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To urządzenie cyfrowe klasy B FCC jest zgodne z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi 

urządzeń powodujących zakłócenia (Interference-Causing Equipment Regulations of 

Canada). 

 

 

Zgodność z FCC 
Urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może 

powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, w tym 

takie, które powodują niepożądane rezultaty. UWAGA: Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia ograniczenia 

dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono w celu 

zapewnienia stosownego zabezpieczenia przez szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejszy sprzęt 

generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowych, i w przypadku instalacji oraz stosowania 

niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej. Jednak brak wszelkich 

gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje uciążliwe zakłócenia 

odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając odbiornik telewizyjny i radiowy, użytkownik może 

podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący sposób: 

Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej. 

• Zwiększenie odstępu pomiędzy sprzętem i odbiornikiem.  

• Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie, niż ten do którego jest podłączony odbiornik. 

• Konsultacje ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

Jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje, mogą doprowadzić do pozbawienia 

użytkownika prawa do korzystania ze sprzętu i utraty gwarancji. 
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WEEE 
Informacje dla użytkowników dotyczące wszystkich krajów Unii Europejskiej 

 

Taki symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt, po 

zakończeniu okresu użytkowania, powinien być usuwany oddzielnie od zwykłych odpadów z 

gospodarstw domowych. Prosimy uprzejmie pamiętać, że na użytkowniku ciąży odpowiedzialność za

przekazywanie sprzętu elektronicznego do likwidacji w ośrodkach recyklingu, aby przyczynić się do 

oszczędzania zasobów naturalnych. Każdy kraj w Unii Europejskiej powinien posiadać swe ośrodki 

zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. W celu uzyskania informacji o 

miejscach przekazywania odpadów do recyklingu należy skontaktować się miejscowymi ośrodkami 

gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo ze sprzedawcą, u którego sprzęt 

został zakupiony. 

Hg 
Usuwanie lampy 

 

LAMPY wewnątrz tego produktu zawierają rtęć i muszą być przetworzone lub usunięte w sposób 

zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym. Dalsze informacje można uzyskać w witrynie 

organizacji sojuszu przemysłu elektronicznego pod adresem www.eiae.org; konkretne informacje 

dotyczące usuwania lampy można uzyskać pod adresem www.lamprecycle.org. 

Vermont — dyrektywa Hg 

Tytuł 10: Konserwacja i rozwój 

Rozdział 164: KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE RTĘCIĄ 

§ 7106. Oznaczanie etykietą produktów zawierających rtęć 

 

Zawiera rtęć, usuwanie należy wykonać prawidłowo  
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 

Symbole używane w tym podręczniku 

 

Ta ikona oznacza potencjalne niebezpieczeństwo, które może spowodować obrażenia ciała lub 

uszkodzenie produktu. 

 
Ta ikona oznacza ważne informacje dotyczące obsługi i serwisowania. 

Uwaga 
• Podręcznik ten należy uważnie przeczytać przed rozpoczęciem używania monitora LCD i należy zachować 

go do wykorzystania w przyszłości. 

• Specyfikacje produktu i inne informacje przedstawione w podręczniku użytkownika służą wyłącznie jako 

odniesienie. Wszystkie informacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Zaktualizowane treści 

można pobrać z witryny sieci Web, pod adresem http://www.agneovo.com. 

• W celu rejestracji online należy przejść do witryny http://www.agneovo.com. 

• Aby zabezpieczyć prawa klienta, nie należy usuwać żadnych naklejek z monitora LCD. Zrobienie tego może 

wpłynąć na wygaśnięcie okresu gwarancji. 

Ostrzeżenia dotyczące ustawiania 

 

Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, wyloty ciepłego 

powietrza lub bezpośrednie światło słoneczne. 

 

Nie należy zakrywać ani blokować otworów wentylacyjnych obudowy. 

 

Monitor LCD należy ustawić na stabilnej powierzchni. Nie należy umieszczać monitora LCD w 

miejscach, gdzie będzie narażony na wibracje lub wstrząsy. 

 

Monitor LCD należy umieścić w miejscu o odpowiedniej wentylacji. 

 

Nie należy umieszczać monitora LCD na zewnątrz. 

 

Nie należy umieszczać monitora LCD w miejscach zakurzonych lub wilgotnych. 

 

Nie wolno wylewać płynów ani wkładać ostrych przedmiotów do monitora LCD przez otwory 

wentylacyjne. Zrobienie tego może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie monitora 

LCD. 
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Ostrzeżenia dotyczące używania 

 Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z monitorem LCD. 

 
Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu monitora LCD i być łatwo dostępne. 

 

Jeśli z monitorem LCD używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór prądu 

podłączonych do niego urządzeń nie przekracza wartości znamionowych przedłużacza. 

 

Nie wolno niczego ustawiać na przewodzie zasilającym. Nie należy umieszczać monitora LCD w 

miejscach, gdzie przewód będzie narażony na nadeptywanie. 

 

Jeśli monitor LCD nie będzie przez dłuższy czas używany, należy odłączyć przewód zasilający od 

gniazda zasilania. 

 

Aby odłączyć przewód zasilający, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za 

przewód; może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 

 

Nie należy odłączać ani dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami. 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

Należy odłączyć od gniazda przewód zasilający i przekazać urządzenie do naprawy 

wykwalifikowanemu personelowi serwisu po wystąpieniu następujących okoliczności: 

• Po uszkodzeniu przewodu zasilającego. 

• Jeśli monitor LCD został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa. 

• Jeśli monitor LCD emituje dym lub wyraźny zapach. 

  

 Nie zaleca się montażu sufitowego lub montażu na dowolnej innej poziomej powierzchni nad 

poziomem głowy. 

 

  

 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

Nieprawidłowa instalacja wyświetlaczy może spowodować niepożądane konsekwencje, a 

szczególnie obrażenia ludzi i uszkodzenie własności. AG Neovo nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, za wykonanie bez wcześniejszej konsultacji z AG Neovo nieprawidłowej 

instalacji włącznie, ale nie tylko z montażem sufitowym lub za szkody wynikające z używania 

nieprawidłowej konstrukcji systemu.  
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Czyszczenie i konserwacja 

 

Monitor LCD wyposażony jest w Szkło optyczne NeoV™. Do czyszczenia szklanej powierzchni i 

obudowy należy używać miękkiej szmatki, lekko zwilżonej w łagodnym detergencie.  

 

Nie należy pocierać szklanej powierzchni ani stukać w nią ostrymi lub szorstkimi przedmiotami, takimi 

jak długopis lub śrubokręt. Może to spowodować zarysowanie powierzchni szkła. 

 

Nie należy próbować naprawiać monitora LCD samodzielnie; naprawy należy powierzyć 

wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić 

użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. 
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Uwagi dotyczące monitora LCD 
Aby zapewnić stabilność światła, zaleca się stosowanie niskich wartości ustawień jasności. 

Ze względu na żywotność lampy normalne jest zmniejszanie się z czasem jasności monitora LCD. 

Długotrwałe wyświetlanie obrazu statycznego może spowodować jego utrwalenie na monitorze LCD. Efekt ten jest 

określany jako utrzymywanie obrazu lub wypalenie. 

Aby zapobiec utrzymywaniu się obrazu, należy wykonać następujące czynności: 

• Ustawić wyłączenie monitora LCD po kilku minutach bezczynności. 

• Użyć wygaszacza ekranu z ruchomą grafiką lub pustym białym obrazem. 

• Regularnie przełączać tła pulpitu. 

• Ustawić niski poziom jasności monitora LCD. 

• Wyłączać wyświetlacz LCD, gdy nie jest on używany. 

Czynności do wykonania, gdy na monitorze LCD utrzymuje się utrwalony obraz: 

• Wyłącz monitor na dłużej. Powinno to być kilka godzin lub kilka dni. 

• Użyj wygaszacza ekranu i uruchom go na dłużej. 

• Użyj czarno-białego obrazu i uruchom go na dłużej. 

Gdy monitor LCD zostanie przeniesiony z jednego pomieszczenia do drugiego lub przy nagłym przeniesieniu z 

miejsca o niskiej temperaturze otoczenia do miejsca o wysokiej temperaturze otoczenia, na wyświetlaczu lub 

wewnątrz szklanej powierzchni może utworzyć się kondensacja. W takim przypadku nie należy włączać monitora 

LCD, aż do zniknięcia kondensacji.  

Przy wilgotnej pogodzie normalnym zjawiskiem jest parowanie wewnętrznej szklanej powierzchni monitora LCD. 

Wilgoć zniknie po kilku dniach lub po ustabilizowaniu się pogody. 

Wewnątrz monitora LCD znajdują się miliony mikroskopijnych tranzystorów. To normalne, że niewielka liczba 

tranzystorów może ulec uszkodzeniu i utworzyć punkty. Jest to zjawisko akceptowane i nie oznacza awarii. 
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Transport monitora LCD 
Przed transportem monitora LCD w celu naprawy lub wysyłki należy go zapakować w oryginalne opakowanie. 

1. Odłącz podstawę. 
• Połóż monitor LCD ekranem skierowanym 

w dół na ręczniku lub szmatce. 

• Chwyć podstawę obydwiema rękami. 

• Przesuń do góry obydwoma kciukami 

zaczepy mocujące w celu zwolnienia 

blokady. 

• Pociągnij, aby odłączyć podstawę. 

  

2. Włóż monitor LCD do oryginalnego plastykowego opakowania. 
3. Umieść dwa kawałki styropianu po każdej stronie monitora LCD, aby go 

zabezpieczyć. 
4. Włóż monitor LCD do pudełka ekranem skierowanym w dół. 
5. Umieść podstawę wierzchem skierowanym w dół w wyznaczonym 

miejscu na górze styropianu. 
6. Włóż inne elementy do odpowiednich miejsc (jeśli są potrzebne).  
7. Zamknij i zabezpiecz taśmą pudełko. 

 

 Uwaga:  

• Zaleca się użycie oryginalnego pudełka opakowania.  

• Podczas ponownego pakowania należy ostrożnie włożyć monitor LCD do jego pudełka i zabezpieczyć 

szklany panel, aby nie dotykał żadnego obiektu. 
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1.1 Zawartość opakowania 
Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera poniższe elementy. Jeśli jakichkolwiek elementów 

brakuje lub są uszkodzone, należy skontaktować się z dostawcą. 

 

 

Monitor LCD Podstawa 

  

15-pinowy kabel sygnałowy D-Sub Przewód zasilający 

  

Dysk CD-ROM Kabel audio 

  

Kabel mini USB (opcjonalny) Cyfrowy kabel DVI-D (opcjonalny) 

 

Uwaga: Pokazane powyżej obrazy służą wyłącznie jako odniesienie. Otrzymane elementy mogą wyglądać inaczej. 
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1.2 Instalacja 
1.2.1 Instalacja podstawy 

1. Ustaw podstawę na równej powierzchni. 

2. Zamontuj monitor LCD na podstawie. 

• Chwyć monitor LCD za oba boki. 

• Zamocuj monitor LCD za pomocą 3 zaczepów mocujących w podstawie. 

         

• Opuść monitor LCD na podstawę, aż do zaskoczenia na miejsce wszystkich pozostałych 

zaczepów mocujących. 

 

1.2.2 Regulacja nachylenia 
W celu uzyskania komfortowego widzenia nachyl monitor LCD 

pod kątem do 20°. 

Przytrzymaj podstawę jedną ręką, a drugą ustaw żądany kąt 

nachylenia monitora LCD. 

 

 

0° - 20°  
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1.2.3 Montaż na ścianie 
W celu montażu monitora LCD na ścianie należy wykonać następujące czynności: 

1. Zdejmij podstawę. 
Sprawdź informacje na stronie xi. 

2. Zdejmij element montażowy podstawy. 
• Połóż monitor LCD ekranem skierowanym w dół na ręczniku lub szmatce. 

• Odkręć dwie śruby mocujące element montażowy do monitora LCD. 

• Przesuń w dół w celu odłączenia elementu montażowego podstawy. 

 

3. Montaż monitora LCD na ścianie. 
• Przykręć wspornik montażowy do otworów VESA z tyłu monitora LCD. 

 

Uwaga: Należy zabezpieczyć monitor LCD przed upadkiem oraz zmniejszyć możliwe obrażenia i uszkodzenia 

monitora na wypadek trzęsień ziemi lub innych klęsk żywiołowych. 

• Należy używać wyłącznie zestawu do montażu na ścianie 100 x 100 mm zalecanego przez firmę AG Neovo. 

Wszystkie zestawy do montażu na ścianie AG Neovo są zgodne ze standardem VESA. 

• Monitor LCD należy solidnie przykręcić do ściany, aby mocowanie udźwignęło jego ciężar. 

• Zaleca się, aby zamocować monitor LCD na ścianie bez jego przechylania w dół. 
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1.3 Przyciski sterowania 

 

Przycisk Opis 

 
Wskaźnik LED Wskaźnik LED świeci zielonym światłem w czasie normalnego działania i 

bursztynowym w trybie wstrzymania. 

 
 Włączanie/wyłączanie zasilania 

• Dotknij raz, aby włączyć monitor. 

• Dotknij ponownie, aby wyłączyć monitor. 
Uwaga: Użycie przycisku zasilania nie powoduje całkowitego wyłączenia zasilania. 

W celu wyłączenia zużycia energii (0 wat) naciśnij przełącznik zasilania z 

tyłu monitora LCD. Sprawdź informacje na stronie 17. 

▲▼ Przyciski w 

górę/w dół 

Menu ekranowe (OSD) 

• Dotknij, aby wywołać menu ekranowe OSD. 

Przy aktywnym menu OSD 

• Użyj w celu przewinięcia opcji menu. 

◄► Przyciski w 

lewo/w prawo 

Pasek głośności 

• Dotknij w celu wywołania paska głośności.  

Dotknij przycisku ► w celu zwiększenia głośności i ◄ w celu zmniejszenia 

głośności. 

Przy aktywnym menu OSD 

• Użyj w celu wyboru opcji i regulacji ustawień. 

Uwaga: Podczas regulacji głośności lub ustawienia menu dotknij i przytrzymaj 

przycisk w celu ciągłej zmiany wartości. 

 

 

 

Przycisk ustawień 

automatycznych 

Automatyczna regulacja (dostępna wyłącznie w trybie wejścia VGA) 

Dotknij w celu wykonania automatycznej regulacji. Funkcja ta automatycznie 

dostraja monitor LCD do optymalnych ustawień, włącznie z pozycją poziomą, 

pozycją pionową, zegarem i fazą. Po zainicjowaniu automatycznej regulacji na 

ekranie wyświetlany jest komunikat . Po zniknięciu komunikatu 

zakończona zostanie automatyczna regulacja. 

UWAGA:  

• Podczas automatycznej regulacji ekran będzie lekko drżał przez kilka 

sekund. 

• Zaleca się użycie funkcji automatycznej regulacji przy pierwszym użyciu 

monitora LCD albo po zmianie rozdzielczości lub częstotliwości. 

Przy aktywnym menu OSD 

• Użyj do zamknięcia menu OSD lub wyjścia z podmenu. 

Podczas regulacji głośności 

• Użyj do zamknięcia paska głośności. 
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1.4 Przegląd 
1.4.1 Widok z przodu 

 

 Ekran monitora 

Ekran monitora LCD wyposażony jest w zabezpieczenie, którym jest Szkło optyczne NeoV™. 

 Przyciski sterowania 

Dotknij przycisków w celu uruchomienia ich funkcji. Dalsze informacje o każdym z przycisków znajdują 

się na stronie 15. 

1.4.2 Widok z boku 
 

 

 
 Gniazdo słuchawek 

Do podłączenia słuchawek. Sprawdź informacje na 

stronie 19. 

 Port USB 

Do połączeń przekazywania danych. Sprawdź 

informacje na stronie 19. 
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1.4.3 Widok z tyłu 

 

 

 

 

 Wejście zasilania prądem zmiennym 

Do podłączenia przewodu zasilającego.  

 Przełącznik zasilania 

Naciśnij, aby całkowicie wyłączyć zużycie energii (0 wat). 

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z monitora LCD należy upewnić się, że włączony jest 

przełącznik zasilania. 

 Złącze DVI 

Użyj kabla DVI-D do podłączenia sygnału wejścia. 

 Złącze VGA 

Do podłączenia kabla VGA dla wejścia sygnału analogowego. 

 Port audio 

Do podłączenia kabla audio dla wejścia audio. 

 Port mini USB 

Do połączeń przekazywania danych. Sprawdź informacje na stronie 19. 

 Gniazdo blokady Kensington 

Do fizycznej blokady systemu w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.  

Urządzenie zamykające jest sprzedawane oddzielnie. W celu zakupu należy skontaktować się ze 

sprzedawcą. 
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OSTRZEŻENIE: 

Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń należy upewnić się, że monitor LCD nie jest 

podłączony do gniazda zasilania. Podłączanie kabli przy włączonym zasilaniu może spowodować 

porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. 

2.1 Podłączanie zasilania prądem zmiennym 
1. Podłącz przewód zasilający do wejścia prądu zmiennego z tyłu monitora LCD. 

2. Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania lub do zasilacza. 

3. Naciśnij przełącznik zasilania do pozycji włączenia. 

 

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z monitora LCD należy upewnić się, że włączony jest przełącznik zasilania.

 

OSTRZEŻENIE: 

Podczas odłączania przewodu zasilającego należy przytrzymać przewód zasilający za wtyczkę. 

Nigdy nie należy ciągnąć za przewód. 

2.2 Podłączanie sygnałów źródła wejścia 
Sygnały źródła wejścia można podłączyć następującymi kablami: 

 

• VGA 

Podłącz jeden koniec 15-pinowego kabla D-sub do złącza 

VGA monitora LCD, a drugi koniec do złącza D-sub 

komputera.  

• DVI 

Podłącz jeden koniec kabla DVI-D do złącza DVI 

wyświetlacza LCD, a drugi koniec do złącza DVI 

komputera. 
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PODŁĄCZENIA 
2.3 Podłączanie urządzeń audio 

1. Podłącz jeden koniec kabla audio do portu audio z tyłu monitora LCD, a drugi koniec do portu wyjścia audio 

komputera. 

2. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek z lewej strony monitora LCD. 

 

2.4 Podłączanie urządzeń USB 
1. Podłącz kabel mini USB do portu mini USB z tyłu monitora, a drugi koniec do portu USB komputera. 

2. Podłącz urządzenia USB takie jak napęd flash USB i aparat cyfrowy, do portu USB z lewej strony 

wyświetlacza LCD. 

 

 

Uwaga:  

• Przed podłączeniem urządzeń USB do portu USB z lewej strony wyświetlacza LCD należy najpierw 

sprawdzić, czy komputer jest podłączony do wyświetlacza LCD przez port mini USB z tyłu wyświetlacza. 

• Długość kabla USB, odległość połączenia lub liczba przedłużaczy mogą wpływać na jakość odczytu 

urządzeń USB. 
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3.1 Używanie menu OSD 
1. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wywołania okna menu OSD. 

 

2. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wyboru menu.  

Wybrane menu jest podświetlane na szaro, a jego podmenu jest wyświetlane z prawej strony. 

3. Dotknij przycisku ►, aby przejść do podmenu. 

Podświetlony element ze znakiem  (pomarańczowa strzałka) oznacza aktywne podmenu. 

 

4. Dotknij przycisku ◄ lub ► w celu regulacji ustawień. 

5. Aby wyjść z podmenu, dotknij przycisku . 

6. Aby zamknąć okno menu OSD, dotknij ponownie przycisku . 

 

 

Uwaga: Po zmodyfikowaniu ustawień wszystkie zmiany są zapisywane, gdy użytkownik wykona następujące 

czynności: 

• Przejście do innego menu 

• Wyjście z menu OSD 

• Zaczekanie na zakończenie wyświetlania menu OSD 

 

Podmenu 
Menu główne

Okno nawigacji 

Przy aktywnym 
wejściu DVI opcja 
USTAWIENIA 
OBRAZU jest 
wyłączona i 
wyszarzona. 
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MENU EKRANOWE (OSD) 

3.2 Drzewo menu OSD 
Menu główne Podmenu Odniesienie 

Jasność  
Jasność 

Kontrast  
Sprawdź na stronie 22. 

Ustawienia kolorów Temperatura barwowa * Sprawdź na stronie 23. 

Ostrość  

Faza  

Zegar  

Pozycja pozioma  

Ustawienia obrazu*  

Pozycja pionowa  

Sprawdź na stronie 24. 

Przezroczystość  

Pozycja pozioma  

Pozycja pionowa  
Ustawienia menu OSD 

Czas wyświetlania menu OSD  

Sprawdź na stronie 25. 

Głośność  
Ustawienia audio 

Audio  
Sprawdź na stronie 26. 

DDC/CI  

Tryb ** 
Sprawdź na stronie 27. 

Inne ustawienia 

Przywróć 

 Przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych, 

poza ustawieniem Język. Sprawdź na stronie 

27. 

VGA  
Wybór wejścia 

DVI  

Przełączenie źródła wejścia po podłączeniu 

dwóch sygnałów wejścia. 

Język 
EN / FR / DE / ES / IT / Py / RO / PL / 

CS / NL / 简中 / 繁中  

Wybór języka menu OSD. 

Informacje Informacje o ustawieniach 

Wyświetlenie informacji Wejście, 

Rozdzielczość, Częstotliwość pozioma, 

Częstotliwość pionowa, Tryb taktowania i 

Wersja oprogramowania układowego. 

* Ustawienia Ustawienia obrazu i Automatyczny kolor nie są dostępne dla wejścia DVI. 

** Podmenu Tryb jest dostępne wyłącznie w rozdzielczości: 640 x 350, 720 x 350, 640 x 400 lub 720 x 400.
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4.1 Ustawienia jasności 

Uwaga: Po wyregulowaniu wartości ustawień każdego podmenu następuje synchroniczna zmiana na monitorze LCD.

 

 

1. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wywołania 

okna menu OSD. 

2. Wybierz menu JASNOŚĆ, a następnie dotknij 

przycisku ►. 

3. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wyboru opcji.

 

 

Element Funkcja Czynność Zakres 

Jasność Regulacja luminancji obrazu 

ekranowego. 

Kontrast Regulacja różnicy pomiędzy 

poziomem czerni i bieli. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► w celu 

regulacji wartości. 
0 do 100 

 



PRECAUTIONS 

23 

REGULACJA MONITORA LCD 
4.2 Ustawienia kolorów 
Uwaga:  

• Opcja AUTOMATYCZNY KOLOR jest dostępna wyłącznie dla wejścia VGA. Przy aktywnym wejściu DVI 

opcja AUTOMATYCZNY KOLOR jest wyłączona i wyszarzona. 

• Po wyregulowaniu wartości ustawień każdego podmenu następuje synchroniczna zmiana na monitorze 

LCD. 

 

 

 

1. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wywołania 

okna menu OSD. 

2. Wybierz menu USTAWIENIA KOLORÓW, a 

następnie dotknij przycisku ►. 

3. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wyboru 

opcji. 

Element Funkcja Czynność Wartość 

Udostępnia kilka ustawień regulacji 
kolorów. 

Naciśnij przyciski ► w celu 
potwierdzenia ustawienia. 

6500K, 5400K, 
9300K, sRGB, 
AUTOMATYCZNE 
KOLORY 
UŻYTKOWNIK 

Temperatura 
barwowa 

Dla temperatury barwowej można ustawić opcję: 
• 6500K — domyślna temperatura barwowa zwykle używana przy normalnych warunkach 

oświetlenia. 
• 5400K — stosuje czerwonawy odcień dla zapewnienia cieplejszych kolorów. 
• 9300K — stosuje niebieskawy odcień dla zapewnienia chłodniejszych kolorów. 
• sRGB — jest to standard kolorów Czerwony, Zielony, Niebieski (RGB) wykorzystywany do 

zarządzania kolorami w większości branż. To ustawienie umożliwia dokładne wyświetlanie 
kolorów i jest odpowiednie do przeglądania obrazów w Internecie. 

• AUTOMATYCZNE KOLORY — Użycie balansu bieli i automatyczna regulacja ustawień 
kolorów. Ustawienie to można uaktywnić synchronicznie z innymi ustawieniami 
temperatury barwowej. 

• UŻYTKOWNIK — umożliwia użytkownikom ustawienie temperatury barwowej poprzez 
regulację ustawień R, G, B według własnych preferencji. 

1. Wybierz opcję UŻYTKOWNIK, a następnie dotknij przycisku ►. 

 

2. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wyboru pomiędzy opcją R, G, B. 

3. Dotknij przycisku ◄ lub ► w celu regulacji wartości w zakresie 0–255. 

Uwaga: Naciśnij Przywróć, aby przywrócić domyślne ustawienie kolorów 6500K. 
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REGULACJA MONITORA LCD 

4.3 Ustawienia obrazu 

Uwaga:  

• Menu IMAGE SETTING (USTAWIENIA OBRAZU) jest dostępne wyłącznie dla wejścia VGA.  

• Po wyregulowaniu wartości ustawień każdego podmenu następuje synchroniczna zmiana na monitorze LCD.

 

 

 

1. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu 

wywołania okna menu OSD. 

2. Wybierz menu USTAWIENIA 

OBRAZU, a następnie dotknij 

przycisku ►. 

3. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu 

wyboru opcji. 

Element Funkcja Czynność Zakres 

Ostrość Regulacja czystości i ostrości obrazu 

ekranowego. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► 

w celu regulacji wartości. 

Wzrost/spadek wartości o 

25. 

Faza Regulacja taktowania fazy w celu 

synchronizacji z sygnałem wideo. 

Zegar Regulacja taktowania częstotliwości 

w celu synchronizacji z sygnałem 

wideo. 

Pozycja pozioma Przesunięcie obrazu ekranowego w 

lewo lub w prawo. 

Pozycja pionowa Przesunięcie obrazu ekranowego w 

górę lub w dół. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► 

w celu regulacji wartości. 

0 do 100 
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REGULACJA MONITORA LCD 

4.4 Ustawienia menu OSD 
Menu USTAWIENIA MENU OSD określa sposób wyświetlania okna menu OSD na ekranie. 

Uwaga: Po wyregulowaniu wartości ustawień każdego podmenu następuje synchroniczna zmiana na monitorze LCD.

 

 

 

1. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu 

wywołania okna menu OSD. 

2. Wybierz menu USTAWIENIA MENU 

OSD, a następnie dotknij przycisku ►.

3. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu 

wyboru opcji. 

Element Funkcja Czynność Zakres 

Przezroczystość Regulacja poziomu przezroczystości 

okna menu OSD. 

Pozycja pozioma Przesunięcie okna menu OSD w 

lewo lub w prawo ekranu. 

Pozycja pionowa Przesunięcie okna menu OSD w 

górę lub w dół ekranu. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► 

w celu regulacji wartości. 
0 do 100 

Czas wyświetlania menu 

OSD 

Ustawienie czasu (w sekundach) 

wyświetlania okna menu OSD lub 

paska głośności. Po upływie 

ustawionego czasu zostanie 

automatycznie wyłączona aktywność 

okna menu OSD lub paska 

głośności. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► 

w celu regulacji wartości. 

Wzrost i spadek wartości o 

5 sekund. 

5 do 100 
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REGULACJA MONITORA LCD 

4.5 Ustawienia audio 

 

 

1. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu 

wywołania okna menu OSD. 

2. Wybierz menu USTAWIENIA AUDIO, a 

następnie dotknij przycisku ►. 

3. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wyboru 

opcji. 

    

Element Funkcja Czynność Zakres 

Głośność Regulacja poziomu głośności 

wbudowanego głośnika. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► w 

celu regulacji wartości.  
0 do 100 

Audio Włączenie lub wyłączenie głośnika 

audio. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► w 

celu wyboru opcji WŁĄCZ lub 

WYŁĄCZ. 

WŁĄCZ, WYŁĄCZ

 

Uwaga: Nawet po ustawieniu opcji AUDIO w pozycji „WYŁĄCZ” podczas regulacji ustawienia GŁOŚNOŚĆ opcja 

AUDIO jest automatycznie ustawiana w pozycji „WŁĄCZ”. 
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REGULACJA MONITORA LCD 

4.6 Inne ustawienia 

 

 

1. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu 

wywołania okna menu OSD. 

2. Wybierz menu INNE USTAWIENIA, a 

następnie dotknij przycisku ►. 

3. Dotknij przycisku ▼ lub ▲ w celu wyboru 

opcji. 

Element Funkcja Czynność Zakres 

DDC / CI 

 

[Display Data Channel / Command 

Interface (Kanał wyświetlania 

danych/Interfejs komend)] 

Do komunikacji specyfikacji monitora 

LCD z adapterem wideo. Po włączeniu 

zapewnia to prawidłowość konfiguracji 

i umożliwia automatyczną regulację 

jasności i kolorów. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► w 

celu wyboru opcji WŁĄCZ lub 

WYŁĄCZ. 

WŁĄCZ, WYŁĄCZ

Ustawienie bieżącego trybu dla 

lepszego wyświetlania obrazu. 

Dotknij przycisku ◄ lub ► w 

celu wyboru opcji TEKST lub 

GRAFIKA. 

TEKST, GRAFIKATryb 

Dla optymalnej wydajności wybierz: 

• TEKST — ten tryb jest odpowiedni do oglądania dokumentów tekstowych, gdy 

rozdzielczość wynosi 720 x 400 lub 720 x 350. 

• GRAFIKA — tryb grafiki jest odpowiedni do oglądania obrazów o rozdzielczości 

640 x 350 lub 640 x 400. 

Uwaga: Opcja TRYB jest dostępna, gdy rozdzielczość wynosi: 

 √ 640 x 350

√ 720 x 350

√ 640 x 400 

√ 720 x 400 

Przywróć Do przywracania wszystkich ustawień 

domyślnych, poza opcją Język. 

Dotknij przycisku ► w celu 

przywrócenia ustawień 

domyślnych. 

- 
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REGULACJA MONITORA LCD 

4.7 Blokada menu OSD 
Blokada menu OSD zabezpiecza przed przypadkowym dotknięciem przycisków sterowania lub ich dotknięciem przez 

nieautoryzowanych użytkowników. 

W celu zablokowania menu OSD dotknij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski (wymienione w tabeli poniżej), aż do 

wyświetlenia komunikatu . Po zablokowaniu menu OSD zostanie wyłączona aktywność wszystkich 

przycisków sterowania. 

Typ blokady menu OSD Czynność blokowania Czynność odblokowania 

Blokada wszystkich przycisków Dotknij i przytrzymaj przez 5 sekund 

przyciski ►, ▲, ▼. 

Dotknij i przytrzymaj przyciski ►, ▲, 

▼, aż do wyświetlenia menu OSD. 

Blokada wszystkich przycisków poza 

przyciskiem zasilania 

Dotknij i przytrzymaj przez 5 sekund 

przyciski ◄, ▲, ▼. 

Dotknij i przytrzymaj przyciski ◄, ▲, 

▼, aż do wyświetlenia menu OSD. 
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5.1 Komunikaty ostrzegawcze 
Po wyświetleniu dowolnego z poniższych komunikatów ostrzegawczych należy sprawdzić następujące elementy. 

Komunikat ostrzegawczy Przyczyna Rozwiązanie 

 

Za wysokie wartości ustawień 

rozdzielczości lub częstotliwości 

odświeżania karty graficznej. 

√ Zmień rozdzielczość lub 

częstotliwość odświeżania karty 

graficznej. 

 

Monitor LCD nie może wykryć źródła 

sygnału wejścia. 

 

√ Sprawdź, czy komputer jest 

WŁĄCZONY. 

√ Sprawdź, czy kabel sygnałowy 

jest prawidłowo podłączony. 

√ Sprawdź, czy nie są wygięte lub 

złamane piny złącza kabla.  

 

Menu OSD zostało zablokowane 

przez użytkownika. 
√ Odblokuj menu OSD. Sprawdź 

informacje na stronie 28. 
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OSTRZEŻENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

5.2 Rozwiązywanie problemów 
Problemy Możliwe przyczyny i rozwiązania 

Brak obrazu. 
• Wyłączona dioda LED 

zasilania. 

• Sprawdź, czy monitor LCD jest WŁĄCZONY. 
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do 

monitora LCD. 
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda 

zasilania. 
• Sprawdź, czy Włączony jest przełącznik zasilania. Sprawdź 

informacje na stronie 18. 

• Pomarańczowe światło diody 
LED. 

• Sprawdź, czy komputer jest włączony. 
• Sprawdź, czy komputer znajduje się w trybie wstrzymania; przesuń 

mysz lub naciśnij dowolny klawisz, aby wzbudzić komputer. 

Nieprawidłowa pozycja obrazu. • Wyreguluj wartości POZYCJA POZIOMA i POZYCJA PIONOWA w 
menu USTAWIENIA OBRAZU (sprawdź informacje na stronie 24).

Rozmazany wyświetlany tekst. • Dotknij przycisku  w celu automatycznej regulacji monitora. 
• Wyreguluj wartości OSTROŚĆ, FAZA i ZEGAR w menu 

USTAWIENIA OBRAZU (sprawdź informacje na stronie 24). 

Nie można wywołać menu OSD. • Menu OSD jest zablokowane; odblokuj menu OSD (sprawdź 
informacje na stronie 28).  

Na ekranie wyświetlane są czerwone, 
niebieskie, zielone, białe kropki. 

• Wewnątrz monitora LCD znajdują się miliony mikroskopijnych 
tranzystorów. To normalne, że niewielka liczba tranzystorów może 
ulec uszkodzeniu i utworzyć punkty. Jest to zjawisko akceptowane 
i nie oznacza awarii. 

Brak wyjścia audio. • Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na 0 (sprawdź informacje na 
stronie 26). 

• Sprawdź, czy opcję AUDIO ustawiono w pozycji WYŁĄCZ 
(sprawdź informacje na stronie 26). 

• Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone do monitora 
LCD. 

• Sprawdź ustawienia audio komputera. 

Wewnątrz monitora LCD lub na nim 
uformowała się wilgoć. 

• Zdarza się to po przeniesieniu monitora LCD z zimnego 
pomieszczenia do pomieszczenia o wysokiej temperaturze. Nie 
należy włączać monitora LCD; należy zaczekać na zniknięcie 
wilgoci. 

Wewnątrz szklanej powłoki 
uformowała się para. 

• Jest to spowodowane wilgotną pogodą. Jest to normalne zjawisko. 
Para zniknie po kilku dniach lub po ustabilizowaniu się pogody. 

Na ekranie widoczne są cienie ze 
statycznego obrazu. 

• Monitor należy wyłączyć, jeśli nie będzie długo używany. 
• Należy używać wygaszacza ekranu lub białego albo czarnego 

obrazu i ustawić ich uruchamianie przy dłuższym nieużywaniu 
komputera. 

Nie odpowiada USB. • Sprawdź, czy urządzenie USB jest prawidłowo podłączone. 
• Długość kabla USB, odległość połączenia lub liczba przedłużaczy 

mogą wpływać na jakość odczytu urządzeń USB. Dla uzyskania 
lepszego odczytu zaleca się użycie portu USB komputera PC.  
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6.1 Specyfikacje monitora 
Electrical Characteristics 

Model U-17 U-19 

Rozmiar ekranu 17,0” (432 mm) 19,0” (482 mm)  

Format pikseli 1280 x 1024 1280 x 1024 

Częstotliwość 

pozioma 
24 kHz – 81 kHz 24 kHz – 81 kHz Analogowy 

Częstotliwość 

pionowa 
56 Hz – 75 Hz 56 Hz – 75 Hz 

Częstotliwość 

pozioma 
24 kHz – 81 kHz 24 kHz – 81 kHz Cyfrowy 

Częstotliwość 

pionowa 
56 Hz – 75 Hz 56 Hz – 75 Hz 

Maksymalna częstotliwość pikseli 

(Analogowy) 
150 MHz 150 MHz 

Maksymalna częstotliwość pikseli 

(Cyfrowy) 
150 MHz 150 MHz 

Połączenia Zasilanie: 3-pinowa wtyczka prądu 

zmiennego 

Zasilanie: 3-pinowa wtyczka 

prądu zmiennego 

Wbudowany głośnik 1 W x 2 1 W x 2 

Zużycie energii < 25 W (Włączenie)  

< 1 W (Oszczędzanie energii) 

< 1 W (Po wyłączenie zasilania 

przyciskiem zasilania) 

= 0 W (Przy wyłączonym 

przełączniku zasilania) 

< 25 W (Włączenie)  

< 1 W (Oszczędzanie energii) 

< 1 W (Po wyłączenie zasilania 

przyciskiem zasilania) 

= 0 W (Przy wyłączonym 

przełączniku zasilania) 

Physical Characteristics  

Weight Netto: 5,7 kg (12,5 funta) Netto: 6,0 kg (13,2 funta) 

Tilt angle 0º ~ 20º 0º ~ 20º 
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6.2 Wymiary monitora 
U-17 

 

 

U-19 

 


