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BRUKE MONITOREN
Bruke inngangslisten
1

Trykk på INPUT for å vise listen over innganger.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket inngangsmodus, og trykk på OK.
yyRGB-PC
yyHDMI
yyHDMI2
yyDVI-D
yyUSB
yyDisplay Port
yyOPS

MERKNAD
•• Enkelte inngangssignaler er kanskje ikke tilgjengelige på enkelte modeller.

Justere bredde/høyde-forhold
Endre størrelsen på bildet for å vise det i optimal størrelse, ved å trykke på ARC mens du ser på skjermen.
MODUS
Bredde/
høyde-forhold

RGB

DVI-D

HDMI

Display Port

OPS

PC

DTV

PC

DTV

PC

DTV

PC

DTV

PC
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

Ren Scan

x

o

x

o

x

o

x

o

x

Original

x

o

x

o

x

o

x

o

x

4:3

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Zoom

x

o

x

o

x

o

x

o

x

Kinozoom 1

x

o

x

o

x

o

x

o

x

MERKNAD
•• Du kan også endre bildestørrelsen ved å gå til hovedmenyene.
•• Riktig skannemodus aktiveres når et videosignal har en oppløsning på 720p eller høyere.

FORSIKTIG
•• Hvis et statisk bilde vises lenge på skjermen, blir det permanent preget på skjermen. Dette kalles
bildebrenning, eller innbrent bilde, og dekkes ikke av garantien.
•• Slå av monitoren hvis du ikke bruker den, eller aktiver en skjermsparer fra PC eller en annen enhet for å
hindre innbrenning av skjermbildet.
•• Hvis bredde/høyde-forholdet er satt til 4:3 over en lengre periode, kan bildebrenning forekomme i letterboxområdet på skjermen.
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 ed dette valget kan du justere bildet vannrett, i lineær proporsjon, for å fylle hele skjermen (nyttig
yy16:9 M
for visning av DVDer i 4:3-format).
yyJust Scan (Ren Scan) Dette valget vil gi visning av bildet med den beste kvaliteten uten tap av originalbildet og med høy oppløsning. Merk: Hvis det finnes støy i originalbildet, kan du se
støyen i kanten.
yyOriginal Avhengig av inngangssignalet endres skjermformatet til 4:3 eller 16:9.
 ed dette valget ser du et bilde i originalt 4:3-forhold med sorte felter som utfyller venstre og høyre
yy4:3 M
side av skjermen.
yyZoom Med dette valget kan du vise bildet uendret og samtidig fylle hele skjermen. Øverste og nederste
del av bildet blir imidlertid beskåret.
yyKinozoom 1 Velg kinozoom hvis du vil forstørre bildet i riktige proporsjoner.
Merk: Når du forstørrer eller forminsker bildet, kan bildet bli fordreid.
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Bruke nettverket

Slik konfigurerer du nettverksinnstillingene: (Hvis
skjermen allerede har koblet til automatisk, skjer
det ingen skade hvis du utfører konfigurasjonen
på nytt.)
Koble til et kablet nettverk

Koble til et nettverk
For å benytte kablet nettverksforbindelse kobles
monitoren til et lokalt nettverk (LAN) via LAN-porten, som vist på diagrammet nedenfor. Deretter
konfigurerer du nettverksinnstillingene. For å benytte trådløse nettverksforbindelser kobles Wi-FiUSB-modulen til USB-porten. Deretter konfigurerer
du nettverksinnstillingene.
Etter at den fysiske tilkoblingen er utført, krever
enkelte hjemmenettverk en justering av skjermens
nettverksinnstillinger. For de fleste hjemmenettverk kobler skjermen til automatisk uten at det må
gjøres noen justeringer.
Kontakt Internett-leverandøren eller se brukerhåndboken for ruteren hvis du trenger mer
informasjon.

1

Trykk på SETTINGS for å åpne hovedmenyene.

2

Benytt navigasjonsknappene for å velge
NETWORK (NETTVERK), og trykk på OK.

3

Benytt navigasjonsknappene for å velge
Network Setting (Nettverksinnstilling), og
trykk på OK.

4

Hvis du allerede har konfigurert en nettverksinnstilling, velger du Resetting (Tilbakestilling). De nye innstillingene tilbakestiller de
nåværende nettverksinnstillingene.

5

Velg IP Auto Setting (Automatisk IP-innstilling) eller IP Manual Setting (Manuell
IP-innstilling).
–	IP Manual Setting (Manuell IP-innstilling)
Trykk på navigasjons- og tallknappene.

LAN

Router

@
Internet

LAN

IP-adresser må skrives inn manuelt.
– IP Auto Setting (Automatisk IP-innstilling)
Velg dette hvis det finnes en DHCP-server
(ruter) i lokalnettverket (LAN) via kablet
tilkobling. Skjermen vil automatisk bli tildelt
en IP-adresse. Hvis du bruker en bredbåndsruter eller et bredbåndsmodem som har en
DHCP-serverfunksjon (Dynamic Host Configuration Protocol). IP-adressen bestemmes
automatisk.

WAN

ETHERNET
Cable modem

FORSIKTIG
•• Ikke koble en modulær telefonledning til LANporten.
•• Siden det finnes ulike tilkoblingsmetoder, er
det beste å følge anvisningene til telefoni- eller
Internett-leverandøren.

6

Når du er ferdig, trykker du på EXIT.
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UNDERHOLDNING
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Koble til et trådløst nettverk
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1

Trykk på SETTINGS for å åpne hovedmenyene.

2

Benytt navigasjonsknappene for å velge
NETWORK (NETTVERK), og trykk på OK.

3

Benytt navigasjonsknappene for å velge
Network Setting (Nettverksinnstilling), og
trykk på OK.

4

Velg Innstilling fra tilgangspunktliste eller
Enkel innstilling (WPS-knappemodus).
– Innstilling fra tilgangspunktliste
Velg et tilgangspunkt for å koble til et trådløst
nettverk.
–Enkel innstilling (WPS-knappemodus)
For å koble til trykker du på knappen på en
trådløs ruter som støtter trykknappkontroll.

5

Når du er ferdig, trykker du EXIT.

FORSIKTIG
•• Menyen for nettverksinnstillinger er ikke
tilgjengelig før skjermen er koblet til et fysisk
nettverk.
•• Siden det finnes ulike tilkoblingsmetoder, er
det beste å følge anvisningene til telefoni- eller
Internett-leverandøren.

MERKNAD
•• Hvis du vil ha tilgang til Internett direkte på
displayet, bør Internett-tilkoblingen alltid være
aktiv.
•• Hvis du ikke får koblet til Internett, kan du
kontrollere nettverksforholdene fra en PC i
nettverket.
•• Hvis du bruker Network Setting
(Nettverksinnstilling), kontrollerer du
nettverkskabelen og at DHCP er aktivert i
ruteren.
•• Hvis du ikke konfigurerer alle
nettverksinnstillingene, er det ikke sikkert at
nettverket fungerer slik det skal.
•• Når du er tilkoblet er nettverk som støtter
IPv6, kan du velge IPv4/IPv6 i de avanserte
innstillingene for kablede/trådløse nettverk.
IPv6-tilkobling støtter imidlertid automatisk
tilkobling.

Tips for Network Setting (Nettverksinnstilling)
yyBruk en standard LAN-kabel med denne skjermen.
Cat5 eller bedre med en RJ-45-plugg.
yyMange problemer ved konfigurering av nettverkstilkobling kan ofte løses ved å konfigurere ruteren
eller modemet på nytt. Etter å ha koblet skjermen
til hjemmenettverket slår du raskt av strømmen
og/eller kobler fra strømledningen til ruteren eller
kabelmodemet i hjemmenettverket. Slå deretter på
strømmen, og/eller koble til strømledningen igjen.
yyAntallet enheter som kan motta Internett-tjenester,
kan være begrenset av de gjeldende tjenestevilkårene, avhengig av hvilken Internett-leverandør du
bruker. Kontakt Internett-leverandøren din for å få
vite mer.
yyLG er ikke ansvarlig for funksjonssvikt i skjermen
og/eller Internett-tilgangen som skyldes feil/funksjonssvikt i tilkoblingen til Internett eller i annet
tilkoblet utstyr.
yyLG er ikke ansvarlig for problemer med Internett-tilgangen din.
yyDet kan oppstå problemer hvis hastigheten til
nettverkstilkoblingen ikke oppfyller kravene til
innholdet du prøver å få tilgang til.
yyNoen Internett-tilkoblingsoperasjoner vil kanskje
ikke la seg gjennomføre på grunn av begrensninger fastsatt av Internett-leverandøren som leverer
tilkoblingen.
yyAlle utgifter i forbindelse med Internett-tilgangen,
inkludert tilkoblingsavgiften, er ditt ansvar.
yyEn 10 Base-T- eller 100 Base-TX-LAN-port kreves
hvis det brukes en kablet tilkobling til denne skjermen. Hvis Internett-abonnementet ditt ikke tillater
slik tilkobling, vil du ikke kunne koble skjermen til
Internett.
yyDet kreves et DSL-modem for å bruke DSL-tjenester
og et kabelmodem for å bruke kabelmodemtjenester. Avhengig av tilgangsmetoden og abonnementsavtalen du har med Internett-leverandøren,
kan det hende at du ikke kan bruke Internett-tilkoblingsfunksjonen på denne skjermen, eller at det
kan ligge begrensninger på antallet enheter du kan
koble til på én gang. (Hvis Internett-abonnementet
ditt er begrenset til én enhet, er det mulig at denne
skjermen ikke får koblet til Internett når en PC
allerede er tilkoblet.)
yyDet er også mulig at det ikke er tillatt å bruke en
ruter, eller at ruterbruken er begrenset, avhengig av
Internett-leverandørens retningslinjer og begrensninger. Kontakt Internett-leverandøren din direkte
hvis du vil vite mer.
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Tips for trådløs nettverksinnstilling

Bruke Mine medier
Koble til USB-lagringsenheter
Koble USB-lagringsenheter, f.eks. USB-flashminne
eller ekstern harddisk, til skjermen, og bruk multimediefunksjoner.
Koble et USB-flashminne eller en USB-minnekortleser til skjermen, som vist i illustrasjonen nedenfor.
Skjermbildet MINE MEDIER vises.

eller

Nettverksstatus
1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyene.

2

Benytt navigasjonsknappene for å velge
NETWORK (NETTVERK), og trykk på OK.

3

Benytt navigasjonsknappene for å velge
Network Status (Nettverksstatus).

4

Trykk på OK for å kontrollere nettverksstatusen.

5 Når du er ferdig, trykker du på EXIT.
Alternativ
Innstilling
Test
Close (Lukk)

Beskrivelse
Gå tilbake til
nettverksinnstillingsmenyen.
Test den gjeldende nettverksstatusen
når nettverket er konfigurert.
Gå tilbake til den forrige menyen.

FORSIKTIG
•• Ikke slå av skjermen eller fjern USBlagringsenheten mens menyen MINE MEDIER
er aktivert. Det kan føre til tap av filer eller skade
på USB-lagringsenheten.
•• Sikkerhetskopier regelmessig filene som er
lagret på USB-lagringsenheten, siden du kan
miste eller skade filene, noe som ikke alltid
dekkes av garantien.
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yyTrådløse nettverk kan forstyrres av interferens
fra andre enheter som opererer på 2,4 GHz-frekvensen (trådløse telefoner, Bluetooth-enheter
eller mikrobølgeovner). Det kan også forekomme interferens fra enheter som bruker en
frekvens på 5 GHz, samme frekvens som andre
Wi-Fi-enheter bruker.
yyHastigheten til den trådløse nettverkstjenesten kan svekkes av det omgivende trådløse
miljøet.
yyTilkobling via tilgangspunkt krever en
tilgangspunktenhet som støtter trådløs
tilkobling, og funksjonen for trådløs tilkobling
må være aktivert på enheten. Spør din tjenesteleverandør om ditt tilgangspunkt støtter
trådløs tilkobling.
yyKontroller SSID- og sikkerhetsinnstillingene for
tilkobling via tilgangspunkt. Se den aktuelle
dokumentasjonen for SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktet.
yyUgyldige innstillinger på nettverksenheter
(kablet/trådløs linjedeler, hub) kan gjøre
skjermen treg eller føre til at den ikke fungerer
som den skal. Installer enhetene på riktig måte
i henhold til den aktuelle håndboken, og angi
nettverksinnstillinger.
yyLeverandører av tilgangspunkter kan bruke
forskjellige tilkoblingsmetoder.
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Tips for bruk av USB-lagringsenheter
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yyBare en USB-lagringsenhet kan gjenkjennes.
yyHvis USB-lagringsenheten er tilkoblet gjennom
en USB-hub, kan ikke enheten gjenkjennes.
yyEn USB-lagringsenhet som bruker et automatisk gjenkjenningsprogram, vil kanskje ikke
gjenkjennes.
yyEn USB-lagringsenhet som bruker sin egen
driver, vil ikke gjenkjennes.
yyGjenkjenningshastigheten på en USB-lagringsenhet kan avhenge av hver enhet.
yyIkke slå av skjermen eller koble fra USB-enheten når den tilkoblede USB-lagringsenheten
arbeider. Hvis en slik enhet plutselig kobles fra,
kan de lagrede filene eller USB-lagringsenheten bli skadet.
yyVennligst ikke koble til USB-lagringsenheten
som ble kunstig manøvrert på PCen. Enheten
kan føre til funksjonsfeil på produktet. Benytt
bare en USB-lagringsenhet som har vanlige
musikkfiler, bildefiler
eller videofiler.
yyBenytt bare USB-lagringsenheter formatert for FAT32 filsystem. Lagringsenheter
formatert med programverktøy som ikke er
Windows-kompatible, vil kanskje ikke gjenkjennes.
yyKoble strøm til en USB-lagringsenhet (over 0,5
A) som krever en ekstern strømforsyning. Ellers
er det ikke sikkert at enheten blir gjenkjent.
yyKoble til en USB-lagringsenhet med kabelen
levert av enhetsprodusenten.
yyNoen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke
eller vil kanskje ikke fungere uten problemer.
yyFilsystemet på en USB-lagringsenhet er
omtrent som i Windows XP, og monitoren kan
gjenkjenne opptil 100 engelske tegn.
yyPass på at du sikkerhetskopierer viktige filer,
ettersom data som lagres på en USB-minneenhet, kan bli skadet. Vi kan ikke holdes
ansvarlige for eventuelle datatap.
yyHvis USB-harddisken ikke har en ekstern
strømkilde, vil USB-enheten kanskje ikke
oppdages. Husk å koble til den eksterne
strømkilden.
yyBruk en strømadapter for en ekstern strømkilde.
yyHvis USB-minneenheten har flere partisjoner,
eller hvis du bruker en USB-multikortleser, kan

du bruke opptil fire partisjoner eller USB-minneenheter.
yyHvis en USB-minneenhet er koblet til en
USB-multikortleser, er det ikke sikkert at
volumdataene blir oppdaget.
yyHvis USB-minneenheten ikke fungerer skikkelig, må du koble den fra og til igjen.
yyHvor raskt en USB-minneenhet oppdages, er
forskjellig fra enhet til enhet.
yyHvis USB kobles til i dvalemodus, vil den stasjonen lastes automatisk når skjermen slås på.
yyDen anbefalte kapasiteten er 1 TB eller mindre
for en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller
mindre for USB-minne.
yyDet kan hende at enheter som har mer enn
den anbefalte kapasiteten, ikke fungerer som
de skal.
yyHvis en ekstern USB-harddisk med energisparingsfunksjon ikke fungerer, slår du harddisken
av og så på igjen for å få den til å fungere
skikkelig.
yyUSB-lagringsenheter under USB 2.0 støttes
også. Men de fungerer kanskje ikke optimalt
med videoer.
yyMaksimum 999 mapper eller filer kan gjenkjennes i én mappe.
yyVi anbefaler at du bruker en sertifisert USB-lagringsenhet og -kabel. Hvis ikke, kan det hende
at USB-lagringsenheten ikke blir oppdaget,
eller at det oppstår en feil ved avspillingen.
yyDu kan kun bruke en USB-minnepinne for å
spille av filer som distribueres og lagres av
SuperSign Manager. Det fungerer ikke med en
USB-harddisk eller -multikortleser.
yyDu kan kun bruke en lagringsenhet som er
formatert med FAT 32-filsystem, til å spille av
filer som distribueres og lagres av SuperSign
Manager.
yyDet er ikke sikkert at en USB 3.0-lagringsenhet
vil fungere.
yyData på noen USB-lagringsenheter kan bli
skadet på steder med høy temperatur.
yyDet anbefales at du unngår å spille av innhold
ved bruk av flere enn to USB-porter samtidig.
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Bla gjennom filer
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Bla gjennom filer som er lagret på en USB-lagringsenhet.

1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyen.

2

Trykk på søkeknappen for å bla til MINE MEDIER, og trykk på OK.

3

Trykk på søkeknappen for å gå til ønsket Movie List (filmliste), Photo List (bildeliste), Music List (musikkliste) eller Content List (innholdsliste), og trykk på OK.

Støttet filformat
Type

Støttet filformat

Film
Video

Kodek

Mediebeholder

Profil

MPEG1/MPEG2

DAT, MPG, MPEG, TS, TP

1080P ved 30 fps

MPEG4

AVI, DIVX, MP4, MKV, TS,

1080P ved 30 fps

(DivX 3.11, DivX 4,

TRP

DivX 5, DivX 6,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2)
H.264

AVI, MP4, MKV, TS, TRP,

1080P ved 60 fps

TP
Lyd

MP3

MP3

8 til 320 kbps (bitfrekvens)
16 til 48 kHz (samplingsfrekvens)

AC3

AC3

32 til 640 kbps (bitfrekvens)
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (samplingsfrekvens)

MPEG

MP3

32 til 448 kbps (bitfrekvens)

AAC, HEAAC

MP4

8 til 48 kHz (samplingsfrekvens)

LPCM

AVI, WAV

64 kbps til 1,5 mbps (bitfrekvens)

16 til 48 kHz (samplingsfrekvens)

8 til 48 kHz (samplingsfrekvens)
Bitfrekvens: mellom 8 og 320 kbps (MP3)
Eksternt undertekstformat: *.smi / *.srt / *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0 / 2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt (TMPlayer)
/ *.psb (PowerDivX)
Internt undertekstformat: bare XSUB (dette er undertekstformatet som brukes i DivX6-filer)

10
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Bilder

Støttet filformat
JPEG
Min: 64 x 64
Maks: Normal type: 15360 (B) x 8640 (H)
Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)
BMP
Min: 64 x 64
Maks: 9600 x 6400
PNG
Min: 64 x 64
Maks: Linjefletting: 1200 x 800
Uten linjefletting: 9600 x 6400
yyFiler som ikke støttes, vises som et forhåndsdefinert ikon.

Musikk

mp3
[Bitfrekvens] 32–320 Kbps
[Samplingsfrekvens] 16 ~ 48 kHz
[Støtte] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
AAC
[Bitfrekvens] åpent format
[Samplingsfrekvens] 8-48 kHz
[Støtte] ADIF, ADTS
M4A
[Bitfrekvens] åpent format
[Samplingsfrekvens] 8-48 kHz
[Støtte] MPEG-4
OGG
[Bitfrekvens] åpent format
[Samplingsfrekvens] ~ 48 kHz
[Støtte] Vorbis
WMA
[Bitfrekvens] 128–320 Kbps
[Samplingsfrekvens] 8-48 kHz
[Støtte] WMA7, 8, 9 Standard
WMA 10 Pro
[Bitfrekvens] ~ 768 kbps
[Kanaler / Samplingsfrekvens]
M0: Opptil 2 / 48 kHz
M1: Opptil 5.1 / 48 kHz
M2: Opptil 5.1 / 96 kHz
[Støtte] WMA 10 Pro

Innhold (ved
bruk av SuperSign-programvare)

Filtyper: *.cts/ *.sce
Film
Filtyper: *.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.mp4/*.mkv/*.avi/*. avi (motion JPEG) / *.mp4 (motion JPEG) /
*.mkv (motion JPEG)
Videoformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, JPEG
Lydformat: MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC
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Se på film
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Spiller av videofiler som er lagret på USB-lagringsenheten.

1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyen.

2

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til MINE MEDIER, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til Movie List (filmliste), og trykk på OK.

4

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket mappe, og trykk på OK.

5

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket fil, og trykk på OK.
yyChange Device (Endre enhet): v elger USB-lagringsenheten. (Avhengig av modellen kan det hende at denne funksjonen ikke støttes.)
yyGå til rotmappe: går tilbake til hjemmeskjermen for Mine medier.
yyGå til øverste mappe: går tilbake til forrige skjermbilde.
yyAvslutt: lukker Mine medier.

6

Under filmavspilling kan du trykke på OK for å få tilgang til følgende innstillinger.

Fjernkontrollknapp

Beskrivelse
Stopper avspillingen.
Spiller av en video.
Stanser avspillingen midlertidig eller fortsetter avspillingen.
Søker bakover i en fil.
Søker fremover i en fil.
Justerer lysstyrken for å spare strøm.

SETTINGS
BACK
EXIT
eller

Vis alternativmenyen.
Skjul menyen i skjermbildet i full størrelse.
Returnerer til Movie List (Filmliste).
Hopper til bestemte steder i en fil under avspilling. Tiden for et bestemt sted vises på statuslinjen. I enkelte filer kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer riktig.

12
Tips for avspilling av videofiler
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yyNoen brukeropprettede undertitler vil kanskje ikke fungere skikkelig.
yyNoen spesialtegn støttes ikke i undertekster.
yyHTML-koder støttes ikke i undertekster.
yyUndertekster på andre språk enn de støttede er ikke tilgjengelige.
yySkjermen kan oppleve midlertidige avbrudd (bildestopp, raskere avspilling osv.) når lydspråket endres.
yyEn skadet filmfil vil kanskje ikke spilles av korrekt, eller enkelte spillerfunksjoner kan kanskje ikke brukes.
yyFilmfiler produsert med enkelte kodefunksjoner vil kanskje ikke spilles av korrekt.
yyHvis video- og lydstrukturen til den innspilte videoen ikke har linjesprang (interleave), genereres verken
video eller lyd.
yyHD-videoer med maksimalt 1920 X 1080 ved 25/30p eller 1280 x 720 ved 50/60p støttes, avhengig av
bildehastigheten.
yyVideoer med oppløsninger over 1920 x 1080 ved 25/30p eller 1280 x 720 ved 50/60p vil kanskje ikke
fungere skikkelig, avhengig av bildehastigheten.
yyAndre filmfiler enn de angitte typene og formatene vil kanskje ikke fungere korrekt.
yyMaksimal bithastighet for avspillbare filmfiler er 20 Mbps. (bare Motion JPEG: 10 Mbps)
yyVi garanterer ikke myk avspilling av profiler på kodenivå 4.1 eller høyere i H.264/AVC.
yyDTS Audio-kodeken støttes ikke.
yyAvspilling av filmfiler som er større enn 30 GB, støttes ikke.
yyEn DivX-filmfil og tilhørende undertekstfil må være plassert i samme mappe.
yyUndertekstfilnavnet må være identisk med videofilnavnet for at underteksten skal vises.
yySpiller du av en video via en USB-tilkobling som ikke støtter høy hastighet, kan det hende at den ikke
fungerer som den skal.
yyFiler kodet med GMC (Global Motion Compensation) kan ikke spilles av.
Videoalternativer

1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til popup-menyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til Set Video Play (Angi videoavspilling), Set Video (Angi video)
eller Set Audio (Angi lyd), og trykk på OK.

MERKNAD
yyAlternativverdiene endret under Movie List (filmliste) påvirker ikke Photo List (fotoliste) eller Music
List (musikkliste). Derfor er de heller ikke berørt av verdier endret under Photo List (fotoliste) eller
Music List (musikkliste).
yyAlternativverdiene endret under Photo List (fotoliste) og Music List (musikkliste) vil påvirke hverandre.
yyNår du fortsetter avspillingen av videofilen etter at den er stoppet, kan du spille den av fra der den
tidligere ble stoppet.

13
Velg Set Video Play (angi videoavspilling) for å få tilgang til følgende menyer:

Code Page (Kodeside)
Sync (Synk.)
Posisjon

Størrelse
Repeat (Gjenta)

Beskrivelse
Brukes til å velge ønsket bildeformat under videoavspilling.
Endrer språkgruppen for lyden under filmavspilling. Filer
med bare ett lydspor kan ikke velges.
Slå av/på undertekst.

Aktivert for SMI-undertekst og
kan brukes til å velge undertekstspråk.
Brukes til å velge skrifttype for underteksten.
Når den er satt til standardinnstillingen, brukes samme skrift som i den generelle
menyen.
Justerer tidssynkroniseringen av underteksten fra –10 sekunder til +10 sekunder i trinn
på 0,5 sekunder under filmavspilling.
Flytter
underteksten høyere opp eller lenger ned under filmavspilling.
Velger ønsket størrelse på underteksten
under filmavspilling.
Slå gjentakelsesfunksjonen av/på under
filmavspilling. Når dette er slått på, gjentas avspillingen av filen i mappen. Selv om
gjentakende avspilling er slått av, kan den spille av filen hvis filnavnet ligner på det
forrige.

MERKNAD
yyBare 10 000 synkroniseringsblokker kan støttes i undertekstfilen.
yyNår du spiller av video, kan du justere bildestørrelsen ved å trykke på knappen ARC.
yyUndertekster på ditt språk støttes bare når OSD-menyen er på det samme språket.
yyAlternativene på kodesiden kan være deaktivert, avhengig av språket i undertekstfilene.
yyVelg den relevante kodesiden for undertekstfilene.

NORSK

Meny
Picture Size (Bildestørrelse)
Audio
Språk (Lydspråk)
Subtitle
språk (Undertekstspråk)
Språk

14

Vise bilder
NORSK

Vis bildefiler som er lagret på USB-lagringsenheten.
1 Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyen.

2

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til MINE MEDIER, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til Photo List (fotoliste), og trykk på OK.

4

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket mappe, og trykk på OK.

5

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket fil, og trykk på OK.
yyChange Device (Endre enhet): v elger USB-lagringsenheten. (Avhengig av modellen kan det hende at denne funksjonen ikke støttes.)
yyGå til rotmappe: går tilbake til hjemmeskjermen for Mine medier.
yyGå til øverste mappe: går tilbake til forrige skjermbilde.
yyAvslutt: lukker Mine medier.

6

Du kan få tilgang til følgende innstillinger mens du ser på bilder.

Meny
Slideshow
(Lysbildefremvisning)
BGM

￼

Beskrivelse
Starter eller stopper en lysbildevisning med valgte bilder. Hvis ingen bilder er valgt, vises
alle bildene som er lagret i den aktuelle mappen, i lysbildevisningen. Hvis du vil angi hastighet for lysbildevisningen, velger du Alt.
Slår av eller på bakgrunnsmusikken. Hvis du vil angi en mappe for bakgrunnsmusikk, velger
du Alt.
Du kan endre alternativet via knappen SETTINGS på fjernkontrollen.
Roterer bildene med klokken (90, 180, 270, 360°).

MERKNAD
yyBegrensninger gjelder for den støttede bildestørrelsen. Du kan ikke rotere et bilde hvis oppløsningen for den roterte bredden er større enn den som støttes.
Forstørrer bildet med 100, 200 eller 400 %.
Justerer skjermens lysstyrke for energisparing (kun i sammenheng med Av og Skjerm Av.)
Option (Alter- Vise alternativene
nativ)
Hide (Skjul) Skjuler alternativvinduet. Hvis du vil vise alternativene
Avslutt

Gå tilbake til Photo List(fotoliste).
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Bildealternativer
Trykk på SETTINGS for å vise alternativmenyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til Set Photo View (Angi fotovisning), Set Video (Angi video) eller
Set Audio (Angi lyd), og trykk på OK.

MERKNAD
yyAlternativverdiene endret under Movie List (filmliste) påvirker ikke Photo List (fotoliste) eller Music
List (musikkliste). Derfor er de heller ikke berørt av verdier endret under Photo List (fotoliste) eller
Music List (musikkliste).
yyAlternativverdiene endret under Photo List (fotoliste) og Music List (musikkliste) vil påvirke hverandre.
Velg Setting Photo View (Angi fotovisning) for å få tilgang til følgende menyer:
Meny
Slide Speed (Lysbildehastighet)
BGM
Repeat (Gjenta)
Random (Tilfeldig)

Beskrivelse
Velg en hastighet for lysbildefremvisning.
(Alternativer: Rask, Middels eller Sakte.)
Velger en musikkmappe for bakgrunnsmusikken.
Spiller og gjentar bakgrunnsmusikk.
Spiller bakgrunnsmusikk i tilfeldig rekkefølge.

NORSK
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Lytte til musikk
NORSK

Spiller av musikkfiler som er lagret på USB-lagringsenheten.

1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyen.

2

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til MINE MEDIER, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til Music List (Musikkliste), og trykk på OK.

4

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket mappe, og trykk på OK.

5

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket fil, og trykk på OK.
yyChange Device (Endre enhet): v elger USB-lagringsenheten. (Avhengig av modellen kan det hende at denne funksjonen ikke støttes.)
yyGå til rotmappe: går tilbake til hjemmeskjermen for My Media (Mine medier).
yyOpen Music Player (Åpne musikkspiller): åpner innstillingsvinduet for musikk. Denne funksjonen aktiveres bare
under avspilling.
yyGå til øverste mappe går tilbake til forrige skjermbilde.
yyAvslutt: lukker Mine medier.

6

Trykk på OK under musikkavspilling for å få tilgang til følgende innstillinger.

Fjernkontrollknapp

Beskrivelse
Slutter å spille av filen og går tilbake til Music List (Musikk).
Spiller av en musikkfil.
Stanser avspillingen midlertidig eller fortsetter avspillingen.
Hopper til forrige fil. Hvis det ikke finnes et tidligere spor, vil musikken som spilles starte fra
begynnelsen.
Hopper til neste fil.
Justerer skjermens lysstyrke for energisparing (kun i sammenheng med Av og Skjerm Av.)

SETTINGS
BACK
EXIT
eller

Vis menyen Alt.
Skjuler alternativvinduet.
Gå tilbake til Music List (Musikkliste).
Hopper til bestemte steder i en fil under avspilling. Tiden for et bestemt sted vises på statuslinjen. I enkelte filer kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer riktig.
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Tips for avspilling av musikkfiler

MERKNAD
yyEn ødelagt eller skadet musikkfil spilles ikke av, men viser 00:00 i spilletid.
yyEn musikkfil lastet ned fra en betalingstjeneste med copyrightbeskyttelse starter ikke, men viser feilaktig informasjon
i spilletid.
yyHvis du trykker på knappene OK eller
, stopper skjermspareren.
yyKnappene
,
,
,
og
på fjernkontrollen er også tilgjengelige i denne modusen.
yyDu kan bruke knappen
til å velge neste musikkspor, og knappen
til å velge forrige musikkspor.
filnavn
002. B02.mp3
00:31 / 04:04

Forløpt tid / varighet
Musikkalternativer

1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til popup-menyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til Set Audio Play (Angi lydavspilling) eller Set Audio (Angi lyd),
og trykk på OK.

MERKNAD
yyAlternativverdiene endret under Movie List (filmliste) påvirker ikke Photo List (fotoliste) eller Music
List (musikkliste). Derfor er de heller ikke berørt av verdier endret under Photo List (fotoliste) eller
Music List (musikkliste).
yyAlternativverdiene endret under Photo List (fotoliste) og Photo List (fotoliste) vil påvirke hverandre.

Når du velger Set Audio Play (Angi lydavspilling)
Meny
Repeat (Gjenta)
Random (Tilfeldig)

Beskrivelse
Gjentar musikkavspillingen.
Spiller av tilfeldige musikkspor.

NORSK

yyDenne enheten støtter ikke MP3-filer med ID3-kode.
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Visning av innholdslisten
NORSK

Du kan spille av de lagrede filene ved hjelp av Export (eksportalternativet)-funksjonen til en ekstern fil i
SuperSign Software (SuperSign-programvaren).
1 Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyen.

2

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til MINE MEDIER, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappen for å bla til Contents List (Innholdsliste), og trykk på OK.

4

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket mappe, og trykk på OK.

5

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til ønsket fil, og trykk på OK.
yyChange Device (Endre enhet): velger USB-lagringsenheten. (Avhengig av modellen kan det hende at denne funksjonen ikke støttes.)
yyGå til rotmappe: går tilbake til hjemmeskjermen for Mine medier.
yyGå til øverste mappe: går tilbake til forrige skjermbilde.
yyAvslutt: lukker Mine medier.

MERKNAD
yyNår du spiller av mediefiler fra Contents List (Innholdsliste), er bare knappene BACK eller EXIT eller
volumknappen tilgjengelige. Hvis du trykker på knappen BACK eller EXIT, stopper avspillingen av
mediefiler, og du kommer tilbake til Contents List (Innholdsliste).
yyNår du bruker distribusjonsfunksjonen som benytter SuperSign-programvare, er det mengden ledig lagringsplass som avgjør hvilken lagringsenhet som brukes for innholdet. (Merk: Hvis USB-port 1 og 2 har
samme mengde ledig lagringsplass, blir innholdet lagret på enheten koblet til USB-port 1. (Avhengig av
modellen kan det hende at denne funksjonen ikke støttes.))
yyHvis det finnes en AutoPlay-mappe i USB-enheten, og filene er i støttede formater, kan de spilles av
automatisk når USB-enheten blir koblet til skjermen.
yyDet anbefales at du unngår å spille av innhold ved bruk av flere enn to USB-porter samtidig.
yyMed hensyn til avspilling eller distribusjon av innholdstidsplaner gjennom SuperSign-programvaren er
det den sist kjørte tidsplanen som blir avspilt.
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Støttet videokodek
Kodek

.asf
.wmv

Video

VC-1, enkel profil og hovedprofil

Lyd

WMA-standard, WMA 10 Professional

.divx
.avi

Video

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

Lyd

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

.mp4
.m4v
.mov

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part2

Lyd

AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

.3gp
.3g2

Video

H.264/AVC, MPEG-4 Part2

Lyd

AAC, AMR-NB, AMR-WB

.mkv

Video

H.264/AVC

Lyd

HE-AAC, Dolby Digital

.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts

Video

H.264/AVC, MPEG-2

Lyd

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

.mpg
.mpeg

Video

MPEG-1, MPEG-2

Lyd

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

.vob

Video

MPEG-1, MPEG-2

Lyd

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

Tips for avspilling av videofiler
••En skadet filmfil vil kanskje ikke spilles av korrekt, eller enkelte spillerfunksjoner kan kanskje ikke brukes.
••Filmfiler produsert med enkelte kodefunksjoner vil kanskje ikke spilles av korrekt.
••Andre filmfiler enn de angitte typene og formatene vil kanskje ikke fungere korrekt.
••Maksimal bithastighet for avspillbare filmfiler er 20 Mbps. (For Motion JPEG: bare 10 Mbps)
••Vi garanterer ikke jevn avspilling av profiler på kodenivå 4.1 eller høyere i H.264/AVC.
••Videofiler som er større enn 50 MB, lastes kanskje ikke inn riktig fra mobilenheter. Vi anbefaler at du spiller av
slike filer via USB-/SD-lagringsenheter.
••[Kun for Ultra HD-modeller] Ultra HD-bilde: 3840 x 2160
Noen HEVC-kodede Ultra HD-videoer som ikke er en del av det offisielle innholdet fra LG Electronics, kan
ikke spilles av.
Filtype
.mkv
.mp4
.ts

Kodek
Video

H.264/AVC, HEVC

Audio

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

••Noen kodeker kan brukes etter oppgradering av programvaren.

NORSK

Filtype
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NORSK

TILPASSE INNSTILLINGER
Vise hovedmenyene
1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til en av følgende menyer, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til innstillingen eller alternativet du ønsker, og trykk på OK.

4

Når du er ferdig, trykker du på EXIT. Du går tilbake til den forrige menyen ved å trykke på BACK.
yyBILDE: justerer bildestørrelsen, -kvaliteten eller -effekten.
yyLYD: justerer lydkvaliteten, -effekten eller -nivået.
yyTID: angir klokkeslett, dato, eller tidsurfunksjonen. Avslutt: avslutter Mine Medier.
yyOPTION (ALTERNATIV): tilpasser de generelle innstillingene.
yyNETWORK (NETTVERK): konfigurerer nettverksinnstillingene.
yyMINE MEDIER: v iser og spiller av film, bilder og musikk lagret på din USB- eller Signage-enhet (intern lagringsenhet).
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BILDE-innstillinger
Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til BILDE, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til innstillingen eller alternativet du ønsker, og trykk på OK.
– Du går tilbake til det forrige nivået ved å trykke på BACK.

4

Når du er ferdig, trykker du på EXIT.
Du går tilbake til den forrige menyen ved å trykke på BACK.

Nedenfor finner du informasjon om de tilgjengelige bildeinnstillingene:
Innstilling
Energy
Saving
(Strømsparing)

Beskrivelse
Reduserer strømforbruket ved å justere skjermens høyeste lysstyrke.
* Gå tilbake til standardinnstillingene ved på klikke på GENERELT -> Nullstill til
opprinnelige innstillinger.
Nivå
Av
Deaktiverer energisparing.
Minimum/
Medium/
Maksimum
Skjerm Av

Smart
strømsparing

Velger lysstyrkenivået for baklyset.

Skjermen slås av om 3 sekunder.

Justerer baklys og kontrast etter lysstyrken.
* Gå tilbake til standardinnstillingene ved på klikke på GENERELT -> Nullstill til
opprinnelige innstillinger.
Nivå
Av

Deaktiverer Smart strømsparing.

På
Picture Mode
(Bildemodus)

Aktiverer funksjonen Smart strømsparing for å spare strøm i henhold
til angitte innstillinger.
Velger bildemodus optimalisert for omgivelsene eller programmet.
* Gå tilbake til standardinnstillingene ved på klikke på GENERELT -> Nullstill til
opprinnelige innstillinger.
Nivå
Vivid (Livaktig)

Forsterker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise livaktige bilder.

Standard

Viser bilder med standardnivåer for kontrast, lysstyrke og skarphet.

APS

Spill

APS (Auto power saving – automatisk strømsparing) reduserer
strømforbruket ved hjelp av en lysdempingskontroll.
Optimaliserer videobildet slik at det får kinokvalitet og du kan nyte
filmer akkurat som om du befinner deg i en kinosal.
Brukes til å optimalisere videobildet for mange og dynamiske
bevegelser ved å forsterke primærfarger som hvit, grønn eller blå.
Optimaliserer videobildet for rask spilling på PC-er eller spillkonsoller.

Calibration

Benytter brukertilpasset hvitbalanse basert på Standard-modusen.

Kino
Sport

(Kalibrering)
Ekspert 1·2
Aspect Ratio
(Bredde/høydeforhold)

Meny for justering av bildekvalitet der eksperter og erfarne brukere
kan optimere monitorvisningen.
Brukes til å endre størrelsen på bildet slik at det vises i optimal størrelse.

NORSK
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Innstilling

Beskrivelse

NORSK

Screen (Skjerm) Tilpasser alternativene for PC-visning i RGB-modus.
(Kun RGBNivå
modus)
Resolution
Velger en passende oppløsning.
(Oppløsning)
Auto Configure
Justerer automatisk skjermposisjon, klokke og fase.
(Automatisk
Det viste bildet kan bli ustabilt i noen få sekunder mens
konfigurasjon)
konfigurasjonen pågår.
Posisjon/
Justerer alternativene når bildet ikke er klart, spesielt når tegn er
Størrelse/Phase
uklare, etter automatisk konfigurasjon.
(Fase)
Reset
Gjenoppretter alternativene til standardinnstillingene.
(Tilbakestill)
Grunnleggende bildealternativer
Innstilling
Baklys
Kontrast

Beskrivelse
J usterer lysstyrken på skjermen via styring av LCD-baklyset. Hvis du reduserer
lysstyrkenivået, blir skjermen mørkere og strømforbruket reduseres uten at du
mister videosignalet.
Øker eller reduserer gradienten for videosignalet. Du kan bruke Kontrast når den
lyse delen av bildet er mettet.

Brightness (Lysstyrke)

Justerer basisnivået til signalet i bildet. Du kan bruke Brightness
(lysstyrkeinnstillingen) når den mørke delen av bildet er mettet.

Skarphet

Justerer skarpheten i overgangen mellom lyse og mørke felt i bildet. Jo lavere
nivået er, jo mykere blir bildet.

Color (Farger)

Justerer alle fargenes intensitet.

Fargetone

Justerer balansen mellom rødt og grønt.

Color Temp.
(Fargetemperatur)
Avansert kontroll/
Expert Control
(Ekspertkontroll)

Still til varm for å forsterke varme farger som rød, eller still til kjølig for å gjøre
bildet blåaktig.
Du kan justere bildet for hver Picture Mode (Bildemodus), eller du kan
justere bildeinnstillingene for et bestemt bilde. Velg først ønsket Picture Mode
(Bildemodus).
*Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis Picture Mode (Bildemodus) er satt til
Vivid (Livaktig).
Angir tilleggsalternativer for bilde.

Bildealternativer
Picture Reset
(Tilbakestilling av
bilde)

Gjenoppretter alternativene til standardinnstillingene.

MERKNAD
yyNår du velger en bildemodus, angis beslektede menyer automatisk.
yyNår du bruker Smart Energisparing, kan skjermen se mettet ut i de hvite områdene av et stillbilde.
yyHvis Energisparing er satt til Minimum, Medium eller Maksimum, deaktiveres Smart Energisparing.
yyGå tilbake til standardinnstillingene ved på klikke på GENERELT -> Nullstill til opprinnelige innstillinger.
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Avansert kontroll – Bildemodus (Standard/APS/Sport/Spill/Kalibrering)
Beskrivelse

NORSK

Innstilling

Dynamisk kontrast Justerer kontrasten til optimalt nivå i henhold til bildets lysstyrke.
Dynamic Color
Justerer fargene slik at de ser mer naturlige ut.
(Dynamiske farger)
Color Gamut
Velger fargespekteret som kan gjengis.
(Fargeregister)
Hudfarge
Hudfargespekteret kan stilles inn separat for å gjengi hudfarger slik brukeren ønsker.
Himmelfarge

Fargen på himmelen kan stilles inn separat.

Gressfarge

Naturlig fargespekter (enger, åser osv.) kan stilles inn separat.

Gamma

Stiller inn graderingskurven for bildeutgangssignalet i henhold til inngangssignalet.

Ekspert kontroll – Bildemodus (Kino/Ekspert1/Ekspert2)
Innstilling

Beskrivelse

Dynamisk kontrast

Justerer kontrasten til optimalt nivå i henhold til bildets lysstyrke.
(Denne funksjonen fungerer i modusen HDMI-DTV)

Fargeregister

Velger fargespekteret som kan gjengis.

Kantforbedring

Viser klarere og tydeligere, men likevel naturlige kanter i videoen.

Fargefilter

Filtrerer et bestemt fargespekter i RGB-farger for å finjustere fargemetning og
nyanse nøyaktig.
Justerer generell fargetone på skjermen. I ekspertmodus er det mulig å
finjustere via gammametode osv.

Color Temperature
(Fargetemperatur)

Color Management System Dette er et system som eksperter benytter til å justere farger med et
(Fargebehandlingssystem) testmønster. Det er mulig å velge mellom seks fargeområder (rød/grønn/blå/
cyan/magenta/gul) uten å påvirke andre farger. For normale bilder er det ikke
sikkert at justeringer fører til merkbare fargeendringer.
Bildealternativer – HDMI (DTV)-modus
Innstilling
Støyreduksjon
MPEG Noise
Reduction
(MPEGstøyreduksjon)
Sortnivå
Ekte kino
TruMotion
(Denne
funksjonen
støttes bare
av 65SE3B og
65SE3KB.)

Beskrivelse
Reduserer skjermstøy i bildet.
Fjerner støy forårsaket av videokomprimering.
Justerer svartnivået på bildet for å korrigere lysstyrken og kontrasten.
(Anbefalte innstillinger i henhold til inngangssignal: RGB 0–255: Høy, RGB 16–235: Lav,
YCbCr: Lav)
Optimaliserer skjermen for visning av film.
Korrigerer bildet for jevnere bevegelser.
TruMotion
• Av: slår av TruMotion.
• De-Judder Automatisk
• Jevn/Clear (klar): De-Judder/De-Blur kan justeres automatisk. • De-Blur Automatisk
• Bruker: De-Judder/De-Blur kan justeres manuelt.
– De-Judder: Denne funksjonen justerer flimring på
skjermen.
–De-Blur: Denne funksjonen justerer og eliminerer uklarhet på skjermen.

◄

Jevn►

OK
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Lydinnstillinger
NORSK

1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til LYD, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til innstillingen eller alternativet du ønsker, og trykk på OK.
– Du går tilbake til det forrige nivået ved å trykke på BACK.

4

Når du er ferdig, trykker du på EXIT.
Du går tilbake til den forrige menyen ved å trykke på BACK.

Nedenfor finner du informasjon om de tilgjengelige lydinnstillingene:
Innstilling
Sound Mode
(Lydmodus)

Lydeffekt

Beskrivelse
Gjør det mulig å optimalisere lyden for tilpasset monitorinstallasjon.
Nivå
Standard
Passer alle typer video.
Nyheter/ Music
Angir lyd optimalisert for en bestemt sjanger.
(Musikk)/ Kino/
Sport/ Spill
Brukeren kan velge ulike lydeffekter.
– Funksjonen S
 ound Effect (Lydeffekt) er bare tilgjengelig for Standard-modus på
menyen Sound Mode (Lydmodus).
Nivå
Klar Tale II
Virtuell
surround

AV Sync. Adjust
(Justering av AVsynk.)

Gjør stemmer klarere.
LGs egen lydbehandlingsteknologi gir mulighet for surroundlyd
som ligner 5.1-kanals surround, fra to høyttalere.
– Dersom Klar Tale II settes til On (På), vil ikke Virtuell surround
bli valgt.
Equalizer
Justerer volumet til ønsket nivå ved hjelp av equalizeren.
Balanse
Justerer venstre/høyre høyttalerbalanse.
Reset
Du kan tilbakestille innstillingene under Sound Effects-menyen
(Tilbakestill)
(Lydeffekter).
Synkroniserer video og lyd direkte når de ikke stemmer overens.
Hvis du setter AV Sync. (AV-synk.) til ON (PÅ), kan du justere lyden til skjermbildet.
Speaker (Høyttaler): justerer synkroniseringen av lyden fra høyttalerne. Knappen "-"
gjør lyden raskere enn standardverdien, mens knappen "+" gjør lyden langsommere.
Bypass: Lyden fra en ekstern enhet uten lydforsinkelse. Lyden kan spilles av før
bildet fordi det tar en stund å behandle videosignalet for skjermen.

MERKNAD
yyEnkelte modeller har kanskje ikke innebygde høyttalere. Du må i så tilfelle koble til eksterne høyttalere for å høre lyd.

25

Tidsinnstillinger
Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til TID, og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til innstillingen eller alternativet du ønsker, og trykk på OK.
– Du går tilbake til det forrige nivået ved å trykke på BACK.

4

Når du er ferdig, trykker du på EXIT.
Du går tilbake til den forrige menyen ved å trykke på BACK.

Nedenfor finner du informasjon om de tilgjengelige tidsinnstillingene:
Innstilling
Klokke

Beskrivelse
Brukes til å stille inn tidtakerfunksjonen.
Nivå
Automatisk
Manuell

Gjeldende tid angis i henhold til det valgte landet når man er
koblet til et nettverk.
Det gjeldende klokkeslettet må angis manuelt.

Av/på-tid

Stiller inn tidspunktene for når monitoren skal slås av eller på automatisk.

Auto Off(15Min.)
(Auto av (15 min.))

Skjermen går automatisk i standbymodus hvis Auto av er aktivert, og ingen signaler
mottas eller ingen handling utføres i løpet av 15 minutter.
- Vi anbefaler at du angir funksjonen til [Off ] hvis du har tenkt å bruke produktet over
lengre tid, fordi funksjonen slår produktet av.
Hvis skjermen ikke skal brukes i en bestemt periode, går den automatisk i
standbymodus.
- Vi anbefaler at du angir funksjonen til [Off ] hvis du har tenkt å bruke produktet over
lengre tid, fordi funksjonen slår produktet av.
Du kan stille inn Start og Slutt for Sommertid. DST start/slutt-innstillingene fungerer
bare når
du setter dem mer enn én dag fra hverandre.

Automatisk
standby
Sommertid

MERKNAD
yyDet kan lagres opptil sju tidsplaner med av/på-tider. Monitoren skrus av eller på på det angitte klokkeslettet. Hvis
flere klokkeslett er lagret i tidsplanlisten, velger denne funksjonen det klokkeslettet som er nærmest i tid.
yyNår tider for å slå av og på er angitt, fungerer dette daglig til angitt tid.
yyNår planlagte tider for å slå av og på er de samme, prioriteres tiden for å slå av hvis enheten er på, og omvendt.
yyHvis port 123 blokkeres av en brannmur, kan ikke skjermen motta gjeldende klokkeslett fra nettverket.

NORSK

1
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Innstillinger for OPTION (ALTERNATIV)
NORSK

1

Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyene.

2

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til OPTION (ALTERNATIV), og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til innstillingen eller alternativet du ønsker, og trykk på OK.
– Du går tilbake til det forrige nivået ved å trykke på BACK.

4

Når du er ferdig, trykker du på EXIT.
Du går tilbake til den forrige menyen ved å trykke på BACK.

Nedenfor finner du informasjon om de tilgjengelige alternativinnstillingene:
Innstilling
Språk

Velger tekstspråket som skal vises.

Land

Velg landet ditt.

DivX(R) VOD

Registrerer eller frigir DivX.
Kontroller DivX-registreringskode for avspilling av DivX-beskyttede videoer.
Registrer deg på http://vod.divx.com.
Bruk registreringskoden til å leie eller kjøpe filmer på www.divx.com/vod.
*Leide/kjøpte DivX-filer kan ikke spilles av med DivX-registreringskoden til en annen
enhet. Bruk bare DivX-registreringskoden som er tildelt denne enheten.
*Konverterte filer som ikke følger DivX-kodekstandarden, vil kanskje ikke kunne spilles av,
eller bildene kan være unormale.
Sletter alle alternative innstillinger, og går tilbake til opprinnelig standardmodus.

Initial Setting
(Opprinnelig
innstilling)
Set ID (EnhetsID)
Flismodus

Beskrivelse

Du kan tilordne et eget ID-nummer (navn) til hvert produkt når flere produkter er
koblet til for visning. Angi nummeret (1 til 255 eller 1 til 1000) med knappen, og
avslutt. Bruk den tilordnede IDen til å kontrollere hvert produkt individuelt ved hjelp av
produktkontrollprogrammet (Product Control Program).
Flismodus
Slik bruker du denne funksjonen
– Må vises med ulike andre produkter.
– Velg Flismodus, angi rader og kolonner, og velg deretter flis-IDen for
å angi posisjonen.
– Flismodus: rad x kolonne (rad = 1–15, kolonne = 1–15).
– 15 x 15 tilgjengelig.
Auto konfig.
Justerer automatisk skjermposisjon, klokke og fase.
Det viste bildet kan bli ustabilt i noen få sekunder mens
konfigurasjonen pågår.
Posisjon
Flytt skjermposisjon loddrett og vannrett.
Size (Størrelse)

Juster den horisontale og vertikale skjermstørrelsen.

Natural
(Naturlig)
Reset
(Tilbakestill)

Bildet vises naturlig, uavhengig av avstanden mellom skjermene.
Initialiser og frigjør fliser.
Alle flisinnstillinger tilbakestilles når du velger Frigi fliser, og skjermen
returnerer til fullskjerm.
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Beskrivelse
Oppretter enkle tidsplaner og angir avspilling av filer i Mine Medier.
Nivå
Legg til tidsplan

Spiller av

Oppretter en innholdstidsplan.
– Media: Velg filen som du vil legge til i innholdstidsplanen.
– Velg [Opprett] for å registrere innholdstidsplanen.
Spiller av planlagt innhold.

MERKNAD
yyInformasjon om de registrerte tidsplanene lagres på din USB-lagringsenhet.
Denne funksjonen virker ikke når USB-lagringsenheten er fjernet.
yyBildestørrelsen er 1920 x 1080.
yyDu kan kun benytte bilde- og videofiler.
yyDu kan legge til opptil 50 filer (bildefiler + videofiler = 50).
yyDet er bare mulig å benytte bilder med en oppløsning på 1920 x 1080 eller
mindre.
yyStandard visningstid for bilder er ett minutt. Avspillingstid for filmer kommer
an på filmenes lengde.
yyDu kan opprette opptil sju tidsplaner.
yyDu kan ikke registrere en tidsplan hvis ingen filer er valgt.
yyInnholdstidsplaner som er blitt tvangsendret via en PC osv., vil kanskje ikke
fungere skikkelig.
yyMed hensyn til avspilling eller distribusjon av innholdstidsplaner gjennom
SuperSign-programvaren er det den sist kjørte tidsplanen som blir avspilt.

Fan Control
(Viftekontroll)
(støtte kun for
noen modeller)

Valg
Modus

Viser informasjon om produktets indre temperatur og
kontrollerer viften.
- Auto: viften slås på avhengig av produktets innstilte
standardtemperatur.
- På: viften er alltid slått på.
- Egendefinerbar: viften slås på avhengig av
brukerpreferansene.
Driftsforskjell for
Viser differansen mellom temperaturene som får viften til å
vifte
slå seg av eller på.
Temperaturinnstilling Stiller temperaturen på viften montert inni produktet.
Aktuell temperatur
Viser den interne temperaturen til produktet.

MERKNAD
yyVi anbefaler at du bruker autoinnstillingene ettersom feil vifteinnstillinger kan
forårsake problemer i produktet.
yyNår den interne temperaturen på settet overskrider 80 , blir produktet slått av
for å beskytte settet.

NORSK

SETTINGS
(INNSTILLINGER)
Contents Schedule
(Innholdstidsplan)
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Flismodus
NORSK

Denne monitoren kan monteres side ved side med andre monitorer i flismønster for å skape en stor
flerskjermsløsning.

1X2
Ved bruk av 2 monitorer

Av
Når flismodus er
deaktivert.

ID 1

ID 2

2X2
Ved bruk av 4 monitorer

3X3
Ved bruk av 9 monitorer

ID 1

ID 2

ID 1

ID 2

ID 3

ID 3

ID 4

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

Flis-ID

4X4
Ved bruk av 16 monitorer

5X5
Ved bruk av 25 monitorer

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 10

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 16

ID 17

ID 18

ID 19

ID 20

ID 21

ID 22

ID 23

ID 24

ID 25

Flismodus – Naturlig modus
Delen som ville vises i mellomrommet mellom skjermene, sløyfes.
Før

Etter
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Innstillinger for NETWORK (NETTVERK)
Trykk på SETTINGS for å få tilgang til hovedmenyene.

2

Trykk pPhase (Fase)å navigasjonsknappene for å bla til NETWORK (NETTVERK), og trykk på OK.

3

Trykk på navigasjonsknappene for å bla til innstillingen eller alternativet du ønsker, og trykk på OK.
– Du går tilbake til det forrige nivået ved å trykke på BACK.

4

Når du er ferdig, trykker du på EXIT.
Du går tilbake til den forrige menyen ved å trykke på BACK.

Nedenfor finner du informasjon om de tilgjengelige alternativinnstillingene:
Innstilling

Beskrivelse

Network Setting
(Nettverksinnstilling)

Brukes til å konfigurere nettverksinnstillingene.

Network Status
(Nettverksstatus)

Vis nettverksstatus.

Network Setting
(Nettverksinnstilling)

Når Wi-Fi-dongelen er tilkoblet, kan du vises og koble til
alle tilgjengelige trådløse nettverk.

Alternativer for Network Connection (Nettverkstilkobling)
Innstilling

Beskrivelse

Innstilling fra
tilgangspunktliste

Velg et tilgangspunkt for å koble til et trådløst nettverk.

Enkel innstilling (WPSknappemodus)

Trykk på WPS-knappen for å enkelt koble til ruteren som støtter
trykknappkontroll.

NORSK

1
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Innstillinger for BILDE-ID
NORSK

yyGjelder bare for bestemte modeller.
BILDE-ID brukes til å endre innstillingene for et
bestemt sett (skjerm) med én IR-mottaker for
multi-visjon. Kommunikasjon mellom en skjerm
med en IR-mottaker og andre skjermer er mulig
ved bruk av RS-232C-kabler. Hver skjerm
identifiseres av en Still inn ID. Hvis du tilordner
BILDE-ID med fjernkontrollen, vil bare skjermer
med samme BILDE-ID og Still inn ID styres på
avstand.
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

Tilordne Still inn ID til de installerte
skjermene som vist nedenfor.

IR- og lyssensor
RS-232C-kabler
BILDE-ID

2
3

Trykk på knappen ON på fjernkontrollen for å
tilordne BILDE-ID.

Tilordne Still inn ID til det du velger.
yyEtt sett med forskjellig Still inn ID og BILDE-ID
kan ikke styres med IR-signaler.

MERKNAD
yyHvis BILDE-ID er satt til 2, vil bare skjermen
øverst til høyre, som har en Still inn ID på 2,
kunne styres av IR-signaler.
yyHvis du trykker på den grønne OFF-knappen for
BILDE-ID, slås BILDE-ID av for alle skjermene.
Hvis du deretter trykker på en hvilken som helst
knapp på fjernkontrollen, vil alle skjermer styres
av IR-signaler uavhengig av Still inn ID.
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NORSK

IR-KODER
yyDet gjeldende nettverket støtter ikke funksjonen HDMI/USB.
yyNoen tastekoder støttes ikke, avhengig av modell.
Kode (heksadesimalt)
08

Funksjon

Merknad
R/C-KNAPP

(Strøm)

0B

INPUT

R/C-KNAPP

C4

MONITOR ON

R/C-KNAPP

C5

MONITOR OFF

95

ENERGY SAVING (

DC

3D

R/C-KNAPP

10 til 19

Talltastene 0 til 9

R/C-KNAPP

53

1/a/A

R/C-KNAPP

2F

CLEAR

R/C-KNAPP

02

Volum

R/C-KNAPP

03

Volum

R/C-KNAPP

79

ARC

R/C-KNAPP

99

AUTO

R/C-KNAPP

09

MUTE

E0

BRIGHTNESS

(Side opp)

R/C-KNAPP

E1

BRIGHTNESS

(Side ned)

R/C-KNAPP

4D

PSM

R/C-KNAPP

AA

INFO

R/C-KNAPP

5F

W.BAL

R/C-KNAPP

43

SETTINGS

R/C-KNAPP

40

Opp

R/C-KNAPP

41

Ned

R/C-KNAPP

07

Venstre

R/C-KNAPP

06

Høyre

R/C-KNAPP

3F

S.MENU

R/C-KNAPP

44

OK

R/C-KNAPP

28

BACK

R/C-KNAPP

5B

EXIT

R/C-KNAPP

R/C-KNAPP
R/C-KNAPP

R/C-KNAPP

7E
7B

)

R/C-KNAPP
TILE (Flismodus)

R/C-KNAPP

B1

R/C-KNAPP

B0

R/C-KNAPP

BA

R/C-KNAPP
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NORSK

Kode (heksadesimalt)

Funksjon

Merknad

8F

R/C-KNAPP

8E

R/C-KNAPP

72

Rød tast (PICTURE ID ON)

R/C-KNAPP

71

Grønn tast (PICTURE ID OFF)

R/C-KNAPP

63

Gul tast

R/C-KNAPP

61

Blå tast

R/C-KNAPP

33

yyBruk denne metoden for å koble flere produkter til samme PC. Du kan styre flere produkter ved å koble dem til
samme PC.
yyPå menyen Option (Alternativ) må enhets-ID være mellom 1 og 255 (eller mellom 1 og 1000) og unik.

Koble til kabelen
Koble til RS-232C-kabelen som vist på bildet.
yyRS-232C-protokollen brukes for kommunikasjon mellom PCen og produktet. Du kan slå skjermen av eller på, velge
signalkilde og justere OSD-menyen fra PCen.
Skjerm 4

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Skjerm 3

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

Skjerm 2

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

4P-kabel
(ikke inkludert)

PC

Skjerm 1

RS-232C
OUT

RS-232C
IN

RS-232C-kjønn

RS-232C-kabel
(ikke inkludert)

NORSK

STYRING AV FLERE PRODUKTER
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RS-232C-konfigurasjoner
NORSK

4P-kabel
Konfigurasjon med 4 ledninger (standard RS-232C-kabel)

Enhet

Enhet
M1
M4
M5_GND
M6

M1
M4
M5_GND
M6

MERKNAD
•• Ved bruk av 3-lednings tilkobling (ikkestandard), kan det ikke brukes en IRkjedekobling.
•• Benytt 3,5 mm, 4-polede kabler (selges separat)
hvis du vil kontrollere flere enheter samtidig.

RS-232C-kabel
Konfigurasjon med 8 ledninger (standard RS-232C-kabel)

PC
DCD
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

1
2
3
5
4
6
7
8

D-Sub 9
(Hunn)

RS-232Ckjønn
1
3
2
5
6
4
8
7

D-Sub 9
(Hunn)

DCD
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

Kommunikasjonsparameter
•• Overføringshastighet 9600 bps
•• Datalengde 8 biter
•• Paritetsbit ingen
•• Stoppbit 1
•• Flytkontroll ingen
•• Kommunikasjonskode ASCII
•• Bruk en krysset kabel.
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Referanseliste for kommandoer
DATA
(heksadesimalt)

2

01

Strøm

k

a

00 til 01

02

Velg inngang

x

b

Se [Velg inngang]

03

Bredde/høyde-forhold

k

c

Se [Bredde/høyde-forhold]

04

Strømsparing

j

q

Se [Strømsparing]

05

Kinomodus

d

x

Se [Kinomodus]

06

Kontrast

k

g

00 til 64

07

Lysstyrke

k

h

00 til 64

08

Skarphet

k

k

00 til 32

09

Farger

k

i

00 til 64

10

Fargetone

k

j

00 til 64

11

Fargetemperatur

x

u

00 til 64

12

Horisontal posisjon

f

q

00 til 64

13

Vertikal posisjon

f

r

00 til 64

14

Horisontal størrelse

f

s

00 til 64

15

Autokonfig.

j

u

01

16

Balanse

k

t

00 til 64

17

Lydmodus

d

y

Se [Lydmodus]

18

Demp

k

e

00 til 01

19

Volum

k

f

00 til 64

20

Klokke 1 (år/måned/dag)

f

a

Se [Klokke 1]

21

Klokke 2 (time/minutt/sekund)

f

x

Se [Klokke 2]

22

Tidsplan for Av

f

c

00 til 01

23

Tidsplan for På

f

b

00 til 01

24

Av-tidsur (gjentakelsesmodus/-tid)

f

e

Se [Av-tidsur]

25

På-tidsur (gjentakelsesmodus/-tid)

f

d

Se [På-tidsur]

26

På tidsur-inngang

f

u

Se [På tidsur-inngang]

27

Automatisk standby

m

n

00 til 01

28

Auto av

f

g

00 til 01

29

Språk

f

i

Se [Språk]

30

Tilbakestill

f

k

00 til 02

31

Gjeldende temperatur

d

n

FF

32

Tast

m

c

Se [Tast]

33

Forløpt tid

d

l

FF

34

Produktserienummer

f

y

FF

NORSK

KOMMANDO
1

36

NORSK

KOMMANDO
1

DATA
(heksadesimalt)

2

35

Programvareversjon

f

z

FF

36

Hvitbalanse, rød forsterkning

j

m

00 til FE

37

Hvitbalanse, grønn forsterkning

j

n

00 til FE

38

Hvitbalanse, blå forsterkning

j

o

00 til FE

39

Hvitbalanse, rød, forskyvning

s

x

00 til 7F

40

Hvitbalanse, grønn, forskyvning

s

y

00 til 7F

41

Hvitbalanse, blå, forskyvning

s

z

00 til 7F

42

Baklys

m

g

00 til 64

43

Skjerm av

k

d

00 til 01

44

Flismodus

d

d

Se [Flismodus]

45

Flismoduskontroll

d

z

FF

46

Flis-ID

d

i

Se ‘Flis ID'.

47

Horisontal flisposisjon

d

e

00 til 32

48

Vertikal flisposisjon

d

f

00 til 32

49

Horisontal flisstørrelse

d

g

00 til 32

50

Vertikal flisstørrelse

d

h

00 til 32

51

I Tile mode (Flismodus)

d

j

00 til 01

MERKNAD
yyVed USB-operasjoner som DivX eller EMF blir ingen kommandoer unntatt Power (k a) og Key (m c) utført og behandlet som NG-data.
yyNoen kommandoer støttes ikke, avhengig av modell.
yy"F f"- kommandoen som viser statusen til en bestemt kommando, viser ikke OSD, for at den skal være kompatibel
med SuperSign-programmet.
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Overførings-/mottaksprotokoll
NORSK

Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*[Command1]

Identifiserer modusene for fabrikk- og brukerinnstilling.

*[Command2]

Styrer skjermer.

*[Set ID]

Brukes til å velge en enhet du vil styre. En Set ID (enhets-ID) kan tilordnes til hver enhet
fra 1 til 255 (fra 01H til FFH), eller fra 1 til 1000 (fra 001H til 3e8H) på noen modeller, under
OPTION (ALTERNATIV) på OSD-menyen. Hvis du velger 00H eller 000H som Set ID, kan du
kontrollere alle tilkoblede skjermer samtidig. (Støtte avhengig av modell.)

*[Data]

Overfører kommandodata.
Datamengen varierer med kommandoen.

*[Cr]

Vognretur. Tilsvarer ASCII-kode 0x0D.

*[ ]

Mellomrom. Tilsvarer ASCII-kode 0x20.

Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*Produktet sender en ACK (bekreftelse) basert på dette formatet når den mottar normale data. Hvis dataene er
FF på dette tidspunktet, angir det gjeldende statusdata. Hvis dataene er i dataskrivingsmodus, returnerer den
dataene fra PCen.
*Hvis en kommando sendes med Set ID 00 (= 0x00) eller 000 (= 0x000), forplantes dataene til alle
monitorenhetene, og de sender en eventuell bekreftelse (ACK).
*Hvis dataverdien FF sendes i kontrollmodus via RS-232C, er det mulig å kontrollere gjeldende innstillingsverdi
for en funksjon (gjelder bare enkelte funksjoner).
*Enkelte kommandoer støttes kanskje ikke på enkelte modeller.
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01. Strøm (kommando: k a)
Slår enheten av/på.

04. Strømsparing (kommando: j q)
Aktiverer funksjonen for strømsparing.
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Transmission

Transmission

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

00: Av
01: På

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

Bekreftelse
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*Bekreftelsessignalet returneres bare riktig når monitoren er
slått på.
*Det kan være en forsinkelse mellom overførings- og
bekreftelsessignalene.

00: Av
01: Minimum
02: Medium
03: Maksimum
04: Automatisk
05: Skjerm av
Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**Dette støttes kanskje ikke på enkelte modeller.

02. Velg inngang (kommando: x b)
Velger et inngangssignal.
Transmission
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

20: Ekstern inngang (AV)
40: Komponent
60: RGB
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
A0: HDMI (HDMI1) (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
C0: DP (DTV)
D0: DP (PC)

05. Bildemodus (kommando: d x)
Velger en bildemodus.
Transmission
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

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

00: Livaktig
01: Standard
02: Kino
03: Sport
04: Spill
05: Ekspert 1
06: Ekspert 2
08: Øko
11: Kalibrering
Acknowledgement

*Enkelte inngangssignaler støttes kanskje ikke på enkelte
modeller.

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

03. Bredde/høyde-forhold (kommando: k c)
Justerer bredde/høyde-forholdet.
Transmission
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

(DTV)

01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom (HDMI) (DTV)
06: Automatisk bredde/høyde-forhold (HDMI)

09: Original (≥ 720p) (HDMI) (DTV)
10 til 1F: Kinozoom 1 til 16 (HDMI) (DTV)
*Tilgjengelige datatyper avhenger av inngangssignalet. Hvis du
trenger mer informasjon, kan du se delen om bredde/høydeforhold i brukerhåndboken.
*Bredde/høyde-forholdet kan avhenge av modellens
inngangskonfigurasjon.
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (kommando: k g)
Justerer kontrasten på skjermen.
Transmission
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 til 64: kontrast 0 til 100
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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07. Lysstyrke (kommando: k h)
Justerer lysstyrken for skjermen.

10. Fargetone (kommando: k j)
Justerer fargetonen til skjermen.
Transmission

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

00 til 64: lysstyrke 0 til 100

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

Acknowledgement

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

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

08. Skarphet (kommando: k k)
Justerer skarpheten til skjermen.

11. Fargetemperatur (kommando: x u)
Justerer fargetemperaturen til skjermen.

Transmission

Transmission

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

00 til 32: skarphet 0 til 50

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 til 64: varm 50 til kald 50

Acknowledgement

Acknowledgement

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

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

09. Farger (kommando: k i)
Justerer skjermfargene.
Transmission
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 til 64: fargetone rød 50 til grønn 50

Acknowledgement

00 til 64: farge 0 til 100

12. H-posisjon (kommando: f q)
Justerer skjermbildets horisontale posisjon.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Flismodus er
deaktivert.
*Det aktuelle området er avhengig av oppløsningen til RGBinngangen.
(Bare tilgjengelig i RGB-PC-inngangsmodus)
Transmission

Acknowledgement

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

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

00 til 64: min. –50 (venstre) til maks. 50 (høyre)
Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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13. V-posisjon (kommando: d g)
Justerer skjermbildets vertikale posisjon.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Flismodus er
deaktivert.
*Det aktuelle området er avhengig av oppløsningen til RGBinngangen.
(Bare tilgjengelig i RGB-PC-inngangsmodus)

Data

16. Balanse (kommando: k t)
Justerer lydbalansen.
Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 til 64: venstre 50 til høyre 50

Transmission

Acknowledgement

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

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

00 til 64: min. –50 (ned) til maks. 50 (opp)
Acknowledgement
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. H-størrelse (kommando: f s)
Justerer den horisontale størrelsen til skjermbildet.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Flismodus er
deaktivert.
*Det aktuelle området er avhengig av oppløsningen til RGBinngangen.
(Bare tilgjengelig i RGB-PC-inngangsmodus)

17. Lydmodus (kommando: d y)
Velger en lydmodus.
Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

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

00 til 64: min. -50 (lite) til maks. 50 (stort)
Acknowledgement

Acknowledgement

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

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

15. Auto konfig. (kommando: j u)
Korrigerer automatisk posisjon og bilderisting.
(Bare tilgjengelig i RGB-PC-inngangsmodus)

18. Demp (kommando: k e)
Demper / opphever demping av lyden.
Transmission

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

01: standard
02 Musikk
03: Kino
04: Sport
05. Spill
07. Nyheter

01: utførelse

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

00: demp
01: opphev demping

Acknowledgement

Acknowledgement

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

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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19. Volum (kommando: k f)
Justerer lydstyrken for avspilling.

22. Off time schedule (Tidsplan for Av) (kommando: f c)
Aktiverer/deaktiverer on time schedule (På-tidsplan).
Transmission

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

00 til 64: volum 0 til 100

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

Acknowledgement

Acknowledgement

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

20. Klokke 1 (år/måned/dag) (kommando: f a)
Justerer klokke 1 (år/måned/dag).

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

23. On time schedule (På-tidsplan) (kommando: f b)
Aktiverer/deaktiverer På-tidsplan.

Transmission

Transmission

[f ][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
00 til 14: år 2010 til 2040
Data2
01 til 0C: januar til desember
Data3
01 til 1F: 1. til 31.
*angi fa [Set ID] ff for å vise innstillingene for klokke 1 (år/
måned/dag).
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. Klokke 2 (time/minutt/sekund) (kommando: f x)
Angir verdier for Klokke 2 (time/minutt/sekund).
Transmission
[f ][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data
00 til 17: 00 til 23 timer
Data2
00 til 3B: 00 til 59 minutter
Data3
00 til 3B: 00 til 59 sekunder
*Angi fx [Set ID] ff for å vise innstillingene for klokke 2 (time/
minutt/sekund).
**Denne funksjonen er bare tilgjengelig når klokke 1 (år/
måned/dag) er angitt.
Acknowledgement
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

00: av
01: på

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

00: av
01: på
Acknowledgement
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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24. Av-tidsur (gjentakelsesmodus/-tid) (kommando: f e)
Konfigurerer innstillingene Av-tid (gjentakelsesmodus/-tid).

NORSK

Transmission
[f ][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
1. F1 til F7 (lese data)
F1: Les data for første Av-tid
F2: Les data for andre Av-tid
F3: Les data for tredje Av-tid
F4: Les data for fjerde Av-tid
F5: Les data for femte Av-tid
F6: Les data for sjette Av-tid
F7: Les data for syvende Av-tid
2. E1 til E7 (slette én indeks), E0 (slette alle indekser)
E0: Slett innstillinger for alle Av-tider
E1: Slett innstillinger for første Av-tid
E2: Slett innstillinger for andre Av-tid
E3: Slett innstillinger for tredje Av-tid
E4: Slett innstillinger for fjerde Av-tid
E5: Slett innstillinger for femte Av-tid
E6: Slett innstillinger for sjette Av-tid
E7: Slett innstillinger for syvende Av-tid
3. 01 til 0C (angi ukedag for Av tid)
01: én gang
02. daglig
03: man–fre
04: man–lør
05: lør–søn
06. Hver søndag
07. Hver mandag
08. Hver tirsdag
09. Hver onsdag
0A. Hver torsdag
0B. Hver fredag
0C. Hver lørdag
Data2
00 til 17: 00 til 23 timer
Data3
00 til 3B: 00 til 59 minutter
*Hvis du vil lese eller slette listen over Av-tid, angir du FFH for
[Data2] og [Data3].
Eksempel 1: fe 01 f1 ff ff – les første indeksdata fra Av-tidsur.
Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff – slett første indeksdata fra Av-tidsur.
Eksempel 3: fe 01 04 02 03 – setter Av-tidsur til 02:03 for
mandag–lørdag.
*Denne funksjonen støttes bare når klokke 1 (år/måned/dag) og
klokke 2 (time/minutt/sekund) er angitt.

25. På-tidsurd (gjentakelsesmodus/-tid) (kommando: f d)
Konfigurerer innstillingene for På-tid (gjentakelsesmodus/-tid).
Transmission
[f ][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
1. F1 til F7 (lese data)
F1: Les data for første På-tid
F2: Les data for andre På-tid
F3: Les data for tredje På-tid
F4: Les data for fjerde På-tid
F5: Les data for femte På-tid
F6: Les data for sjette På-tid
F7: Les data for syvende På-tid
2. E1 til E7 (slette én indeks), E0 (slette alle indekser)
E0: Slett innstillinger for alle På-tider
E1: Slett innstillinger for første På-tid
E2: Slett innstillinger for andre På-tid
E3: Slett innstillinger for tredje På-tid
E4: Slett innstillinger for fjerde På-tid
E5: Slett innstillinger for femte På-tid
E6: Slett innstillinger for sjette På-tid
E7: Slett innstillinger for syvende På-tid
3. 01 til 0C (angi ukedag for På-tid)
01: én gang
02. daglig
03: man–fre
04: man–lør
05: lør–søn
06. Hver søndag
07. Hver mandag
08. Hver tirsdag
09. Hver onsdag
0A. Hver torsdag
0B. Hver fredag
0C. Hver lørdag
Data2
00 til 17: 00 til 23 timer
Data3
00 til 3B: 00 til 59 minutter
*Hvis du vil lese eller slette en liste over På-tider, må [Data2]
[Data3] settes til FFH.
Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff – les første indeksdata fra På-tidsur.
Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff – slett første indeksdata fra På-tidsur.
Eksempel 3: fe 01 04 02 03 – sett På-tidsur til 02:03 for mandag–
søndag.
*Denne funksjonen støttes bare når klokke 1 (år/måned/dag) og
klokke 2 (time/minutt/sekund) er angitt.

Acknowledgement

Acknowledgement

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

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
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28. Auto av (kommando: f g)
Konfigurerer innstillingene for Auto av.
Transmission

Transmission
[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]
[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Data2][Cr]

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

Data (legge til tidsplan)
20: Ekstern inngang (AV)
40: Komponent
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
91: HDMI2/OPS (DTV)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
Data1
1. f1h til f7h (lese data)
F1: Velg inndatakilde for første tidsplan
F2: Velg inndatakilde for andre tidsplan
F3: Velg inndatakilde for tredje tidsplan
F4: Velg inndatakilde for fjerde tidsplan
F5: Velg inndatakilde for femte tidsplan
F6: Velg inndatakilde for sjette tidsplan
F7: Velg inndatakilde for sjuende tidsplan
Data2
1. ffh (lese data)
Angi FFH for [Data2] for å lese inndata for tidsplan.
Hvis ingen tidsplan er tilgjengelig for [Data1] når du forsøker
å lese eller endre dataen for tidsplanen, vises teksten NG, og
operasjonen mislykkes.
(Eksempel 1: fu 01 60 – flytt eksisterende tidsplanoppføringer
én rad ned, og lagre RGB som Input Source (Inngangskilde) for
den første tidsplanoppføringen.)
(Eksempel 2: fu 01 f1 ff – les inndata for første tidsplan.)
*Denne funksjonen støttes bare når 1. (år/måned/dag), 2. (time/
minutt/sekund) og På-tid (gjentakelsesmodus/-tid) er angitt.
**Inndataene støttes kanskje ikke på enkelte modeller.
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

00: av (vil ikke slå seg av etter 15 minutter)
01: På (av etter 15 minutter)
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

29. Språk (kommando: f i)
Angir OSD-språk.
Transmission
[f ][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: Tsjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Gresk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Nederlandsk
09: Norsk
0A: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasil)
0C: Russisk
0D: Finsk
0E: Svensk
0F: Koreansk
10: Kinesisk (kantonesisk)
11: Japan
12: Kinesisk (Mandarin)
13: Arabisk
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Dette støttes kanskje ikke på enkelte modeller.

27. Automatisk Standby (kommando: m n)
Konfigurerer innstillingene for automatisk standby.
Transmission
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: av (slår seg ikke av etter 4/6/8 timer)
01: av etter 4 timer
02: av etter 6 timer
03: av etter 8 timer
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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26. Innmating av På-tid (kommando: f u)
Legger til en ny tidsplanoppføring ved å velge inndata for
gjeldende På-tidsurinnstilling.
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30. Tilbakestill (kommando: f k)
Tilbakestiller innstillinger for bilde, skjerm og lyd eller
gjenoppretter fabrikkinnstillinger.
(Nullstilling av skjerm kan bare utføres i RGB-inngangsmodus.)

33. Forløpt tid (kommando: d l)
Kontrollerer forløpt tid.
Transmission
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Transmission
[f ][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
00: Tilbakestill bilde
01: Tilbakestill skjerm
02: Opprinnelige innstillinger (tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger)

Data

FF: Les status
Acknowledgement

Data

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*Mottatte data vises som en heksadesimal verdi.

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

31. Gjeldende temperatur (kommando: d n)
Kontrollerer den interne temperaturen.

34. Produktserienummer (kommando: f y)
Kontrollerer produktets serienummer.
Transmission

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

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

Data FF: Kontroller status
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

FF: kontroller produktets serienummer
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Data er i ASCII-kode.

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
*Temperatur vises som en heksadesimal verdi.

32. Tast (kommando: m c)
Sender en tastkode for IR-fjernkontrollen.

35. Programvareversjon (kommando: f z)
Kontrollerer produktets programvareversjon.
Transmission

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

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

For tastkoder kan du se IR-koder.
*Enkelte tastkoder støttes kanskje ikke på enkelte modeller.

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

FF: Kontroller programvareversjon
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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36. Hvitbalanse, rød forsterkning (kommando: j m)
Justerer verdien for rød forsterkning for hvitbalanse.

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

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

Data 00 til FE: rødforsterkning 0 til 254
Acknowledgement

00 til 7F: rød forskjøvet 0 til 127
FF: bekrefter verdien for rød forskyvning
Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

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

37. Hvitbalanse, grønn forsterkning (kommando: j n)
Justerer verdien for grønn forsterkning for hvitbalanse.
Transmission

40. Hvitbalanse, grønn, forskyvning (Command: s y)
Justerer verdien for hvitbalanse rød forskyvning.
Transmission
[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 til FE: grønnforsterkning 0 til 254

00 til 7F: grønn forskjøvet 0 til 127
FF: bekrefter verdien for grønn forskyvning
Acknowledgment
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

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

41. Hvitbalanse, blå, forskyvning (Command: s z)
Justerer verdien for hvitbalanse, blå, forskyvning.
Transmission
38. Hvitbalanse, blå forsterkning (kommando: j o)
Justerer verdien for blå forsterkning for hvitbalanse.
Transmission
[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 til FE: blåforsterkning 0 til 254
Acknowledgement
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 til 7F: blå forskjøvet 0 til 127
FF: bekrefter verdien for blå forskyvning
Acknowledgment
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Transmission

39. Hvitbalanse, rød, forskyvning (Command: s x)
Justerer verdien for Hvitbalanse, rød, forskyvning.
Transmission
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42. Baklys (kommando: m g)
Justerer lysstyrken for bakgrunnslys.

45. Flismoduskontroll (kommando: d d)
Kontroller status for Flismodus.
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Transmission

Transmission

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

00 til 64: bakgrunnslysstyrke 0 til 100

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
FF: kontroller status for Flismodus.
**Støtte avhengig av modell.

Acknowledgement

Acknowledgement

[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]
**Dette støttes kanskje ikke på enkelte modeller.

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

43. Skjerm Av (kommando: k d)
Slår skjermen av eller på.

46. Flis-ID (kommando: d i)
Angi Flis ID.
Transmission

Transmission
[k][d][ ][Angi ID][ ][Data][Cr]
Data

00: slår skjermen på
01: slår skjermen av

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

00: flismodus av
01: flismodus på
00 til 0F: flisrad
00 til 0F: fliskolonne

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

01 til E1:
flis-ID 01 til 225**
FF: Kontroller Flis ID
**Data kunne ikke settes over (fliskolonne) x (flisrad)
**Støtte avhengig av modell.
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*NG returneres hvis data er over (fliskolonne) x (flisrad), unntatt
0xFF.

44. Tile Mode (Flismodus) (kommando: d d)
Angi verdier for flismodus og flisrader og -kolonner.
Transmission
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00 til FF: 1. byte – flisrad 		
2. byte – fliskolonne
*00, 01, 10, 11 betyr Flismodus av
**Støtte avhengig av modell.
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47. Horisontal flisposisjon (kommando: d g)
Juster horisontal flisposisjon.
*Dette fungerer bare når alternativet Naturlig for flismodus er
deaktivert mens flismodus er aktivert.
Transmission
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 til 32: –50 (venstre) til 0 (høyre)
*Verdiene for venstre/høyre avhenger av Horisontal flisstørrelse.
**Støtte avhengig av modell.
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47
51. I Flismodus (kommando: d j)
Delen som ville vises i mellomrommet mellom skjermene,
sløyfes for naturlig resultat.
Transmission

Transmission
[d][f ][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
0 til 32: 0 (bunn) til 50 (topp)
*Verdiene for bunn/topp avhenger av vertikal flisstørrelse.
**Støtte avhengig av modell.
Acknowledgement
[f ][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

49. Horisontal flisstørrelse (kommando: d g)
Juster horisontal størrelse for fliser.
*Angi Tile H Position (Horisontal flisposisjon) til 0x32 før du
angir Tile H Size (Horisontal flisstørrelse).
*Dette fungerer bare når alternativet Naturlig for flismodus er
deaktivert mens flismodus er aktivert.
Transmission
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 til 32: 0 til 50
**Støtte avhengig av modell.
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

50. Vertikal flisstørrelse (kommando: d h)
Justere vertikal flisstørrelse.
*Angi Tile V Position (Vertikal flisposisjon) til 0x00 før du angir
Tile V Size (Vertikal flisstørrelse).
*Dette fungerer bare når alternativet Naturlig for flismodus er
deaktivert mens flismodus er aktivert.
Transmission
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 til 32: 0 til 50
**Støtte avhengig av modell.
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

00: av
01: på
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

NORSK

48. Vertikal flisposisjon (kommando: d f)
Juster vertikal flisposisjon.
*Dette fungerer bare når alternativet Naturlig for flismodus er
deaktivert mens flismodus er aktivert.

