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لطفا این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنماى مانیتورهاى

27GQ50F , 24GQ50F
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نصب و راه اندازی

اقالم دستگاه
لطفًا قبل از استفاده از محصول ،مطمئن شوید که اقالم زیر درون جعبه مانیتور شما موجود می باشد .توجه داشته باشید که 

ممکن است محصول و قطعات متفاوت از آنچه در این جا نشان داده شده باشد.
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ASSEMBLING AND PREPARING

Product Components

Please check whether all the components are included in the box before using the product. If there are missing 
components, contact the retail store where you purchased the product. Note that the product and components may 
look different from those shown here.

CD(Owner's Manual) /
 Card

HDMI Cable D-SUB Cable
( Depending on the country )

( Depending on the country )
( Depending on the country )

( Depending on the country )
( Depending on the country )

AC-DC AdapterPower Cord
AC-DC Adapter

or 

Stand BodyStand Base

2 Screws

نصب و راه اندازی

اقالم دستگاه

قبل از استفاده از محصول ،مطمئن شوید که اقالم زیر درون جعبه مانیتور شما موجود می باشد .توجه داشته باشید که ممکن است  لطفًا
محصول و قطعات متفاوت از آنچه در این جا نشان داده شده باشد

راهنمای محصول  HDMI کابل D-SUB کابل

سیم برق آداپتور برق

 سرى

آداپتور برق 
)وابسته به کشور(

)وابسته به کشور(

پایه کفی پایه میانی

دو عدد پیچ

یا

یا

27GQ50F 24GQ50F 
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هشدار

• برای جلوگیری از آسیب دیدن محصول از قطعات اصلی استفاده نمایید.
• آسیب های ناشی از استفاده از قطعات تقلبی شامل ضمانت نمی شود.

•گر شما از کابل هایی عمومی استفاده می کنید که توسط ال جی تایید نشده باشد، ممکن است مانیتور شما فاقد تصویر 
یا تصویر نشان داده شده دارای ایراد باشد.

• برای خرید لوازم جانبی مورد نیاز به فروشگاه های معتبر مراجعه نمایید.

توجه
• توجه داشته باشید که ممکن است قطعات داخل جعبه با قطعات در کاتالوگ متفاوت به نظر برسد.

• امکان دارد بدون اطالع قبلی کلیه اطالعات و مشخصات محصول در این دفترچه راهنما جهت بهبود عملکرد تغییر پیدا 
کند.

• جهت خرید وسایل جانبی محصول می توانید به فروشگاه محصوالت الکترونیک مربوط و یا سایت اینترنتی مورد نظر 
مراجعه کنید.

درایورها و نرم افزارهای پشتیبانی شده

WWW.LG.COM :جهت دریافت آخرین نرم افزار و اطالعات محصول به آدرس زیر مراجعه نمایید

اگر

5

5

EN
G

EN
G

LISH

y Always use genuine components to ensure safety and product performance.
y The product warranty will not cover damage or injury caused by the use of counterfeit components.
y It is recommend that use the supplied components.
y If you use generic cables not certified by LG, the screen may not display or there may be image noises.

y Note that the components may look different from those shown here.
y Without prior notice, all information and specifications in this manual are subject to change to improve the 

performance of the product.
y To purchase optional accessories, visit an electronics store or online shopping site or contact the retail store 

where you purchased the product.

CAUTION

NOTE

Supported Drivers and Software

Check the drivers and software supported by your product and refer to the manuals on the CD enclosed in the product 
package.

y Required and Recommended: You can download and install the latest version from the enclosed CD or from the 
LGE website (www.lg.com).
y Optional: You can download and install the latest version from the LGE website (www.lg.com).

Drivers and Software Installation Priority 20MK4 series

Monitor Driver Recommended O

OnScreen Control Recommended O

هشدار 
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• آسیب های ناشی از استفاده از قطعات تقلبی شامل ضمانت نمی شود.

• پیشنهاد می شود از قطعات همراه دستگاه استفاده نمایید
•گر شما از کابل هایی عمومی استفاده می کنید که توسط ال جی تایید نشده باشد، ممکن است مانیتور شما فاقد تصویر یا تصویر نشان داده 
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توجه 
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• امکان دارد بدون اطالع قبلی کلیه اطالعات و مشخصات محصول در این دفترچه راهنما جهت بهبود عملکرد تغییر پیدا کند.

• جهت خرید وسایل جانبی محصول می توانید به فروشگاه محصوالت الکترونیک مربوط و یا سایت اینترنتی مورد نظر مراجعه کنید.

درایورها و نرم افزارهای پشتیبانی شده
WWW.LG.COM :جهت دریافت آخرین نرم افزار و اطالعات محصول به آدرس زیر مراجعه نمایید

WWW.LG.COM.ضمیمه شده را میتوانید از وب سایت دانلود کنید CD توصیه شده: آخرین ورژن •
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نحوه عملکرد دستگاه

نحوه استفاده از دکمه متحرک

شما می توانید با استفاده از این دکمه و حرکت آن به سمت چپ / راست با انگشت خود، عملکرد مانیتور را به راحتی کنترل کنید.

عملکردهای عمومی

توجه 
دکمه متحرک در زیر مانیتور قرار گرفته است. 

دکمه را فشار داده و به مدت دو ثانیه نگه دارید تا دستگاه 

خاموش شود
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پورت ها
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Connection panel (See p.14~15)

Input Connector

کانکتور ورودی 

پورت های دستگاهپنل ارتباطی )صفحات 14 -15( 
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نحوه جابجایی دستگاه

هنگام جابه جایی دستگاه یا بلند کردن مانیتور، این دستورالعمل ها 
و  مانیتور  آسیب دیدن  یا  شدن  خراشیده  از  جلوگیری  برای  را 
اطمینان از انتقال ایمن آن بدون توجه به شکل یا اندازه آن، دنبال 

کنید.

• توصیه می شود که قبل از تالش برای جابه جایی آن، مانیتور را 
در جعبه اصلی بسته بندی قرار دهید.

• قبل از جا به جایی یا بلند کردن مانیتور، سیم برق و تمام کابل ها 
را قطع کنید.

• جهت جا به جایی از قسمت فوقانی و تحتانی قاب مانیتور استفاده 
نمایید.

دور  شما  بدن  از  باید  نمایش  مانیتور، صفحه  داشتن  نگه  هنگام 
باشد تا از خراشیده شدن آن جلوگیری شود.

به  قوی  لرزش  یا  و  ضربه  ورود  از  مانیتور،  جا به جایی  هنگام   •
محصول اجتناب کنید.

• هنگام جا به جایی مانیتور، آن را به طور قائم نگه دارید، 

هشدار

تا آنجا که امکان دارد، از لمس صفحه مانیتور جلوگیری کنید.
این امر ممکن است به صفحه نمایش آسیب برساند یا برخی از 
بین  از  را  می شود  استفاده  تصاویر  ایجاد  برای  که  هایی  پیکسل 

ببرد.

استفاده از این محصول بدون پایه ممکن است به محصول شما 
آسیب رساند و دکمه متحرک به صورت ناخوداگاه عمل نماید.
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تنظیم پایه مانیتور

اتصال پایه 

kgfگشتاور مورد نیاز جهت بستن پیچ ها       10-12 می باشد
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Mounting on a wall

For proper ventilation, allow a clearance of 100 mm on 
each side and from the wall. Detailed 
instructions are available from your dealer, see the  
optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and
Setup Guide.

If you intend to mount the Monitor set to a wall, attach 
Wall mounting interface (optional parts) to the back of 
the set.
When you install the Monitor set using a wall mounting 
interface (optional parts), attach it carefully so it will not
drop.
1If you use screw longer than standard, the monitor 

might be damaged internally. 
2If you use improper screw, the product might be dam-

aged and drop from mounted position. 
In this case, LG Electronics is not responsible for it. 

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

yDisconnect the power cord first, and then move 
or install the Monitor set. Otherwise electric 
shock may occur.
yIf you install the Monitor set on a ceiling or 

slanted wall, it may fall and result in severe 
injury. 
yUse only an authorized LG wall mount and 

contact the local dealer or qualified personnel.
yDo not over tighten the screws as this may 

cause damage to the Monitor set and void your 
warranty. 
yUse only screws and wall mounts that meet 

the VESA standard. Any damages or injuries by 
misuse or using an improper accessory are not 
covered by the warranty.
yScrew length from outer surface of back cover 

should be under 8mm. 

yUse the screws that are listed on the VESA 
standard screw specifications.
yThe wall mount kit will include an installation 

manual and necessary parts.
yThe wall mount bracket is optional. You can 

obtain additional accessories from your local 
dealer.
yThe length of screws may differ depending on 

the wall mount. Be sure to use the proper length.
yFor more information, refer to the instructions 

supplied with the wall mount.

CAUTION

NOTE

Back Cover

Wall mount Pad

Wall mount Pad
Back Cover

Standard screw

Max.8mm

Model20MK4 series22MK4 series
24MK4 series

Wall Mount (A x B)75  x 75
Standard screwM4
Number of screws4

Model27MK4 series
Wall Mount (A x B)100  x 100
Standard screwM4
Number of screws4

yWall Mount (A x B)

AB

هشدار 
برای جلوگیری از خراش صفحه یک پارچه نرم روی 

میز قرار دهید.
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هشدار 
برای جلوگیری از خراش صفحه یک پارچه نرم روی 

میز قرار دهید.
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اخطار 
هنگام تنظیم زاویه مانیتور دقت نمایید که به دستتان آسیب 

نرسد.
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هشدار 
• تصاویر در این کتابچه نشان دهنده روش های رایج هستند، 

بنابراین ممکن است متفاوت از محصول واقعی باشند.
• مانیتور را فقط با نگه داشتن پایه پایه حمل نکنید. این ممکن 
است باعث شود مانیتور از پایه سقوط کند و به صدمه 

شخص منجر شود.
• هنگام بلند کردن یا انتقال مانیتور، صفحه نمایش مانیتور 
نمایش  اعمال شده روی صفحه  نیروی  نکنید.  لمس  را 

مانیتور ممکن است به آن آسیب برساند.
• در هنگام جمع آوری محصول، مواد خارجی )روغن، روان 
ممکن  کار  این  )انجام  نزنید.  پیچ  به  را  غیره(  و  کننده، 

است به محصول آسیب برساند.(
• اعمال نیروی بیش از حد هنگام پیچاندن پیچ ها ممکن است 
خسارت  هرگونه  شود.  مانیتور  دیدن  آسیب  موجب 

ناشی از این مورد شامل ضمانت نمی گردد.

توجه
صورت  به  را  فوق  مراحل  مانیتور  پایه  بازکردن  جهت   •

معکوس انجام دهید.
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y To avoid injury to the fingers and foot when 
Assembly Stand Body and Base, should hold Base 
when assembly stand body and base.

y Illustrations in this document represent typical 
procedures, so they may look different from the 
actual product.

y Do not carry the monitor upside down by just 
holding the stand base. This may cause the 
monitor to fall off the stand and could result in 
personal injury.

y When lifting or moving the monitor, do not touch 
the monitor screen. The force applied to the 
monitor screen may cause damage to it.

y Do not apply foreign substances (oils, lubricants, 
etc.) to the screw parts when assembling the 
product. (Doing so may damage the product.)

y Applying excessive force when tightening screws 
may cause damage to the monitor. Damage caused 
in this way will not be covered by the product 
warranty.

CAUTION

y You can disassemble the stand in the reverse 
order of the assembly.

NOTE

WARNING

screw torque :10~12kgf
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NOTE

WARNING

screw torque :10~12kgf
kgfگشتاور مورد نیاز جهت بستن پیچ ها       10-12 می باشد
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نحوه قرارگیری دستگاه بر روی میز

1. مانیتور را بر روی میز قرار دهید و زاویه مناسب را تنظیم کنید.
یک فضای 100 میلیمتری )حداقل( را از دیوار برای تهویه مناسب، 

در نظر بگیرید.

2. آداپتور را به مانیتور وصل نمایید.

احتیاط
.خطر  کنید  جدا  را  برق  کابل  مانیتور  انتقال  یا  نصب  برای   •

شوک الکتریکی وجود دارد.
3. دکمه متحرک زیر مانتیور را فشار دهید تا دستگاه 

روشن شود.
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Mounting on a wall

For proper ventilation, allow a clearance of 100 mm on 
each side and from the wall. Detailed 
instructions are available from your dealer, see the  
optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and
Setup Guide.

If you intend to mount the Monitor set to a wall, attach 
Wall mounting interface (optional parts) to the back of 
the set.
When you install the Monitor set using a wall mounting 
interface (optional parts), attach it carefully so it will not
drop.
1If you use screw longer than standard, the monitor 

might be damaged internally. 
2If you use improper screw, the product might be dam-

aged and drop from mounted position. 
In this case, LG Electronics is not responsible for it. 

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

yDisconnect the power cord first, and then move 
or install the Monitor set. Otherwise electric 
shock may occur.
yIf you install the Monitor set on a ceiling or 

slanted wall, it may fall and result in severe 
injury. 
yUse only an authorized LG wall mount and 

contact the local dealer or qualified personnel.
yDo not over tighten the screws as this may 

cause damage to the Monitor set and void your 
warranty. 
yUse only screws and wall mounts that meet 

the VESA standard. Any damages or injuries by 
misuse or using an improper accessory are not 
covered by the warranty.
yScrew length from outer surface of back cover 

should be under 8mm. 

yUse the screws that are listed on the VESA 
standard screw specifications.
yThe wall mount kit will include an installation 

manual and necessary parts.
yThe wall mount bracket is optional. You can 

obtain additional accessories from your local 
dealer.
yThe length of screws may differ depending on 

the wall mount. Be sure to use the proper length.
yFor more information, refer to the instructions 

supplied with the wall mount.

NOTE

Back Cover

Wall mount Pad

Wall mount Pad
Back Cover

Standard screw

Max.8mm

Model20MK4 series22MK4 series
24MK4 series

Wall Mount (A x B)75  x 75
Standard screwM4
Number of screws4

Model27MK4 series
Wall Mount (A x B)100  x 100
Standard screwM4
Number of screws4

yWall Mount (A x B)

AB
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Mounting on a wall

For proper ventilation, allow a clearance of 100 mm on 
each side and from the wall. Detailed 
instructions are available from your dealer, see the  
optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and
Setup Guide.

If you intend to mount the Monitor set to a wall, attach 
Wall mounting interface (optional parts) to the back of 
the set.
When you install the Monitor set using a wall mounting 
interface (optional parts), attach it carefully so it will not
drop.
1If you use screw longer than standard, the monitor 

might be damaged internally. 
2If you use improper screw, the product might be dam-

aged and drop from mounted position. 
In this case, LG Electronics is not responsible for it. 
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yDisconnect the power cord first, and then move 
or install the Monitor set. Otherwise electric 
shock may occur.
yIf you install the Monitor set on a ceiling or 

slanted wall, it may fall and result in severe 
injury. 
yUse only an authorized LG wall mount and 

contact the local dealer or qualified personnel.
yDo not over tighten the screws as this may 

cause damage to the Monitor set and void your 
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yUse only screws and wall mounts that meet 

the VESA standard. Any damages or injuries by 
misuse or using an improper accessory are not 
covered by the warranty.
yScrew length from outer surface of back cover 

should be under 8mm. 

yUse the screws that are listed on the VESA 
standard screw specifications.
yThe wall mount kit will include an installation 

manual and necessary parts.
yThe wall mount bracket is optional. You can 

obtain additional accessories from your local 
dealer.
yThe length of screws may differ depending on 

the wall mount. Be sure to use the proper length.
yFor more information, refer to the instructions 

supplied with the wall mount.

CAUTION

NOTE

Back Cover

Wall mount Pad

Wall mount Pad
Back Cover

Standard screw

Max.8mm

Model20MK4 series22MK4 series
24MK4 series

Wall Mount (A x B)75  x 75
Standard screwM4
Number of screws4

Model27MK4 series
Wall Mount (A x B)100  x 100
Standard screwM4
Number of screws4

yWall Mount (A x B)
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اخطار 
به دستتان آسیب  که  نمایید  مانیتور دقت  زاویه  تنظیم  هنگام 

نرسد. 

نمایش  صفحه  کردن  لمس  مانیتوراز  زاویه  تنظیم  هنگام  در 
مانیتور اجتناب نمایید . 

پایه مانیتور را مانند شکل زیر نگیرید، چرا که ممکن است از پایه 
کفی جدا شده و به شما آسیب برساند. 

5
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y Always use genuine components to ensure safety and product performance.
y The product warranty will not cover damage or injury caused by the use of counterfeit components.
y It is recommend that use the supplied components.
y If you use generic cables not certified by LG, the screen may not display or there may be image noises.

y Note that the components may look different from those shown here.
y Without prior notice, all information and specifications in this manual are subject to change to improve the 

performance of the product.
y To purchase optional accessories, visit an electronics store or online shopping site or contact the retail store 

where you purchased the product.

CAUTION

NOTE

Supported Drivers and Software

Check the drivers and software supported by your product and refer to the manuals on the CD enclosed in the product 
package.

y Required and Recommended: You can download and install the latest version from the enclosed CD or from the 
LGE website (www.lg.com).
y Optional: You can download and install the latest version from the LGE website (www.lg.com).

Drivers and Software Installation Priority 20MK4 series

Monitor Driver Recommended O

OnScreen Control Recommended O

هشدار 

• برای جلوگیری از آسیب دیدن محصول از قطعات اصلی استفاده نمایید.
• آسیب های ناشی از استفاده از قطعات تقلبی شامل ضمانت نمی شود.

• پیشنهاد می شود از قطعات همراه دستگاه استفاده نمایید
•گر شما از کابل هایی عمومی استفاده می کنید که توسط ال جی تایید نشده باشد، ممکن است مانیتور شما فاقد تصویر یا تصویر نشان داده 

شده دارای ایراد باشد.

توجه 

• توجه داشته باشید که ممکن است قطعات داخل جعبه با قطعات در کاتالوگ متفاوت به نظر برسد.
• امکان دارد بدون اطالع قبلی کلیه اطالعات و مشخصات محصول در این دفترچه راهنما جهت بهبود عملکرد تغییر پیدا کند.

• جهت خرید وسایل جانبی محصول می توانید به فروشگاه محصوالت الکترونیک مربوط و یا سایت اینترنتی مورد نظر مراجعه کنید.

درایورها و نرم افزارهای پشتیبانی شده
WWW.LG.COM :جهت دریافت آخرین نرم افزار و اطالعات محصول به آدرس زیر مراجعه نمایید

WWW.LG.COM.ضمیمه شده را میتوانید از وب سایت دانلود کنید CD توصیه شده: آخرین ورژن •

نکته 
زاویه روی صفحه را می توان به جلو یا عقب از 5- درجه تا 20 

درجه برای راحتی، تنظیم نمود. 

 KENSINGTON استفاده از سیستم امنیتی
قرار  مانیتور  پشت  در   KENSINGTON امنیتی  دهنده  اتصال 
دارد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نصب و استفاده، به 
 KENSINGTON امنیتی  با سیستم  ارائه شده  راهنمای  کتابچه 
 HTTP://WWW.KENSINGTON.COM به  یا  کنید  مراجعه 

مراجعه کنید.
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y Always use genuine components to ensure safety and product performance.
y The product warranty will not cover damage or injury caused by the use of counterfeit components.
y It is recommend that use the supplied components.
y If you use generic cables not certified by LG, the screen may not display or there may be image noises.

y Note that the components may look different from those shown here.
y Without prior notice, all information and specifications in this manual are subject to change to improve the 
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where you purchased the product.
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LGE website (www.lg.com).
y Optional: You can download and install the latest version from the LGE website (www.lg.com).

Drivers and Software Installation Priority 20MK4 series
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• برای جلوگیری از آسیب دیدن محصول از قطعات اصلی استفاده نمایید.
• آسیب های ناشی از استفاده از قطعات تقلبی شامل ضمانت نمی شود.
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•گر شما از کابل هایی عمومی استفاده می کنید که توسط ال جی تایید نشده باشد، ممکن است مانیتور شما فاقد تصویر یا تصویر نشان داده 

شده دارای ایراد باشد.

توجه 

• توجه داشته باشید که ممکن است قطعات داخل جعبه با قطعات در کاتالوگ متفاوت به نظر برسد.
• امکان دارد بدون اطالع قبلی کلیه اطالعات و مشخصات محصول در این دفترچه راهنما جهت بهبود عملکرد تغییر پیدا کند.

• جهت خرید وسایل جانبی محصول می توانید به فروشگاه محصوالت الکترونیک مربوط و یا سایت اینترنتی مورد نظر مراجعه کنید.

درایورها و نرم افزارهای پشتیبانی شده
WWW.LG.COM :جهت دریافت آخرین نرم افزار و اطالعات محصول به آدرس زیر مراجعه نمایید

WWW.LG.COM.ضمیمه شده را میتوانید از وب سایت دانلود کنید CD توصیه شده: آخرین ورژن •

نکته 
استفاده از این سیستم امنیتی اختیاری می باشد. شما می توانید از 

این امکان برای اکثر لوازم الکترونیک خود بهره ببرید. 
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نصب روی دیوار

برای تهویه مناسب، اجازه دهید فضای 100 میلی متر در هر طرف 
و از سمت دیوار رعایت شود. جابه جایی، راهنمای نصب و راه اندازی 

براکت بر روی دیوار را ببینید.

دیوار  رابط  دهید،  قرار  دیوار  یک  روی  را  مانیتور  دارید  قصد  اگر 
نصب شده )قطعات اختیاری( را به مجموعه وصل کنید.

هنگام نصب مانیتور با استفاده از رابط نصب دیوار )قطعات اختیاری(، 
آن را به دقت متصل کنید تا مطمئن شوید دستگاه سقوط نکند.

1- اگر از پیچ بلندتر از استاندارد استفاده کنید، ممکن است مانیتور 
آسیب ببیند.

آسیب  است  ممکن  محصول  کنید،  استفاده  نادرست  پیچ  از  اگر   -2
دیده و از موقعیت نصب شده سقوط کند. در این مورد، شرکت 

مسئولیتی نخواهد داشت. 

13   نصب پایه دیواری 

EN
G

EN
G
LISH

Mounting on a wall

For proper ventilation, allow a clearance of 100 mm on 
each side and from the wall. Detailed 
instructions are available from your dealer, see the  
optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and
Setup Guide.

If you intend to mount the Monitor set to a wall, attach 
Wall mounting interface (optional parts) to the back of 
the set.
When you install the Monitor set using a wall mounting 
interface (optional parts), attach it carefully so it will not
drop.
1If you use screw longer than standard, the monitor 

might be damaged internally. 
2If you use improper screw, the product might be dam-

aged and drop from mounted position. 
In this case, LG Electronics is not responsible for it. 

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

yDisconnect the power cord first, and then move 
or install the Monitor set. Otherwise electric 
shock may occur.
yIf you install the Monitor set on a ceiling or 

slanted wall, it may fall and result in severe 
injury. 
yUse only an authorized LG wall mount and 

contact the local dealer or qualified personnel.
yDo not over tighten the screws as this may 

cause damage to the Monitor set and void your 
warranty. 
yUse only screws and wall mounts that meet 

the VESA standard. Any damages or injuries by 
misuse or using an improper accessory are not 
covered by the warranty.
yScrew length from outer surface of back cover 

should be under 8mm. 

yUse the screws that are listed on the VESA 
standard screw specifications.
yThe wall mount kit will include an installation 

manual and necessary parts.
yThe wall mount bracket is optional. You can 

obtain additional accessories from your local 
dealer.
yThe length of screws may differ depending on 

the wall mount. Be sure to use the proper length.
yFor more information, refer to the instructions 

supplied with the wall mount.

CAUTION

NOTE

Back Cover

Wall mount Pad

Wall mount Pad
Back Cover

Standard screw

Max.8mm

Model20MK4 series22MK4 series
24MK4 series

Wall Mount (A x B)75  x 75
Standard screwM4
Number of screws4

Model27MK4 series
Wall Mount (A x B)100  x 100
Standard screwM4
Number of screws4

yWall Mount (A x B)

AB

       هشدار 

• ابتدا کابل آداپتور را از مانیتور جدا نمایید سپس دستگاه را جابه 
جا کنید در غیر این صورت ممکن است شوک الکتریکی رخ 

دهد.
• اگر مانیتور را روی سقف و یا دیوار شیبدار نصب کنید ممکن 

است سقوط کند و باعث آسیب شدید شود.
• فقط از یک پایه نصب استاندارد جهت نصب پایه دیواری استفاده 

کنید.
• هرگونه آسیب به مانیتور که ناشی از نامناسب بسته شدن پیچ ها 

باشد شامل گارانتی نمی شود.
 VESA فقط از پیچ ها و پایه دیواری استفاده کنید که با استاندارد •
مطابقت دارند. هرگونه آسیب یا آسیب ناشی از سوءاستفاده 

یا استفاده از لوازم جانبی نامناسب شامل گارانتی نمی گردد.
میلی  از 8  باید کمتر  بیرونی پوشش پشت  از سطح  پیچ  • طول 

متر باشد.

استاندارد ذکر شده   VESA پیچ  پیچ هایی که در مشخصات  از   •
استفاده کنید.

الزم  قطعات  و  نصب  راهنمای  کتابچه  یک  شامل  دیواری  پایه   •
است.

• براکت دیواری اختیاری است. شما می توانید لوازم جانبی اضافی 
را از فروشنده محلی خود بدست آورید.

باشد.  متفاوت  دیوار  نصب  به  بسته  است  ممکن  پیچ ها  طول   •
مطمئن باشید که از طول مناسب استفاده کنید.

• برای کسب اطالعات بیشتر، به دستورالعمل های براکت دیواری 
مراجعه نمایید.
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Mounting on a wall

For proper ventilation, allow a clearance of 100 mm on 
each side and from the wall. Detailed 
instructions are available from your dealer, see the  
optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and
Setup Guide.

If you intend to mount the Monitor set to a wall, attach 
Wall mounting interface (optional parts) to the back of 
the set.
When you install the Monitor set using a wall mounting 
interface (optional parts), attach it carefully so it will not
drop.
1If you use screw longer than standard, the monitor 

might be damaged internally. 
2If you use improper screw, the product might be dam-

aged and drop from mounted position. 
In this case, LG Electronics is not responsible for it. 

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

yDisconnect the power cord first, and then move 
or install the Monitor set. Otherwise electric 
shock may occur.
yIf you install the Monitor set on a ceiling or 

slanted wall, it may fall and result in severe 
injury. 
yUse only an authorized LG wall mount and 

contact the local dealer or qualified personnel.
yDo not over tighten the screws as this may 

cause damage to the Monitor set and void your 
warranty. 
yUse only screws and wall mounts that meet 

the VESA standard. Any damages or injuries by 
misuse or using an improper accessory are not 
covered by the warranty.
yScrew length from outer surface of back cover 

should be under 8mm. 

yUse the screws that are listed on the VESA 
standard screw specifications.
yThe wall mount kit will include an installation 

manual and necessary parts.
yThe wall mount bracket is optional. You can 

obtain additional accessories from your local 
dealer.
yThe length of screws may differ depending on 

the wall mount. Be sure to use the proper length.
yFor more information, refer to the instructions 

supplied with the wall mount.

CAUTION

NOTE

Back Cover

Wall mount Pad

Wall mount Pad
Back Cover

Standard screw

Max.8mm

Model20MK4 series22MK4 series
24MK4 series

Wall Mount (A x B)75  x 75
Standard screwM4
Number of screws4

Model27MK4 series
Wall Mount (A x B)100  x 100
Standard screwM4
Number of screws4

yWall Mount (A x B)

AB

نکته
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نحوه استفاده از مانیتور
اتصال به کامپیوتر

• مانیتور شما دارای قابلیت PLUG & PLAY می باشد.
 PLUG & PLAY یک مانیتور که توسط کاربر به کامپیوتر متصل 
یا  دستگاه  پیکربندی  به  نیاز  بدون  و  می کند  شناسایی  را  شده 

مداخله کاربر،  به آن متصل می شود.

D-SUB اتصال

انتقال ویدیوی آنالوگ از کامپیوتر شما به مجموعه مانیتور. رایانه 
و مانیتور را با کابل سیگنال D-SUB 15 پین وصل کنید همانطور 

که در تصاویر زیر نشان داده شده است.
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته 
 DSUB کابل  اتصال  مکینتاش جهت  تبدیل  از  مطابق تصویر ذیل 

استفاده نمایید .

• اداپتور مک
اتصال دهنده جدا  اپل یک آداپتور  کامپیوتر های  از  استفاده  در 

احتیاج است.

HDMI ارتباط

با استفاده از این ارتباط می توان  تصاویر با کیفیت و صدای عالی 
از طریق رایانه به مانیتور انتقال داد.
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته
با رایانه  ارتباط  نامناسب در   HDMI از کابل  استفاده  در صورت 
توصیه  کابل  از  لذا  باشد  تصویر  فاقد  شما  مانیتور  است  ممکن 

شده در ذیل استفاده نمایید.
کابل HDMI سرعت باال که با HDCP مانیتور سازگار باشد.
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته 
خود  مانیتور  در  کامپیوتر  دو  از  می خواهید  شما  که  هنگامی 
استفاده کنید، لطفا کابل مانیتور )D-SUB / DVI-D / HDMI( را 

به ترتیب در مجموعه مانیتور وصل کنید.
اگر مانیتور را در حالی که سرد است روشن کنید ، صفحه نمایش 

ممکن است سوسو بزند. این امر طبیعی است.
بعضی نقاط قرمز، سبز یا آبی ممکن است بر روی صفحه ظاهر 

شوند. این طبیعی است.
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AV اتصال به دستگاه های

HDMI اتصال
دستگاه های  از  را  دیجیتال  و صوتی  ویدئویی  سیگنال های  اتصال،  این 
AV به مانیتور انتقال می دهد. دستگاه AV خود را به مانیتور با کابل 

HDMI وصل کنید همانطور که در زیر نشان داده شده است.
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته 
ممکن است اگر از کابل HDMI مخصوص رایانه استفاده کنید سازگار 

نباشد.
لوگوی مخصوص است  تایید شده که دارای   HDMI کابل  از یک   •
استفاده کنید اگر از کابل تایید شده استفاده نشود، ممکن است تصویر 

نمایش داده نشود و یا خطای اتصال ایجاد کند.
• انواع کابل HDMI توصیه شده:

-HIGH-SPEED HDMI/ CABLE
-HIGH-SPEED HDMI/ CABLE WITH ETHERNET

اتصال لوازم جانبی

اتصال هدفون

لوازم جانبی را از طریق پورت هدفون به مانیتور وصل کنید. در زیر 
یک مثال نشان داده شده است.
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته 
دستگاه های جانبی به طور جداگانه فروخته می شوند.

اگر از هدفون های زاویه دار استفاده می کنید، ممکن است باعث ایجاد 
مشکالتی در اتصال یک دستگاه خارجی دیگر به مانیتور شود. بنابراین، 

توصیه می شود از هدفون های مستقیم استفاده کنید.

با توجه به تنظیمات صوتی کامپیوتر و دستگاه های خارجی، ممکن   •
است قابلیت های هدفون و بلندگو محدود شود.



15

تنظیمات دستگاه
فعال کردن منوی اصلی

1 دکمه ی متحرک در پایین مانیتور را فشار دهید.
2 گزینه های تنظیم را به باال / پایین )▲ / ▼( و چپ / راست )► / ◄( حرکت دهید.

3 برای بستن منوی اصلی یک بار دیگر دکمه ی متحرک را فشار دهید.

15
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1 Press the joystick button on the bottom of the monitor.

2 Move the joystick up/down (▲/▼) and left/right(◄/►) to set the options.

3 Press the joystick button once more to close the main menu.

CUSTOMIZING SETTINGS
Activating the Main Menu

Picture Mode

Joystick Button

Button Menu Status Description

Picture Mode

Main menu disabled Enables the main menu. 

Main menu enabled Close the main menu.
(Long press the button to turn off the monitor)

Picture Mode

◄
Main menu disabled Adjusts the monitor volume level. (for HDMI only)

Main menu enabled Enters the input features.

►
Main menu disabled Adjusts the monitor volume level. (for HDMI only)

Main menu enabled Enters the Settings feature.

Picture Mode

▲
Main menu disabled Displays the information on the current input.  

Main menu enabled Turns off the monitor.

▼
Main menu disabled Displays the information on the current input.  

Main menu enabled Enters the picture mode feature. (for HDMI only)

Settings

Main Menu Features

Main Menu Description

Settings Configures the screen settings.

Picture Mode Select picture mode to achieve the best display ef-
fect.

Input  Sets input mode.

Power Off Turns off the monitor.

Exit Exits the main menu.

(for HDMI only)  

توضیحاتمنوی اصلی

)Settings( تنظیمات صفحه را مشخص میکندتنظیمات

)Picture Mode( انتخاب بهترین مد تصویر مورد حالت تصویر
نظر کاربر

)Input( انتخاب ورودیورودی

)Power Off( خاموش کردن مانیتورخاموش

)Exit( خروج از منوی اصلیخروج

1 دکمه ی متحرک در پایین مانیتور را فشار دهید.
2 گزینههای تنظیم را به باال / پایین )▲ / ▼( و چپ / راست )◄ / ►( حرکت دهید.

3 برای بستن منوی اصلی یک بار دیگر دکمهی متحرک را فشار دهید.

تنظیمات دستگاه

فعال کردن منوی اصلی

دکمه متحرک 

گزینه های منوی اصلی 
توضیحاتمنوی اصلی

)Settings( تنظیمات مانیتور در این منو وجود داردتنظیمات

)Picture Mode( حالت تصویر
با استفاده از این گزینه می توانید حالت 

تصویر مورد نظر را انتخاب نمایید.

)Auto( تنظیم خودکار
با استفاده از این گزینه، مانیتور تصویر 
را به صورت خودکار تنظیم می نماید.

)Power Off( خاموش کردن مانیتورخاموش

)Exit( خروج از منوی اصلیخروج

در حالت HDMI صدای مانیتور را تنظیم میکند
انتخاب ورودی

در حالت HDMI صدای مانیتور را تنظیم 
تغییر تنظیامت منو

منایش اطالعات سیگنال ورودی

منایش اطالعات سیگنال ورودی
در ورودی HDMI ، میتوان حالت های تصویر را انتخاب منود

گزینه های منوی اصلی

)HDMI فقط برای ورودی(        
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 تنظیمات دستگاه

توضیحاتتنظیمات- تنظمات سریع

تنظیم روشنایی و کنتراست تصویرروشنایی

کنتراست

تنظیم صدای سیستمصدا

 : در منوی صدا با حرکت دکمه متحرک به پایین می توانید 
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته 
صدای دستگاه را خاموش / فعال کنید. 

توضیحاتتنظیمات- ورودی

حالت ورودی را انتخاب کنیدلیست ورودی

ابعاد تصویر را انتخاب کنیدنسبت ابعاد

صفحه 
گسترده

بدون در نظر گرفتن ورودی سیگنال ویدئویی، ویدئو را 
در صفحه گسترده نمایش می دهد

ویدئو را با توجه به نسبت ابعاد ورودی سیگنال آن نمایش اصلی
می دهد.
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته: 

ممکن است این گزینه در برخى از مدل ها موجود نباشد
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تنظیمات سیستم 

تنظیمات- 
تصویر

توضیحات

با استفاده از این گزینه ، کاربر می تواند تنظیمات دلخواه را انجام دهد.دلخواهحالت تصویر

این حالت برای مطالعه تعیین شده است، شما می توانید روشنایی صفحه را از مطالعه
طریق منو تنظیم نمایید.

این حالت برای مشاهده عکس بهینه سازی شده است.عکس

این حالت برای نمایش فیلم بهینه سازی شده است.سینما

این گزینه برای افرادی است که توانایی تشخیص سبز و قرمز را ندارند. این تضعیف رنگ
گزینه تمایز این دو رنگ را آسان میکند. 

این حالت برای بازی بهینه سازی شده است.بازی

روشنایی تصویر را تنظیم میکند. روشناییتنظیم تصویر

کنتراست تصویر را تنظیم میکند.کنتراست

وضوح تصویر را تنظیم می کند.وضوح

وقتی کاربر تصاویر شفاف می خواهد با استفاده از این گزینه باالوضوح باال
کیفیت تصویر نمایش داده شده بهینه سازی می شود.

وقتی کاربر حالت های بین باال و پایین را می خواهد با استفاده متوسط
از این گزینه کیفیت تصویر نمایش داده شده برای مشاهده 

بهینه سازی می شود.

کاربر پایین که  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  زمانی  حالت  این 
تصاویر صاف و طبیعی را خواستار باشد ، در این حالت تصویر 

برای این مد بهینه می شود

این گزینه برای استفاده روزانه مورد استفاده قرار می گیرد، خاموش
SUPER RESOLUTION در این حالت خاموش است.

سطح افست را تنظیم می کند )فقط برای HDMI(.سطح سیاهی
*   Offset: به عنوان یک مرجع برای یک سیگنال ویدئویی می باشد، این 

تاریک ترین رنگ است که مانیتور می تواند نمایش دهد

نسبت کنتراست کنونی صفحه را حفظ می کند.باال

سطح سیاه و سفید را کاهش می دهد و سطوح سفید را از پایین
نسبت کنتراست کنونی صفحه افزایش می دهد.

DFCروشنایی را به صورت خودکار با توجه به صفحه تنظیم روشن
می کند.

ویژگی DFC را غیرفعال می کندخاموش
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته 
• تنظیمات سطح سیاهی برای کاربر با مشکالت ضعف دید رنگ است. در صورت عدم نیاز به این حالت، لطفا این عملکرد را 

خاموش کنید.
• تنظیمات سطح سیاهی نمی تواند رنگ برخی از تصاویر را تشخیص دهد.
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با توجه به تصاویر نمایش داده شده در مانیتور، مقدار زمان پاسخ گویی را تنظیم نمایید.زمان پاسخ دهی تنظیم بازی 
برای یک محیط عادی، توصیه می شود که از سریع استفاده کنید.

برای یک تصویر سریع در حال حرکت، توصیه می شود که از سریع تر استفاده کنید.
تنظیم سریع تر ممکن است باعث چسباندن تصویر شود

زمان پاسخ سریعتر را تنظیم می کندسریعتر

زمان پاسخ سریع را تنظیم می کندسریع

زمان پاسخ نرمال را تنظیم می کندنرمال

این گزینه برای غیرفعال کردن این حالت می باشد.خاموش 

با هماهنگ سازی فرکانس عمودی سیگنال ورودی با سیگنال خروجی، تصاویر هماهنگ و    مدل
طبیعی را فراهم می کند.

هشدار
.HDMI :رابط پشتیبانی شده •

•کارت گرافیک پشتیبانی شده: کارت گرافیکی که از FreeSync AMD پشتیبانی می کند 
ضروری است.

• نسخه پشتیبانی شده: اطمینان حاصل کنید که کارت گرافیک به آخرین درایور ارتقا داده شده است.
 http://www.amd.com/ در AMD برای اطالعات بیشتر و مورد نیاز، به وب سایت •

FreeSync مراجعه کنید

عملکرد FreeSync روشن است. روشن

عملکرد FreeSync خاموش است.خاموش

استابالیزر سیاه:استابالیزر سیاه
شما می توانید کنتراست سیاه را کنترل کنید تا دید بیشتری در صفحه های تاریک داشته باشید.

افزایش مقدار تثبیت کننده سیاه، سطح خاکستری کم روی صفحه را افزایش می دهد.
)شما می توانید اشیاء را در صفحه نمایش های تاریک به راحتی تشخیص دهید.(

کاهش مقدار تثبیت کننده سیاه، سطح خاکستری پایین و کنتراست دینامیکی روی صفحه را 
افزایش می دهد.

در بازی های تیر اندازی ، در مرکز صفحه نمایش نشانگر قابل مشاهده می باشد.نشانه گذاری

کاربران می توانند نشانه گذاری را که از محیط بازی خود در میان چهار نشانه متفاوت هستند، 
انتخاب کنند.

 هنگامی که مانیتور خاموش است یا وارد حالت ذخیره انرژی می شود، این ویژگی به طور 
خودکار خاموش می شود.

مقدار باالتر گاما، تصویر تیره تر می شود. به همین ترتیب، مقدار مد1، مد2، مد3گاماتنظیم رنگ
گاما پایین تر، تصویر روشن تر می شود.

اگر الزم نیست که تنظیمات گاما را تنظیم کنید، حالت 4 را انتخاب مد4 
کنید.

رنگ پیش فرض تصویر کارخانه را انتخاب می کند.دمای رنگ
گرم: رنگ صفحه را به رنگ قرمز تبدیل می کند.

معمولی: رنگ صفحه را بین رنگ قرمز و آبی تنظیم می کند.
سرد: رنگ صفحه را به رنگ آبی رنگ تنظیم می کند.

سفارشی: کاربر می تواند با سفارشی سازی آن را به قرمز، سبز یا آبی تنظیم کند

شما می توانید با استفاده از رنگ قرمز، سبز و آبی رنگ را تنظیم کنیدقرمز/سبز/ آبی

27GQ50F  

24GQ50F  
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تنظیم 
پیکربندی

حرکت تصویر به چپ و راستافقی

حرکت تصویر به باال و پایین عمودی

برای کاهش خط های عمودی پس زمینه تصویر استفاده می شود و همچنین اندازه صفحه پالس
نمایش افقی نیز تغییر خواهد نمود.

برای تنظیم فوکوس نمایشگر، این آیتم به شما اجازه می دهد هر گونه نویز افقی را حذف فاز
کنید و شخصیت های تصویر را واضح تر و دقیق تر کنید.

کاربر می تواند رزولوشن مورد نظر را تنظیم کند.این گزینه تنها زمانی فعال می شود که رزولوشن صفحه در رایانه شما رزولوشن
در موارد زیر تنظیم شده باشد

نکته: این عملکرد تنها زمانی فعال می شود که رزولوشن صفحه در رایانه شما در موارد زیر تنظیم شده باشد، به جز اینکه 
رزولوشن رایانه شخصی را اشتباه انتخاب کند.

1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768 ،خاموش

22MK4 24 سریMK4 27 سریMK4 1280  سریx960, 1600x900 ،خاموش

22MK4 24 سریMK4 27 سریMK4  1440  سریx900, 1600x900 ،خاموش

بازگردانی 
تنظیمات

آیا مایلید تنظیمات را به حالت اولیه بازگردانی کنید.  

انتخاب را لغو می کندخیر

بازگشت به تنظیمات اولیهبله

تنظیمات 

توضیحات تنظیمات - کلی

با استفاده از این گزینه می توان زبان مورد نظر را انتخاب نمود.زبان

صرفه جویی در انرژی با استفاده از عملکرد با باالذخیره انرژی هوشمند
SMART ENERGY SAVING ثبات باال

صرفه جویی در انرژی با استفاده از عملکرد با پایین
SMART ENERGY SAVING ثبات پایین

ویژگی SMART ENERGY SAVING را غیرفعال خاموش
می کند.

مانیتور به طور خودکار بعد از یک دوره مشخص به حالت آماده به کار می رودآماده به کار خودکار

OSD این حالت از وارد شدن کلید های اشتباه جلوگیری می کند.قفل

ویژگی غیر فعال است. روشن

نکته : تمام عملکرد به استثنای حالت قفل OSD، روشنایی، کنتراست، ورودی، اطالعات و 
صدا غیر فعال است.

ویژگی فعال است. خاموش

اطالعات مدل، شماره سریال، مجموع روشنایی زمان ، رزولوشن نمایش داده خواهد شد.اطالعات

ایا مایل هستید تنظیمات کارخانه بازگردانی شود؟بازگردانی تنظیمات

انتخاب خود را لغو کنیدخیر

بازگشت به تنظیمات اولیهبله 
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yWhen you want to use two PC in our Monitor, 
please connect the signal cable(D-SUB/DVI-D/
HDMI) respectively in Monitor set.
yIf you turn the Monitor set on while it is cold, the 

screen may flicker. This  is normal.
ySome red, green, or blue spots may appear on the 

screen. This is normal.

USING THE MONITOR SET

Connecting to a PC

yYour Monitor set supports Plug & Play*. 
*Plug & Play:  A PC recognizes a connected device 
that users connect to a PC and turn on, without 
device configuration or user intervention.

HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from 
your PC to the Monitor set. Connect the PC and the 
Monitor set with the HDMI cable as shown in the following
illustrations.

D-SUB connection

Transmits analog video from your PC to the Monitor set.
Connect the PC and the Monitor set with the supplied 
D-sub 15 pin signal cable as shown in the following 
illustrations.

 yIf you use HDMI PC, it can cause compatibility problem.
yUse a certified cable with the HDMI logo attached. If

you do not use a certified HDMI cable, the screen may
not display or a connection error may occur.
yRecommended HDMI cable types

- High-Speed HDMI®/TM Cable 
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet

NOTE

NOTE

NOTE

yMac adapter
For Apple Macintosh use, a separate plug adapter
is needed to change the 15 pin high density (3 
row) D-SUB VGA connector on the supplied cable
to a 15 pin 2 row connector.

yWhen using a D-Sub signal input cable connector 
for Macintosh

نکته 
 SMART ENERGY این مقدار در پنل ها متفاوت می باشد، اگر گزینه  انرژی بستگی به پنل دارد،  • مقدار صرفه جویی در 

SAVING در حالت باال یا پایین باشد ، روشنایی مانیتوربسته به منبع می تواند کم یا زیاد باشد. 
• در صورت عدم استفاده از منو ، این مانیتور پس از 4 ساعت خاموش می شود.

• برای اینکه این حالت غیر فعال شود، گزینه "OFF" را در منوی OSD "حالت آماده به کار خودکار" تغییر دهید.
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رفع مشکالت 
لطفا قبل از تماس با واحد خدمات ، موارد ذیل را بررسی نمایید. 

تصویری مشاهده نمی شود

• بررسی کنید و ببینید که کابل آداپتور به درستی وصل شده است.آیا کابل آداپتور به مانیتور متصل است؟

آیا شما پیام “خارج از محدوده” را روی 
صفحه می بینید؟

•     این پیام زمانی که سیگنال از کامپیوتر )کارت گرافیک( خارج از محدوده فرکانس افقی 
یا عمودی صفحه نمایش  باشد، ظاهر می شود. بخش »مشخصات« این راهنما را ببینید و 

دوباره صفحه نمایش خود را تنظیم کنید

پیام "NO SIGNAL” را بر روی صفحه 
نمایش یا صفحه سیاه مشاهده می شود؟

• پس از اینکه مانیتور روی "NO SIGNAL" قرار گرفت، مانیتور به حالت DPM می رود.
• هنگامــی کــه کابــل ارتباطــی بیــن کامپیوتــر و مانیتــور قطــع شــده باشــد ایــن پیــام نشــان 

داده خواهــد شــد ، وضیعــت کابــل را بررســی نماییــد.
• وضعیت کامپیوتر را بررسی کنید.

برخی از عملکردها در OSD قابل کنترل نیستند

ــان امکان انتخاب برخی از منو ها در OSD وجود ندارد؟ ــر زم ــای OSD را در ه ــد کنترل ه ــما می توانی • ش
بــا ورود بــه منــو OSD تغییــر دهیــد یــا خامــوش کنیــد.
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TROUBLESHOOTING

Check the following before calling for service.
No image appears

Is the power cord of the display 
connected?

yCheck and see if the power cord is connected properly to the power outlet.

Do you see an "Out of Range" 
message on the screen?

yThis message appears when the signal from the PC (video card) is out of horizontal
or vertical frequency range of the display. See the 'Specifications' section of this
manual and configure your display again.

Do you see a "NO SIGNAL" message 
on the screen or black screen? 

yAfter the monitor is on "NO SIGNAL", the monitor goes to DPM mode. 
yThis is displayed when the signal cable between the PC and the monitor is 

missing or disconnected. Check the cable and reconnect it.
yCheck PC status.

Can't you control some functions in OSD?

Can't you select some menu in
OSD?

yYou can unlock the OSD controls at any time by entering the OSD lock menu and
changing items to off.

yCheck Control Panel ► Display ► Settings and see if the frequency or the resolution were changed.  If yes, readjust the
video card to the recommend resolution.
yIf the recommended resolution (optimal resolution) is not selected, letters may be blurred and the screen may be dimmed,

truncated or biased. Make sure to select the recommend resolution.
yThe setting method can differ by computer and O/S (Operation System), and resolution mentioned above may 

not be supported by the video card performance. In this case, please ask to the computer or the video card 
manufacturer.
yKeep proper posture when using the monitor, otherwise the screen may not be optimized.

CAUTION

The screen is flickering.

Did you select the recommended 
resolution?

y22MK4 series24MK4 series27MK4 seriesIf the selected resolution is 
HDMI 1080i 60/50 Hz, the screen may be flickering. Change the resolution 
to the recommended resolution 1080P.

Display image is incorrect

The screen color is mono or abnormal.yCheck if the signal cable is properly connected and use a screwdriver to fasten if
necessary.
yMake sure the video card is properly inserted in the slot.
ySet the color setting higher than 24 bits (true color) at Control Panel►Settings.

The screen blinks.yCheck if the screen is set to interlace mode and if yes, change it to the recommend
resolution.

Do you see an "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" message?

Have you installed the display driver?yBe sure to install the display driver from the display driver CD (or diskette) 
that comes with your display. Or, you can also download the driver from our 
website: http://www.lg.com.
yMake sure to check if the video card supports Plug&Play function.

هشدار
• تنظیمات تصویر را در کنترل پنل رایانه بررسی نمایید و ببینید که فرکانس یا رزولوشن تغییر کرده است. اگر بله، کارت گرافیک را با رزولوشن تنظیم کنید.

• اگر رزولوشن توصیه شده )رزولوشن بهینه( انتخاب نشده باشد، حروف ممکن است مبهم باشند و صفحه نمایش ممکن است کم رنگ، و حروف می تواند کوتاه 
و یا حاشیه ای باشد. مطمئن شوید که رزولوشن توصیه شده را انتخاب کنید.

• روش تنظیم می تواند با کامپیوتر و O / S )سیستم عملیاتی( متفاوت باشد، و عملکرد رزولوشن کارت گرافیک ممکن است توسط رزولوشن ذکر شده در باال 
انجام نشود. در این مورد، لطفا از سازنده رایانه یا سازنده کارت ویدیو کمک بگیرید.

• هنگام استفاده از مانیتور، موقعیت مناسب را حفظ کنید، در غیر این صورت صفحه ممکن است بهینه نشود.

تصویر نمایش داده شده صحیح نیست

رنگ صفحه نمایش یکنواخت یا غیر 
طبیعی است

• بررسی کنید که آیا کابل سیگنال به درستی وصل شده است یا خیر.
• اطمینان حاصل کنید که کارت گرافیک به درستی در رایانه قرار داده شده است.

• جهت انتخاب حالت بیشتر از 24 بیت در تصویر می توانید به قسمت تنظیمات 
تصویر در کنترل پنل رایانه بروید.

• بررسی کنید که آیا صفحه نمایش به حالت interlace تنظیم شده است و اگر تصویر چشمک می زند
بله، آنرا به رزولوشن توصیه شده تنظیم کنید.

آیا یک پیغام "مانیتور )Unrecognized Monitor، Plug & Play )VESA DDC یافت شده” را می بینید؟

• اطمینــان حاصــل کنیــد کــه درایــور صفحــه نمایــش را از CD درایــور آیا درایور صفحه نمایش را نصب کرده اید؟
صفحــه نمایــش )یــا دیســکت( کــه بــا صفحــه نمایــش شــما همــراه 
اســت نصــب کرده ایــد. یــا شــما همچنیــن مــی توانیــد درایــور را از 

.http://www.lg.com :وب ســایت دانلــود کنیــد

• بررسی کنید که آیا کارت گرافیک از عملکرد Plug & Play  پشتیبانی می کند.

آیا صفحه نمایش سوسو می زند؟

برای سری 22MK4 سری 24MK4 سری 27MK4 اگر رزولوشن آیا رزولوشن توصیه شده را انتخاب کردید؟
انتخاب شده HDMI 1080i   60/50 Hz باشد، صفحه نمایش 

ممکن است سوسو بزند. رزولوشن را به 1080P توصیه شده 
تغییر دهید.
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مشخصات 

TFT )ترانزیستور فیلم نازک(مدلصفحه نمایش ال سی دی

LCD صفحه نمایش مایع کریستال

mm ×0.307mm 0.3177اندازه پیکسل

(x 1080 @ 144 Hz (HDMI) 1920بیشترین رزولوشنرزولوشن

1920 x 1080 @ 144 Hz (HDMI)

x 1080 @ 165 Hz (DP) 1920رزولوشن توصیه شده

kHz  to 61 kHz 30 فرکانس افقیسیگنال ویدئو

HDMIفرکانس عمودی
- PC: 56 Hz  75 تا Hz

- AV: 50 Hz   61  تا Hz
D-SUB: 56 Hz   75  تا Hz

جداگانه همگام سازی، دیجیتال.همزمان سازی

HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUTاتصال ورودی

V DC 0.8 A 19برق ورودی

در حالت روشن: 13 وات مصرف برق
0.3W ≤ حالت خواب

0.3W ≤ حالت خاموش

    خروجىV DC 1.74 A 19آداپتور برق

0 تا 40 درجه سانتیگراددما و رطوبت محیط کارکردشرایط محیط زیستی
کمتر از ٪80

C°20- تا C°60دما و رطوبت محیط انبار
کمتر از ٪85

ابعاد مانیتور طول – عرض- ارتفاعابعاد

mm x 366/5 mm x 181/9 mm 463/8با پایه

mm x 276/4 mm x 38/4 mm 463/8بدون پایه

2/3 کیلو گرمبا پایهوزن بدون بسته بندی

2/0 کیلو گرمبدون پایه

5- تا 20 درجهزاویه چرخش 

مشخصات محصول نشان داده شده در باال ممکن است به دلیل ارتقاء محصول بدون اطالع قبلی تغییر کند.
* میزان مصرف برق می تواند با شرایط کاری و تنظیم مانیتور متفاوت باشد.

* میزان مصرف انرژی در حالت روشن با استاندارد آزمون LGE محاسبه شده است. )الگوی کامل سفید، حداکثر رزولوشن(. 

27GQ50F  

 165 Hz (DisplayPort)

 165 Hz (DisplayPort)

1920 x 1080 @ 144 Hz (HDMI)



22

مشخصات 
24GQ50F مدل

TFT )ترانزیستور فیلم نازک(مدلصفحه نمایش ال سی دی

LCD صفحه نمایش مایع کریستال

mm × 0.24795 mm 0.24795اندازه پیکسل

x 1080 @ 144 Hz (HDMI) 11920بیشترین رزولوشنرزولوشن

رزولوشن توصیه شده

HDMI:30 kHz to 85 kHzفرکانس افقیسیگنال ویدئو

D-SUB:30 kHz to 83 kHz

HDMIفرکانس عمودی
- PC: 56 Hz  75 تا Hz

- AV: 50 Hz   61  تا Hz
D-SUB: 56 Hz   75  تا Hz

جداگانه همگام سازی، دیجیتال.همزمان سازی

HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUTاتصال ورودی

  V DC 0.8 A 19 یا  V DC 1.3 A 19 برق ورودی

در حالت روشن: 13 واتمصرف برق
0.3W ≤ حالت خواب

0.3W ≤ حالت خاموش

خروجی V DC 1.3 A 19آداپتور برق 

0 تا 40 درجه سانتیگراددما و رطوبت محیط کارکردشرایط محیط زیستی

کمتر از ٪80

C°20- تا C°60دما و رطوبت محیط انبار

کمتر از ٪85

ابعاد مانیتور طول – عرض- ارتفاعابعاد

mm x 395/8 mm x 181/9 mm 509/6با پایه

mm x 305/7 mm x 38/5 mm 509/6بدون پایه

2/4 کیلو گرمبا پایهوزن بدون بسته بندی

2/1 کیلو گرمبدون پایه

مشخصات محصول نشان داده شده در باال ممکن است به دلیل ارتقاء محصول بدون اطالع قبلی تغییر کند.
* میزان مصرف برق می تواند با شرایط کاری و تنظیم مانیتور متفاوت باشد.

* میزان مصرف انرژی در حالت روشن با استاندارد آزمون LGE محاسبه شده است )الگوی کامل سفید، حداکثر رزولوشن(. 

11920 x 1080 @ 165 Hz (DisplayPort)

1920 x 1080 @ 144 Hz (HDMI)
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D-SUB / HDMI PC Timing مد نمایش ( رزلوشن) 

HDMI PC Timing

)KHz)

)KHz)

)Hz)

)Hz)

27GQ50F مدل 

24GQ50F مدل 
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