x 638,5 мм x 54 мм / 14,3 кг
Монітора + підставка 1102,2 мм x 696,8 мм x 219,6 мм / 17,6 кг
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РК екран

Крок піксела

0,630 мм (горизонтально) x 0,630 мм
(вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 1,1 A

Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії

55SM5D

55SM3D

Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

Монітора
Монітора + підставка
Монітора + гучномовець
Монітора + гучномовець +
підставка

У ввімкненому стані: 100 Вт (звичайне
функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
У ввімкненому стані: 95 Вт (звичайне
функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
1238 мм x 714,9 мм x 38,6 мм / 17,3 кг
1238 мм x 773,4 мм x 219,6 мм / 20,6 кг
1238 мм x 714,9 мм x 67,9 мм / 17,8 кг
1238 мм x 773,4 мм x 219,6 мм / 21,1 кг

55SM5KD
РК екран

Крок піксела

0,630 мм (горизонтально) x 0,630 мм (вертикально)

Джерела живлення Номінальна напруга 100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 1,1 A
Споживання
електроенергії
Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

Монітора
Монітора +
підставка

У ввімкненому стані: 100 Вт (звичайне функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
1238 мм x 714,9 мм x 54 мм / 17,5 кг
1238 мм x 773,4 мм x 219,6 мм / 20,8 кг

УКРАЇНСЬКА

55SM5D, 55SM3D
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65SM5D
РК екран
Крок піксела
Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії
Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

Монітора
Монітора +
підставка
Монітора +
гучномовець
Монітора +
гучномовець +
підставка

0,744 мм (горизонтально) x 0,744 мм (вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 1,4 A
У ввімкненому стані: 120 Вт (звичайне функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
1456,9 мм x 838 мм x 41,1 мм / 27,7 кг
1456,9 мм x 898,1 мм x 293,7 мм / 32,9 кг
1456,9 мм x 838 мм x 70,4 мм / 28,2 кг
1456,9 мм x 898,1 мм x 293,7 мм / 33,4 кг

65SM5KD
РК екран
Крок піксела
Джерела живлення Номінальна напруга
Споживання
електроенергії
Розміри (Ширина х
Висота х Глибина)
/ Маса

Монітора
Монітора +
підставка

0,744 мм (горизонтально) x 0,744 мм (вертикально)
100 – 240 В змінного струму, 50 – 60 Гц, 1,4 A
У ввімкненому стані: 120 Вт (звичайне функціонування)
Режим сну: ≤ 0,5 Вт
У вимкненому стані: ≤ 0,5 Вт
1456,9 мм x 838 мм x 56,5 мм / 27,9 кг
1456,9 мм x 898,1 мм x 293,7 мм / 33,1 кг
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Бездротова локальна мережа (IEEE 802.11a/b/g/n)
Частотний діапазон (МГц)

Вихідна потужність (макс.)

2400–2483,5

16 дБм

5150–5250

16 дБм

5725–5850 (не для ЄС)

11,5 дБм
Bluetooth

Частотний діапазон (МГц)

Вихідна потужність (макс.)

2400–2483,5

10 дБм

•• Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити
чи налаштувати робочу частоту. Цей пристрій налаштовано відповідно до таблиці регіональних
частот.
•• Цей пристрій слід встановити і використовувати на відстані щонайменше 20 см від пристрою та
тіла.

УКРАЇНСЬКА

Бездротовий модуль(LGSBW41): технічні характеристики
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Підтримувані режими RGB (ПК)
Роздільна здатність

Горизонтальна частота (кГц)

Вертикальна частота (Гц)

720 x 400

31,468

70,8

640 x 480

31,469

59,94

800 x 600

37,879

60,317

1024 x 768

48,363

60,0

1280 x 720

44,772

59,855

1600 x 900

60

60

1280 x 1024

63,981

60,02

1680 x 1050

65,29

59,954

1920 x 1080

67,5

60

Підтримувані режими HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC (ПК))
Роздільна здатність

Горизонтальна
частота (кГц)

Вертикальна частота
(Гц)

800 x 600

37,879

60,317

1024 x 768

48,363

60

1280 x 720

44,772

59,855

1366 x 768

47,7

60

1280 x 1024

63,981

60,02

1680 x 1050

65,290

59,954

1920 x 1080

67,5

60

3840 x 2160

67,5

30

Примітки

HDMI1/ HDMI2/ DP
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Горизонтальна
частота (кГц)

Вертикальна частота
(Гц)

480/60p

31,5

60

576/50p

31,25

50

720/50p

37,5

50

720/60p

45

60

1080/50i

28,1

50

1080/60i

33,75

60

1080/50p

56,25

50

1080/60p

67,432

59,94

1080/60p

67,5

60

2160/30p

67,5

30

Роздільна здатність

Примітки

HDMI1/ HDMI2/ DP

ПРИМІТКА
•• Значення роздільної здатності, підтримувані на ПК, для пункту Позначка вхідного пристрою у режимі
вхідного сигналу RGB / HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT:
640 x 480/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц, 1920 x 1080/60 Гц та роздільна здатність цифрового мовлення
480p, 720p та 1080p.
•• Вертикальна частота: дисплей працює за таким принципом: зображення на екрані змінюється
десятки разів щосекунди, подібно до спалахів лампи денного світла.
Вертикальна частота або частота оновлення – це частота зміни зображень за секунду. Одиниці
вимірювання – герци (Гц).
•• Горизонтальна частота: горизонтальний інтервал – це відрізок часу, необхідний для відтворення
одного горизонтального рядка зображення. Якщо розділити 1 на значення горизонтального
інтервалу, можна отримати кількість горизонтальних ліній, які відображаються за секунду; цей
параметр називають частотою горизонтальної розгортки. Одиниці вимірювання – кілогерци (кГц).

УКРАЇНСЬКА

Підтримувані режими HDMI/ DisplayPort/ OPS (цифрове мовлення)

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

Обов’язково прочитайте інструкцію з безпеки,
перш ніж використовувати пристрій.
Модель і серійний номер виробу розташовані
на задній і бічній панелі виробу. Запишіть ці дані
нижче на випадок технічного обслуговування.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР

Під час увімкнення та вимкнення живлення
пристрою допускається тимчасовий ефект
шумів.

Посібник користувача

Цифрові
інформаційні
панелі LG
(МОНІТОР ДЛЯ
ВІДОБРАЖЕННЯ
РЕКЛАМНОГО ВМІСТУ)

Перед тим як користуватися пристроєм, уважно прочитайте
цей посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.

webOS 3.2

www.lg.com
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ЗМІСТ
НАЛАШТУВАННЯ.................... 4
-- Головний екран........................................ 4
Загальні кнопки
Інформаційна панель
{Content Manager} {Диспетчер вмісту}
-- Налаштування Ez.................................... 5
{Video Wall} {Відеопанель}
{On/Off Scheduler}{ПЛАНУВАЛЬНИК
увімк./вимк.}

-- Дисплей.................................................. 21
{Picture Mode}{Режим зображення}
{Aspect Ratio}{Формат зображення}
{Rotation}{Обертання}
{Expert Controls}{Експертні
налаштування}
-- Звук......................................................... 27
{Sound Mode}{Режим звуку}
{Sound Out}{Виведення звуку}

{SI Server Setting}{Налаштування
сервера SI}

{Audio Out}{Виведення аудіо}

{Server Setting}{Налаштування сервера}

{AV Sync.Adjustment} {Налаштування
синхронізації аудіо/відео}

{Fail Over} {Перемикання на резервний
сигнал}
{Status Mailing}{Надсилання
повідомлень про стан}

{Крок збільшення гучності}

{Digital Audio Input}{Цифровий вхідний
аудіосигнал}
-- Адміністратор........................................ 30

{Play via URL}{Відтворити через URLадресу}

{Lock Mode}{Режим блокування}

{Setting Data Cloning}{Налаштування
клонування даних}

{Enterprise Settings}{Корпоративні
параметри}

{Sync Mode}{Режим синхронізації}
{Multi Screen}{Багатоекранний режим}
-- Загальні налаштування........................ 10
{Language}{Мова}
Системна інформація
{Set ID}{Ідентифікатор пристрою}
{Time & Date}{Час і дата}
{Power}{Живлення}
{Network}{Мережа}
{Безпечний режим}
{Expert Controls}{Експертні
налаштування}

{Change PIN Code}{Змінити PIN-код}

{Reset to Initial Settings}{Скинути до
початкових налаштувань}
{Factory Reset}{Заводські установки}
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CONTENT MANAGER
(ДИСПЕТЧЕР ВМІСТУ).......... 32
-- Доступ до веб-сторінок......................... 32
-- Content Manager (Диспетчер вмісту).... 32
{Player}{Програвач}
{Schedules}{Розклади}
{Template}{Шаблон}
-- Group Manager 2.0 (Диспетчер групи
2.0).......................................................... 39
-- Спільний доступ до екрана................... 42

ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ........... 43
-- Control Manager (Диспетчер керування)..
43
-- ІДЕНТИФІКАТОР ЗОБРАЖЕННЯ......... 44

ІЧ КОДИ................................... 45
КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА
ВИРОБАМИ............................. 47
-- Під’єднання кабелів.............................. 47
-- Параметри зв’язку................................. 48
-- Довідковий перелік команд................... 49
-- Протокол передавання/отримання...... 53

Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку
http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних
ліцензій, відмови від відповідальності і
повідомлення про авторські права.
Компанія LG Electronics надасть також
відкритий вихідний код на компакт-диску
за оплату вартості виконання такого
розповсюдження (наприклад, вартості
носія, пересилання і транспортування)
після надсилання відповідного запиту на
електронну адресу opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3)
років з моменту придбання продукту.
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УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА
• Вміст, пов’язаний із програмним забезпеченням, може бути змінений без повідомлення. Це
пов’язано з оновленням функцій.
• Окремі функції, описані в посібнику користувача, можуть не підтримуватися деякими моделями.
• Підтримується SNMP 2.0.

НАЛАШТУВАННЯ
Головний екран
Загальні кнопки
{MOBILE URL}{ДОСТУП ІЗ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ}: забезпечення інформації, необхідної
для доступу до монітора з браузера зовнішнього пристрою. Ця функція дає змогу переглянути
відомості про QR-код та URL-адресу. Крім того, отримавши доступ до URL-адреси, можна також
виконати програми Content Manager (Диспетчер вмісту), Group Manager 2.0 (Диспетчер групи 2.0) та
Control Manager (Диспетчер керування). (Ця функція оптимізована для Google Chrome).
•
{Input}{Вхідний сигнал}: перехід на екран зовнішнього джерела сигналу.
•
{Settings}{Налаштування}: перехід на екран налаштувань.
•

Інформаційна панель
• Відображення основної інформації про ваш рекламно-інформаційний монітор посередині головного
екрана. На інформаційній панелі можна вручну змінити налаштування, вибравши відповідні пункти.

ПРИМІТКА
• Якщо інформаційна панель заблокована, фокус не рухається.

{Content Manager} {Диспетчер вмісту}
• {Player}{Програвач}: відтворення різноманітного вмісту, зокрема зображень, відеофайлів і вмісту
SuperSign.
• {Scheduler}{Планувальник}: керування розкладами для вмісту, який відтворюватиметься у різний
час.
• {Template}{Шаблон}: створення власного вмісту за допомогою шаблонів і мультимедійних файлів.
• {Group Manager 2.0} {Диспетчер групи 2.0}: надсилання розкладів для вмісту і налаштувань на
підключений пристрій.

5

{Video Wall} {Відеопанель}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{Video Wall} {Відеопанель}
Налаштування параметрів відеопанелі для створення великоформатного зображення.
• {Tile Mode}{Режим мозаїки}: увімкнення або вимкнення функції {Tile Mode}{Режим мозаїки}.
• {Tile Mode Setting} {Налаштування режиму мозаїки}: відображення одного об’єднаного
зображення на кількох рекламноінформаційних моніторах.
• {Natural Mode} {Природний режим}: відображення зображення за винятком області, що
накладається на рамку монітора, для більш природного
вигляду зображення.
• {White Balance}{Баланс білого}: налаштування параметрів балансу білого (палітри білого,
підсилення червоного/зеленого/синього і яскравості).
• {RESET}{Скинути}: скидання параметрів до початкових налаштувань.

{On/Off Scheduler}{ПЛАНУВАЛЬНИК увімк./вимк.}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{On/Off Scheduler}{Планувальник увімк./
вимк.}
Встановлення розкладу використання монітора у визначений час і день тижня.
• {On/Off Time Setting}{Налаштування часу ввімк./вимк.}: встановлення часу ввімкнення/
вимкнення для кожного дня тижня.
• {Holiday Setting}{Налаштування вихідних днів}: встановлення вихідних днів за датою і днем
тижня.

{SI Server Setting}{Налаштування сервера SI}
{EZ Setting}{Налаштування EZ}
{SI Server Setting}{Налаштування сервера
SI}
Налаштування з’єднання монітора із зовнішнім сервером SI. Налаштування середовища сервера для
встановлення програми SI.

{Server Setting}{Налаштування сервера}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{Server Setting}{Налаштування сервера}
Налаштування з’єднання монітора із сервером SuperSign.
• Сервери SuperSign premium
• Сервери SuperSign link

УКРАЇНСЬКА

Налаштування Ez
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УКРАЇНСЬКА

{Fail Over} {Перемикання на резервний сигнал}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{Fail Over} {Перемикання на резервний
сигнал}
Ця функція дає змогу автоматично перемикатися на інше джерело вхідного сигналу у порядку черги
у разі переривання основного сигналу. Вона також забезпечує автоматичне відтворення вмісту,
збереженого на пристрої.
• {On/Off}{Увімк./Вимк.}: увімкнення або вимкнення функції {Fail Over} {Перемикання на резервний
сигнал}.
• {Input Priority}{Пріоритет вхідних сигналів}: встановлення черговості джерел вхідних сигналів
для функції автоперемикання на резервний сигнал.
• {Backup via Storage}{Резервні дані через накопичувач}: автоматичне відтворення вмісту,
збереженого на пристрої, у разі відсутності сигналу.
• {Capture time Interval} {Інтервал запису}: встановлення інтервалу, з яким автоматично
записуватиметься зображення/відео, яке відтворюється на екрані, у разі вибору для функції
відтворення резервних даних через накопичувач значення «автоматично». (30 хв., 1 год., 2 год. і 3
год.)

{Status Mailing}{Надсилання повідомлень про стан}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{Status Mailing}{Надсилання повідомлень
про стан}
Ця функція дає змогу системі отримувати дані про стан пристрою і повідомляти адміністратора
електронною поштою.
• {On/Off}{Увімк./Вимк.}: увімкнення або вимкнення функції {Status Mailing}{Надсилання
повідомлень про стан}.
• {Mailing Option, SCHEDULE} {Варіанти надсилання листів, РОЗКЛАД}: встановлення інтервалу
надсилання електронних листів.
• {User E-mail Address} {Адреса ел. пошти користувача}:
встановлення електронної адреси користувача.
• {Sending Server (SMTP)} {Сервер надсилання (SMTP)}: встановлення адреси сервера SMTP.
• {ID}{Ідентифікатор}: встановлення ідентифікатора для облікового запису відправника.
• {Password}{Пароль}: встановлення пароля для облікового запису відправника.
• {Recipient E-mail Address} {Адреса ел. пошти отримувача}:
встановлення адреси електронної пошти отримувача.
• {Message Delivery}{Повідомлення про доставку}:
негайна оцінка стану пристрою та надсилання інформації на вказану адресу електронної пошти.
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• Якщо стан будь-якої з перелічених нижче позицій зміниться або вийде за межі норми, система може
надсилати повідомлення про стан.
-- 1. Температура: якщо монітор нагріється до небезпечної температури, його поточну температуру
буде записано та буде надіслано електронний лист із відповідною інформацією.
-- 2. Належна робота температурного датчика: електронний лист буде надіслано, якщо
температурний датчик не підключено, якщо стан зв’язку із температурним датчиком невідомий або
якщо отримано незвичні дані.
-- 3. Стан мережі (бездротове/дротове підключення): електронний лист буде надіслано у випадку
зміни стану мережевого підключення. Записується не більше 50 змін стану мережі. Збережене
значення буде скинуто у разі вимкнення живлення.
-- 4. Функція виявлення помилки екрана: якщо функцію виявлення помилки екрана не вдасться
виконати, буде надіслано електронний лист.
-- 5. Перевірка сигналу: перевірка наявності сигналу. Якщо сигнал відсутній понад 10 секунд, буде
надіслано електронний лист.
-- 6. Локальний розклад вмісту: електронний лист буде надіслано в разі неможливості відтворення
вмісту в період від часу початку до часу завершення за розкладом відтворення, зареєстрованим
у табло. Однак це не стосується випадків, коли припинення було виконане з пульта дистанційного
керування.
-- 7. Розклад SuperSign: електронний лист буде надіслано в разі неможливості відтворення вмісту
в період від часу початку до часу завершення за розкладом відтворення, переданим у SuperSign.
Однак це не стосується випадків, коли припинення було виконане з пульта дистанційного
керування.
• Підтримуються лише порти SMTP 25, 465 та 587.

УКРАЇНСЬКА

ПРИМІТКА
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{Play via URL}{Відтворити через URL-адресу}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{Play via URL}{Відтворити через URLадресу}
Відтворення вмісту, який слід відтворювати автоматично, через вбудований веб-браузер.
• {URL Loader} {Програма завантаження через URL-адресу}: увімкнення або вимкнення
нкції { Play via URL}{Відтворити через URL-адресу}.
• {Set URL} {Встановити URL-адресу}: введення URL-адреси для автоматичного відображення.
• {Preview} {Переглянути}: попередній перегляд веб-сторінки за вказаною URL-адресою.
• {SAVE}{ЗБЕРЕГТИ}: збереження вказаної URL-адреси.
• {Reboot to Apply} {Перезавантажити для застосування налаштувань}: перезавантаження
монітора після збереження вказаної URL-адреси.

ПРИМІТКА
• Ця функція не застосовується, коли увімкнено режим {Screen Rotation}{Обертання екрана}; ця
функція вимикає режим {Preview} {Переглянути}.

{Setting Data Cloning}{Налаштування клонування даних}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
Налаштування клонування даних
Ця функція дозволяє копіювати та імпортувати налаштування пристрою на інші пристрої.
• {Export Setting Data}{Експортувати налаштування}: експортування налаштувань пристрою на
інший пристрій.
• {Import Setting Data}{Імпортувати налаштування}: імпортування налаштувань іншого пристрою
на цей пристрій.

{Sync Mode}{Режим синхронізації}
{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{Режим синхронізації}
Синхронізація часу та вмісту між кількома рекламно-інформаційними моніторами.
• {RS-232C Sync}{Синхронізація через RS-232C}: синхронізація кількох моніторів, під’єднаних через
RS-232C.
• {Network Content Sync} {Синхронізація вмісту в мережі}: синхронізація кількох інформаційних
моніторів, під’єднаних до однієї мережі.
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{Ez Setting}{Налаштування Ez}
{Багатоекранний режим}
За допомогою цієї функції можна переглядати зображення та відео з кількох зовнішніх джерел на
одному екрані.

ПРИМІТКА
• У режимі складеного екрана на певних пристроях зображення може миготіти чи не відображатися
належним чином у разі автоматичного встановлення оптимальної роздільної здатності. У такому
випадку перезапустіть монітор.
• У режимі складеного екрана послідовне з’єднання DP не підтримується.

Вибір макета екрана
У разі запуску функції складеного екрана без налаштування макета екрана з’явиться меню вибору
макета екрана. Якщо меню вибору макета екрана не відображається, перейдіть у рядок меню макета
екрана, натиснувши кнопку зі стрілкою вгору на пульті дистанційного керування, і виберіть потрібний
макет екрана. Щоб закрити меню вибору макета екрана, натисніть кнопку «назад».

Закривання меню вибору макета екрана
У меню вибору макета екрана натисніть кнопку зі стрілкою вгору на пульті дистанційного керування,
щоб перейти до рядка меню вибору макета екрана, тоді виберіть його або натисніть кнопку back, щоб
закрити меню.

Зміна джерела вхідного сигналу
Натисніть кнопку
сигнал.

вгорі праворуч кожного розділеного екрана, щоб вибрати потрібний вхідний

ПРИМІТКА
• Джерела вхідного сигналу, вибрані для інших розділених екранів, неможливо вибрати ще раз. Щоб
вибрати їх, натисніть кнопку скидання, щоб скинути налаштування джерел вхідних сигналів для усіх
екранів.
• Режим «зображення в зображенні» працює лише коли вимкнено режим обертання сигналу із
зовнішнього пристрою і режим обертання зображення.

Відтворення відео на розділених екранах
Натисніть кнопку
вгорі праворуч кожного розділеного екрана, виберіть відеофайл, тоді виберіть
накопичувач, щоб переглянути список відеофайлів на вибраному пристрої. Далі виберіть відеофайл
зі списку для відтворення.

ПРИМІТКА
• На розділеному екрані можна відтворювати відео, створені за допомогою кодеків HEVC, MPEG-2,
H.264 та VP9. У режимі «зображення в зображенні» описані нижче комбінації недоступні.
Головне
Додаткове
зображення зображення
HEVC
HEVC
H.264
HEVC
MPEG-2
HEVC
VP9
VP9

УКРАЇНСЬКА

{Multi Screen}{Багатоекранний режим}
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УКРАЇНСЬКА

Загальні налаштування
{Language}{Мова}
{General}{Загальні налаштування}
Вибір мови, якою відображатиметься меню.

{Language}{Мова}

• Мова меню: налаштування мови інформаційного монітора.
• {Keyboard Language}{Мова клавіатури}: вибір мови клавіатури, яка відображається на екрані.

Системна інформація
{General}{Загальні налаштування}
{System Information}{Системна
інформація}
Відображення інформації, як-от назва пристрою, версія програмного забезпечення та обсяг пам’яті.

{Set ID}{Ідентифікатор пристрою}
пристрою}

{General}{Загальні налаштування}

{Set ID (1~1000)}{Ідентифікатор

• {Set ID (1~1000)}{Ідентифікатор пристрою (1–1000)}: автоматичне присвоєння номерівідентифікаторів для кожного пристрою у разі підключення кількох пристроїв через RS-232C.
Присвойте номери від 1 до 1000 та закрийте меню. За допомогою ідентифікатора пристрою,
присвоєного кожному з виробів, можна керувати кожним виробом окремо.
• {Auto Set ID}{Автоматичне присвоєння ідентифікатора}: автоматичне присвоєння номерівідентифікаторів для кожного пристрою, коли до дисплея під’єднано кілька пристроїв.
• {Reset Set ID}{Скинути ідентифікатор пристрою}:
скидання ідентифікатора пристрою до значення 1.

{Time & Date}{Час і дата}
{General}{Загальні налаштування}
{Time & Date}{Час і дата}
Ця функція дає змогу переглянути та змінити час і дату на пристрої.
• {Set Automatically}{Встановити автоматично}: встановлення параметрів {Time}{Час} і {Date}
{Дата}.
• {Daylight Saving Time}{Перехід на літній/зимовий час}: встановлення часу початку і завершення
переходу на літній/зимовий час. Параметри початку/завершення переходу на літній або зимовий час
працюють лише за умови встановлення більше одного дня різниці між датою початку і завершення.
• Часовий пояс: налаштування континенту, країни/регіону та міста.
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{General}{Загальні налаштування}

{Power}{Живлення}

{Вимкнення живлення в разі відсутності сигналу (15 хв.)}
Тут можна вказати, чи потрібно використовувати функцію автоматичного вимкнення через 15 хвилин.
• Для цієї функції можна встановити значення {On}{Увімк.} або {Off}{Вимк.}.
• Якщо вибрати значення {On}{Увімк.}, пристрій вимикатиметься за умови відсутності сигналу
впродовж 15 хвилин.
• Якщо вибрати значення {Off}{Вимк.}, цю функцію буде вимкнено.
• Якщо ви маєте намір використовувати виріб упродовж тривалого часу, рекомендовано встановити
для цієї функції значення {Off}{Вимк.}, щоб не вимикалося живлення виробу.

{Вимкнення живлення в разі відсутності ІЧ сигналу (4 год.)}
Тут можна вказати, чи потрібно використовувати функцію вимкнення через 4 години.
• Для цієї функції можна встановити значення {On}{Увімк.} або {Off}{Вимк.}.
• Якщо вибрати значення {On}{Увімк.}, пристрій вимикатиметься, якщо на пульті протягом 4 годин не
буде натиснуто жодної кнопки.
• Якщо вибрати налаштування {Off}{Вимк.}, цю функцію буде вимкнено.
• Якщо ви маєте намір використовувати виріб упродовж тривалого часу, рекомендовано встановити
для цієї функції значення {Off}{Вимк.}, щоб не вимикалося живлення виробу.

{DPM}{Керування живленням дисплея}
Налаштування режиму керування живленням дисплея.
• Якщо для цієї функції не встановлено значення {Off}{Вимк.}, то в разі відсутності вхідного сигналу
монітор переходитиме в режим керування живленням дисплея.
• Якщо вибрати значення {Off}{Вимк.}, функцію {DPM}{Керування живленням дисплея} буде
вимкнено.

УКРАЇНСЬКА

{Power}{Живлення}
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{PM Mode}{Режим керування живленням}
• {Power Off (Default)}{Вимкнення живлення (за замовчуванням)}: режим, ідентичний звичайному
вимкненню.
• {Sustain Aspect Ratio}{Не змінювати формат зображення}: режим, ідентичний звичайному
вимкненню, за винятком схеми перемикання, яка залишається ввімкненою. У випадку окремих
моделей це стосується лише певного режиму вхідного сигналу (DisplayPort); в інших режимах
вхідного сигналу має такий самий ефект, що й функція {Screen Off Always}{Завжди вимикати
зображення}.
• {Screen Off}{Зображення вимкнене}: автоматичний перехід у стан {Screen Off}{Вимкнути
зображення} у випадку ввімкнення режиму керування живленням дисплея/автоматичного режиму,
режиму автоматичного вимкнення (15 хвилин, 4 години) або примусового вимкнення у разі помилки.
• {Screen Off Always}{Зображення завжди вимкнене}: автоматичний перехід у режим {Screen Off}
{Вимкнути зображення} у разі ввімкнення режиму керування живленням дисплея/автоматичного
режиму, режиму автоматичного вимкнення (15 хвилин, 4 години), таймера вимкнення, примусового
вимкнення у разі проблеми або у випадку надходження вхідного сигналу від кнопки живлення пульта
дистанційного керування чи кнопки вимкнення монітора.
• {Screen Off & Backlight On}{Зображення вимкнене і підсвітка ввімкнена}: часткове ввімкнення
підсвітки для підтримання температури дисплея у стані вимкнення зображення.

ПРИМІТКА
• Щоб змінити стан екрана зі стану {Screen Off}{Зображення вимкнене} на стан увімкнення, має
надійти вхідний сигнал від кнопки Power або Input на пульті дистанційного керування, чи кнопки On
на моніторі.

{Power Off Delay (0~250)}{Затримка вимкнення живлення (0–250)}
• Ця функція запобігає перевантаженню шляхом затримки вимкнення живлення, коли увімкнено
кілька моніторів.
• Інтервал затримки можна налаштувати у діапазоні від 0 до 250 секунд.

{Power On Status}{Стан увімкнення живлення}
• Вибір робочого стану монітора, коли ввімкнено основне живлення.
• Можна вибрати з-поміж значень {PWR (Power On)}{PWR (Живлення ввімкнено)}, {STD (Standby)}
{STD (Режим очікування)} та {LST (Last Status)}{LST (Попередній стан)}.
• {PWR (Power On)}{PWR (Живлення ввімкнено)}: збереження ввімкненого стану монітора після
ввімкнення основного живлення.
• {STD (Standby)}{STD (Режим очікування)}: перехід монітора у режим очікування після ввімкнення
основного живлення.
• {LST (Last Status)}{LST (Попередній стан)}: повернення монітора у його попередній стан.

{Wake On LAN}{Увімкнення через локальну мережу}
• Можливість налаштування функції {Wake On LAN}{Увімкнення через локальну мережу}.
• Можна встановити значення On (Увімк.) чи Off (Вимк.) для кожної дротової/бездротової мережі.
• {Wired}{Дротова мережа}: якщо вибрати значення {On}{Увімк.}, буде увімкнено функцію
{Увімкнення через локальну мережу}, що дозволить вмикати виріб віддалено через дротову
мережу.
• {Wired}{Дротова мережа}: якщо вибрати значення {On}{Увімк.}, буде увімкнено функцію {Wake
On LAN}{Увімкнення через локальну мережу}, що дозволить вмикати виріб віддалено через
бездротову мережу.
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Відображення історії ввімкнення/вимкнення пристрою.

{Network}{Мережа}
{General}{Загальні налаштування}

{Network}{Мережа}

{Wired Connection (Ethernet)}{Дротове з’єднання (Ethernet)}
• {Wired Connection}{Дротове з’єднання}: під’єднання монітора до локальної мережі (LAN)
через роз’єм локальної мережі та налаштування параметрів мережі. Підтримуються лише
дротові мережеві з’єднання. Для деяких домашніх мереж після фізичного підключення потрібно
налаштувати мережеві параметри дисплея. До більшості мереж дисплей під’єднається
автоматично, без додаткових налаштувань. Для отримання докладнішої інформації зверніться до
постачальника послуг Інтернету або дивіться посібник користувача для маршрутизатора.

{Wireless Network Connection}{Бездротове мережеве з’єднання}
Якщо монітор налаштовано на підключення до бездротової мережі, ви можете перевірити наявність і
під’єднатися до доступної бездротової мережі.
• {Add a Hidden Wireless Network}{Додати приховану бездротову мережу}: можна додати
бездротову мережу, вручну ввівши її назву.
• {Connect via WPS PBC}{Під’єднання через WPS PBC}: натисніть кнопку на бездротовому
маршрутизаторі, що підтримує PBC, для легкого під’єднання до маршрутизатора.
• {Connect via WPS PIN}{Під’єднання через WPS PIN}: введіть PIN-код на веб-сторінці бездротового
маршрутизатора, який підтримує PIN, для підключення до маршрутизатора у простий спосіб.
• {Advanced Wi-Fi Settings}{Розширені налаштування Wi-Fi}: якщо на екрані немає доступних
бездротових мереж, можна підключитися до бездротової мережі, безпосередньо ввівши інформацію
про таку мережу.

{3G/4G Connection}{Під’єднання до мережі 3G/4G}:
• Під’єднання до мережі за допомогою модуля зв’язку 3G/4G USB.

{LAN Daisy Chain}{Послідовне під’єднання до локальної мережі}
• Функція послідовного під’єднання до локальної мережі дає змогу створювати ланцюжок послідовних
підключень через порти локальної мережі: навіть якщо підключити до мережі лише один монітор, усі
інші монітори в ланцюжку будуть також підключені до мережі.
• Проте перший пристрій у ланцюжку потрібно під’єднати до мережі через порт, який не
використовується для послідовного підключення.

УКРАЇНСЬКА

{Power On/Off History}{Історія ввімкнення/вимкнення}
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{SoftAP}
Якщо налаштувати режим SoftAP (Програмна точка доступу), через з’єднання Wi-Fi можна під’єднати
кілька пристроїв, не використовуючи бездротовий маршрутизатор і користуватись бездротовим
Інтернетом.
• Режим рекламно-інформаційний екран працюватиме, лише коли є доступ до Інтернету.
• Функції SoftAP та ScreenShare неможливо використовувати одночасно.
• У моделях, які підтримують модулі Wi-Fi, меню SoftAP доступне, лише
якщо до виробу підключений модуль Wi-Fi.
• Інформація про з’єднання SoftAP
-- SSID: індивідуальний ідентифікатор, необхідний для бездротового підключення до Інтернету.
-- Ключ безпеки: ключ безпеки, необхідний для підключення до вибраної бездротової мережі.
-- Кількість під’єднаних пристроїв: число поточних пристроїв, під’єднаних до пристрою Signage через
з’єднання
Wi-Fi. Підтримується до 10 пристроїв.

{UPnP}
Дає змогу відкрити і заблокувати порт UDP 1900, що використовується для роботи функції UPnP.
• Стандартне налаштування – {On}{Увімк.}. Із вибором налаштування {Off}{Вимк.} блокується порт
UDP 1900, а відтак функція UPnP стає недоступною.
• Якщо вибрати для цієї функції налаштування {Off}{Вимк.}, параметр «Мережа» режиму
синхронізації буде вимкнено.
• Якщо для цієї функції встановити значення {Off}{Вимк.}, коли для режиму синхронізації вибрано
значення «Мережа», це налаштування буде вимкнено і деактивовано.
• Зміни налаштування функції UPnP не буде застосовано, якщо не виконати команду {reboot}
{перезавантажити}.
• Якщо для функції UPnP встановлено значення {Off}{Вимк.}, програма Group Manager 2.0
(Диспетчер групи 2.0) не працюватиме належним чином.
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• Використовуйте стандартний кабель локальної мережі (Cat5 або новішої версії з роз’ємом RJ45).
• Чимало проблем, які виникають під час встановлення мережевого зв’язку, можна вирішити
шляхом перезавантаження маршрутизатора чи модему. Після підключення дисплея до домашньої
мережі швидко вимкніть і/або від’єднайте кабель живлення маршрутизатора домашньої мережі
чи кабельного модему, тоді знов увімкніть маршрутизатор або модем і/або під’єднайте кабель
живлення.
• Залежно від умов договору з постачальником інтернет-послуг, кількість пристроїв, які можуть
отримувати доступ до Інтернету, може бути обмежена. Для отримання детальнішої інформації
зверніться до постачальника послуг Інтернету.
• Компанія LG не несе відповідальності за будь-які порушення в роботі дисплея або збої у
підключенні до Інтернету, спричинені помилками/збоями зв’язку, що пов’язані з вашим підключенням
до Інтернету чи іншим обладнанням, під’єднаним до дисплея.
• Компанія LG не несе відповідальності за проблеми з підключенням до Інтернету.
• Якщо швидкість зв’язку з Інтернетом не відповідає вимогам для відтворюваного вмісту, якість
відображення може бути незадовільною.
• Деякі дії в Інтернеті можуть бути неможливими через обмеження, встановлені постачальником
інтернет-послуг, який забезпечує підключення до мережі.
• Будь-які витрати на користування послугами, що надаються постачальником інтернет-послуг,
включаючи плату за зв’язок, є у повному обсязі вашою відповідальністю.

ПРИМІТКА
• Щоб користуватися Інтернетом безпосередньо через дисплей, з’єднання з мережею має бути
завжди увімкнено.
• Якщо вам не вдається підключитися до Інтернету, перевірте стан з’єднання з мережею за
допомогою ПК.
• Перед тим як перейти до меню мережевих параметрів, перевірте, чи під’єднано кабель локальної
мережі та чи ввімкнено на маршрутизаторі протокол DHCP.
• Якщо налаштування мережі не виконано належним чином, мережа не працюватиме.

УВАГА
• Не підключайте модульний телефонний кабель до роз’єму локальної мережі.
• Існують різні методи підключення, тому просимо дотримуватися технічних вимог телекомунікаційної
компанії чи постачальника послуг Інтернет.
• Меню мережевих параметрів не буде доступним до фізичного під’єднання дисплея до мережі.

УКРАЇНСЬКА

Поради щодо налаштування мережі
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Поради щодо налаштування параметрів бездротової мережі
• На роботу бездротової мережі можуть негативно впливати перешкоди від пристрою, який
використовує частоту 2,4 ГГц, як-от бездротовий телефон, пристрій Bluetooth або мікрохвильова
піч. Перешкоди можуть бути також спричинені пристроєм, який використовує частоту 5 ГГц, як-от
пристрої Wi-Fi.
• Бездротова мережа може працювати повільно, залежно від середовища бездротового зв’язку.
• Після ввімкнення локальних домашніх мереж на окремих пристроях може спостерігатися
перевантаження мережі.
• Щоб підключитися до бездротового маршрутизатора, потрібен маршрутизатор, який підтримує
бездротовий зв’язок. Слід також увімкнути функцію бездротового підключення відповідного
маршрутизатора. Дізнайтеся у виробника, чи підтримує маршрутизатор бездротовий зв’язок.
• Щоб підключитися до бездротового маршрутизатора, перевірте SSID і налаштування безпеки
бездротового маршрутизатора. Відомості щодо SSID і налаштувань безпеки шукайте у посібнику
користувача відповідного маршрутизатора.
• Монітор може не працювати належним чином, якщо мережеві пристрої (дротовий/бездротовий
маршрутизатор чи концентратор тощо) налаштовані неправильно. Перш ніж налаштовувати
мережеве з’єднання, правильно встановіть пристрій відповідно до вказівок у посібнику.
• Спосіб встановлення може різнитися залежно від виробника бездротового маршрутизатора.
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{General}{Загальні налаштування}

{Safety Mode}{Безпечний режим}

{ISM Method}{Режим ISM}
Якщо протягом тривалого часу відображати на екрані нерухоме зображення, може виникнути ефект
залишкового зображення. Режим ISM – це функція, яка запобігає появі залишкових зображень.

{Screen Fault Detection}{Виявлення помилки екрана}
• Функція виявлення помилки екрана визначає, чи не містить екран помилок; екранні меню R, G
та B формуються у верхньому лівому кутку екрана з секундним інтервалом, тоді датчик пікселя
перевіряє область.
• Якщо встановити значення {On}{Увімк.}, функцію виявлення помилки екрана буде ввімкнено.
• Якщо встановити значення {Off}{Вимк.}, функцію виявлення помилки екрана буде вимкнено.

УКРАЇНСЬКА

{Безпечний режим}
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{Expert Controls}{Експертні налаштування}
налаштування}

{General}{Загальні налаштування}

{Advanced Setting}{Розширені

{Beacon}{Маяк}
• Увімкнення маяка BLE (технологія Bluetooth із низьким енергоспоживанням), однієї з функцій
Bluetooth 4.0.
• Режим маяка (перемикач увімкнення/вимкнення): увімкнення режиму маяка.
• Підтримуються режими маяків LG/iBeacon/Eddystone.
• Маяк LG/iBeacon
-- Ідентифікатор UUID маяка (шістнадцяткове значення): налаштування значення UUID.
1. Поле1: 4-байтове шістнадцяткове значення (8 цифр)
2. Поле2: 2-байтове шістнадцяткове значення (4 цифр)
3. Поле3: 2-байтове шістнадцяткове значення (4 цифр)
4. Поле4: 2-байтове шістнадцяткове значення (4 цифр)
5. Поле5: 6-байтове шістнадцяткове значення (12 цифр)
-- Major (0–65 535) (Основна): встановлення більшого значення.
-- Minor (0–65 535) (Вторинна): встановлення меншого значення.
• Eddystone
-- Кадр: налаштування UUID чи URL.
1. Beacon UUID (Ідентифікатор UUID маяка (шістнадцяткове значення)): налаштування значення
UUID.
(1) Поле1: 10-байтове шістнадцяткове значення (20 цифр)
(2) Поле2: 6-байтове шістнадцяткове значення (12 цифр)
2. Налаштування режиму URL
-- Префікс URL: налаштування префіксу URL.
-- Суфікс URL: налаштування суфікса URL.
-- URL: введення частини URL, яка не містить префіксу і суфікса.
-- У рядок для URL можна ввести максимально 17 символів.
• {OK}: підтвердження та застосування введених налаштувань.

ПРИМІТКА
• Деякі моделі не підтримують роботи служб фонового пошуку в iOS.
• Для правильного застосування налаштувань рекомендовано виконати перезавантаження.
• Значення UUID є шістнадцятковим, тож потрібно ввести точну кількість цифр.
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• {OPS Power Control}{Керування живленням OPS}: ця функція дає змогу керувати живленням OPS
після увімкнення чи вимкнення дисплея.
-- {Disable}{Вимкнути}: вимкнення функції {OPS Power Control}{Керування живленням OPS}.
-- {Sync (On)}{Синхронізувати (Увімк.)}: синхронізація стану живлення монітора лише коли монітор
увімкнено.
-- {Sync (On/Off)}{Синхронізувати (Увімк./Вимк.)}: синхронізація стану живлення монітора зі
станом живлення OPS.
• {Control Interface Selection}{Вибір інтерфейсу керування}: ця функція дозволяє налаштувати
зв’язок з інтерфейсом OPS, під’єднаним до монітора.
-- {Display}{Дисплей}: увімкнення зв’язку із зовнішніми портами послідовного зв’язку.
-- {OPS}: увімкнення зв’язку з інтерфейсом OPS, під’єднаним до монітора.

{Background Image}{Фонове зображення}
Ця функція дає змогу встановити фонове зображення за замовчуванням.
• {Booting Logo Image}{Зображення логотипу для режиму завантаження}: зображення
логотипу, який з’являється під час завантаження пристрою. Якщо вимкнути цей параметр, під час
завантаження зображення логотипу з’являтися не буде.
• {No Signal Image}{Зображення в разі відсутності сигналу}: зображення, яке з’являється в
разі відсутності сигналу. Якщо вимкнути цей параметр, то в разі відсутності сигналу зображення
з’являтися не буде.

{Input Manager}{Диспетчер вхідних сигналів}
Ця функція дає змогу позначити кожне джерело вхідного сигналу.
• ПК: комп’ютери
• Цифрове телебачення: HDMI, декодери супутникових каналів і приставки, DVD-програвачі, Blu-rayпрогравачі, домашні кінотеатри, ігрові консолі, модулі потокової передачі і
камери.

УКРАЇНСЬКА

{OPS Control}{Керування OPS}
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{SIMPLINK Setup}{Налаштування SIMPLINK}
• Коли для параметра {SIMPLINK Setup}{Налаштування SIMPLINK} встановлено значення {On}
{Увімк.}, ви можете скористатися послугою SIMPLINK, яка надається рекламно-інформаційним
монітором LG.
• {Device ID}{Ідентифікатор пристрою}: встановлення ідентифікатора пристрою, підключеного за
допомогою кабелю CEC. Можна вибрати значення між {All}{Усі} і {E}.
• {StandBy}{Режим очікування}: встановлення сценаріїв для надсилання і приймання команди
OpStandBy (0x0c). Нижче викладені детальні сценарії:
Передача

Прийом

Усі

O

O

Лише надіслати

O

X

Лише отримати

X

O

{Crestron}
• Ця функція забезпечує синхронізацію з програмами Crestron.
• {Server}{Сервер}: налаштування ІР-адреси для мережевого з’єднання із сервером (обладнання,
надане Crestron).
• {Port}{Порт}: налаштування порту для мережевого з’єднання із сервером. Номер порту за
замовчуванням: 41794.
• {IP ID (1-254)}{Ідентифікатор IP (1-254)}: встановлення ідентифікатора для синхронізації з
програмою.
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{Picture Mode}{Режим зображення}
{Display}{Дисплей}

{Picture Mode}{Режим зображення}

{Mode}{Режим}
Ця функція дає змогу вибрати оптимальний режим зображення для вашого середовища
встановлення.
• {Mall/QSR}{Торговий центр/Заклад харчування}, {Transportation}{Транспортування},
{Education}{Освіта}, {Gov./Corp.}{Уряд./Корп.}, {Game}{Гра} та {Photo}{Фотографія}: оптимальне
відображення зображення для вашого середовища встановлення.
• {Normal}{Нормальний}: відображення зображення із нормальною контрастністю, яскравістю і
чіткістю.
• {APS}{Автоматичне енергозбереження}: налаштування яскравості зображення з метою
зменшення споживання електроенергії.
• {Expert, Calibration}{Експерт, калібрування}: дає змогу спеціалістам чи будь-кому іншому вручну
налаштувати найкращу якість зображення.

ПРИМІТКА
• Доступні налаштування параметра {Picture Mode}{Режим зображення} можуть різнитися залежно
від вхідного сигналу.
• {Expert}{Експерт} – це можливість точного коригування зображення спеціалістом із використанням
спеціального зображення. Відповідно ця функція може бути неефективною для звичайного
зображення.

УКРАЇНСЬКА

Дисплей
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{Customize}{Налаштувати}
• {Backlight/OLED Light}{Підсвітка/Світло OLED}: налаштування яскравості зображення шляхом
регулювання яскравості підсвітки. Що ближче значення до 100, то яскравіше зображення.
• {Contrast}{Контрастність}: регулювання різниці між світлими і темними ділянками зображення. Що
ближче значення до 100, то більша різниця.
• {Brightness}{Яскравість}: регулювання загальної яскравості зображення. Що ближче значення до
100, то яскравіше зображення.
• {Sharpness}{Чіткість}: регулювання чіткості країв об’єктів. Що ближче значення до 50, то чіткіші
краї.
• {H Sharpness}{Чіткість по горизонталі}: регулювання чіткості контрастних країв на екрані по
горизонталі.
• {V Sharpness}{Чіткість по вертикалі}: регулювання чіткості контрастних країв на екрані по
вертикалі.
• {Color}{Колір}: пом’якшення або поглиблення відтінків на екрані. Що ближче значення до 100, то
насиченіші кольори.
• {Tint}{Відтінок}: налаштування балансу між червоними та зеленими кольорами зображення на
екрані. Що ближче налаштування до червоного 50, то червоніше зображення. Що
ближче налаштування до зеленого 50, то зеленіше зображення.
• {Color Temperature}{Температура кольору}: що вище значення температури кольору, то
холоднішими будуть кольори на екрані. Що нижче
значення температури кольору, то теплішими будуть
кольори на екрані.
• {Expert Controls}{Експертні налаштування}: налаштування розширених параметрів.
-- {Dynamic Contrast}{Динамічна контрастність}: оптимізація різниці між світлими і темними
ділянками відповідно до яскравості зображення.
-- {Super Resolution}{Надвисока роздільна здатність}: робить розмиті чи нечіткі ділянки
зображення чіткішими.
-- {Color Gamut}{Діапазон кольорів}: вибір доступного діапазону кольорів.
-- {Dynamic Color}{Динамічні кольори}: регулювання відтінку і насиченості для отримання
максимально барвистого і яскравого зображення.
-- {Edge Enhancer}{Підсилення країв}: відтворення чіткіших країв зображення.
-- {Color Filter}{Фільтр кольорів}: точне налаштування кольорів і відтінків шляхом фільтрування
певної кольорової ділянки колірного простору RGB.
-- {Preferred Color}{Вибрані кольори}: регулювання відтінку шкіри, трави і неба за вибором.
-- {Gamma}{Гама}: налаштування гами для компенсації яскравості вхідного сигналу.
-- {White Balance}{Баланс білого}: налаштування загальної точності кольорів за вашим вибором. У
режимі Expert (Експерт) точне налаштування можна виконати за
допомогою пунктів Pattern (Шаблон) або Method (Метод).
-- {Color Management System}{Система керування кольорами}: спеціалісти використовують
систему керування кольорами для регулювання кольорів шляхом використання тестового
шаблону. Система керування кольорами дозволяє виконувати налаштування, вибираючи з-поміж
6 різних колірних палітр (червона/жовта/синя/блакитна/пурпурова/зелена), не впливаючи на інші
кольори. У нормальному режимі зображення зміни кольору можуть бути непомітні.
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• {Picture Option}{Параметри зображення}: налаштування параметрів зображення.
-- {Noise Reduction}{Зменшення шумів}: усунення цяток, які з’являється на екрані в довільному
порядку, для чіткішого зображення.
-- {MPEG Noise Reduction}{Зменшення шуму MPEG}: зменшення шуму, генерованого під час
створення цифрового відеосигналу.
-- {Black Level}{Рівень чорного}: налаштування яскравості та контрастності зображення шляхом
регулювання рівня чорного.
-- {Real Cinema}{Справжній кінотеатр}: оптимізація відеозображення для досягнення
кінематографічного ефекту.
-- {Motion Eye Care}{Захист очей Motion Eye Care} : знижує втому очей, регулюючи рівні яскравості
і зменшуючи розмитість на основі відображуваного зображення.
-- {Aurora Led Backlight}{Світлодіодна підсвітка Aurora}: робить світлі ділянки зображення
світлішими, а темні – темнішими для максимальної контрастності. Вимкнення цієї функції може
призвести до збільшення споживання електроенергії монітором.
-- {TruMotion}: зменшення тремтіння зображення та запобігання залипанню рухомих зображень.
• {Reset}{Скинути}: скидання параметрів зображення. Оскільки параметри зображення скидаються
відповідно до режиму зображення монітора, перш ніж скидати параметри
зображення, виберіть режим зображення.
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{Aspect Ratio}{Формат зображення}
{Display}{Дисплей}
{Aspect Ratio}{Формат зображення}
Ця функція дає змогу змінювати розмір зображення для перегляду зображення з оптимальною
роздільною здатністю.
• {Full Wide}{На всю ширину}: дає змогу розтягнути зображення відповідно до розміру екрана.
• {Original}{Вихідний формат}: відображення зображення з вихідною роздільною здатністю.

{Rotation}{Обертання}
{Display}{Дисплей}

{Rotation}{Обертання}

{Screen Rotation}{Обертання екрана}
•
•
•
•

Ця функція дозволяє обернути екран за годинниковою стрілкою.
Для цієї функції можна вибрати значення Off (Вимк.)/90/180/270.
Якщо вибрано значення «Вимк.», ця функція вимкнеться.
Рекомендовано використовувати вміст, розроблений для відтворення у книжковому режимі.

{External Input Rotation}{Обертання зображення із зовнішнього джерела}
• Ця функція дає змогу обертати зображення із зовнішнього джерела на 90, 180 або 270 градусів за
годинниковою стрілкою.
• Якщо для цієї функції встановлено значення «Увімк.» (90 або 270 градусів), як-от для ARC, для
розміру зображення буде вибрано налаштування {Full Wide}{На всю ширину}.
• Якщо ви маєте намір використовувати функцію обертання зображення із зовнішнього джерела
у поєднанні з функцією WiDi, рекомендовано для формату зображення встановити значення
{Original}{Вихідний формат}. Якщо для формату зображення встановити значення {Full Wide}{На
всю ширину}, курсор миші може не відображатися належним чином.
• Зауважте, що погіршення якості зображення, яке має місце з увімкненням функції {External Input
Rotation}{Обертання зображення із зовнішнього джерела} під час роботи із зовнішнім джерелом
сигналу, не має жодного відношення до виробу.
• Якщо увімкнено функцію обертання зображення із зовнішнього джерела, режим «зображення в
зображенні» у багатоекранному режимі буде вимкнено.
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{Display}{Дисплей}

{Advanced Setting}{Розширені налаштування}

{UHD Deep Color}
Якщо під’єднати пристрій UHD до одного з роз’ємів, який підтримує функцію Deep Color, в меню
налаштування режиму HDMI Ultra Deep Color можна увімкнути (6G) або вимкнути (3G) функцію Deep
Color.
Якщо, коли увімкнено функцію Deep Color за роздільної здатності 3840 x 2160, 60 Гц, виникають
проблеми зі сумісністю графічної карти, вимкніть функцію Deep Color.
• Характеристики HDMI та DP можуть різнитися залежно від вхідного роз’єму. Перевірте
характеристики кожного пристрою, перш ніж підключатися до монітора.
• Вхідний роз’єм HDMI 2 найкраще підходить для відео високої чіткості 4K, 60 Гц (4:4:4, 4:2:2). Проте
відео та аудіо можуть не підтримуватися залежно від характеристик зовнішнього пристрою. У
такому разі підключіть пристрій до іншого роз’єму HDMI.

{OLED Panel Settings}{Налаштування панелі OLED}
• {Clear Panel Noise}{Усунути шуми на панелі}: усунення проблем, які можуть виникнути, коли
екран увімкнений протягом тривалого часу.

{Energy Saving}{Енергозбереження}
• {Smart Energy Saving}{Розумне енергозбереження}: автоматичне налаштування яскравості
екрана відповідно до яскравості зображення
для заощадження енергії.
-- {On}{Увімк.}: увімкнення функції розумного енергозбереження.
-- {Off}{Вимк.}: вимкнення функції розумного енергозбереження.
• {Brightness Control}{Регулювання яскравості}: налаштування яскравості екрана для
заощадження енергії.
-- {Автоматично}: налаштування яскравості екрана відповідно до навколишнього освітлення.
-- {Off}{Вимк.}: вимкнення функції енергозбереження.
-- {Minimum/Medium/Maximum}{Мінімальний/Середній/Максимальний}: використання функції
енергозбереження відповідно до рівня енергозбереження, встановленого на моніторі.
• {Brightness Scheduling}{Розклад регулювання яскравості}: регулювання яскравості підсвітки у
вказаний час.
-- Для цієї функції можна вибрати значення {On/Off}{Увімк./Вимк.}.
-- Якщо поточний час не встановлений, функцію {Розклад регулювання яскравості} буде
вимкнено.
-- Можна додати до шести розкладів, які впорядковуються за часом у порядку зростання.
-- Можна змінити розклад, вибравши його у списку та натиснувши кнопку {OK}.
• {Screen Off}{Зображення вимкнене}: в имкнення зображення і відтворення лише звуку. Зображення
можна знов увімкнути, натиснувши на пульті дистанційного
керування будь-яку кнопку, окрім кнопки живлення.

УКРАЇНСЬКА

{Expert Controls}{Експертні налаштування}
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{Adjust (RGB-PC)}{Налаштування (RGB-ПК)}
Ця функція дає змогу налаштувати параметри відображення ПК в режимі RGB.
• {Set Automatically}{Встановити автоматично}: автоматичне налаштування положення екрана,
часу і фази. Під час налаштування зображення на екрані може бути впродовж кількох секунд
нестабільним.
• {Resolution}{Роздільна здатність}: виберіть потрібну роздільну здатність.
• {Position/Size/Phase}{Положення/Розмір/Фаза}: налаштування параметрів, якщо після
автоматичного налаштування зображення є нечітким, особливо якщо
тремтять символи.
• {Reset}{Скинути}: скидання налаштувань до заводських значень.

{HDMI IT Contents}{ІТ-вміст HDMI}
• Налаштування IT-вмісту HDMI.
• {Off}{Вимк.}: вимкнення IT-вмісту HDMI.
• {On}{Увімк.}: увімкнення ІТ-вмісту HDMI.
Ця функція автоматично змінює режим зображення монітора на основі інформації про вміст HDMI у
разі надходження сигналу HDMI.
Навіть якщо режим зображення монітора змінено за допомогою ІТ-вмісту HDMI, можна знову вручну
змінити режим зображення.
Оскільки ця функція має вищий пріоритет, ніж режим зображення, встановлений користувачем,
поточний режим зображення може змінитися зі зміною сигналу HDMI.
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{Sound Mode}{Режим звуку}
{Sound}{Звук}

{Sound Mode}{Режим звуку}

{Sound Mode}{Режим звуку}
Найкраща якість звуку обирається автоматично залежно від типу відео, яке ви переглядаєте на цю
мить.
•
•
•
•
•
•

{Standard}{Стандартний}: цей режим звуку підходить для усіх типів вмісту.
{Cinema}{Кінотеатр}: оптимізація звуку для перегляду кінофільмів.
{Clear Voice III}{Чіткий голос III}: підсилює голоси, робить голоси чіткішими.
{Sports}{Спорт}: оптимізація звуку для перегляду спортивних програм.
{Music}{Музика}: оптимізація звуку для прослуховування музики.
{Game}{Гра}: оптимізація звуку для відеоігор.

{Balance}{Баланс}
• {Balance}{Баланс}: регулювання гучності звуку для лівого і правого динаміків.

{Equalizer}{Еквалайзер}
• {Equalizer}{Еквалайзер}: регулювання звуку вручну за допомогою еквалайзера.

{Reset}{Скидання}
• {Reset}{Скинути}: скидання налаштувань звуку.

УКРАЇНСЬКА

Звук
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{Sound Out}{Виведення звуку}
{Sound}{Звук}

{Sound Out}{Виведення звуку}

• Внутрішній динамік/Зовнішній динамік: виведення звуку через внутрішні динаміки рекламноінформаційного монітора або через підключені до нього зовнішні динаміки.
• Зовнішній динамік SIMPLINK: ця функція використовується у разі підключення домашнього
кінотеатру до монітора через SIMPLINK. Ця функція дозволяє виводити звук через підключений
пристрій. Цей параметр активується з увімкненням функції SIMPLINK.
• Синхронізація звуку LG / Bluetooth: дає змогу підключити аудіопристрої Bluetooth або гарнітуру
Bluetooth до монітора у бездротовий спосіб для зручного прослуховування звуку.

ПРИМІТКА
• Окремі пристрої, які нещодавно під’єднувались, можуть спробувати автоматично під’єднатися до
рекламно-інформаційного монітора після його увімкнення.
• Рекомендовано встановити аудіопристрої LG, які підтримують функцію синхронізації звуку LG,
у режим телевізійного мовлення LG чи режим синхронізації звуку LG, перш ніж під’єднувати такі
пристрої.
• Натисніть «Вибір пристрою», щоб переглянути список пристроїв, які під’єднані чи можуть бути
під’єднані, та під’єднайте інші пристрої.
• Для регулювання гучності під’єднаного пристрою використовуйте пульт дистанційного керування
рекламно-інформаційного монітора.
• Якщо під’єднати аудіопристрій не вдається, перевірте, чи він увімкнений і доступний для з’єднання.
• Залежно від типу пристрою Bluetooth, пристрій може не підключатися належним чином або може
спостерігатися ненормальна поведінка, як-от відсутність синхронізації відео та звуку.
• Звук може тремтіти або якість звуку може знизитися, якщо:
-- пристрій Bluetooth надто далеко від рекламно-інформаційного монітора;
-- між пристроєм Bluetooth і рекламно-інформаційним монітором є перешкода;
-- пристрій Bluetooth використовується разом із радіообладнанням, як-от мікрохвильова піч чи
бездротова локальна мережа.
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{Sound}{Звук}

{Audio Out}{Виведення аудіо}

• Якщо встановлено значення {Off}{Вимк.}: вимкнення функції В
 иведення аудіо. (Звук не
виводиться).
• Якщо встановлено значення {Variable}{Змінний звук}: можна вказати діапазон виведення для
зовнішнього аудіопристрою, підключеного до монітора, і налаштувати гучність у межах цього
діапазону. Гучність зовнішнього аудіопристрою можна змінити у межах від 0 до 100 (той самий
діапазон, що й для гучності динаміка монітора). Проте фактичний рівень гучності може бути дещо
іншим.
• Якщо встановлено значення {Fixed}{Фіксований звук}: встановлення фіксованого рівня звуку для
зовнішнього аудіопристрою.
-- Якщо зовнішній вхідний сигнал відсутній, звук із зовнішнього джерела не виводитиметься.
-- Змінний рівень звуку 100 такий самий, що й фіксований рівень звуку.

{Крок збільшення гучності}
{Sound}{Звук}
{Volume Increase Amount}{Крок збільшення гучності}
Ця функція дає змогу налаштувати крок збільшення/зменшення гучності в разі натиснення кнопок
збільшення/зменшення гучності на пульті дистанційного керування. Що вище значення, то швидше
буде збільшуватися гучність. Вибирайте з-поміж значень {Low}{Низький}, {Medium}{Середній} і
{High}{Високий}, щоб налаштувати діапазон гучності.

{AV Sync.Adjustment} {Налаштування синхронізації аудіо/відео}
{Sound}{Звук}
{AV Sync.Adjustment}{Налаштування синхронізації аудіо/
відео}
Ця функція дає змогу налаштувати часові параметри звуку для синхронізації зображення та звуку.
• {External Speaker}{Зовнішній динамік}: синхронізація зображення та звуку, який лунає із зовнішніх
динаміків, підключених, до прикладу, до цифрового аудіовиходу, аудіообладнання LG чи навушників.
Із наближенням до – виведення звуку пришвидшується, а з наближенням до + виведення звуку
уповільнюється порівняно зі стандартним значенням.
• {Bypass}{Обхід}: виведення сигналів мовлення чи звуку із зовнішніх пристроїв без затримки звуку.
Звук може виводитися швидше за зображення, що пов’язано з часом обробки
зображення, яке надходить на монітор.

{Digital Audio Input}{Цифровий вхідний аудіосигнал}
{Sound}{Звук}
{Digital Audio Input}{Цифровий вхідний аудіосигнал}
Ця функція дає змогу вибрати джерело вхідного сигналу для виведення звуку.
• {Digital}{Цифровий}: виведення звуку, який міститься у цифровому сигналі, що вводиться із
підключеного джерела цифрового вхідного сигналу (HDMI, DISPLAYPORT або OPS).
• {Analog}{Аналоговий}: виведення звуку з джерела цифрового вхідного сигналу (HDMI,
DISPLAYPORT або OPS), підключеного до монітора через аудіовхід.

УКРАЇНСЬКА

{Audio Out}{Виведення аудіо}
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Адміністратор
{Lock Mode}{Режим блокування}
{Admin}{Адміністратор}

{Lock Mode}{Режим блокування}

{Home Dashboard Lock}{Блокування інформаційної панелі на головному екрані}
Ця функція дає змогу обмежити зміни налаштувань блокування інформаційної панелі на головному
екрані.

{USB Lock}{Блокування USB}
Ця функція дає змогу налаштувати блокування USB, що унеможливлює зміну налаштувань чи вмісту.

{OSD Lock}{Блокування екранного меню}
Ця функція дає змогу налаштувати блокування екранного меню, що унеможливлює зміну
налаштувань чи вмісту.

{IR Operation Lock}{Блокування ІЧ режиму}
• Якщо для цієї функції встановлено налаштування {Off (Normal)}{Вимк. (Нормальний)}, ви можете
користуватися пультом дистанційного керування.
• Якщо для цієї функції встановлено налаштування {On (Power Key Only)}{Увімк. (Лише кнопка
живлення)}, ви зможете користуватися лише кнопкою живлення.
• Якщо для цієї функції встановлено налаштування {On (Block All)}{Увімк. (Блокувати всі)}, ви не
можете користуватися пультом дистанційного керування. (Проте функція вмикання живлення буде
доступною).

{Local Key Operation Lock}{Блокування кнопок на панелі}
• Ця функція дає змогу налаштувати блокування кнопок на панелі, що унеможливлює зміну
налаштувань чи вмісту.
• Якщо для цієї функції встановлено налаштування {Off (Normal)}{Вимк. (Нормальний)}, ви можете
користуватися кнопками на моніторі.
• Якщо для цієї функції встановлено налаштування {On (Power Key Only)}{Увімк. (Лише кнопка
живлення)}, ви зможете користуватися лише кнопкою живлення. (Користуючись джойстиком,
натисніть та утримуйте кнопку на панелі, щоб увімкнути або вимкнути монітор).
• Якщо для цієї функції встановлено налаштування {On (Block All)}{Увімк. (Блокувати всі)}, ви
можете користуватися кнопками на панелі. (Проте функція вмикання живлення буде доступною).

{Wi-Fi Lock}{Блокування Wi-Fi}
Ця функція дає змогу ввімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi.

{Screen Share Lock}{Блокування спільного доступу до екрана}
Ця функція дає змогу ввімкнути або вимкнути функцію спільного доступу до екрана.
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Ця функція дає змогу встановити пароль для входу в меню встановлення.

1 Введіть новий 4-значний пароль.
2 Для підтвердження введіть той самий пароль ще раз у полі «Підтвердити пароль».

{Enterprise Settings}{Корпоративні параметри}
• Введіть код облікового запису, щоб застосувати відповідні корпоративні параметри.
• Після введення коду налаштування монітора буде скинуто і застосовано корпоративні параметри.
• Ця функція не активується, якщо код уже введено.

{Reset to Initial Settings}{Скинути до початкових налаштувань}
Ця функція скидає усі параметри, крім параметрів швидкого запуску (налаштування мови, часу і
автоматичного вимкнення живлення) до початкових налаштувань.

{Factory Reset}{Заводські установки}
Ця функція дає змогу скинути відповідні налаштування до заводських значень, наприклад
налаштування дати, часу, мови, мережевої ІР-адреси та власні назви файлів у внутрішній пам’яті.
Виняток – підсилення червоного/зеленого/синього у режимі калібрування.

УКРАЇНСЬКА

{Change PIN Code}{Змінити PIN-код}
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CONTENT MANAGER
(ДИСПЕТЧЕР ВМІСТУ)
Доступ до веб-сторінок
• Підтримка функцій залежить від виробу.
Рекламно-інформаційний монітор обладнано функцією, яка забезпечує доступ до комп’ютера чи
мобільного пристрою.
-- Доступні меню: «Content Manager (Диспетчер вмісту)», «Group Manager 2.0 (Диспетчер групи 2.0)»,
«Control Manager (Диспетчер керування)», «Вихід із системи», «Змінити пароль».
• URL: https://set ip:443
• (Пароль за замовчуванням: 000000)

УВАГА
• Підтримувана роздільна здатність (ця програма оптимізована для такої роздільної здатності):
-- ПК: 1920x1080, 1280x1024
-- Мобільний пристрій: 360x640 (1440x2560, 1080x1920), DPR
• Підтримувані браузери (ця програма оптимізована для таких браузерів):
-- Chrome 56 або пізнішої версії (рекомендовано)

Content Manager (Диспетчер вмісту)
{Player}{Програвач}
(Програвач)
Програвач програми Content Manager (Диспетчера вмісту) дає змогу відтворювати та керувати
відеовмістом, зображеннями, шаблонами, вмістом рекламно-інформаційного монітора та списком
відтворення. (Моделі OLED не підтримують відтворення і керування зображеннями і шаблонами).

{Continuous Play}{Тривале відтворення}
1 Виберіть тип вмісту у вкладці ліворуч, тоді виберіть потрібний вміст.
2 Клацніть {Play}{Відтворити} у правому верхньому кутку екрана і насолоджуйтеся вибраним
вмістом.

{Експортувати}
1 Виберіть тип вмісту у вкладці ліворуч і клацніть {Export}{Експортувати} у правому верхньому
кутку екрана.

2 Виберіть вміст, який потрібно експортувати.
3 Клацніть {Copy/Move}{Копіювати/Перемістити} у правому верхньому кутку екрана і виберіть

пристрій, на який слід експортувати вміст. (Якщо вибрано файл, який зберігається на цільовому
пристрої, обробка файлу виконуватися не буде).
4 Вміст буде переміщено/скопійовано на пристрій.
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1 Виберіть тип вмісту у вкладці ліворуч і клацніть {Delete}{Видалити} у правому верхньому кутку
екрана.

2 Виберіть вміст, який потрібно видалити.
3 Клацніть {Delete}{Видалити} у верхньому правому кутку екрана.
4 Вміст буде видалено.
{Filter / Sort}{Фільтрувати / Сортувати}
1 Клацніть {Filter / Sort}{Фільтрувати / Сортувати} у верхньому правому кутку екрана.
2 1) Виберіть критерії сортування для упорядкування файлів за назвою чи у порядку відтворення

(останні відтворювані файли відображатимуться вгорі списку).
2) Можна лише переглядати вміст, збережений на пристрої, відфільтрувавши файли за пристроєм.
3) Можна лише переглядати вміст певного типу, відфільтрувавши файли за типом вмісту.

{Create Playlist}{Створити список відтворення}
Створюючи список відтворення, не включайте у назви файлів списку відтворення символи, які
не можна використовувати для назв у системі Windows, як-от \, /,:, *,?, ", <,> та | —. Крім того,
якщо у списку відтворення є файли, у назвах яких є такі символи, список відтворення не вдасться
перемістити або копіювати.

1 Виберіть {Playlist}{Список відтворення} у вкладці ліворуч і клацніть {Create Playlist}{Створити
список відтворення} у правому верхньому кутку екрана.

2 Виберіть вміст, який слід додати до списку відтворення, і натисніть {Next}{Далі} у правому
верхньому кутку екрана.

3 Встановіть час відтворення для кожного елемента вмісту (стосується лише фотографій
і шаблонів), а також інших елементів, як-от ефект перетворення, формат і автоматичне
відтворення, тоді натисніть {Complete}{Виконати} у верхньому правому кутку екрана.
4 Буде створено новий {Playlist}{Список відтворення}.

УКРАЇНСЬКА

{Видалити}
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{Schedules}{Розклади}
(Планувальник)
Планувальник програми Content Manager (Диспетчера вмісту) забезпечує відтворення певного вмісту
у визначений час через список відтворення або зовнішній вхідний сигнал.

{Creating a Schedule}{Створення розкладу}
1 Клацніть {New Schedule}{Новий розклад} у верхньому правому кутку екрана.
2 Виберіть з-поміж значень {Playlist}{Список відтворення} і {Input Source}{Джерело вхідного
сигналу}.

3 1) Якщо вибрано {Playlist}{Список відтворення}, виберіть список, відтворення якого слід

запланувати.
2) Якщо вибрано {Input Source}{Джерело вхідного сигналу}, виберіть джерело вхідного сигналу,
відтворення з якого слід запланувати.
4 Введіть параметри розкладу, щоб створити новий розклад. (Створюючи розклад, не включайте у
назви файлів розкладу символи, які не можна використовувати для назв у системі Windows, як-от
\, /,:, *,?, ", <,> та | —. Крім того, якщо у списку відтворення, пов’язаного з розкладом, є файли, у
назвах яких є такі символи, список відтворення не вдасться перемістити або копіювати.
5 Переглядайте вибраний список відтворення або зображення із зовнішнього джерела сигналу у
визначений час.

{Importing a Schedule}{Імпортування розкладу}
1
2
3
4
5

Клацніть {Import}{Імпортувати} у верхньому правому кутку екрана.
Виберіть зовнішній пристрій, з якого слід імпортувати розклад.
Виберіть розклад, який слід імпортувати на монітор. (Можна вибрати лише один розклад).
Клацніть {Select}{Вибрати} у верхньому правому кутку екрана.
Перевірте, чи розклад імпортовано у внутрішню пам’ять монітора.

{Exporting a Schedule}{Експортування розкладу}
1
2
3
4
5

Клацніть {Export}{Експортувати} у верхньому правому кутку екрана.
Виберіть зовнішній пристрій, на який слід експортувати розклад.
Виберіть розклад, який слід експортувати з монітора. (Можна вибрати кілька розкладів).
Клацніть {Select}{Вибрати} у верхньому правому кутку екрана.
Перевірте, чи розклад експортовано на вибраний зовнішній пристрій.
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1
2
3
4

Клацніть {Delete}{Видалити} у верхньому правому кутку екрана.
Виберіть розклади, які потрібно видалити.
Клацніть {Delete}{Видалити}.
Перевірте, чи розклади видалено.

{Calendar View}{Режим календаря}
1 Зареєструвавши розклади, клацніть {Calendar View}{Режим календаря}.
2 Зареєстровані розклади відображаються у вигляді графіка.

{Template}{Шаблон}
(Шаблон)
Функція редагування програми Content Manager (Диспетчер вмісту) дозволяє додати вибрані
шаблони.

1 Виберіть формат шаблону. (Можна вибрати з-поміж альбомного та книжкового режимів).
2 Змініть текст шаблону.
2-1. Виберіть шрифт (розмір, товщину тексту, підкреслення та курсив).

3 Змініть мультимедійний файл.
4 Збережіть шаблон, клацнувши {Save}{Зберегти} у верхньому правому кутку екрана.
5 Перевірте, чи збережений шаблон відображається у списку.

УКРАЇНСЬКА

{Deleting a Schedule}{Видалення розкладу}
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{Supported Photo & Video Files}{Підтримувані фото- та відеофайли}

ПРИМІТКА
• Субтитри не підтримуються.
Підтримувані відеокодеки
Розширення

Кодек

.asf, .wmv

Відео

VC-1 Advanced Profile (окрім WMVA), VC-1 Simple та Main Profile

Звук

WMA Standard (окрім WMA v1 / WMA Speech)

Відео

XViD (окрім 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4

Звук

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

Відео

H.264/AVC, MPEG-4, HEVC

Звук

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

.3gp

Відео

H.264/AVC, MPEG-4

.3g2

Звук

AAC, AMR-NB, AMR-WB

.mkv

Відео

MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC

Звук

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

Відео

H.264/AVC, MPEG-2, HEVC

Звук

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

Відео

MPEG-1, MPEG-2

Звук

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

Відео

MPEG-1, MPEG-2

Звук

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

.avi

.mp4, .m4v, .mov

.ts, .trp, .tp, .mts

.mpg, .mpeg, .dat
.vob

Підтримувані формати фотографій
Тип файлу

Формат

.jpeg, .jpg,
.jpe

JPEG

.png

PNG

.bmp

BMP

Елемент
•
•
•
•
•
•

Мін.: 64 x 64
Макс.: 7480 (Ш, В) x 4320 (В, Ш)
Мін.: 64 x 64
Макс.: 7480 (Ш, В) x 4320 (В, Ш)
Мін.: 64 x 64
Макс.: 7480 (Ш, В) x 4320 (В, Ш)
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• Pозпiзнаються лише USB-накопичувачі.
• USB-накопичувачі, підключені до монітора через концентратор USB, можуть не працювати
належним чином.
• USB-накопичувачі, які використовують програмне забезпечення автоматичного розпізнавання,
можуть не бути розпізнані.
• USB-накопичувачі, які використовують власні драйвери, можуть не бути розпізнані.
• Швидкість розпізнавання USB-накопичувача залежить від конкретного накопичувача.
• Hе вимикайте дисплей і не відключайте USB-накопичувач під час йoго роботи. У разі неочікуваного
роз’єднання чи відключення пристрою збережені файли або сам USB-накопичувач може бути
пошкоджено.
• Не підключайте USB-накопичувач, який було модифіковано на комп’ютері. Tакі пристрої
можуть призвести до збоїв у роботі виробу або неможливості відтворення даних. Обов’язково
використовуйте лише USB-накопичувачі, на яких можна зберігати музику, зображення та/або відео.
• Накопичувачі, відформатовані за допомогою програм, які не підтримуються системою Windows,
можуть не бути розпізнані.
• Підключіть живлення до USB-накопичувача (понад 0,5 A), який потребує зовнішнього джерела
живлення. Інакше пристрій може не бути розпізнано.
• Під’єднуйте USB-накопичувач за допомогою кабелю, що надається виробником такого
накопичувача.
• Деякі USB-накопичувачі можуть не підтримуватися або не працювати належним чином.
• Спосіб розташування файлів на USB-накопичувачі подібний до Windows XP, а імена файлів можуть
містити до 100 англійських символів.
• Регулярно робіть резервні копії важливих файлів, оскільки дані, які зберігаються на USBнакопичувачі, можуть бути пошкоджені. Виробник не несе відповідальності за будь-яку втрату даних.
• Якщо жорсткий диск USB не має зовнішнього джерела живлення, пристрій USB може не бути
розпізнано. Тож обов’язково підключіть його до зовнішнього джерела живлення.
-- Для зовнішнього джерела живлення застосовуйте адаптер живлення. Для зовнішнього джерела
живлення USB-кабель не надається.

УКРАЇНСЬКА

Підказки щодо використання USB/SD-накопичувачів
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• Якщо пам’ять USB-накопичувача має кілька розділів, або ви використовуєте пристрій USB для
зчитування карт різних форматів, ви можете використовувати до чотирьох розділів або USBнакопичувачів.
• Якщо USB-накопичувач підключено до пристрою USB для зчитування карт різних форматів, дані про
місткість можуть бути недоступні.
• Якщо USB-накопичувач не працює належним чином, відключіть і підключіть його знову.
• Швидкість виявлення USB-накопичувача різниться залежно від пристрою.
• Якщо USB-накопичувач під’єднано в режимі очікування, то після ввімкнення дисплея відповідний
жорсткий диск завантажиться автоматично.
• Рекомендована ємність зовнішнього жорсткого диска USB – не більше 1 Тб, USB-накопичувача – не
більше 32 Гб.
• Пристрої більшої ємності, ніж рекомендовано, можуть не функціонувати належним чином.
• Якщо зовнішній жорсткий диск USB із функцією {Energy Saving}{Енергозбереження} не працює,
вимкніть і ввімкніть знову.
• USB-накопичувачі (USB 2.0 чи ранішої версії) також підтримуються. Проте вони можуть не
забезпечувати належної роботи списку відеофайлів.
• В одній папці можна розпізнати максимум 999 підпапок або файлів.
• Підтримуються карти SD типу SDHC. Щоб користуватися картою SDXC, спершу відформатуйте її
відповідно до файлової системи NTFS.
• Файлова система exFAT не підтримується для карт SD і USB-накопичувачів.
• Карти SD не підтримуються окремими моделями.
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Ця функція дає змогу погрупувати кілька моніторів в одній мережі в одну групу і надсилати вміст
(розклади та списки відтворення) або копіювати налаштування у межах групи. Ця функція має два
режими – головний і підпорядкований, а також забезпечує доступ до браузера на комп’ютері чи
мобільному пристрої.
Master (Головний)
• Додавання, редагування та видалення групи.
• Клонування налаштувань пристрою.
• Надсилання даних режимів {Schedules}{Розклади} та {Playlists}{Списки відтворення} у межах
групи.
• На усіх моніторах на заводі встановлено головний режим.
Slave (Підпорядкований)
• Відтворення даних у режимах {Schedules}{Розклади} та {Playlists}{Списки відтворення},
надісланих із головного монітора.
• Видалення моніторів із групи.
• Додані до групи монітори автоматично переходять у підпорядкований режим. І навпаки, якщо
монітор видалено з групи, здійснюється ініціалізація налаштувань і монітор переходить у головний
режим.
• Налаштування головного монітора можна копіювати у групу за допомогою функції {Data Cloning}
{Клонування даних}.
• Можна повторно завантажити вміст, надісланий у групу, скориставшись функцією {Sync}
{Синхронізувати}.

УКРАЇНСЬКА

Group Manager 2.0 (Диспетчер групи 2.0)
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{Group Management}(Керування групою)
• Створення нової групи
1. Клацніть {Add New Group}{Додати нову групу}.
2. Введіть назву групи.
3. Клацніть {Add Device}{Додати пристрій}, виберіть пристрої, які слід додати до групи, і додайте
їх.
4. Клацніть {Done}{Готово}; нову групу створено.
• Редагування групи
1. Клацніть групу, дані якої слід відредагувати.
2. Додайте новий пристрій за допомогою функції {Add Device}{Додати пристрій}.
3. Видаліть пристрій за допомогою функції {Delete Device}{Видалити пристрій}.
4. За допомогою функції {Device Check}{Перевірка пристрою} перевірте, чи пристрої у групі
під’єднані до мережі.
5. Налаштування головного монітора можна копіювати у групу за допомогою функції {Data Cloning}
{Клонування даних}.
6. Можна повторно надіслати вміст, надісланий у групу, скориставшись функцією {Sync}
{Синхронізувати}.
• Видалення групи
1. Клацніть {Delete Group}{Видалити групу}.
2. Виберіть групу, яку слід видалити, і клацніть {Delete}{Видалити}.
3. Перевірте, чи вибрану групу видалено.
• Перегляд усіх пристроїв: ця сторінка дає змогу керувати усіма підпорядкованими моніторами,
під’єднаними до однієї мережі.
1. Клацніть {All Devices View}{Перегляд усіх пристроїв}.
2. Клацніть {Reset Device Mode}{Скинути режим пристрою}.
3. Виберіть підпорядкований монітор, режим якого слід змінити, і клацніть {Reset}{Скинути}.

{Data Cloning}{Клонування даних}
1 Виберіть групу і клацніть {Clone}{Клонувати}.
2 Перевірте, чи дані скопійовано на підпорядковані монітори.
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2
3
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Виберіть тип вмісту, який слід надіслати (розклади чи списки відтворення).
Виберіть вміст, який слід надіслати.
Виберіть групу, у яку слід надіслати вміст, і клацніть {Distribute}{Надіслати}.
Виконайте програму Content Manager (Диспетчер вмісту) на підпорядкованих моніторах і
перевірте, чи вміст надіслано.

Вказівки щодо використання
• На моніторі: виконуйте/додавайте/видаляйте/редагуйте програми у рядку запуску.
• На мобільному пристрої: в
 ідкрийте програму у рядку запуску та отримайте доступ до неї з
мобільного пристрою через наданий QR-код або URL-адресу.

УВАГА
• Можна додати до 25 груп.
• Можна додати до 12 підпорядкованих пристроїв до групи.
• Розклади, збережені на зовнішніх пристроях, можна надсилати після того, як буде виконано команду
імпортування програми Content Manager (Диспетчер вмісту).
• Перш ніж надсилати будь-які розклади, обов’язково видаліть усі розклади, збережені на
підпорядкованих моніторах.
• Список пристроїв, які можна додати до групи, з’являється лише за дотримання описаних нижче
умов.
-- Пристрої, які слід додати, мають перебувати в одній мережі, що й головний пристрій.
-- На пристроях, які слід додати, має бути встановлений головний режим і вони не мають належати
жодній наявній групі.
-- Функція UPnP має бути ввімкнена (виберіть {General}{Загальні налаштування} > {Network}
{Мережа} > UPnP і встановіть значення {On}{Увімк.}).
• Програма Group Manager 2.0 (Диспетчер групи 2.0) може не працювати належним чином у
бездротовій мережі. Рекомендовано використовувати дротову мережу.

УКРАЇНСЬКА

{Content Distribution}{Надсилання вмісту}
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Спільний доступ до екрана
Ця функція дозволяє відображати на дисплеї зображення з екрана мобільного пристрою або ПК
Windows за допомогою бездротового зв’язку, як-от WiDi або Miracast.

Як користуватися функцією {Спільний доступ до екрана}
1 Під’єднайте пристрій, дотримуючись вказівок із довідника, який можна відкрити за допомогою
кнопки «ДОВІДНИК ІЗ ПІДКЛЮЧЕННЯ» у верхньому правому кутку екрана.

2 Після встановлення з’єднання можна буде користуватись спільним доступом до екрана між
пристроєм користувача та монітором.

ПРИМІТКА
Налаштування режиму WiDi (Wireless Display)
WiDi, скорочено від Wireless Display (бездротовий дисплей), – це система, яка в бездротовому режимі
передає на дисплей відео- та аудіофайли з ноутбука, який підтримує Intel WiDi.
Ця функція доступна лише за умови використання певних режимів вхідного сигналу (композитного/
компонентного/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D).
В інших режимах вхідного сигналу ПК не може виявити дисплей LG Signage.

1 Під’єднайте ноутбук до точки доступу. (Цим режимом можна користуватися і без точки доступу, однак

її рекомендовано використовувати для оптимальної роботи пристрою.) Виберіть {PC Settings}
{Налаштування ПК}
{PC and Devices}{ПК і пристрої} {Devices}{Пристрої} на ноутбуці.
2 Клацніть {Add Device}{Додати пристрій} вгорі посередині екрана, після чого з’явиться список
рекламно-інформаційних моніторів LG із підтримкою функції WiDi. У списку виявлених моніторів
виберіть монітор, який слід підключити, і клацніть «Підключити».

3 На екрані монітора упродовж 10 секунд з’явиться зображення з екрана ноутбука. Умови

бездротового середовища можуть впливати на відображення екрана. Якщо зв’язок поганий,
з’єднання Intel WiDi може перерватися.
• Для отримання детальнішої інформації про користування Intel WiDi відвідайте веб-сайт http://intel.
com/go/widi.
• Ця функція працює належним чином лише із WiDi 3.5 або пізнішої версії.
• Ця функція працює лише з Windows 8.1 або пізнішої версії.
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Control Manager (Диспетчер керування)
Контролюйте і перевіряйте стан дисплея через веб-браузер.
Ця функція доступна на комп’ютерах і мобільних пристроях.
Підтримка функцій залежить від виробу.
Функції
• {Dashboard}{Інформаційна панель}: відображення зведених даних про стан виробу і забезпечення
посилань на кожну сторінку.
• {Display and Sound}{Зображення і звук}: забезпечення функцій, як-от «Яскравість зображення»,
«Звук», «Вхідний сигнал» і «Перезавантаження».
• {Time & Date}{Час і дата}: автоматичне увімкнення/вимкнення виробу; відображення/зміна часу,
встановленого для виробу.
• {Network}{Мережа}: встановлення назви та ІР-адреси рекламно-інформаційного монітора.
• {Screen Fault Detection}{Виявлення помилки екрана}: відображення стану виведення відео для
виробу.
• {Tile Mode}{Режим мозаїки}: відображення налаштувань режиму мозаїки для виробу.
• {Fail Over} {Перемикання на резервний сигнал}: увімкнення та вимкнення функції перемикання
на резервний сигнал і встановлення пов’язаних параметрів.
• {Play via URL}{Відтворити через URL-адресу}: увімкнення або вимкнення функції відтворення
через URL-адресу і встановлення URL-адрес.
• {S/W Update}{Оновлення ПЗ}: оновлення вбудованого програмного забезпечення виробу.
• {Charts}{Схеми}: відображення інформації про стан виробу, як-от температура і стан вентилятора.
• {Logs}{Журнали}: відображення записів про несправності виробу.
• {System Information}{Системна інформація}: відображення даних про версію програмного
забезпечення виробу та назву моделі.

ПРИМІТКА
• Якщо увімкнено функцію {Screen Rotation On}{Обертання екрана }, функція {Fault Detection}
{Виявлення помилки} не працює.

УКРАЇНСЬКА

ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ
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ІДЕНТИФІКАТОР ЗОБРАЖЕННЯ
Функція {Picture ID}{Ідентифікатор зображення} використовується для зміни налаштувань певного
пристрою (дисплея) з використанням одного приймача ІЧ сигналів для перегляду зображення на
кількох з’єднаних екранах. Зв’язок можна встановити між монітором з інфрачервоним приймачем
та іншими пристроями, для яких використовуються кабелі RS-232C. Кожен пристрій має свій
унікальний ідентифікатор пристрою. Налаштування функції {Picture ID}{Ідентифікатор зображення}
дозволяє використовувати пульт дистанційного керування лише для роботи з тими моніторами, для
яких налаштування {Set ID}{Ідентифікатор пристрою} збігається з налаштуванням {Picture ID}
{Ідентифікатор зображення}.
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 Налаштуйте параметр {Set ID}{Ідентифікатор пристрою} для встановлених моніторів, як
показано нижче.

ІЧ і світлочутливий
датчик

Кабель RS-232C
Ідентифікатор
зображення увімкнено [2]

2 Натисніть кнопку {Picture ID On}{Увімкнути ідентифікатор зображення} на пульті дистанційного
керування.

3 Перевірте, чи встановлений ідентифікатор зображення відповідає налаштуванню {Set ID}

{Ідентифікатор пристрою} монітора, яким слід керувати.
• Виробом з різними налаштуваннями параметрів {Set ID}{Ідентифікатор пристрою} та {Picture ID}
{Ідентифікатор зображення} неможливо керувати за допомогою інфрачервоних сигналів.

ПРИМІТКА
• Якщо для параметра {Picture ID}{Ідентифікатор зображення} встановлено значення 2, за
допомогою
інфрачервоних сигналів можна керувати
лише верхнім правим монітором зі значенням 2 для параметра {Ідентифікатор пристрою}.
• Якщо на пульті дистанційного керування натиснути зелену кнопку {Picture ID Off}{Вимкнути
ідентифікатор зображення}, параметр {Picture ID}{Ідентифікатор зображення} буде вимкнено
для всіх моніторів. Якщо після цього натиснути будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування,
усіма моніторами можна буде керувати за допомогою інфрачервоних сигналів незалежно від
значення {Set ID}{Ідентифікатор пристрою}'.
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ІЧ КОДИ
• Не всі моделі підтримують функцію HDMI/USB.
• Окремі коди кнопок можуть не підтримуватися залежно від моделі.
Код (шістнадцяткова
система)
08

Функції

Примітки

(Живлення)

Кнопка пульта дистанційного керування

C4

MONITOR ON

Кнопка пульта дистанційного керування

C5

MONITOR OFF

Кнопка пульта дистанційного керування

95
0B

(Режим енергозбереження)

Кнопка пульта дистанційного керування

10

ВХІДНИЙ СИГНАЛ (вибір вхідного Кнопка пульта дистанційного керування
сигналу)
Кнопка пульта дистанційного керування
Кнопка з цифрою 0

11

Кнопка з цифрою 1

Кнопка пульта дистанційного керування

12

Кнопка з цифрою 2

Кнопка пульта дистанційного керування

13

Кнопка з цифрою 3

Кнопка пульта дистанційного керування

14

Кнопка з цифрою 4

Кнопка пульта дистанційного керування

15

Кнопка з цифрою 5

Кнопка пульта дистанційного керування

16

Кнопка з цифрою 6

Кнопка пульта дистанційного керування

17

Кнопка з цифрою 7

Кнопка пульта дистанційного керування

18

Кнопка з цифрою 8

Кнопка пульта дистанційного керування

19

Кнопка з цифрою 9

Кнопка пульта дистанційного керування

02

(Гучність +)

Кнопка пульта дистанційного керування

03

(Гучність -)

Кнопка пульта дистанційного керування

E0

Яскравість

(Сторінка вгору)

Кнопка пульта дистанційного керування

E1

Яскравість

(Сторінка вниз)

Кнопка пульта дистанційного керування

DC

(3D)

Кнопка пульта дистанційного керування

32

1/a/A

Кнопка пульта дистанційного керування

2f

CLEAR

Кнопка пульта дистанційного керування

7E

Кнопка пульта дистанційного керування
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Код (шістнадцяткова
система)
79
4D

Функції

Примітки

ARC (Позначка/Формат
зображення)

Кнопка пульта дистанційного керування

PSM (Режим зображення)

Кнопка пульта дистанційного керування

09

(ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ)

Кнопка пульта дистанційного керування

43

(Налаштування/Меню)

Кнопка пульта дистанційного керування

99

Автоматичне налаштування

Кнопка пульта дистанційного керування

40

(Вгору)

Кнопка пульта дистанційного керування

41

(Вниз)

Кнопка пульта дистанційного керування

06

(Праворуч)

Кнопка пульта дистанційного керування

07

(Ліворуч)

Кнопка пульта дистанційного керування

44
28

(OK)
(НАЗАД)

Кнопка пульта дистанційного керування
Кнопка пульта дистанційного керування

7B

Мозаїка

Кнопка пульта дистанційного керування

5B

Вийти

Кнопка пульта дистанційного керування

Увімкнення ідентифікатора
зображення (червона)
Вимкнення ідентифікатора
зображення (зелена)
Жовта кнопка

Кнопка пульта дистанційного керування

5F

Синя кнопка
Баланс білого

Кнопка пульта дистанційного керування
Кнопка пульта дистанційного керування

3F

(Меню S.)

Кнопка пульта дистанційного керування

7C

(Головний екран)

Кнопка пульта дистанційного керування

72
71
63
61

97
96

Зміна
Віддзеркалення

Кнопка пульта дистанційного керування
Кнопка пульта дистанційного керування

Кнопка пульта дистанційного керування
Кнопка пульта дистанційного керування
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• Стосується лише певних моделей.
Цей метод використовується для підключення кількох пристроїв до одного ПК. Ви можете керувати
кількома пристроями одночасно, під’єднавши їх до одного комп’ютера.
У меню Option (Параметри) ідентифікатор пристрою повинен мати значення від 1 до 1000, унікальне
для кожного пристрою.
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КЕРУВАННЯ КІЛЬКОМА ВИРОБАМИ

Під’єднання кабелів
• Модель може відрізнятися від зображеної.
Під’єднайте кабель RS-232C, як показано на малюнку.
Для обміну даними між ПК і цим виробом використовується протокол RS-232C. За допомогою
комп’ютера можна вмикати та вимикати виріб, вибирати джерело вхідного сигналу і налаштовувати
параметри екранного меню.

Монітор 4

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Монітор 3

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Монітор 2

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Кабель 4Р (продається окремо)

ПК

Монітор 1

Монітор 2

Кабель RS-232C (продається окремо)

ПК

Монітор 1

Монітор 3

Кабель-перехідник
RS-232C

Кабель RS-232C
(продається окремо)

Монітор 4
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Параметри зв’язку
Швидкість передачі даних: 9600 біт/с
Довжина даних: 8 біт
Біт перевірки парності: Жоден із варіантів
Стоповий біт: 1 біт
Керування потоком: Жоден із варіантів
Код зв’язку: ASCII

ПРИМІТКА
• У разі використання 3-дротових з’єднань
(нестандартних) послідовне ІЧ з’єднання
недоступне.
• Для належного підключення використовуйте
лише роз’єм, який надається.
• Якщо кілька рекламно-інформаційних
моніторів з’єднані послідовно з метою
одночасного керування ними і ви вмикатимете
або вимикатимете головний пристрій кілька
разів поспіль, окремі вироби можуть не
ввімкнутися. У цьому випадку такі монітори
можна ввімкнути, натиснувши кнопку
MONITOR ON, але не кнопку живлення.

(Живлення)

MONITOR ON

BACK

TILE

ID

ON

OFF

EXIT
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Команда
2
a

Значення
(Шістнадцяткове)

01

{Power}{Живлення}

1
k

02

{Select input}{Вибрати вхідний сигнал}

x

b

03

{Aspect Ratio}{Формат зображення}

k

c

04

{Brightness Control}{Регулювання
яскравості}

j

q

05

{Picture Mode}{Режим зображення}

d

x

06
07
08
09
10
11
12

{Contrast}{Контрастність}
{Яскравість}
{Sharpness}{Чіткість}
{Color}{Колір}
{Tint}{Відтінок}
{Color Temperature}{Температура кольору}
{Balance}{Баланс}

k
k
k
k
k
x
k

g
h
k
i
j
u
t

13

{Sound Mode}{Режим звуку}

d

y

14
15

{Mute}{Вимкнути звук}
{Volume Control}{Регулювання гучності}
{Clock 1 (year/month/day)}{Годинник 1 (рік/
місяць/день)}
{Clock 2 (hour/minute/second)}{Годинник 2
(години/хвилини/секунди)}
{No Signal Power Off (15 Min)}{Вимкнення
живлення в разі відсутності сигналу (15
хв.)}
{Auto Power Off}{Автоматичне вимкнення}
{Language}{Мова}
{Set Default}{Встановити за
замовчуванням}
{Current Temperature}{Поточна
температура}
{Key}{Кнопка}
{Time Elapsed}{Час, що минув}
{Product Serial Number}{Серійний номер
виробу}

k
k

e
f

00–01
Див. {Select input}{Вибрати
вхідний сигнал}
Див. {Aspect Ratio}{Формат
зображення}
Див. {Energy Saving}
{Енергозбереження}
Див. {Picture Mode}{Режим
зображення}
00–64
00–64
00–32
00–64
00–64
70 - D2
00–64
Див. {Sound Mode}{Режим
звуку}
00–01
00–64

f

a

Див. {Clock 1}{Годинник 1}

f

x

Див. {Clock 2}{Годинник 2}

f

g

00–01

m
f

n
i

00–01
Див. {Language}{Мова}

f

k

00–02

d

n

FF

m
d

c
l

Див. {Key}{Кнопка}
FF

f

y

FF

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

УКРАЇНСЬКА

Довідковий перелік команд
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

{Software Version}{Версія ПЗ}
{White Balance Red Gain}{Підсилення
червоного в балансі білого}
{White Balance Green Gain}{Підсилення
зеленого в балансі білого}
{White Balance Blue Gain}{Підсилення
синього в балансі білого}
{White Balance Red Offset}{Зміщення
червоного в балансі білого}
{White Balance Green Offset}{Зміщення
зеленого в балансі білого}
{White Balance Blue Offset}{Зміщення
синього в балансі білого}
{Backlight}{Підсвітка}
{Screen Off}{Зображення вимкнене}
{Tile Mode}{Режим мозаїки}
{Check Tile Mode}{Перевірити режим
мозаїки}

1
f

Команда
2
z

j

m

00 – FE

j

n

00 – FE

j

o

00 – FE

s

x

00 - 7F

s

y

00 - 7F

s

z

00 - 7F

m
k
d

g
d
d

00–64
00–01
00 – FF

d

z

FF

Значення
(Шістнадцяткове)
FF

Див. {Tile ID}{Ідентифікатор
елемента мозаїки}
00–01
Див. {Energy Saving Settings}
{Параметри енергозбереження}

37

{Tile ID}{Ідентифікатор елемента мозаїки}

d

i

38

{Natural Mode} {Природний режим}
{Energy Saving Settings}{Параметри
енергозбереження}
{Remote Control/Local Key Lock}
{Блокування кнопок на пульті ДК/на панелі}
{Power On Delay}{Затримка ввімкнення}
{Fail Over Select}{Вибір резервного
сигналу}

d

j

f

j

k

m

00–01

f

h

00 - FA

m

i

00–02

m

j

Див. {Fail Over Input Select}
{Вибір джерела резервного
сигналу}

t

p

00–02

t

o

00–02

s

v

Див. {Status Check}{Перевірка
стану}

t

z

00–01

39
40
41
42
43
44
45
46

{Fail Over Input Select}{Вибір джерела
резервного сигналу}
{Remote Controller Key Lock}{Блокування
кнопок на пульті ДК}
{Local Key Lock}{Блокування кнопок на
панелі}
{Status Check}{Перевірка стану}

s

49
50

{Screen Fault Detection}{Виявлення
помилки екрана}
{Daylight Saving Time}{Перехід на літній/
зимовий час}
{PM Mode}{Режим керування живленням}
{ISM Method}{Режим ISM}

51

{Network Settings}{Налаштування мережі}

s

47
48

s
j

Див. {Daylight Saving Time}
{Перехід на літній/зимовий час}
n, 0c
00–03
p
Див. {ISM Method}{Режим ISM}
n, 80(81) Див. {Network Settings}
(82)
{Налаштування мережі}
d
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Команда
2

Значення
(Шістнадцяткове)

52

{Auto Configuration}{Автоматичне
налаштування}

j

u

01

53

{H Position}{Положення по горизонталі}

f

q

00–64

54

{V Position}{Положення по вертикалі}

f

r

00–64

55

{H Size}{Розмір по горизонталі}

f

s

00–64

t

r

00–02

f

w

00–01

t

i

00–01

t

h

00–02

56
57
58
59

{Power On Status}{Стан увімкнення
живлення}
{Wake On LAN}{Увімкнення через локальну
мережу}
{Intelligent Auto}{Розумне автоматичне
налаштування}
{OSD Rotation}{Обертання екранного
меню}

60

{Time Sync} {Синхронізація часу}

s

n, 16

00–01

61

{Content Sync} (Синхронізація вмісту)

t

g

00–01

62

{LAN Daisy Chain}{Послідовне під’єднання
до локальної мережі}

s

n, 84

00–01

63

{Content Rotation}{Обертання вмісту}

s

n, 85

00–02

64

{Scan Inversion}{Інверсія розгортки}

s

n, 87

00–01

65

{Beacon}{Маяк}

s

n, 88

00–01

66

{Brightness Scheduling Mode}{Режим
планування регулювання яскравості}

s

m

00–01

67

{Brightness Scheduling}{Розклад
регулювання яскравості}

s

s

68

{Multi Screen Mode & Input}{Багатоекранний
режим і вхідний сигнал}

x

c

69

{Aspect Ratio (Multi Screen)}{Формат
зображення (багатоекранний режим)}

x

d

70

{Screen Off (Multi Screen)}{Зображення
вимкнене (багатоекранний режим)}

x

e

71

{Screen Off Always}{Зображення завжди
вимкнене}

s

n, 0d

00–01

72

{Screen Video Freeze}{Зупинка відео}

k

x

00–01

73

{Wireless Wake On LAN}{Увімкнення через
бездротову локальну мережу}

s

n, 90

00–01

74

{OSD Output}{Виведення екранного меню}

k

l

00–01

75

{HDMI IT Contents}{ІТ-вміст HDMI}

s

n, 99

00–01

Див. {Brightness Scheduling}
{Розклад регулювання
яскравості}
Див. {Multi Screen Mode &
Input}{Багатоекранний режим і
вхідний сигнал}
Див. {Aspect Ratio (Multi
Screen)}{Формат зображення
(багатоекранний режим)}
Див. {Screen Off (Multi Screen)}
{Зображення вимкнене
(складене зображення)}

УКРАЇНСЬКА
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1

Команда
2

Значення
(Шістнадцяткове)
Див. {On/Off Time Scheduling}
{Розклад часу ввімкнення/
вимкнення}
Див. {Holiday Setting}
{Налаштування вихідних днів}

76

{On/Off Time Scheduling}{Розклад часу
ввімкнення/вимкнення}

s

n, 9a

77

{Holiday Setting}{Налаштування вихідних
днів}

s

n, 9b

78

{UPnP Mode}{Режим UPnP}

s

n, 9c

00–01

79

{Home Dashboard Lock}{Блокування
інформаційної панелі на головному екрані}

s

n, 9d

00–01

80

{USB Lock}{Блокування USB}

s

n, 9e

00–01

81

{Wi-Fi Lock}{Блокування Wi-Fi}

s

n, 9f

00–01

82

{Screen Share Lock}{Блокування спільного
доступу до екрана}

s

n, a0

00–01

83

{Backup via Storage}{Резервні дані через
накопичувач}

s

n, a1

Див. {Backup via Storage}
{Резервні дані через
накопичувач}

s

n, a2

00–01

s

n, a3

00–01

s
s

n, a4
n, a5

00–01
00–64

s

n, a6

01

84
85
86
87
88

{Digital Audio Input}{Цифровий вхідний
аудіосигнал}
{Booting Logo Image}{Зображення логотипу
для режиму завантаження}
{SoftAP Mode}{Режим SoftAP}
{Natural Size}{Природний розмір}
{Clear Panel Noise}{Усунути шуми на
панелі}

Див. {Change PIN Code}
{Змінити PIN-код}
{Play Internal Storage
Media}{Відтворити файл із
внутрішньої пам’яті}

89

{Change PIN Code}{Змінити PIN-код}

s

n, a7

90

{Play Internal Storage Media}{Відтворити
файл із внутрішньої пам’яті}

s

n, a8

s

n, a9

00–01

s

n, aa

00–02

91
92

{No Signal Image}{Зображення в разі
відсутності сигналу}
{Audio Out}{Виведення аудіо}

* Примітка. : Команди можуть не працювати, коли не подається зовнішній вхідний сигнал.
* Окремі команди можуть не підтримуватися залежно від
моделі.
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Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command1]: визначення режиму заводських налаштувань і налаштувань користувача.
* [Command 2]: ця команда дає змогу керувати монітором.
* [Set ID]: вибір пристрою для керування. Унікальний ідентифікатор пристрою можна
присвоїти кожному пристрою від 1 до 1000 (01H – FFH) у меню налаштувань. Якщо для
певного пристрою вибрати ідентифікатор 00H, це дозволить одночасно керувати всіма
підключеними моніторами. (Максимальне значення може бути дещо іншим залежно від
моделі).
* [Data]: передає значення команди. Кількість значень може бути більшою, залежно від команди.
* [Cr]: кінець рядка. Цей параметр відповідає коду ASCII 0x0D.
* [ ]: пробіл. Цей параметр відповідає коду ASCII 0x20.

Acknowledgment
[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* У разі успішного отримання даних виріб надсилає команду ACK (підтвердження), виходячи з
наведеного формату. У цьому випадку значення FF вказує на поточний стан параметра. Якщо
команда надходить у режимі запису даних, вона містить значення, задане на комп’ютері.
* Якщо команда надсилається з ідентифікатором пристрою 00 (=0x00), ці дані стосуються усіх
моніторів, і вони не надсилають підтверджень (ACK).
* Якщо значення FF надсилається у режимі керування через RS-232C, поточне значення функції
можна перевірити (стосується лише окремих функцій).
* Окремі команди можуть не підтримуватися залежно від
моделі.

УКРАЇНСЬКА

Протокол передавання/отримання
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01. {Power}{Живлення} (Command: k a)
Увімкнення/вимкнення живлення монітора.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Сигнал Acknowledgment надходить належним чином лише
коли монітор повністю увімкнено.
* Між сигналами Transmission і Acknowledgment може
спостерігатися затримка.

02. {Select Input}{Вибрати вхідний сигнал}
(Command: x b)
Вибір вхідного сигналу.

Transmission
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

20: AV
40: КОМПОНЕНТНИЙ
60: RGB
70: DVI-D (ПК)
80: DVI-D (цифрове мовлення)
90: HDMI1 (цифрове мовлення)
A0: HDMI1 (ПК)
91: HDMI2 /OPS (цифрове мовлення)
A1: HDMI2 /OPS (ПК)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (цифрове мовлення)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (ПК)
95: OPS/DVI-D (цифрове мовлення)
A5: OPS/DVI-D (ПК)
96: HDMI3/DVI-D (цифрове мовлення)
A6: HDMI3/DVI-D (ПК)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (цифрове мовлення)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (ПК)
98: OPS (цифрове мовлення)
A8: OPS (ПК)
C0: DISPLAYPORT (цифрове мовлення)
D0: DISPLAYPORT (ПК)
E0: програвач SuperSign webOS
E1: Інше
E2: багатоекранний режим

Acknowledgment
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Окремі моделі можуть не підтримувати певні вхідні
сигнали.
* Якщо сигнал виводиться не з SuperSign W, програвач WebOS
опрацює сигнал як помилковий.

03. {Aspect Ratio}{Формат зображення} (Command:
k c)
Налаштування формату зображення монітора.
Transmission
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

02: {Full Wide}{На всю ширину}
06: {Original}{Вихідний формат}

Acknowledgment
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Формат зображення може бути дещо іншим залежно від
налаштування вхідного сигналу виробу.

04. {Brightness Control}{Керування яскравістю}
(Command: j q)
Налаштування рівня яскравості монітора.
Transmission
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {Minimum}{Мінімальний}
02: {Medium}{Середній}
03: {Maximum}{Максимальний}
04: {Automatic}{Автоматично}
05: {Screen Off}{Зображення вимкнене}

Acknowledgment
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

05. {Picture Mode}{Режим зображення} (Command:
d x)
Вибір режиму зображення.

Transmission
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: {Mall/QSR}{Торговий центр/Заклад
харчування}
01: {General}{Загальні налаштування}
02: {Gov./Corp.}{Уряд./Корп.}
03: {Transportation}{Транспортування}
04: {Education}{Освіта}
05: {Expert 1}{Експерт 1}
06: {Expert 2}{Експерт 2}
08: {APS}{Автоматичне енергозбереження}
09: {Photo}{Фотографія}
11: {Calibration}{Калібрування}
Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Залежно від моделі окремі режими зображення можуть не
підтримуватися.
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Регулювання контрастності зображення.

09. {Color}{Колір} (Command: k i)

Налаштування колірної гами зображення.

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

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

Data

Data

00-64: {Contrast}{Контрастність} 0–100

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

07. {Brightness}{Яскравість} (Command: k h)
Регулювання яскравості зображення.

00-64: {Color}{Колір} 0–100

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

10. {Tint}{Відтінок} (Command: k j)
Налаштування відтінків зображення.

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

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

Data

Data

00-64: {Brightness}{Яскравість} 0–100

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

08. {Sharpness}{Чіткість} (Command: k k)
Налаштування чіткості зображення.
Transmission
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00-32: {Sharpness}{Чіткість} 0–50

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

00-64: {Tint}{Відтінок} червоний 50–зелений 50

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

11. {Color Temperature}{Температура кольору}
(Command: x u)
Налаштування температури кольору зображення.
Transmission
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

70-D2: 3200K-13000K

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

УКРАЇНСЬКА

06. {Contrast}{Контрастність} (Command: k g)
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12. {Balance}{Баланс} (Command: k t)
Налаштування балансу звуку.

Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00-64: ліворуч 50–праворуч 50

Acknowledgment
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

15. {Volume Control}{Регулювання гучності}
(Command: k f)

Регулювання гучності звуку.

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

00-64: {Volume}{Гучність} 0-100

Acknowledgment
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

3. {Sound Mode}{Режим звуку} (Command: d y)
Вибір режиму звуку.

Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

III)}

01: {Standard}{Стандартний}
02: {Music}{Музика}
03: {Cinema}{Кінотеатр}
04: {Sports}{Спорт}
05. {Game}{Гра}
07: {News (Clear Voice III)}{Новини (Чіткий голос

Acknowledgment
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

14. {Mute}{Вимкнути звук} (Command: k e)
Вимкнення/увімкнення звуку.

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

16. {Clock 1 (Year/Month/Day)}{Годинник 1 (рік/
місяць/день)} (Command: f a)

Встановлення годинника 1 (рік/місяць/день) і автоматичного
часу.
Transmission
1. [f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
2. [f][a][ ][Set ID][ ][0][0][ ][Data1][Cr]
1. Встановлення годинника 1 (рік/місяць/день)
Data 1 00-: 2010Data 2 01-0C: Із січня по грудень
Data 3 01-1F: 1-е–31-е
* Мінімальне і максимальне значення для Data1 різниться
залежно від року випуску виробу.
* Введіть "fa [Set ID] ff", щоб переглянути налаштування
годинника 1 (рік/місяць/день).
2. Встановлення часу автоматично
Data 1 00: {Auto}{Автоматично}
01: {Manual}{Вручну}
* Щоб переглянути автоматично встановлене значення
часу, введіть “fa [Set ID] 00 ff”.
Acknowledgment
1. [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
2. [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][0][0][Data1][x]

Data

00: {Quiet}{Тихо} (Sound Off) (звук вимкнено)
01: {Current Volume Level}{Поточний рівень
гучності} (звук ввімкнено)
Acknowledgment
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

17. {Clock 2 (Hour/Minute/Second)}{Годинник 2
(години/хвилини/секунди)} (Command: f x)

Встановлення налаштувань годинника 2 (години/хвилини/
секунди).
Transmission
[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1 00–17: 00 годин–23 години
Data2 00–3B: 00 хвилин–59 хвилин
Data3 00–3B: 00 секунд–59 секунд
* Введіть "fx [Set ID] ff", щоб переглянути налаштування
годинника 2 (години/хвилини/секунди).
** Ця функція доступна лише коли встановлено параметр
годинник 1 (рік/місяць/день).
Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
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Якщо упродовж 15 хвилин не буде жодного сигналу, монітор
автоматично перейде в режим очікування.
Transmission
[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

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

21. {Initial Settings}{Початкові налаштування}
(Command: f k)

Скидання налаштувань.
Скидання параметрів екрана можна виконати лише в режимі
вхідного сигналу RGB.
Transmission
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: {Picture Reset}{Скидання налаштувань
зображення}
01: {Initialize Screen}{Скинути параметри екрана}
02: {Reset to Initial Settings}{Скинути до початкових
налаштувань}
Acknowledgment
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

19. {No IR Power Off}{Вимкнення живлення в разі
відсутності ІЧ сигналу} (Command: m n)
Автоматичне вимкнення живлення за відсутності ІЧ сигналу
впродовж 4 годин.
Transmission
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

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

22. {Current Temperature}{Поточна температура}
(Command: d n)
Перевірка поточної температури виробу.
Transmission
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

FF: перевірка стану

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Значення температури відображається у шістнадцятковому
форматі.

20. {Language}{Мова} (Command: f i)
Встановлення мови екранних меню.
Transmission
[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Чеська
01: Данська
02: Німецька
03: Англійська
04: Іспанська (Європа)
05: Грецька
06: Французька
07: Італійська
08: Голландська
09: Норвезька
0A: Португальська
0B: Португальська (Бразилія)
0C: Російська
0D: Фінська
0E: Шведська
0F: Корейська
10: Китайська (Мандаринський діалект)
11: Японська
12: Китайська (Кантонський діалект)

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

23. {Key}{Кнопка} (Command: m c)

Надсилання коду кнопки з ІЧ пульта дистанційного керування.
Transmission
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

IR_KEY_CODE

Acknowledgment
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Коди кнопок дивіться у списку ІЧ кодів.
* Окремі коди команд можуть не підтримуватися залежно від
моделі.

УКРАЇНСЬКА

18. {No Signal Power Off (15 Min)}{Вимкнення
живлення в разі відсутності сигналу (15 хв.)}
(Command: f g)
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24. {Time Elapsed}{Час, що минув} (Command: d l)
Відображення часу, що минув після ввімкнення монітора.
Transmission
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

FF: зчитування стану

Acknowledgment
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Отримані дані відображаються у шістнадцятковому форматі.

25. {Product Serial Number}{Серійний номер
виробу} (Command: f y)
Перевірка серійного номера виробу.
Transmission
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

FF: перегляд серійного номера виробу

Acknowledgment
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Значення у форматі ASCII.

27. {White Balance Red Gain}{Підсилення червоного
в балансі білого} (Command: j m)
Налаштування підсилення значення червоного для балансу
білого.
Transmission
[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FE: підсилення червоного від 0 до 254
FF: перевірка значення підсилення червоного

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

28. {White Balance Green Gain}{Підсилення
зеленого в балансі білого} (Command: j n)

Налаштування підсилення значення зеленого для балансу
білого.
Transmission
[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FE: підсилення зеленого від 0 до 254
FF: перевірка значення підсилення зеленого

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

26. {Software Version}{Версія ПЗ} (Command: f z)

Перевірка версії програмного забезпечення пристрою.
Transmission
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

FF: перевірка версії програмного забезпечення

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

29. {White Balance Blue Gain}{Підсилення синього в
балансі білого} (Command: j o)
Налаштування підсилення значення синього для балансу
білого.
Transmission
[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FE: підсилення синього від 0 до 254
FF: перевірка значення підсилення синього

Acknowledgment
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Налаштування зміщення значення червоного для балансу
білого.
Transmission
[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–7F: зміщення червоного від 0 до 127
FF: перевірка значення зміщення червоного

33. {Backlight}{підсвітка} (Command: m g)
Регулювання яскравості підсвітки.
Transmission
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–64: {Backlight}{Підсвітка} від 0 до 100

Acknowledgment
[g][ ][set ID][][OK/NG][Data][x]

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

34. {Screen Off}{Вимкнути зображення} (Command:
k d)
31. {White Balance Green Offset}{Зміщення зеленого
в балансі білого} (Command: s y)
Налаштування зміщення значення зеленого для балансу
білого.
Transmission
[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–7F: зміщення зеленого від 0 до 127
FF: перевірка значення зміщення зеленого

Увімкнення/вимкнення зображення.
Transmission
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Screen On}{Зображення увімкнене}
01: {Screen Off}{Зображення вимкнене}

Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

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

35. {Tile Mode}{Режим мозаїки} (Command: d d)
32. {White Balance Blue Offset}{Зміщення синього в
балансі білого} (Command: s z)
Налаштування зміщення значення синього для балансу білого.
Transmission
[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–7F: зміщення синього від 0 до 127
FF: перевірка значення зміщення синього

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

Встановлення режиму складеного зображення і значень
стовпчиків і рядків.
Transmission
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FF: п
 ерший байт - стовпчик
другий байт - рядок
* 00, 01, 10 і 11 означає, що режим мозаїки вимкнено.
* Максимальне значення може бути дещо іншим
залежно від моделі.
Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

УКРАЇНСЬКА

30. {White Balance Red Offset}{Зміщення червоного
в балансі білого} (Command: s x)
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36. {Check Tile Mode}{Перевірка режиму мозаїки}
(Command: d z)
Перевірка режиму складеного зображення.
Transmission
[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
мозаїки}

FF: перевірка параметра {Tile Mode}{Режим

39. {Energy Saving Settings}{Налаштування
енергозбереження} (Command: f j)
Налаштування функції керування живленням
дисплея.
Transmission
[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

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

00: {Off}{Вимк.}
04: 1 хв.
05: 3 хв.
06: 5 хв.
07: 10 хв.

Data 1 00: {Tile Mode}{Режим мозаїки} вимкнено
01: {Tile Mode}{Режим мозаїки} увімкнено
Data 2 00–0F: стовпчик
Data 3 00–0F: рядок
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

37. {Tile ID}{Ідентифікатор елемента} (Command:
d i)

40. {Remote Control/Local Key Lock}{Блокування
кнопок на пульті ДК/на панелі} (Command: k m)

Налаштування значення ідентифікатора елемента складеного
зображення.
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Acknowledgment
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Налаштування блокування кнопок пульта дистанційного
керування/панелі.

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

Transmission
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

Data

01–E1: {Tile ID}{Ідентифікатор елемента} від 1 до

FF: перевірка налаштування {Tile ID}
{Ідентифікатор елемента}
* Значення даних не може перевищувати добуток кількості
рядків і кількості стовпчиків.
Acknowledgment
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

00: {Off}{Вимк.} (вимкнення блокування)
01: {On}{Увімк.} (увімкнення блокування)
* Коли монітор вимкнено, кнопка живлення працює
навіть у режимі ввімкнення (01).
Acknowledgment
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

* У разі введення значення, яке перевищує добуток кількості
рядків і кількості стовпчиків, воно ігноруватиметься (команда
ACK зміниться на NG).
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

41. {Power On Delay}{Затримка ввімкнення}
(Command: f h)

Налаштування затримки ввімкнення живлення (одиниці:
секунди).

38. {Natural Mode}{Природний режим} (для
параметра {Режим мозаїки}) (Command: d j)
Частини зображення, які припадають на рамки моніторів,
будуть вирізані для отримання природного вигляду цілого
зображення.
Transmission
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

Transmission
[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00–FA: від мін. 0 до макс. 250 (секунди)

Acknowledgment
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Максимальне значення може бути дещо іншим
залежно від моделі.
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Встановлення режиму зовнішнього вхідного сигналу як
резервного сигналу.

44. {Remote Controller Key Lock}{Блокування
кнопок на пульті ДК} (Command: t p)

Налаштування параметрів кнопок на пульті дистанційного
керування.

Transmission
[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Transmission
[t][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {Автоматично}
02: {Custom}{Власне налаштування}

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

живлення

00: вимкнення блокування усіх кнопок
01: блокування всіх кнопок, окрім кнопки
02: блокування всіх кнопок

Acknowledgment
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Коли монітор вимкнено, кнопка живлення працює навіть у
режимі блокування усіх кнопок (02).

43. {Fail Over Input Select}{Вибір джерела
резервного сигналу} (Command: m j)

Вибір джерела вхідного сигналу як резервного сигналу.
*Ц
 я функція доступна лише коли для режиму резервного
сигналу встановлено власне налаштування.
Transmission
[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4]
… [ ][DataN][Cr]
Data 1–N (пріоритет вхідних сигналів від 1 до N)
40: КОМПОНЕНТНИЙ
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (цифрове мовлення)
98: OPS
C0: DISPLAYPORT
Acknowledgment
[j][ ][SetID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]
…[DataN] [x]
*О
 кремі моделі можуть не підтримувати певні вхідні
сигнали.
*К
 ількість пунктів (N) може різнитися залежно від
моделі. (Кількість пунктів залежить від кількості
підтримуваних вхідних сигналів).
*Ц
 я функція використовується як останній вхідний сигнал і
підтримує дані у форматі цифрового мовлення.

45. {Local Key Lock}{Блокування кнопок на панелі}
(Command: t o)
Налаштування параметрів кнопок на панелі виробу.
Transmission
[t][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
живлення

00: вимкнення блокування усіх кнопок
01: блокування всіх кнопок, окрім кнопки
02: блокування всіх кнопок

Acknowledgment
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Коли монітор вимкнено, кнопка живлення працює навіть у
режимі блокування усіх кнопок (02).
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

УКРАЇНСЬКА

42. {Fail Over Select}{Вибір резервного сигналу}
(Command: m i)
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46 {Status Check}{Перевірка стану} (Command: s v)

працює
07: усі датчики температури у нормі

Перевірка поточного сигналу виробу.

Transmission
[s][v][ ][Set ID][ ][Data][ ][FF][Cr]
Data

02: перевірка наявності сигналу
03: на моніторі встановлено {PM Mode}{Режим
керування живленням}
05: перевіряє, чи датчики яскравості 1 і 2
працюють належним чином
06: використовуються датчики яскравості
07: перевіряє, чи нормально працюють верхній,
нижній і головний датчики температури
08: температура кожного датчика температури
перед останнім вимкненням живлення монітора
09: швидкість вентилятора
10: чутливість датчика RGB (команда OK/NG)
(перевірка екрана)
Acknowledgment
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][x]
Data
02 (коли сигнал виявлено)
Data 1 00: сигнал відсутній
01: сигнал наявний
Data
03 (коли монітор перебуває в режим керування
живленням)
Data 1 00: активовано функцію {Screen On}{Зображення
увімкнене}
01: активовано функцію {Screen Off}{Зображення
вимкнене}
02: активовано функцію {Screen Off Always}
{Зображення завжди вимкнене}
03: активовано функцію {Sustain Aspect Ratio}{Не
змінювати формат зображення}.
04: активовано функцію {Screen Off & Backlight}
{Зображення вимкнене і підсвітка ввімкнена}
Data: 05 (коли виконується перевірка належної роботи
датчиків яскравості)
Data 1 00: усі датчики працюють належним чином
01: датчик BLU 1 у нормі, датчик BLU 2 не працює
02: датчик BLU 1 не працює, датчик BLU 2 у нормі
03: усі датчики не працюють
Data
06 (коли виконується перевірка, котрий датчик
яскравості використовується)
Data 1 00: використовується датчик яскравості 1
01: використовується датчик яскравості 2
Data	07 (коли виконується перевірка, чи нормально
працюють верхній, нижній і головний датчики
температури)
Data 1 00: усі датчики температури несправні
01: верхній працює, нижній несправний, головний
несправний
02: верхній несправний, нижній працює, головний
несправний
03: верхній працює, нижній працює, головний
несправний
04: верхній несправний, нижній несправний,
головний працює
05: верхній працює, нижній несправний, головний
працює
06: верхній несправний, нижній працює, головний

Data
10 (коли виконується функція {Screen Fault
Detection}{Виявлення помилки екрана})
Data 1 00: результат роботи функції {Screen Fault
Detection}{Виявлення помилки екрана} – NG
07: результат роботи функції {Screen Fault
Detection}{Виявлення помилки екрана} – OK
* Якщо функцію виявлення помилки екрана вимкнено або вона
не підтримується, результат буде "NG".
Data
(коли виконується перевірка температури
кожного датчика температури перед останнім вимкненням
живлення монітора
Acknowledgment
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]
Data 1 Температура верхнього датчика перед останнім
вимкненням монітора.
Data 2 Температура нижнього датчика перед останнім
вимкненням монітора.
Data 3 Температура головного датчика перед останнім
вимкненням монітора.
Data
09 (коли виконується перевірка швидкості
вентилятора)
Acknowledgment
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][x]
Data 1 00-ff: верхній 1 байт швидкості обертання
вентилятора
Data 2 00-ff: нижній 1 байт швидкості обертання
вентилятора
Швидкість вентилятора: від 0 до 2008 в шістнадцятковій
системі і від 0 до 8200 в десятковій системі
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

47. {Screen Fault Detection}{Виявлення помилки
екрана} (Command: t z)
Встановлення функції виявлення помилки екрана.
Transmission
[t][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
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Встановлення функції переходу на літній/зимовий час.
Transmission
[s][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ]
[Data3][ ] [Data4][ ][Data5][ ][Cr]
Data 1 00: {Off}{Вимк.} (Data 2-5: FF)
01: час початку
02: час завершення
Data 2 01-0C: Із січня по грудень
Data 3 01–06: від 1 до 6 тижня
*М
 аксимальне значення [Data3] може бути дещо іншим
залежно від моделі.
Data 4 00–06 (від неділі до суботи)
Data 5 00–17: 00 годин–23 години
*Щ
 об зчитати час початку/завершення, введіть FF для
параметрів від [Data2] до [Data5].
(Приклад 1: sd 01 01 ff ff ff ff – перевірка часу завершення).
(Приклад 2: sd 01 02 ff ff ff ff – перевірка часу початку).
*Ц
 я функція доступна лише коли встановлено годинник 1 (рік/
місяць/день) і годинник 2 (години/хвилини/секунди).
Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2]
[Data3][Data4][Data5][x]
*Ц
 я функція може не підтримуватися залежно від моделі.

49. {PM Mode}{Режим керування живленням}
(Command: s n, 0c)
Налаштування режиму керування живленням.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][0c][ ][Data][Cr]
Data
живлення}

00: активація функції {Power Off}{Вимкнення

01: активація функції {Sustain Aspect Ratio}{Не
змінювати формат зображення}
02: активація функції {Screen Off}{Зображення
вимкнене}
03: активація функції {Screen Off Always}
{Зображення завжди вимкнене}
04: активація функції {Screen Off & Backlight}
{Зображення вимкнене і підсвітка ввімкнена}
Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][0c][Data][x]
*Ц
 я функція може не підтримуватися залежно від моделі.

50. {ISM Method}{Режим ISM} (Command: j p)

Вибір режиму зменшення залипання зображення (ISM).
Transmission
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

білого)

кольорів)

01: {Inversion}{Інверсія} (інвертувати)
02: {Orbiter}{Орбітер} (перемістити)
04: {White Wash}{Вибілювання} (видалити; палітра
08: {Normal}{Нормальний} (стандартний)
20: {Color Wash}{Стирання кольору} (палітра

80: {Washing Bar}{Смуга стирання}
90: {User Image}{Зображення користувача}
91: {User Video}{Відео користувача}
* Команда jp спрацьовує, коли для таймера встановлено
значення "Негайно".
Acknowledgment
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
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48. {Daylight Saving Time}{Перехід на літній/
зимовий час} (Command: s d)
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51. {Network Settings}{Налаштування мережі}
(Command: s n, 80 або 81 або 82)
Налаштування мережі і параметрів DNS.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ]
[Data3][ ][Data4][ ][Data5][Cr]
Data1

DNS.

80: налаштування/перегляд тимчасового режиму
IP (автоматично/вручну), маски підмережі і
шлюзу.
81: налаштування/перегляд тимчасової адреси

82: збереження тимчасових налаштувань і
перегляд інформації про поточну мережу.
* Якщо Data1–80,
Data 2 00: {Auto}{Автоматично}
01: {Manual}{Вручну}
FF: п
 ерегляд тимчасового режиму IP
(автоматично/вручну), маски підмережі і
шлюзу.
* Якщо Data2–01 (вручну),
Data 3 Налаштування ІР-адреси вручну
Data 4 Адреса маски підмережі
Data 5 Адреса шлюзу
* Якщо Data1–81,
Data 2 Адреса DNS
FF: відображення тимчасової адреси DNS.
* Якщо Data1– 82,
Data 2 80: застосування тимчасового режиму IP
(автоматично/вручну), маски підмережі і
шлюзу.
81: застосування тимчасової адреси DNS
FF: інформація про поточну мережу (IP, шлюз,
підмережа та DNS)
* Приклад налаштувань,
1. Автоматично: s n 01 80 00
2. Вручну: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001 (IP: 10.177.223.241, підмережа:
255.255.254.0, шлюз: 10.177.222.1)
3. Зчитування даних мережі: s n 01 80 ff
4. Налаштування DNS: sn 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)
5. Застосування налаштувань: sn 01 82 80 (застосовується
збережений IP-режим
(автоматично/вручну), маска
підмережі і шлюз)
sn 01 82 81 (застосовується
збережена система DSN)
* Кожна IP-адреса містить 12 десяткових чисел.
Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data][x]
* Ця функція доступна лише для дротових мереж.
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

52. {Auto Configuration}{Автоматичне
налаштування} (Command: j u)

Автоматичне виправлення положення і тремтіння
зображення.
(Ця функція працює лише в режимі RGB-ПК).
Transmission
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

01: виконання

Acknowledgment
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

53. {H Position}{Положення по горизонталі}
(Command: f q)
Налаштування положення екрана по горизонталі.
* Робочий діапазон різниться залежно від роздільної
здатності вхідного сигналу RGB.
(Ця функція працює лише в
режимі RGB-ПК).
Transmission
[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
(праворуч)

00-64: від мін. -50 (ліворуч) до макс. 50

Acknowledgment
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

54. {V Position}{Положення по вертикалі}
(Command: f r)

Налаштування положення екрана по вертикалі.
* Робочий діапазон різниться залежно від роздільної
здатності вхідного сигналу RGB.
(Ця функція працює лише в режимі RGB-ПК).
Transmission
[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00-64: від мін. -50 (вниз) до макс. 50 (вгору)

Acknowledgment
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
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Налаштування розміру екрана по горизонталі.
* Робочий діапазон різниться залежно від роздільної
здатності вхідного сигналу RGB.
(Ця функція працює лише в режимі RGB-ПК).
Transmission
[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00-64: від мін. -50 (мале) до макс. 50 (велике)

Acknowledgment
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*Ц
 я функція може не підтримуватися залежно від моделі.

56. {Power On Status}{Стан увімкнення живлення}
(Command: t r)
Встановлення стану ввімкнення живлення монітора.
Transmission
[t][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: LST (попередній стан живлення)
01: STD (вимкнення живлення)
02: PWR (увімкнення живлення)

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

58. {Intelligent Auto}{Розумне автоматичне
налаштування} (Command: t i)

Вибір можливості розумного автоматичного налаштування.
Transmission
[t][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

59. {OSD Rotation}{Обертання екранного меню}
(Command: t h)
Налаштування режиму обертання екранного меню.
Transmission
[t][h][ ][Set ID][ ][Data] [Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: 90 градусів
02: 270 градусів
03: 180 градусів

Acknowledgment
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

57. {Wake On LAN}{Увімкнення через локальну
мережу} (Command: f w)
Вибір можливості увімкнення через локальну мережу.
Transmission
[f][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

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

60. {Time Sync}{Синхронізація часу} (Command: s
n, 16)
Налаштування синхронізації часу.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][1][6][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}
* Ця функція працює лише якщо на моніторі встановлено
головний режим.
* Ця функція не працює, якщо не налаштовано поточний час.
Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][1][6][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

УКРАЇНСЬКА

55. {H Size}{Розмір по горизонталі} (Command: f s)
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61. {Content Sync}{Синхронізація вмісту}
(Command: t g)
Налаштування синхронізації вмісту.

64. {Scan Inversion}{Інверсія розгортки} (Command:
s n, 87)
Увімкнення/вимкнення інверсії розгортки.

Transmission
[t][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][8][7][ ][Data][Cr]

Data

Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

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

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][7][Data][x]

* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

62. {LAN Daisy Chain}{Послідовне з’єднання через
локальну мережу} (Command: s n, 84)

65. {Beacon}{Маяк} (Command: s n, 88)

Увімкнення/вимкнення послідовного з’єднання через
локальну мережу.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][8][4][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][4][Data][x]

Увімкнення/вимкнення маяка.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][8][8][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][8][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

63. {Content Rotation}{Обертання вмісту}
(Command: s n, 85)
Увімкнення/вимкнення функції обертання вмісту.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][8][5][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: 90 градусів
02: 270 градусів
03: 180 градусів

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][5][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

66. {Brightness Scheduling Mode}{Режим
планування регулювання яскравості}
(Command: s m)
Вибір режиму планування регулювання яскравості.
Transmission
[s][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
вимкнено

00: режим планування регулювання яскравості

01: режим планування регулювання яскравості
увімкнено
* Ця функція не працює, якщо не налаштовано поточний час.
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
Acknowledgment
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Встановлення розкладу регулювання яскравості.

Transmission
[s][s][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data 1
1. f1–f6 (запис даних)
F1: зчитування 1-го значення розкладу яскравості
F2: зчитування 2-го значення розкладу яскравості
F3: зчитування 3-го значення розкладу яскравості
F4: зчитування 4-го значення розкладу яскравості
F5: зчитування 5-го значення розкладу яскравості
F6: зчитування 6-го значення розкладу яскравості
FF: зчитування всіх збережених списків
3. e1–e6 (видалення одного покажчика), e0 (видалення
усіх покажчиків)
E0: видалення всіх розкладів регулювання яскравості
E1: видалення 1-го розкладу регулювання яскравості
E2: видалення 2-го розкладу регулювання яскравості
E3: видалення 3-го розкладу регулювання яскравості
E4: видалення 4-го розкладу регулювання яскравості
E5: видалення 5-го розкладу регулювання яскравості
E6: видалення 6-го розкладу регулювання яскравості
4. від 00 до 17 год: 00 годин–23 години
Data 2 00–3B: 00 хвилин–59 хвилин
Data 2 00–64: Підсвітка 0–100
*Щ
 об переглянути чи видалити розклад регулювання
яскравості, для параметрів [Data2][Data3] потрібно встановити
значення FF.
*Щ
 об зчитати всі налаштовані розклади регулювання
яскравості через FF, не вводьте жодного значення для
параметрів [Data2][Data3].
*К
 оли всі налаштовані розклади регулювання
яскравості буде зчитано через FF, з’явиться позначка "OK",
навіть якщо не було збережених списків.
Приклад 1: fd 01 f1 ff ff – зчитування даних першого покажчика
розкладу регулювання яскравості.
Приклад 2: sn 01 1b ff ff ff ff – зчитування даних усіх покажчиків
у розкладу регулювання яскравості.
Приклад 3: fd 01 e1 ff ff – видалення даних першого покажчика
розкладу регулювання яскравості.
Приклад 4: ss 01 07 1E 46 - додає список із часом 07:30 і
підсвіткою 70.
*Ц
 я функція може не підтримуватися залежно від моделі.
Acknowledgment
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

68. {Multi Screen Mode & Input}{Багатоекранний
режим і вхідний сигнал} (Command: x c)

Збереження або керування багатоекранними режимами та
вхідними сигналами.
Transmission
[x][c][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3[ ][Data4]
[ ][Data5[ ]Cr]
Data 1 (встановлення багатоекранного режиму)
10: Зображення в зображенні
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
Data 2 (встановлення головного вхідного сигналу для
багатоекранного режиму)
Data 3 (встановлення додаткового вхідного сигналу 1 для
багатоекранного режиму)
Data 4 (встановлення додаткового вхідного сигналу 2 для
багатоекранного режиму)
Data 5 (встановлення додаткового вхідного сигналу 3 для
багатоекранного режиму)
80: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2/OPS
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (цифрове мовлення)
98: OPS
C0: DISPLAYPORT
Acknowledgment
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][ ][Data1][Data2][Data3] [Data4]
[Data5][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
* Працюють лише ті режими вхідного сигналу, які
підтримуються тією чи іншою моделлю.
* Ця функція використовується як останній вхідний сигнал і
підтримує дані у форматі цифрового мовлення.

69. {Aspect Ratio (Multi Screen)}{Формат
зображення (багатоекранний режим)}
(Command: x d)
Збереження і керування форматами зображення
(багатоекранний режим).
Transmission
[x][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Data 1
сигналу1
сигналу2

керування головним джерелом вхідного сигналу
02: керування додатковим джерелом вхідного
03: керування додатковим джерелом вхідного

04: керування додатковим джерелом вхідного
сигналу3
Data 2 00: на весь екран
01: вихідний
Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
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67. {Brightness Scheduling}{Розклад регулювання
яскравості} (Command: s s)
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70. {Screen Off (Multi Screen)}{Зображення
вимкнене (багатоекранний режим)} (Command:
x e)
Увімкнення/вимкнення кожного зображення в багатоекранному
режимі.

73. {Wireless Wake On LAN}{Увімкнення через
бездротову локальну мережу} (Command: s
n, 90)

Налаштування функції увімкнення через бездротову локальну
мережу.

Transmission
[x][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][0][ ][Data][Cr]

Data 1

Data

сигналу1
сигналу2

керування головним джерелом вхідного сигналу
02: керування додатковим джерелом вхідного
03: керування додатковим джерелом вхідного

04: керування додатковим джерелом вхідного
сигналу3
Data 2 00: вимкнення зображення
01: вимкнення зображення
* Ця функція працює, коли увімкнено багатоекранний режим.
* Ця функція не працює, якщо відсутній сигнал.
Acknowledgment
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][0][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

74. {OSD Output}{Виведення екранного меню}
(Command: k l)
Вибір режиму виведення екранного меню.
Transmission
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
увімкнено)

71. {Screen Off Always}{Зображення завжди
вимкнене} (Command: s n, 0d)

Якщо активувати функцію «Зображення завжди вимкнене»,
монітор перейде в режим вимкнення зображення незалежно від
того, чи увімкнено режим керування живленням.

вимкнено)

00: {Off}{Вимк.} (блокування екранного меню:
01: {On}{Увімк.} (блокування екранного меню:

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

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][0][d][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][0][d][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

75. {HDMI IT Contents}{IT-вміст HDMI} (Command:
s n, 99)
Автоматичне встановлення режиму зображення на основі
даних HDMI.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][9][ ][Data][Cr]
Data

72. {Screen Video Freeze}{Зупинка
відеозображення} (Command: k x)

Увімкнення/вимкнення функції зупинення відеозображення.
Transmission
[k][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: увімкнення функції зупинення
відеозображення
01: вимкнення функції зупинення
відеозображення
* Ця функція працює лише в режиму одного вхідного сигналу.
Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][9][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
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Transmission
1. [s][n][ ][Set ID][ ][9][a][ ]
[Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4][ ][Data5][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][9][a][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
3. [s][n][ ][Set ID][ ][9][a][ ][Data1][Cr]
1. Встановлення часу ввімкнення/вимкнення
Data 1 Виберіть день тижня
01: Неділя
02: Понеділок
03: Вівторок
04: Середа
05: Четвер
06: П’ятниця
07: Субота
Data 2 Встановлення часу ввімкнення (години)
від 00 до 17 год: 00 годин–23 години
Data 3 Встановлення часу ввімкнення (хвилини)
00–3B: 00 хвилин–59 хвилин
Data 4 Встановлення часу вимкнення (години)
від 00 до 17 год: 00 годин–23 години
Data 5 Встановлення часу вимкнення (хвилини)
00–3B: 00 хвилин–59 хвилин
2. Перевірка розкладу
Data 1 Вибір розкладу.
F1: зчитування розкладу на неділю
F2: зчитування розкладу на понеділок
F3: зчитування розкладу на вівторок
F4: зчитування розкладу на середу
F5: зчитування розкладу на четвер
F6: зчитування розкладу на п’ятницю
F7: зчитування розкладу на суботу
Data 2
FF
3. Видалення розкладу
E0: видалення всіх розкладів
E1: видалення розкладу на неділю
E2: видалення розкладу на понеділок
E3: видалення розкладу на вівторок
E4: видалення розкладу на середу
E5: видалення розкладу на четвер
E6: видалення розкладу на п’ятницю
E7: видалення розкладу на суботу
*Ц
 я функція не працює, якщо не налаштовано поточний час.
Acknowledgment
1. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][a]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]
2. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][a][f][1-7]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]
3. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][a][Data1][x]
*Ц
 я функція може не підтримуватися залежно від моделі.

77. {Holiday Setting}{Налаштування вихідних днів}
(Command: s n, 9b)
Наплаштування вихідних днів.
Transmission
1. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ]
[Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ]
[Data4][ ][Data5][ ][Data6][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
3. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ][Data1][Cr]
1. Встановлення вихідних днів
Data 1 Рік початку
00-: 2010Data 2 Місяць початку
01 – 0c: Із січня по грудень
Data 3 День початку
01 – 1F: від 1-го до 31-го
Data 4 Тривалість від початку року/місяця/дня
01-07: Упродовж 1–7 днів
Data 5 Повторення
00: Жоден із варіантів
01: Щомісяця
02: Щороку
Data 6 Повторення розкладу щодня/у певний день тижня.
01: щодня
02: у певний день тижня
* Мінімальне і максимальне значення для Data1 різниться
залежно від року випуску виробу.
* Можна ввести значення для параметра [Data 6] лише тоді,
коли уже встановлено значення для параметра [Data 5]
(щороку та щомісяця).
2. Перевірка розкладу

УКРАЇНСЬКА

76. {On/Off Time Scheduling}{Розклад часу
ввімкнення/вимкнення} (Command: s n, 9a)
Встановлення розкладів часу ввімкнення/
вимкнення.
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Data 1 Вибір розкладу.
F1: прочитання 1-го розкладу
F2: прочитання 2-го розкладу
F3: прочитання 3-го розкладу
F4: прочитання 4-го розкладу
F5: прочитання 5-го розкладу
F6: прочитання 6-го розкладу
F7: прочитання 7-го розкладу
Data 2
FF
3. Видалення розкладу
E0: видалення всіх розкладів
E1: видалення 1-го розкладу
E2: видалення 2-го розкладу
E3: видалення 3-го розкладу
E4: видалення 4-го розкладу
E5: видалення 5-го розкладу
E6: видалення 6-го розкладу
E7: видалення 7-го розкладу
* Ця функція не працює, якщо не налаштовано поточний час.
Acknowledgment
1. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][x]
2. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b][f][1-7]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][x]
3. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b][Data1][x]

інформаційної панелі на головному екрані}
(Command: s n, 9d)

Блокування інформаційної панелі на головному екрані.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][d][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][d][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

80. {USB Lock}{Блокування USB} (Command: s n,
9e)
Блокування накопичувача USB.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][e][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][e][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

78. {UPnP Mode}{Режим UPnP} (Command: s n, 9c)

Встановлення режиму UPnP.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][c][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][c][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
* Зміна режиму UPnP призводить до перезавантаження.

79. {Home Dashboard Lock}{Блокування

81. {Wi-Fi Lock}{Блокування Wi-Fi} (Command: s
n, 9f)
Блокування Wi-Fi.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][f][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][f][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.
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Блокування спільного доступу до екрана.

84. {Digital Audio Input}{Цифровий вхідний
аудіосигнал} (Command: s n, a2)
Встановлення цифрового вхідного аудіосигналу.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][0][ ][Data][Cr]

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][2][ ][Data][Cr]

Data

Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][0][Data][x]

00: {Digital}{Цифровий}
01: {Analog}{Аналоговий}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][2][Data][x]

*Ц
 я функція може не підтримуватися залежно від моделі.

* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

83. {Backup via Storage}{Резервні дані через
накопичувач} (Command: s n, a1)

85. {Booting Logo Image}{Зображення логотипу для
режиму завантаження} (Command: s n, a3)

Налаштування відтворення резервних даних через
накопичувач.
Transmission
1. [s][n][ ][Set ID][ ][a][1][ ][Data1][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][a][1][ ][Data1][Data2][Cr]

1. Вимкнення відтворення резервних даних через
накопичувач.
Data 1 00: {Off}{Вимк.}
2. Автоматичне відтворення резервних даних через
накопичувач.
Data 1 01: {Auto}{Автоматично}
Data 2 01: {30 Min}{30 хв.}
02: {1 Hour}{1 год.}
03: {2 Hour}{2 год.}
04: {3 Hour}{3 год.}
3. Відтворення резервних даних через накопичувач
вручну.
Data 1 02: {Manual}{Вручну}
4
Налаштування вмісту SuperSign для відтворення
резервних даних через накопичувач.
Data 1 03: Вміст SuperSign
Acknowledgment
1.[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][1][Data1][x]
2.[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][1][Data1][Data2][x]
*Ц
 я функція може не підтримуватися залежно від моделі.

Встановлення зображення логотипу для режиму завантаження.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][3][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][3][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

86. {SoftAP Mode}{Режим SoftAP} (Command: s n,
a4)
Встановлення режиму SoftAP.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][4][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][4][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

УКРАЇНСЬКА

82. {Screen Share Lock}{Блокування спільного
доступу до екрана} (Command: s n, a0)
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УКРАЇНСЬКА

87. {Природний розмір} (Command: s n, a5)
Встановлення природного розміру.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][5][ ][Data][Cr]
Data

00-64: {Natural Size}{Природний розмір} 0-100

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][5][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

90. {Play Internal Storage Media}{Відтворення
мультимедійного файлу з внутрішньої пам’яті}
(Command: s n, a8)
Відтворення мультимедійних файлів, збережених у внутрішній
пам’яті монітора.
Внутрішня пам’ять монітора: відеофайли та зображення,
збережені у внутрішній пам’яті монітора після експортування
через програвач програми Content Manager (Диспетчер вмісту).
Не стосується: вмісту шаблонів, вмісту SuperSign і списку
відтворення.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][8][ ][Data][Cr]
Data

88. {Clear Panel Noise}{Усунути шуми на панелі}
(Command: s n, a6)

01: {Play}{Відтворити}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][8][ ][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

Негайне виконання функції усунення шумів на панелі.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][6][ ][Data][Cr]
Data

01: виконання

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][6][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

91. {No Signal Image}{Зображення в разі
відсутності сигналу} (Command: s n, a9)

Увімкнення/вимкнення зображення в разі відсутності сигналу.
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][9][ ][Data][Cr]
Data

89. {Change PIN Code}{Змінити PIN-код} (Command:
s n, a7)
Зміна PIN-коду.

00: {Off}{Вимк.}
01: {On}{Увімк.}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][9][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][7][ ][Data1][Data2][Data3][Data4]
[ ][Data5][Data6][Data7][Data8][Cr]
Data
Data

1-4: 0–9 (поточний PIN-код)
5-8: 0–9 (новий PIN-код)

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][7][ ][Data1][Data2][Data3]
[Data4][ ][Data5][Data6][Data7][Data8][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

92. {Audio Out}{Виведення аудіо} (Command: s n,
aa)
Керування станом виведення аудіо (вимкнення
звуку, змінний звук, фіксований звук або
вимкнення функції).
Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][a][a][ ][Data][Cr]
Data

00: {Off}{Вимк.}
01: {Variable}{Змінний звук}
02: {Fixed}{Фіксований звук}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][a][Data][x]
* Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

