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DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA  
Przed ropoczęciem używania monitora należy dokładnie przeczytać ten podręcznik. Ten 
podręcznik należy zachować do wykorzystania w przyszłości. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Oświadczenie o zakłóceniach częstotliwości radiowej FCC klasy B  
OSTRZEŻENIE: (DLA MODELI Z CERTYFIKATEM FCC) 
 
Urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z 
urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może 
wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować odbierane 
zakłócenia, w tym zakłócenia mogące wywoływać niepożądane skutki. 
 
UWAGA: To urządzenie zostało poddane badaniom, podczas których potwierdzono, że 
spełnia wymogi ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w części 15 przepisów FCC. Wymogi te mają zagwarantować odpowiedni 
poziom ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w budynkach 
mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię 
częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie uzywane zgodnie 
z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, 
nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w określonej instalacji. Jeśli to 
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można 
określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować 
usunąć zakłócenia poprzez wykonanie jednej lub więcej następujących czynności: 
1. Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. 
2. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbornikiem. 
3. Podłączenie urządzenia do gniazdka z innego obwodu niż ten do którego 

podłączony jest odbiornik. 
4. Kontakt z dostawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu 

uzyskania pomocy. 
 
UWAGA: 
1. Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę 

odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować użytkownika prawa do uzywania 
urządzenia. 

2. Aby zachować zgodność z ograniczeniami emisji należy używać ekranowane 
kable interfejsu i przewód zasilający prądu zmiennego, o ile są na wyposażeniu. 

3. Producent nie odpowiada za wszelkie zakłócenia radia lub telewizji spowodowane 
nieautoryzowanymi modyfikacjami tego urządzenia. Za usunięcie takich zakłóceń 
odpowiada użytkownik. 

 
OSTRZEŻENIE: 
Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nie należy narażać 
monitora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Wewnątrz monitora znajdują się 
miejsca pod wysokim napięciem. Nie należy otwierać obudowy. Naprawy należy 
powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. 
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 

 Nie należy używać monitora w pobliżu wody, np. obok wanny, miski do prania, 
zlewu kuchennego, pralki, basenu kąpielowego lub na mokrym podłożu. 

 Nie należy ustawiać monitora na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Upadek 
monitora może spowodować obrażenia osób lub poważne uszkodzenie urządzenia. 
Należy używać wyłącznie wózka lub podstawy zalecanej przez producenta lub 
sprzedawanej z monitorem. Podczas montażu monitora na ścianie lub na półce 
należy użyć zestaw montażowy zatwierdzony przez producenta i zastosować się do 
instrukcji zestawu. 

 Szczeliny i otwory z tyłu i na spodzie obudowy służą do wentylacji. Aby zapewnić 
skuteczne działanie monitora i zabezpieczyć go przed przegrzaniem należy upewnić 
się, że te szczeliny nie są zablokowane lub przykryte. Nie należy umieszczać 
monitora na łóżku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Nie należy 
umieszczać monitora w pobliżu lub nad grzejnikiem lub rejestratorem ciepła. Nie 
należy umieszczać monitora w biblioteczce lub w szafce, bez zapewnienia 
właściwej wentylacji. 

 Monitor może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. 
Przy braku pewności co do rodzaju zasilania w sieci domowej należy skontaktować 
się z dostawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym. 

 Monitor jest wyposażony w trzy kołkową wtyczkę z uziemieniem, wtyczkę z trzecim 
kołkiem (uziemienie). Wtyczka ta pasuje wyłącznie do uziemionego gniazdka, co 
pełni funkcję zabezpieczenia. Jeśli gniazdko nie pasuje do trzy kołkowej wtyczki 
należy poprosić elektryka o zainstalowanie prawidłowego gniazdka lub o właściwe 
uziemienie urządzenia. Nie należy usuwać elementu zabezpieczenia uziemionej 
wtyczki. 

 Urządzenie należy odłączyć podczas burzy z wyładowaniami lub gdy nie będzie 
długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym 
skokami zasilania. 

 Nie należy przeciążać listew zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może 
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 

 Nigdy nie należy wkładać żadnych obiektów do do szczelin w obudowie monitora. 
Może to spowodować zwarcie części i pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
Nigdy nie należy wylewać na monitor płynów. 

 Nie należy próbować naprawiać monitora samemu; otwarcie lub zdjęcie pokryw 
obudowy może narazić na niebezpieczne napięcie i inne niebezpieczeństwa. 
Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu. 

 Aby zapewnić właściwe działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami 
z certyfikatem UL, z odpowiednio skonfigurowanymi gniazdkami, działającymi z 
prądem zmiennym 100 - 240V, min. 5A. 

 Gniazdko ścienne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być 
łatwo dostępne. 
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DEKLARACJA WEEE 
Usuwanie zużytego urządzenia przez użytkowników w domach prywatnych na terenie 
Unii Europejskiej. 

 Obecność tego symbolu na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, 
że tego produktu nie można usuwać z odpadami domowymi. Na użytkowniku spoczywa 
odpowiedzialność za usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do 
wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling zużytych urządzeń podczas 
usuwania, pomoże w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewni wykonanie 
recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W celu uzyskania 
dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu 
należy skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze 
sklepem, w którym zakupiony został produkt. 
 
DEKLARACJA Hg 

Zawiera rtęć, podczas usuwania należy zachować zgodność z przepisami  
 
SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE MONITORA LCD  
 
Następujące objawy są normalne dla monitora LCD i nie oznaczają problemu. 
 
UWAGI 
• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, na początku używania ekran może 

migać. Należy wyłączyć przełącznik zasilania, a następnie włączyć go ponownie, 
aby upewnić się, że miganie zniknie. 

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie mogą pojawiać się 
lekkie nierówności jasności. 

• Na ekranie LCD znajduje się 99,99% lub więcej efektynych pikseli. Na ekranie 
może znajdować się 0,01% lub mniej takich skaz, jak brakujące piksele lub stałe 
świecenie piksela. 

• Ze względu na naturę ekranu LCD, gdy przez wiele godzin wyświelany był ten sam 
obraz, po przełączeniu obrazu może się utrzymywać poobraz poprzedniego ekranu. 
W takim przypadku, właściwy ekran można powoli przywrócić, poprzez zmianę 
obrazu lub wyłączenie na kilka godzin przełącznika zasilania. 
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PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA MONITORA 
 
FUNKCJE 
• Kolorowy monitor LCD TFT 43,27cm (17 cala) 
• Kolorowy monitor LCD TFT 48,19cm (19 cale) 
• Wyraźny, czysty obraz dla Windows 
• Zalecane rozdzielczości: 1280x1024@60Hz. 
• Ergonomiczna konstrukcja  
• Oszczędność miejsca, niewielkie wymiary obudowy 
 
SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA  
Opakowanie z produktem powinno zawierać następujące elementy: 
1. Monitor LCD 
2. Podręcznik użytkownika (włącznie z dyskiem CD-ROM i kartą gwarancyjną) 
3. Przewód zasilający  
4. 15-pinowy kabel D-Sub 
5. Kabel audio 
6. Wspornik (17 cala) 
7. Górna część wspornika (17 cala) 
8. Podstawa 
 
INSTRUKCJE INSTALACJI 
 
 Instalacja Zdejmowanie 

                                 
               

(17 cale) 
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(19 cale) 

 
Rysunek 1 Instalacja i zdejmowanie podstawy 

 
Źródło zasilania: 
 
1. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowego typu, wymaganego w danym 

regionie. 
2. Ten monitor LCD jest wyposażony w zewnętrzny uniwersalny zasilacz, który 

umożliwia działanie z napięciem prądu stałego 100/120V lub 220/240V (Nie są 
wymagane regulacje użytkownika). 

3. Podłącz przewód zasilajacy prądu zmiennego do gniazda wejścia zasilania prądem 
zmiennym monitora LCD. Przewód zasilający prądu zmiennego może być 
podłączony do gniazdka ściennego lub do gniazda zasilania komputera PC, w 
zależności od typu przewodu zasilającego dostarczonego z monitorem LCD. 
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ELEMENTY STEROWANIA I ZŁĄCZA 
 
KABEL SYGNAŁOWY 
 
Podłączenie kabla sygnałowego: Podłącz jeden koniec kabla sygnałowego do 
gniazda “D-SUB” monitora LCD, a drugi koniec do portu VGA komputera i dokręć 
złącze kabla dwiema śrubami.  
 
Podłączenie kabla DVI: Podłącz jeden koniec kabla DVI do gniazda “DVI” monitora 
LCD, a drugi koniec do portu DVI komputera i dokręć złącze kabla dwiema śrubami.  
 
Podłączenie przewodu zasilającego:Podłącz przewód zasilajacy prądu zmiennego do 
gniazda "AC-IN (Wejście zasilania prądem zmiennym)" monitora LCD. Przewód 
zasilający prądu zmiennego może być podłączony do gniazdka ściennego lub do 
gniazda zasilania komputera PC, w zależności od typu przewodu zasilającego 
dostarczonego z monitorem LCD. 
 
Podłączenie kabla audio: Podłącz kabel audio pomiędzy gniazdem “AUDIO-IN 
(Wejście audio)” monitora, a wyjściem audio komputera PC (zielony port). 
 

       
 (17 cale) (19 cale) 

 
Rysunek 2 Podłączanie kabli 

 
1. Gniazdo AC-IN (Wejście prądu zmiennego) 
2. Gniazdo AUDIO-IN (Wejście audio) 
3. Gniazdo wejścia DVI 
4. Gniazdo wejścia D-SUB 
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REGULACJA KĄTA WIDZENIA 
 
• Dla zapewnienia optymalnego widzenia zaleca się, aby ustawić się w pozycji 

widzenia pełnego ekranu monitora, a następnie wyregulować kąt monitora według 
własnych preferencji. 

• Należy przytrzymać podstawę, aby monitor nie przewrócił się w czasie zmiany kąta 
monitora. 

• Kąt monitora można regulować w zakresie -5° do 20°. 
 

 
 

Rysunek 3 
 

 
UWAGI 
 
• Podczas zmiany kąta nie należy dotykać ekranu LCD. Może to spowodować 

uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD. 
• Należy zachować ostrożność, aby podczas zmiany kąta nie przycisnąć palców lub 

rąk. 
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INSTRUKCJE DZIAŁANIA 
 
OGÓLNE INSTRUKCJE 
 
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć monitor. Inne przyciski sterowania 
znajdują się na panelu przednim monitora (Sprawdź Rysunek 4). Poprzez mianę tych 
ustawień, obraz można dopasować do osobistych preferencji. 
• Należy podłączyć przewód zasilający. 
• Podłącz kabel video od monitora do karty video. 
• Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor. Zaświeci się wskaźnik zasilania. 
 

 
 

Rysunek 4 Zewnętrzny przycisk sterowania 
 
 
ZEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA 
 
1. AUTOMATYCZNE/Źródło/Zakończ 
2. - / Przycisk skrótu ECO 
3. + / Głośność + 
4. MENU / Enter 
5. Przycisk zasilania 
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ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM 
• /Przycisk zasilania: 

Naciśnij ten przycisk zasilania, aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ monitor i wyświetlić 
stan monitora. 

 
• Wskaźnik zasilania: 

Niebieski — Tryb włączenia zasilania. 
Pomarańczowy — Tryb wstrzymania. 
 

• MENU / ENTER:  
Uaktywnienie menu OSD przy WYŁĄCZONYM OSD lub uaktywnienie/wyłączenie 
funkcji regulacji, przy WŁĄCZONYM OSD, albo zakończenie wyświetlania menu 
OSD, w trybie OSD regulacji głośności. 
 

• - / Przycisk skrótu ECO:  
Uaktywnienie elementu sterowania ECO, przy wyłączonym OSD lub regulacja 
funkcji, przy uaktywnionej funkcji. 
 

• + / Głośność +: 
Uaktywnienie regulacji głośności, przy wyłączonym OSD lub regulacja funkcji, przy 
uaktywnionej funkcji. 
 

• Automatyczne/Źródło/Zakończ: 
1. Przy uaktywnieniu menu OSD, ten przycisk działa jako przycisk EXIT 

(ZAKOŃCZ) (ZAKOŃCZENIE wyświetlania menu OSD). 
2. W stanie wyłączenia menu OSD, naciśnij ten przycisk, aby wybrać źródło 

wejścia: D-Sub/DVI/HDMI. 
3. W stanie wyłączenia menu OSD, naciśnij ten przycisk na 2 sekundy, aby 

uaktywnić funkcję Automatyczna regulacja. Funkcja Automatyczna regulacja 
służy do ustawiania Pozycja pozioma, Pozycja pionowa, Zegar i Ostrość.  

Funkcja blokady OSD: Aby zablokować OSD, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, 
przy wyłączonym monitorze, a następnie naciśnij pzycisk zasilania, aby włączyć monitor. 
Aby odblokować OSD - naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, przy wyłączonym 
monitorze, a następnie naciśnij pzycisk zasilania, aby włączyć monitor. 
 
UWAGI 
• Nie należy instalować monitora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub 

kanały powiterza, albo w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni 
słonacznych lub w miejscu nadmiernie zakurzonym, albo narażonym na 
mechaniczne wibracje lub wstrząsy. 

• Należy zachować oryginalny karton opakowania i materiały pakujące, aby były pod 
ręką na wypadek potrzeby przewiezienia monitora. 

• Dla maksymalnego zabezpieczenia, monitor należy zapakować w taki sposób, jak 
był zapakowany fabrycznie. 

• Aby monitor zawsze wyglądał jak nowy należy od czasu do czasu czyścić go 
miękką szmatką. Trwałe plamy można usunąć szmatką lekko zwilżoną w łagodnym 
detergencie. Nigdy nie nalezy używać silnych rozpuszczalników, takich jak 
rozcieńczalnik, benzen lub środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić 
obudowę. Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem monitor należy zawsze 
odłączyć. 

• Nie należy zarysowywać ekranu twardymi przedmiotami, może to spowodować 
trwałe uszkodzenie. 

• Nie wolno dopuścić do wycieku na monitor płynów, może to spowodować 
uszkodzenie komponentów. 
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JAK WYREGULOWAĆ USTAWIENIE 
 
1. Naciśnij przycisk MENU w celu uaktywnienia okna OSD. 
2. Naciśnij - lub + w celu nawigacji pomiędzy funkcjami. Po podświetleniu 

wymaganej funkcji, naciśnij przycisk MENU w celu jej uaktywnienia. Jeśli wybrana 
funkcja ma podmenu, ponownie naciśnij - lub + w celu nawigacji pomiędzy 
funkcjami podmenu. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij przycisk MENU 
w celu jej uaktywnienia. 

3. Naciśnij - lub + w celu zmiany ustawień wybranej funkcji. 
4. Aby zakończyć i zapisać, wybierz funkcję zakończ. Aby wyregulować dowolną 

inną funkcję, powtórz czynności 2-3. 
 
 

 
 

Rysunek 5 Komunikat OSD 
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REGULACJA OBRAZU 
 
Opis wskaźników LED sterowania funkcjami  
 

Element 
Menu główne 

Ikona 
Menu 

główne 

Element 
Podmenu Podmenu Opis 

Luminancja
 

Jasność  Regulacja podświetlenia 
Kontrast  Kontrast z rejestru cyfrowego 

Eco 

Standardowy Tryb Standardowy 

Tekst Tryb Tekst 

Internet Tryb Internet 

Gry Tryb Gry 
Film Tryb Film 
Sport Tryb Sport 

DCR 
Wył. Wyłączenie współczynnika kontrastu 

dynamicznego 

Wł. Włączenie współczynnika kontrastu 
dynamicznego 

Ustawienia 
obrazu 

 

Zegar  
Regulacja zegara obrazu w celu 
zmniejszenia pionowych zakłóceń 
liniowych 

Ostrość  
Regulacja fazy obrazu w celu 
zmniejszenia poziomych zakłóceń 
liniowych 

Pozycja 
pozioma  Regulacja poziomej pozycji obrazu 

Pozycja 
pionowa  Regulacja pionowej pozycji obrazu 
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Element 

Menu główne 

Ikona 
Menu 

główne 

Element 
Podmenu Podmenu Opis 

Temperatura 
barwowa 

 

Ciepła  Przywołanie ciepłej temperatury barwowej z 
pamięci EEPROM 

Normalna  Przywołanie normalnej temperatury 
barwowej z pamięci EEPROM 

Zimna  Przywołanie zimnej temperatury barwowej 
z pamięci EEPROM 

sRGB  Przywołanie temperatury barwowej SRGB z 
pamięci EEPROM 

Użytkownik

Użytkownik 
B 

Wzmocnienie niebieskiego z rejestru 
cyfrowego 

Użytkownik 
G Wzmonienie zielonego z rejestru cyfrowego 

Użytkownik 
R 

Wzmocnienie czerwonego z rejestru 
cyfrowego 

Wzmocnienie 
kolorów 

 

Pełne 
wzmocnienie wł. lub wył. Wyłączenie lub włączenie trybu pełnego 

wzmocnienia 
Naturalna 

skóra wł. lub wył. Wyłączenie lub włączenie trybu naturalnej 
skóry 

Zielone pole wł. lub wył. Wyłączenie lub właczenie trybu Zielone 
pole 

Niebieskie 
niebo wł. lub wył. Wyłączenie lub włączenie trybu Niebieskie 

niebo 
Automatyczne 

wykrywanie wł. lub wył. Wyłączenie lub włączenie trybu 
Automatyczne wykrywanie 

Demo wł. lub wył. Wyłączenie lub włączenie Demo 
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Element 
Menu główne 

Ikona 
Menu 

główne 
Element Podmenu Podmenu Opis 

Wzmocnienie 
obrazu 

 

Wielkość ramki  Regulacja wielkości ramki 
Jasność  Regulacja jasności ramki 
Kontrast  Regulacja kontrastu ramki 

Pozycja pozioma  Regulacja pozycji poziomej ramki 
Pozycja pionowa  Regulacja pozycji pionowej ramki 

Jasna ramka wł. lub wył. Wyłączenie lub włączenie jasnej opcji 
Jasna ramka 

Ustawienia 
OSD 

 

Pozycja pozioma  Regulacja pozycji poziomej OSD 
Pozycja pionowa  Regulacja pozycji pionowej OSD 

Zakończenie czasu  Regulacja zakończenia czasu 
wyświetlania OSD 

Język  Wybór języka OSD 

Dodatkowe
 

Wybór wejścia 
D-Sub Wybór analogowego źródła audio 

DVI Wybór cyfrowego źródła audio 

DDC/CI  WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE obsługi 
DDC/CI 

Reset  Reset menu do ustawień domyślnych 

Informacje  Pokazywanie informacji głównego i 
dodatkowego źródła obrazu 
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PLUG AND PLAY 
 
Funkcja Plug & Play DDC1/2B 
 
Ten monitor jest wyposażony w obsługę VESA DDC1/2B, zgodnei ze STANDARDEM  
VESA DDC. Umożliwia to informowanie przez monitor systemu hosta o sobie oraz, w 
zależności od wykorzystywanego poziomu DDC, komunikowanie dodatkowych 
informacji o możliwościach wyświetlacza. Kanał komunikacji jest zdefiniowany na 
dwóch poziomach, DDC1 i DDC2B. 
DDC1 to wielokierunkowy kanał danych z wyświetlacza do hosta, który transmituje 
informacje EDID  sposób ciągły. DDC2B to dwukierunkowy kanał danych oparty na 
protokole I&#xB2;C. Host może zażądać informacji EDID poprzez kanał DDC2B. 
 
TEN MONITOR NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ, BEZ SYGNAŁU WEJŚCIA VIDEO. ABY TEN 
MONITOR DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY SYGNAŁ WEJŚCIA 
VIDEO. 
 
Ten monitor spełnia wymagania standardów ekologicznych, ustanowionych przez VESA 
(Video Electronics Standards Association) i NUTEK (The Swedish Confederation 
Employees). Funkcja ta służy do oszczędzania energii elektrycznej, poprzez 
zmniejszanie zużycia energii, przy braku sygnału wejścia video. Przy braku w tym 
monitorze sygnału wejścia video, po upływie określonego czasu, nastąpi automatyczne 
przełączenie do trybu WYŁĄCZENIE. Zmniejsza to wewnętrzne zużycie energii 
monitora. Po przywróceniu sygnału wejścia video, przywrócone zostanie pełne zasilanie 
i odtworzenie ekranu wyświetlacza. Działanie tej funkcji jest podobne do "Wygaszacza 
ekranu", poza tym, że wyświetlacz jest wyłączany całkowicie. Obraz wyświetlacza jest 
przywracany, po naciśnięciu dowolnego przycisku na klawiaturze lub po kliknięciu 
myszą. 
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POMOC TECHNICZNA (FAQ) 
Problem i pytanie Możliwe rozwiązanie 
Nie świeci się dioda LED zasilania *Sprawdź, czy przełącznik zasilania jest w pozycji 

WŁĄCZENIE 
*Należy podłączyć przewód zasilający  

Nie działa Plug & Play *Sprawdź, czy system PC jest zgodny z Plug & Play  
*Sprawdź, czy karta video jest zgodna z Plug & Play 
*Sprawdź, czy nie jest wygięta szpilka D-15 kabla video 

Zakłócenia obrazu *Wyreguluj elementy sterowania kontrastu i jasności. 
Drżący lub pofalowany obraz *Należy przesunąć urządzenia elektryczne, którwe mogą 

powodować zakłócenia urządzeń elektrycznych. 
WŁĄCZONA dioda LED zasilania, ale 
brak video lub obrazu. 

*Przełącznik włączenia zasilania komputera powinien 
znajdować się w pozycji WŁĄCZENIE. 

*Karta video komputera powinna być prawidłowo osadzona 
w gnieździe 

*Upewnij się, że kabel video monitora jest prawidłowo 
podłączony do komputera. 

*Sprawdź kabel video monitora i upewnij się, że nie są 
wygięte szpilki złącza. 

*Sprawdź, czy działa komputer naciskając przycisk CAPS 
LOCK na klawiaturze i sprawdzając, czy włączy się dioda 
LED CAPS LOCK. Po naciśnięciu przycisku CAPS LOCK 
powinna się WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ dioda LED. 

Brak jednego z podstawowych 
kolorów (CZERWONY, ZIELONY lub 
NIEBIESKI) 

*Sprawdź kabel video monitora i upewnij się, że nie są 
wygięte szpilki złącza. 

Niewyśrodkowanie lub nieprawidłowa 
wielkość obrazu ekranowego. 

*Wyreguluj częstotliwość pikseli (CLOCK) i FOCUS lub 
naciśnij przycisk skrótu (AUTO)  

Defekty kolorów obrazu 
(nieprawidłowe wyświetlanie bieli) 

*Wyreguluj kolory RGB lub wybierz temperaturę barwową 

Poziome lub pionowe zakłócenia 
obrazu ekranowego 

*Zastosuj tryb zamykania Win95/98/2000/ME/XP, wyreguluj 
CLOCK i FOCUS lub naciśnij przycisk skrótu (przycisk 
AUTO). 

CLOCK (częstotliwość pikseli) kontroluje ilość pikseli zeskanowaną przy jednym przejściu w 
poziomie. Jeśli częstotliwość będzie nieprawidłowa, na ekranie wyświetlane będą pionowe pasy i 
obraz będzie miał nieprawidłową szerokość. 
FOCUS reguluje fazę i zegar pikseli sygnału. Przy nieprawidłowej regulacji fazy na obrazie mogą 
pojawiać się zakłócenia jasności. 
Dla regulacji FOCUS i CLOCK należy stosować “wzorzec kropek” lub wzorzec trybu wyłączania  
Win95/98/2000/ME/XP. 
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KOMUNIKATY BŁĘDÓW I MOŻLIWE ROZWIĄZANIA 
 
NIEPODŁĄCZONY KABEL: 
 
1. Sprawdź, czy jest pawidłowo podłączony kabel sygnałowy, jeśli złącze jest luźne, 

dokręć śruby złącza. 
2. Sprawdź, czy nie są uszkodzone szpilki złącza kabla sygnałowego. 
 
 
BRAK OBSŁUGI WEJŚCIA: 
 
Komputer został ustawiony na nieobsługiwany tryb wyświetlania, ustaw komputer na 
tryb wyświetlania określony w następującej tabeli. (strona 19) 



 18

DODATEK 
 
SPECYFIKACJE 

Panel LCD 

System napędu Kolorowy LCD TFT 17”, z 
podświetleniem LED 

Kolorowy LCD TFT 19”, z 
podświetleniem LED 

Wielkość 43,27 cm 48,19cm 
Rozstaw pikseli 0, 264 mm (W)x 

0, 264 mm (P) 
0, 294 mm (W)x 
0, 294 mm (P) 

Wejście 

Video Interfejs analogowy R,G,B 
Sygnał TMDS 

Częstotliwość 
pozioma 

30KHz – 83KHz 

Częstotliwość 
pionowa 

55-75Hz 

Kolory wyświetlacza 16,7M kolorów 
Zegar punktów 140MHz 
Maks. rozdzielczość 1280x1024 @60Hz 
Plug & Play VESA DDC1/2BTM 
Złącze wejścia 15pinowe D-Sub/ 24 pinowe DVI 

Sygnał wejścia video Analogowy: 0,7Vp-p (standardowy), 
75 OM, Plus 
Cyfrowy: 150≤ Vidiff ≤1200,  
Zegar pikseli 20MHz≤≤165MHz 

Maksymalna wielkość ekranu W poziomie: 337,920mm 
W pionie: 270,336mm 

W poziomie: 376,32mm 
W pionie: 301,056mm 

Źródło zasilania 100~240V, 50~60Hz, 1,5A 
Wymagania środowiskowe Temp. podczas działania: 0° do 40°C 

Temp. podczas przechowywania: -25° do 55°C 
Wilgotność podczas działania: 10% do 85% 

Waga (N. W.) Urządzenie 3,9 kg Urządzenie 4,2 kg 
Wymiary (z podstawą) 371,6*382,6*190,0mm 

(S*W*G) 
409,1*413,4*210,0mm 
(S*W*G) 

Zużycie energii (Maksymalne) 25 Wat 

Zewnętrzne 
elementy 
sterowania:

Przełącznik Auto/ Source / Exit (Automatyczne/Źródło/Zakończ) 
- / Przycisk skrótu ECO 
+ / Głośność + 
Menu / Enter 
Przycisk zasilania  

Funkcje • Luminancja 
• Ustawienia obrazu 
• Temperatura barwowa 
• Wzmocnienie kolorów 
• Wzmocnienie obrazu 
• Ustawienia OSD 
• Dodatkowe 

Wyjście audio 1,0W rms (na kanał) 
Zgodność z przepisami  FCC, CE 
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Wstępnie ustawione tryby wyświetlania 
 

STANDARDOWA ROZDZIELCZOŚĆ
W POZIOMIE 
Częstotliwość 

(KHz) 

W PIONIE 
Częstotliwość 

(Hz) 

VGA 

640×480 @60Hz 31.469 59.940 

640×480 @67Hz 35.000 66.667 

640×480 @72Hz 37.861 72.809 

640×480 @75Hz 37.500 75.000 

Tryb Dos 720×400 @70Hz 31.469 70.087 

SVGA 

800×600 @56Hz 35.156 56.250 

800×600 @60Hz 37.879 60.317 

800×600 @72Hz 48.077 72.188 

800×600 @75Hz 46.875 75.000 

Tryb Mac 832×624 @75Hz 49.725 74.550 

XGA 

1024×768 @60Hz 48.363 60.004 

1024×768 @70Hz 56.476 70.069 

1024×768 @75Hz 60.023 75.029 

1152 x 864 @75Hz 67.500 75.000 

SXGA 

1280 x 960 @60Hz 60.000 60.000 

1280x1024 @60Hz 63.981 60.020 

1280x1024 @75Hz 79.976 75.025 
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PRZYDZIAŁ PINÓW ZŁĄCZA 
 

1 5
6 10

11 15

 
 

15 pinowe złącze kabla sygnałowego 
 

NR PINU OPIS NR PINU OPIS 
1. Czerwony 9. +5V/Wyczuwanie (+5V) 
2. Zielony 10. Uziemienie monitora 
3. Niebieski 11. Uziemienie logicznego 
4. Uziemienie logicznego 12. Dane szeregowe DDC 
5. Wykrywanie kabla 13. Synchonizacja w poziomie 
6. Uziemienie czerwony 14. Synchronizacja w pionie 
7. Uziemienie zielony 15. Zegar szeregowego DDC 
8. Uziemienie niebieski   

 

 

 
 

24 pinowe złącze kabla sygnałowego 
 

NR PINU OPIS NR PINU OPIS 

1. TMDS Dane 2- 13. TMDS Dane 3+ 
2. TMDS Dane 2+ 14. Zasilanie +5V 
3. TMDS Dane 2/4 Ekran 15. Uziemienie (dla +5V) 
4. TMDS Dane 4- 16. Wykrywanie bez wyłączania 
5. TMDS Dane 4+ 17. TMDS Dane 0- 
6. DDC Zegar 18. TMDS Dane 0+ 
7. DDC Dane 19. TMDS Dane 0/5 Ekran 
8. N.C. 20. TMDS Dane 5- 
9. TMDS Dane 1- 21. TMDS Dane 5+ 

10. TMDS Dane 1+ 22. TMDS Zegar Ekran 
11. TMDS Dane 1/3 Ekran 23. TMDS Zegar + 
12. TMDS Dane 3- 24. TMDS Zegar - 

 


