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LITSENTSID 

LITSENTSID 

Toetatud litsentsid on mudelitel erinevad. Lisainformatsiooni leiate veebilehelt www.lg.com. 

HDMI ning HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI 

Licensing LLC kaubamärgid USA-s ning teistes riikides. 

DivX Certified® seade taasesitab DivX® videofaile. 

DivX filmide taasesitamiseks registreerige seade leheküljel vod.divx.com. 

Registreerimiskoodi leiate DivX VOD menüüst.  

DivX Certified® võimaldab DivX® videot taasesitada eraldusvõimega kuni HD 

1080p koos lisavõimalustega. DivX®, DivX Certified® ning logod on  DivX, LLC 

omanduses ning neid saab kasutada litsentsi alusel. 

Kehtivad U.S. patendid: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 

7,519,274. 

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ning DD sümbol on Dolby 

Laboratories kaubamärgid. 
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Seadme ette valmistamine 
Komplekti kuuluvad lisad 

Veenduge, et komplekti kuuluvad alljärgnevad lisavahendid. Kui komplekt ei ole täielik, võtke ühendust 

seadme müüjaga. Joonisel toodud lisavahendite pildid võivad tegelikest vahenditest erineda. 

 

 

• Lisavahendite komplekti kuuluvad vahendid sõltuvad seadme mudelist ning kasutuspiirkonnast. 

• Tootjal on õigus ilma ette teatamata muuta seadme tehnilisi andmeid või kasutusjuhendi sisu. 

• SuperSign tarkvara ning juhend:  

- Allalaaditav LG Electronics veebilehelt.      

- Kõige uuema tarkvara alla laadimiseks kasutage veebilehte  www.lgecommercial.com/supersign. 

  • Ohutuse ning tõrgeteta töötamise tagamiseks kasutage ainult tootja poolt kinnitatud varuosi. 
  • Tootja garantii kaotab kinnitamata varuosade kasutamisel kehtivuse.  

ETTEVAATUST 

MÄRKUS 

CD (Owner’s Manual)/ 

Cards RS-232C Gender IR Receiver 

Juhtpult, patareid 

(AAA) 
Toitejuhe D-sub 15 

ühenduskaabel 

CD (kasutusjuhend) RS-232c ühendusjuhe IR vastuvõtja 
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Lisaseadmed 

Tootja võib ilma ette teatamata muuta lisavahendite komplekti. Joonistel 

toodud pildid võivad tegelikkusest erineda. 

 Hoidik  Poldid 

 Kinnitused Diameeter 

4.0 mm x 0.7 mm 

 

Alus 

 
 0.7 mm x 8 mm  1.6 mm x 10 mm 

(koos seibiga) 

Kõlarikomplekt 

(Ainult mudelitel **SE3B/**SL5B) 

Mudel 

Pikkus 
(koos seibiga) Kogus 

32SE3* 10 mm 6 EA 

43SE3* 

43SL5B 
14 mm 8 EA  

49SE3* 

49SL5B 
14 mm 8 EA 

55SE3* 

55SL5B 
14 mm 8 EA 

65SE3* 16 mm 8 EA 

32SE3* - 

43SE3* 

43SL5B 

2 EA 

49SE3* 

49SL5B 

55SE3* 

55SL5B 

65SE3* 

ST-322T 32SE3* 

ST-432T 43SE3*/43SL5B 

ST-492T 
49SE3*/55SE3* 

49SL5B/55SL5B 

ST-652T 65SE3* 

 

Kõlarid 

SP-5000 
Kaablikinnitused Kinnituspoldid 

4.0 mm x 0.7 x 8 mm 

Kinnituspoldid 

4.0 mm x 1.6 x 10 mm 
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 MÄRKUS 
• Kaablihoidjad ei kuulu igas regioonis komplekti. 

• Lisaseadmed kuuluvad komplekti ainult kindlate mudelite puhul. Soovi korral saate neid eraldi osta. 

 

 Meediapleier Poldid CD (kasutusjuhend)/ 

 MP500/ MP700 
garantiikaardid

 

Meediapleieri komplekt  

                                 (sõltuvalt mudelist) 

 

 

AN-WF500  

Hi-Fi komplekt 
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 MÄRKUS 

• Lisaseadmed kuuluvad komplekti ainult kindlate mudelite puhul. Soovi korral saate neid eraldi osta.  

Nuppude ja osade kirjeldus  
-  Seadme välimus sõltub mudelist. 

32/43/49/55/65SE3B  32/43/49/55/65SE3KB  43/49/55SL5B 

 

Nupud Kirjeldus 

INPUT Sisendi valimine. 

MENU Menüüde kasutamine. 

 
Liikumine üles või alla. 

Nupud 

Ainult mudelid 

**SE3B/**SL5B 

Ühenduspaneel 

 



8 ETTEVALMISTUSED  

 

 
Liikumine vasakule või paremale. 

AUTO/SET Signaali või režiimi kuvamine.  

 / I 
Seadme sisse või välja lülitamine. 

 

65SE3B  65SE3KB 

 

Nupud Kirjeldus 

INPUT Sisendallika valimine. 

Nupud 

Ainult mudelid **SE3B Ühenduspaneel 
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MENU Menüüde kasutamine. 

 
Üles / alla liikumine.  

 
Vasakule / paremale liikumine. 

AUTO/SET Sisendsignaali ning režiimi kuvamine.  

 / I 
Toitepinge sisse või välja lülitamine. 

Tugijala paigaldamine 
- Ainult valitud mudelitel. 

- Illustratsioon vastavalt mudelile. 32SE3* 

 

43/49/55/65SE3*  43/49/55SL5B 

2 Kasutage tugijala kinnitamiseks kinnituspolte 

1. Asetage pehme rätik lauale ning paigutage seade rätikule, 

ekraaniga allapoole. 

 

3 Kasutage tugijala kinnitamiseks kinnituspolte 
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1 Kontrollige kinnitusi. 

 

Kõlarite ühendamine  
- Valitud mudelitel. (**SE3B/**SL5B) 

- Illustratsioon vastavalt mudelile. 

32SE3B 

1 Enne kõlarite paigaldamist ühendage 

ühenduskaablid.  

 

2 Kasutage kõlarite ühendamiseks kinnituspolte. 

Enne ühendamist tuleb veenduda, et 

toitekaabel on lahti ühendatud.   
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3 Kõlarite kaablite ühendamisel kasutage 

kinnitusi. 

 
43/49/55/65SE3B  43/49/55SL5B 

1 Ühendage sisendallika kaabel.  

 

2 Kasutage kõlarite ühendamiseks kinnituspolte. 

 

3 Kasutage kaablite kinnitusi. 

 

 MÄRKUS 
• Kõlarite ühendamisel või lahti ühendamisel tuleb 

seade vooluvõrgust eemaldada. 

IR vastuvõtja kasutamine 

-  Illustratsioonid vastavalt mudelile. 

Juhtpuldi vastuvõtjat saab paigaldada soovitud 

asukohta. Teiste monitoride juhtimiseks 

kasutage RS-232C ühendust. Asetage vastuvõtja 

monitori ette.  
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 MÄRKUSED 

• Kui vastuvõtja kaabel ei asu monitori ees, võib 

tööraadius väheneda. 

• IR vastuvõtja on varustatud magnetiga. Seda 

saab paigaldada seadme all või tagaküljele. 

Kasutusel on magnetkinnitus. 

• Enne IR vastuvõtja lisamist või eemaldamist 

tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.  

 

IR vastuvõtja 
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Using Kensington Lock 

(valitud mudelitel) 

Kensington turvakinnituse ava asub seadme tagaküljel. 

Lisainformatsiooni leiate veebilehelt 

http://www.kensington. com. 

Kinnitage Kensington turvakinnituse kaabel  

. 

LG kinnituse paigaldamine 

- Ainult valitud mudelitel. 

monitori ja laua külge. 

  • Tegemist on lisavarustusega. 
 

NB! 

 Püstiasend 
 

Seadet saab paigaldada ka nii, et ekraan jääb 

püstiasendisse (Portrait) 

 

 

 

Kensington turvakinnituse paigaldamine 

 

 

http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/
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1 Asetage monitor pehmele rätikule, ekraaniga 

allapoole. Eemaldage kinnituspolt.  

 

2 Eemaldage LG Logoga klamber.   

 

 

Eemaldage LG Logoga klamber ning kinnitage 

see seadme paremale küljele.  

 

Seinakinnituse kasutamine 

Piisava ventilatsiooni tagamiseks jätke seadme 

igale küljele vähemalt 10 cm vaba ruumi. 

Vajadusel kasutage seinakinnitust 

(lisavarustus).  

 

1 Kasutage ainult VESA kinnitusega sobivaid 

polte. 

2 Pikemad poldid võivad ekraani kahjustada. 

3 . LG Electronics ei vastuta kahjustuste eest, 

mis on põhjustatud mittesobivate poltide 

kasutamisest. 

10  cm 

10  cm 

10  cm 

10  cm 10  cm 
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4 Kasutage ainult VESA standardiga sobivaid 

kinnitusi 

• 785 mm ning rohkem 

   * Kinnituspoldid:  6.0 mm x  1.0 mm x 12 mm 

 

 HOIATUS 

• Elektrilöögi vältimiseks tuleb monitor enne 

paigaldamist elektrivõrgust lahti ühendada. 

• Kui paigaldate monitori lakke või kaldseinale, 

võib see alla kukkuda ning põhjustada erinevaid 

kahjustusi. Kasutage ainult soovitatuid 

seinakinnitusi. 

• Ärge pingutage polte ülemäära. See võib ekraani 

kahjustada  

• Kasutage ainult VESA standardile vastavaid 

kinnituspolte. Vastasel juhul ei garanteeri tootja 

seadme kahjustuste kompenseerimist. 

• Kinnitamisel tuleb järgida kasutusjuhiseid. 

 MÄRKUSED 

• Kinnituskomplekt sisaldab kõiki abivahendeid 

ning kasutusjuhendit. 

• Seinakinnitus on lisaseade. Lisainformatsiooni 

saate seadme müüjalt. 

• Kinnituspoltide pikkus võib olla erinev. Tutvuge 

kasutusjuhendiga. 

• Lisainformatsiooni leiate kinnitusvahendi 

kasutusjuhendist. 

• Garantii ei kata seadme kinnitusvahenditest 

põhjustatud kahjustusi. 

 

Seadme kinnitamine seinale (sõltuvalt mudelist). 

 

1 Paigaldage kõik kinnituspoldid (vajadusel 

eemaldage kõik eelnevalt kinnitatud poldid). 

2 Kinnitage monitor poltide abil seina külge. 

 3       Paigaldage kinnitusnöör.  

 TÄHELEPANU 
• Jälgige, et lapsed ei hoiaks monitorist kinni ning 

ei mängiks sellega. 

 MÄRKUS 
• Veenduge, et monitori paigalduskoht oleks 

piisavalt avar ning turvaline. 

• Kinnitusvahendite soetamiseks pöörduge 

seadme müüja poole. 

• Joonistel on toodud üldised juhised. 

 HOIATUS 

• Kui monitor ei ole paigaldatud stabiilsele 

alusele, on selle kukkumisoht suur. Võimalike 

vigastuste (kaasa arvatud lastega seotud 

õnnetused) vältimiseks:   

»Kasutage tootja poolt soovitatud 

tugijalgu või kinnitusi. 

»Monitori paigaldamisel tuleb veenduda, et 

mööbel on selle paigaldamiseks sobiv. 
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»Veenduge, et monitor ei ulatuks üle mööbli 

serva. 

»Kui asetate monitori kõrgetele riiulitele, 

tuleb kasutada lisakinnitusi. 

»Vältige monitori paigaldamisel 

riidematerjale (rätikud või linikud), mis 

jäävad tugijala/kinnituse ja mööbli pinna 

vahele.  

»Lastele tuleb selgitada võimalikke 

ohte, mis seonduvad monitori 

puudutamise või kallutamisega. 
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JUHTPULT 

Allpool on toodud juhiseid juhtpuldi kasutamise kohta. Tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga. 

Avage juhtpuldi patareisahtli kaas ning paigaldage patareid  (1.5 V AAA), jälgige          ning       märgistusi ning 

sulgege kaas. 

Patareide eemaldamiseks järgige eelpooltoodud juhiseid. Illustratsioonid võivad tegelikkusest erineda. 

 HOIATUS 

• Ärge paigaldage samaaegselt uusi ja kasutatud 

patareisid. Juhtpult võib rikneda. 

• Suunake juhtpult otse monitori poole. 

 

 

Seadme sisse/välja lülitamine  

MONITOR ON Monitori sisse lülitamine. 

MONITOR OFF Monitori välja lülitamine. 

ENERGY SAVING  Pildi heleduse vähendamine energia 

kokkuhoidmiseks.  

INPUT Sisendi valimine. 

3D  3D videote vaatamine (seda võimalust kõik mudelid ei toeta).  

        1/a/A  Numbrite või tähtede sisestamine.   

(vastavalt mudelile) 

CLEAR  Tähemärgi kustutamine.  

(sõltub mudelist) 

Helitugevuse nupp Helitugevuse muutmiseks. 

 

ARC Kuvasuhte valimine. 

AUTO  Pildi asukoha ning suuruse valimine (vastavalt mudelile) 

MUTE Heli ajutine vaigistamine. 

BRIGHTNESS  Ekraani heleduse muutmine. USB režiimis kuvatakse 

ekraanimenüüd (sõltuvalt mudelist). 

PSM Pildirežiimi valimine. 

INFO Programmi info. 
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 W.BAL Valge valguse seadistamine. 

SETTINGS  Peamenüüde seadistamine. 

S.MENU  SuperSign menüü (sõltuvalt mudelist). 

Noolenupud Menüüdes liikumiseks. 

OK Valikute kinnitamiseks. 

BACK  Menüüdes tagasi liikumiseks.                            

   EXIT Menüüdest ja seadistustest 

väljumiseks. 

  

  

 

Multimeediasedamete juhtimine SimpLink menüü kaudu. 

(sõltuvalt mudelist). 

TILE TILE režiimi valimine. 

PICTURE ID ON/OFF  Kui Picture ID vastab parameetrile 

Set ID, saab valida monitori, mida soovite juhtida.  

USB Menüü Taasesituse juhtimine. 
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Sisendiga ühendatud seadme 

nimetuse kuvamine 
Kuvatakse informatsiooni selle kohta, millised 

seadmed on sisenditega ühendatud. 

1 Avage sisendite loendi ekraan ning vajutage 

juhtpuldi punast nuppu (sisendi nimetus). 

2 Igale sisendile saab anda nimetuse (välja 

arvatud USB).  

 MÄRKUS 
• Sisendid : HDMI, DVI-D 

• Sisendite nimetused : PC, DTV 

• Sisendi seadistamise ajal kuvatakse sisendi 

nimetust ekraani vasakus ülemises servas. 

• DTV/PC sisendsignaali (näiteks 1080p 60 Hz) 

kasutamisel, muudetakse ekraani seadistusi 

vastavalt sisendi nimetusele. Kui monitoriga on 

ühendatud arvuti, saab kasutada ka Just Scan 

funktsiooni. 

Valge tasakaalu seadistusmenüü   

Vajutage juhtpuldi nuppu W.BAL. 

R-Gain :  Punase värvitooni muutmine. Mida 

suurem on number, seda punasem on pilt. Kui pilt 

on liiga punane, tuleb seda numbrit vähendada.  

G-Gain :  Rohelise värvitooni muutmine. Mida 

suurem on number, seda rohelisem on pilt. Kui pilt 

on liiga roheline, tuleb seda numbrit vähendada. 

B-Gain :  Sinise värvitooni muutmine. Mida 

suurem on number, seda sinisem on pilt. Kui pilt on 

liiga sinine, tuleb seda numbrit vähendada. 

Backlight :  Heleduse muutmine. Mida 

suurem on number, seda heledam on pilt. 

Reset :  Tehaseseadete taastamine.  
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Picture ID kasutamine 

Picture ID koodi kasutatakse juhul kui kasutate 

mitme monitori juhtimiseks ühte IR vastuvõtjat. IR 

signaali edastatakse  RS-232C ühenduse kaudu. Igale 

monitorile on määratud unikaalne kood -  Set ID. Kui 

juhtpuldiga määratakse Picture ID, saab juhtida 

ainult neid monitore, mille Set ID kood ühtib Picture 

ID koodiga. 

 

2X2 Multi-Vision 

Set ID koodid on kujutatud pildil. 

1 Picture ID määramiseks vajutage ON nuppu 

(punane). 

2 Picture ID muutmiseks vajutage ON nuppu või 

noolenuppe.  

• Kui olete igale monitorile Set ID koodi määranud 

ning juhtpuldil punase nupu abil Picture ID 

valinud, saate juhtpuldi abil juhtida ainult neid 

monitore, mille Set ID ühtib Picture ID koodiga. 

 

 

 MÄRKUSED 

• Näiteks juhul kui Picture ID väärtuseks on 

valitud 2, saab juhtimispuldi abil juhtida 

monitore, mille Set ID väärtuseks on 2 

(kuvatakse ekraani ülemises paremas nurgas).  

• Iga monitori seadistusi saab juhtpuldi nuppude 

abil muuta (PICTURE, AUDIO, TIME, NETWORK 

ning MY MEDIA).  

• Kui vajutate peale Picture ID määramist nuppu 

OFF, lülituvad kõik seotud monitorid välja. 

Monitorid lülituvad sisse peale ükskõik, millise 

juhtpuldi nupu vajutamist. 

• My Media funktsiooni kasutamisel on Picture ID 

funktsioon välja lülitatud. 

IR vastuvõtja 

Picture ID 

Close             
Off 

            

RS-232C 
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ÜHENDAMINE 
Monitoriga saab ühendada erinevaid lisaseadmeid. Peale seadme ühendamist valige sobiv sisend. 

Lisainformatsiooni teiste seadmete ühendamise kohta saate nende seadmete kasutusjuhenditest. 

Arvuti ühendamine 

Joonisel kujutatud ühendused võivad tegelikust ühendamisviisist erineda. Vajadusel kasutage lisakaableid. 

Monitor toetab Plug & Play* funktsiooni. 

* Plug & Play: funktsioon, mis võimaldab arvutil tuvastada ühendatud monitori ning määrata automaatselt 

vajalikud seaded. 

32/43/49/55SE3*  43/49/55SL5B 

 
ÜHENDAMINE 

lisavarustus 

lisavarustus 

lisavarustus 

lisavarustus 

Ainult mudelid **SE3B/**SL5B 
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65SE3* 

 

Välisseadmete ühendamine 

Ühendage HD vastuvõtja, DVD või VCR monitoriga ning valige sobiv sisend. 

lisavarustus 
lisavarustus 

lisavarustus 
lisavarustus 

Ainult mudelil **SE3B 
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Illustratsioonid võivad tegelikkusest erineda. Vajadusel kasutage lisakaableid. Parima pildi- ning helikvaliteedi 

tagamiseks soovitame kasutada HDMI kaableid.  

32/43/49/55SE3*  43/49/55SL5B 

 
65SE3* 

lisavarustus 

lisavarustus 

lisavarustus 

lisavarustus 

või 

Otseühendus/     

ruuter/internet 

 

HD ressiiver/DVD/VCR/kaamera/ 

fotoaparaat/mängukonsool  

Ainult mudelid **SE3B/**SL5B 

Ressiiver 
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lisavarustus 

lisavarustus 

lisavarustus 

Otseühendus/     

ruuter/internet 

HD ressiiver/DVD/VCR/kaamera/ 

fotoaparaat/mängukonsool  

 

Ainult mudelil **SE3B 

lisavarustus Ressiiver 

või 
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MÄRKUSED 

• Parima kvaliteedi tagamiseks soovitame kasutada HDMI kaableid. 

• Toote tehnilistele andmetele vastamiseks kasutage ferriitrõngaga ning varjestatud kaableid (näiteks D-sub 

15-pin kaableid või DVI-D/HDMI kaableid). 

• Kui seade ei ole piisavalt soojenenud, võib pilt kergelt väriseda. See on normaalne nähtus. 

• Ekraanile võivad ilmuda punased, rohelised või sinised täpid. See on normaalne nähtus. 

• Elektomagnetiliste häirete vähendamiseks soovitame kasutada kaablisidemeid. 

• Kasutage kiire andmesidega (High Speed HDMI®/™) ühenduskaableid. 

• HDMI-PC režiimi kasutamiseks aktiveerige PC režiim. 

• HDMI PC režiimi kasutamisel võivad tekkida ühilduvusprobleemid. 

• Kasutage sertifitseeritud kaableid, millel on HDMI logo. Vastasel juhul võivad tekkida ühilduvusprobleemid.  

• Soovituslikud HDMI kaablite tüübid: 

-High-Speed HDMI®/™ kaabel  

-High-Speed HDMI®/™ kaabel + Ethernet 

• Vajadusel kasutage Macintosh adapterit. 

• Apple arvutite ühendamiseks leiate lisainformatsiooni tootja veebilehelt. 

• Keerake pistikute kinnituspoldid kinni. 

• Ärge suruge sõrmega ekraani liiga pikalt. See võib põhjustada ekraanipildi 

moonutusi.  

• Kujutise „sisse põlemise“ vältimiseks ärge kuvage staatilist pilti liiga kaua. 

Kasutage võimalusel ekraanisäästjat. 

• DP - HDMI adapteri kasutamisel veenduge, et see on graafikakaardi tootja poolt aktsepteeritud.  

• Kui graafikakaardil on mitu liidest, tuleks kasutada sama tootja DP - HDMI adapterit. 

 

MONITORI KASUTAMINE 
Sisendite loend 

1 Sisendite loendi (Input List) kuvamiseks vajutage nuppu INPUT. 

2 Sisendi valimiseks kasutage noolenuppe. Kinnitamiseks vajutage OK. 
RGB : Arvutipildi kuvamine. 
HDMI :  Arvuti, DVD mängija või digiboksi pildi kuvamine.  
DVI-D : Arvuti, DVD mängija või teiste HD seadmete pildi kuvamine.  
USB : USB seadmesse salvestatud multimeediafailide taasesitus. 

     

NB! 
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Kuvasuhte muutmine 

Kuvasuhte muutmiseks vajutage nuppu ARC. 

 
  

 MÄRKUSED 
• Kuvasuhet saab muuta ka seadistusmenüüs. 

• Just Scan režiimi saab kasutada ka siis kui eraldusvõime on 720p või kõrgem. 

 HOIATUSED 
• Staatilise pildi kuvamisel võib see ekraanile jäädvustuda. Seda garantiitingimused ei kata. 

• Kui te monitori ei kasuta, tuleks see välja lülitada või aktiveerida ekraanisäästja. 

• Kui kuvasuhteks on pikemaks ajaks määratud 4:3, võivad ekraani külgede mustad triibud aja jooksul ekraanile 

jäädvustuda. 
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MONITORI KASUTAMINE 

16:9   Pilti on võimalik horisontaalsuunas laiendada (näiteks 4:3 formaadis DVD vaatamisel). 

Just Scan   Pildi originaalkvaliteedi tagamine HD režiimis. Märkus: kui originaalpilt ei ole müravaba, 

tekib müra pildi servadesse. 

Set By Program  Vastavalt signaalile valitakse automaatselt kuvasuhe 4:3 või 16:9. 

4:3   4:3 kuvasuhtega pildi vaatamine. Ekraani servades on mustad ribad. 

Zoom   Originaalpilti ei venitata. Pildi ülemine ning alumine sektsioon jääb ekraanilt välja.  

Cinema Zoom1   Pildi suurendamine proportsionaalselt.  

Märkus: Pildi suurendamine või vähendamine võib põhjustada moonutusi. 
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MITME SEADME JUHTIMINE 
Arvuti ühendamine mitme monitoriga. Monitore saab samaaegselt arvuti abil juhtida. 

Määrake Option menüüs Set ID väärtuseks 1 - 255 (või 1 - 1,000). Määrake erinevad koodid. 

Kaablite ühendamine 

Ühendage RS-232C kaabel.  

Arvuti ning monitoride ühendamisel kasutatakse RS-232C protokolli. Monitore saab sisse ja välja lülitada, 

valida saab sisendeid ning samuti saab kasutada OSD (ekraanil kuvatavat) menüüd.  

PC 

4P kaabel 

(lisavarustus) 

RS232C kaabel 

(lisavarustus) 
RS232C  

 

Arvuti 
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RS-232C Konfigureerimine 

4P Kaabel 
4 soonega kaabli konfiguratsioon (standardne RS-232C 

kaabel) 
 Set Set 

RXDTXD TXDRXD 

GNDGND 
IRIR 

 MÄRKUSED 
• Kui kasutate kolme soonega kaablit 

(mittestandardne), ei saa IR ahelat kasutada. 

• Mitme seadme juhtimiseks kasutage 3.5 mm 4-

soonega kaableid (lisavarustus). 

RS-232C Kaabel  

8 soonega kaabli konfiguratsioon (standardne RS-

232C kaabel) 

 PC        RS-232C  

Gender 

 
D-Sub 9         D-Sub 9 

(Female)         (Female) 

Ühenduse parameetrid 
• Baud Rate 9600 BPS 

• Data Length 8 bit 

• Parity Bit None 

• Stop Bit 1 bit 

• Flow Control None 

• Communication Code ASCII code 

• Kasutage pööratud kaablit 

Käskluste loend 
 COMMAND DATA 

(Hexadecimal) 1  2 

01  Power k a 00 to 01 

02  Select input x b See [Select input] 

03  Aspect ratio k c See [Aspect ratio] 

04  Energy saving j q See [Energy saving] 

05 Picture mode d x See [Picture mode] 

06  Contrast k g 00 to 64 

07  Brightness k h 00 to 64 

08  Sharpness k k 00 to 32 

09  Color k i 00 to 64 

10  Tint k j 00 to 64 

11  Color temperature x u 00 to 64 

12 H position f q 00 to 64 

13 V position f r 00 to 64 

14 H size f s 00 to 64 

15  Auto Config. j u 01 

16 Balance k t 00 to 64 

17 Sound Mode d y See [Sound mode] 

18  Mute k e 00 to 01 

19  Volume k f 00 to 64 

20 Clock 1 (year/month/day) f a See [Clock 1] 

DCD 
RXD 
TXD 
GND 
DTR 
DSR 
RTS 
CTS 

DCD 
TXD 
RXD 
GND 
DSR 
DTR 
CTS 
RTS 

1 
2 
3 
5 
4 
6 
7 
8 

1 
3 
2 
5 
6 
4 
8 
7 
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21  Clock 2 (hour/minute/second) f x See [Clock 2] 

22  Off time schedule f c 00 to 01 

23 On time schedule f b 00 to 01 

24 Off timer (repeat mode/time) f e See [Off timer] 

25 On timer (repeat mode/time) f d See [On timer] 

26 On timer input f u See [On timer input] 

27 Automatic Standby m n 00 to 01 

28 Auto off f g 00 to 01 

29 Language f i See [Language] 

30 Reset f k 00 to 02 

31 Current temperature d n FF 

32 Key m c See [Key] 

33  Time elapsed d l FF 

34 Product serial number f y FF 

  COMMAND DATA 

(Hexadecimal) 1  2 

35 Software version f z FF 

36 White balance red gain j m 00 to FE 

37 White balance green gain j n 00 to FE 

38 White balance blue gain j o 00 to FE 

39 Backlight m g 00 to 64 

40 Screen off k d 00 to 01 

41 Tile Mode d d See [Tile Mode] 

42 Tile Mode Check d z FF 

43 Tile ID d i Refer to ‘Tile ID'. 

44 Tile H Position  d e 00 to 32 

45 Tile V Position d f 00 to 32 

46 Tile H Size d g 00 to 32 

47 Tile V Size  d h 00 to 32 

48 Natural Mode (In Tile mode) d j 00 to 01 

 MÄRKUS 

 USB kasutamisel (nagu Dvix või 

EMF) on kõik käsklused, välja arvatud 

Power (k a) ning Key (m c) 

deaktiveeritud (NG).  

Sõltuvalt mudelist ei pruugi kõik 

käsud toimida. 
Acknowledgement 

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 
46. Natural Mode (In Tile 

Mode) (Command : d j) 

Pildi naturaalseks 

kuvamiseks võib pildi see 

osa, mis jääks monitoride 

vahele, jääda kuvamata.   

Transmission 

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

Data 

 00: Off  

 01: On 

Acknowledgement 

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



 

 

 

MÄRKUS 

Mudelitel 65SE3B ning 65SE3KB ei ole EPA’s ENERGY STAR sertifikaati. 

ENERGY STAR®on energiasäästu sertifikaat (U.S.Environmental Protection Agency (EPA)). 
Monitoridele on omistatud ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. Sertifikaat. Lisainformatsiooni leiate veebilehelt 

ENERGYSTAR.gov. 
 
Lähtekoodide (GPL, LGPL, MPL jms avatud lähtekoodide) allalaadimiseks külastage veebilehte  
http://opensource.lge.com. 
 
Lisaks saate alla laadida ka litsentside tingimused ning garantiidokumendid. LG Electronics võib saata need koodid ka CD plaadile 
salvestatud andmetena (tasuda tuleb plaadi maksumus ning saatmiskulud). Lisainfo: opensource@lge.com. Pakkumine kehtib 3 aastat 
peale toote ostmist. 
Enne toote kasutamist tutvuge ohutusjuhistega. 
Mudeli numbri ning seadme numbri leiate seadme tagaküljelt. Soovitame garantiitoimingute lihtsustamiseks kirjutada need numbrid 
kasutusjuhendisse. 

MODEL 

SERIAL 

HOIATUS - class A toode võib põhjustada raadiohäireid. Vajadusel peab kasutaja rakendama vastavaid ohutusmeetmeid. 

Seadme sisse või välja lülitamisel tekkiv müra on 

normaalne nähtus. 
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