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Bezpieczeństwo 
Konwencje krajowe 
Następujące części opisują wykorzystywane w tym dokumencie konwencje krajowe. 

 

Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi 

 

W tym podręczniku, blokom tekstu mogą towarzyszyć ikony i pogrubienie lub pochylenie tekstu. Te bloki to uwagi, 

przestrogi i ostrzeżenia, wykorzystywane w następujący sposób: 

 

 
UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, pomocną w lepszym wykorzystaniu systemu komputerowego. 

 

 
PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje możliwość potencjalnego uszkodzenia urządzenia lub utratę danych i 

podpowiada jak uniknąć problemu. 

 

 
OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalne niebezpieczeństwo obrażeń ciała i podpowiada jak uniknąć 

problemu. Niektóre ostrzeżenia mogą pojawiać się w alternatywnych formatach i może im towarzyszyć ikona. W 

takich przypadkach, specyficzna prezentacja ostrzeżenia jest regulowana przepisami. 
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Zasilanie 

Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do 

typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. 

 

Monitor posiada trójstykową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta, w ramach funkcji zabezpieczenia, będzie 

pasować tylko do gniazdka zasilania z uziemieniem. Jeżeli gniazdko nie nadaje się do wtyczki trójstykowej, należy 

zwrócić się do elektryka o zamontowanie odpowiedniego gniazdka lub zastosować adapter, w celu bezpiecznego 

uziemienia urządzenia. Nie wolno pokonywać funkcji zabezpieczenia wtyczki z uziemieniem. 

 

Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie 

będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia. 

 

Nie należy przeciążać listew zasilających ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub 

porażenie prądem elektrycznym. 

 

Aby zapewnić satysfakcjonujące działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami, które uzyskały 

certyfikat UL i są wyposażone w gniazda o odpowiedniej konfiguracji i parametrach zasilania 100 - 240V ~, min. 5A. 

 

Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne. 

 

Do używania wyłącznie z dostarczonym adapterem zasilania (wejście: 100-240V~, 50/60Hz wyjście prądu 

stałego 19V, 3,42A) z licencją UL, CSA, cTUVus (Wyłącznie dla monitorów z adapterem zasilania). 

Producent: 

TPV ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD Model: ADPC1965 
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Instalacja 

Nie należy umieszczać monitora na niestabilnym wózku, podstawie, stojaku, wsporniku lub stoliku. Upadek 

monitora może spowodować obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie produktu. Należy korzystać jedynie z 

wózków, podstaw, stojaków, wsporników lub stolików zalecanych przez producenta lub sprzedawanych wraz z tym 

produktem. Podczas instalacji produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta i używać 

akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta. Kombinację produktu i wózka należy przesuwać z 

zachowaniem ostrożności. 

Nigdy nie należy wpychać do szczelin w obudowie monitora żadnych obiektów. Może to spowodować zwarcie 

części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy wylewać na monitora płynów. 

Produktu nigdy nie należy kłaść przodem na podłodze. 

W przypadku montażu monitora na ścianie lub na półce należy zastosować zestaw montażowy zatwierdzony 

przez producenta i postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. 

Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół monitora, jak pokazano poniżej. W przeciwnym razie obieg 

powietrza może być niewystarczający, a przegrzanie może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia monitora. 

Sprawdź poniżej zalecane obszary wentylacyjne wokół monitora, przy instalacji monitora na ścianie lub na 

podstawie: 

Dookoła odbiornika należy 
pozostawić co najmniej 
wskazaną przestrzeń. 

  

30 cm 

 

10cm 10cm 

10cm 

Dookoła odbiornika 
należy pozostawić co 
najmniej wskazaną 
przestrzeń. 

 
10cm 

 
10cm 

 
30 cm 

 
10cm 

Montaż na podstawie 

Montaż na ścianie 
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Czyszczenie 

Obudowę należy czyść regularnie szmatką. Do czyszczenia zabrudzeń można używać delikatnego zamiast 

silnego detergentu, który może spowodować uszkodzenie obudowy produktu. 

 

Podczas czyszczenia należy upewnić się, że detergent nie przedostał się do produktu. Szmatka do 

czyszczenia nie może być zbyt szorstka, ponieważ może to spowodować porysowanie powierzchni. 

 

Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający. 
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Inne 

Jeżeli z produktu zacznie wydobywać się nieprzyjemny zapach, dziwny dźwięk lub dym należy 

NATYCHMIAST odłączyć kabel zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym. 

 

Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez stół lub zasłony. 

 

Podczas działania nie należy narażać monitora LCD na silne wibracje lub uderzenia. 

 

Nie wolno uderzać lub upuścić monitora podczas jego działania lub transportu. 
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Ustawienia 
Zawartość opakowania 
 

 
Monitor 

  

 
  

  

Płyta CD z podręcznikiem Wspornik Uchwyt przewodów 

    
  

 
  

    

Przewód 

zasilający 

Kabel USB DP     

 

Nie wszystkie kable sygnałowe (audio, analogowy, DVI, DP, USB i HDMI) są dostarczane do wszystkich krajów 

i regionów. Sprawdzić u lokalnego dostawcy lub w biurze oddziału AOC celem potwierdzenia. 

 

Adapter 
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Ustawienia wspornika i podstawy 
Wykonaj montaż lub demontaż podstawy, zgodnie z wymienionymi poniżej czynnościami. 

 
Ustawienia: 

 

 
Zdejmowanie: 
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Regulacja kąta widzenia 
Aby zapewnić optymalne widzenie zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować kąt 

monitora do własnych preferencji. 

Podczas zmiany kąta monitora należy przytrzymać wspornik, aby monitor się nie przewrócił. 

Kąt monitora można wyregulować w zakresie od -5° do 20°. 

 

 
 

 

UWAGA: 

Podczas zmiany kąta nie należy dotykać ekranu LCD. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu 

LCD. 
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Podłączanie monitora 
Gniazda kabli z tyłu monitora i w komputerze 

 

1 USB2.0 + szybkie ładowanie 

2 USB2.0 

3 USB3.0 

4 Wejście USB 

5 Port Display 

6 Zasilanie prądem stałym 
 

Aby zabezpieczyć sprzęt, przed podłączeniem należy zawsze wyłączyć komputer i monitor LCD. 

1 Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądem przemiennym z tyłu monitora. 

2 Podłącz jeden koniec kabla DP do gniazda z tyłu monitora, a drugi koniec do portu DP komputera. 

3 Włącz monitor i komputer. 

4 Obsługiwane rozdzielczości zawartości wideo: DP. 

 

Jeżeli na monitorze wyświetlany jest obraz instalacja jest zakończona. Jeżeli obraz nie jest wyświetlany, patrz 

Rozwiązywanie problemów. 

 

HUB USB 
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Wymagania systemowe 
1. Funkcja G-system: 

Kompatybilna karta graficzna: GeForce GTX 650 Ti Boost lub nowsza (listę kompatybilnych kart graficznych, 

można uzyskać pod adresem www.nvidia.com/G-sync) 

Sterownik: GeForce 331.58 lub nowszy 

System operacyjny: Windows 7/8/8.1 

2. Funkcja 3D: 

Monitor G-Sync to monitor z obsługą NVIDIA 3D Vision. Do włączenia funkcji 3D, wymagany jest zestaw wersji 

NVIDIA 3D. Dla odbioru stereoskopowych obrazów 3D, wymagany jest zestaw NVIDIA 3D, listę kompatybilnych 

kart graficznych można uzyskać pod adresem http://www.nvidia.com/3DVisionG-sync 

 

http://www.nvidia.com/G-sync�
http://www.nvidia.com/3DVisionG-sync�
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Montaż na ścianie 

Przygotowanie do instalacji opcjonalnego ramienia do montażu na ścianie. 

 

 
Monitor może zostać przymocowany do ramienia do montażu na ścianie, które należy zakupić oddzielnie. Przed 

wykonaniem procedury odłącz zasilanie. Wykonaj następujące kroki: 

 

1 Zdejmij podstawę. 

2 Wykonaj instrukcje producenta dotyczące montażu ramienia do mocowania na ścianie. 

3 Umieść ramię montażowe z tyłu monitora. Dopasuj otwory na ramieniu do otworów z tyłu monitora. 

4 Włóż do otworów 4 śruby i dokręć. 

5 Ponownie podłącz kable. Instrukcja mocowania do ściany, patrz podręcznik użytkownika dostarczony wraz z 

opcjonalnym ramieniem do mocowania na ścianie. 

 

Uwaga: Otwory na śruby montażowe VESA nie są dostępne dla wszystkich modeli, sprawdź u dostawcy lub w 

oficjalnym oddziale AOC. 
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Regulacja 
Ustawianie optymalnej rozdzielczości 

Windows Vista 

Dla Windows Vista: 
1 Kliknij START. 

2 Kliknij opcję PANEL STEROWANIA. 

 
 

3 Kliknij Wygląd i personalizacja. 

 
 

4 Kliknij Personalizacja 
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5 Kliknij opcję Ustawienia ekranu. 

 
 

6 Ustaw SUWAK rozdzielczości na optymalną rozdzielczość. 
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Windows XP 

Dla Windows XP: 
1 Kliknij START. 

 
 

2 Kliknij opcję USTAWIENIA. 

 

3 Kliknij opcję PANEL STEROWANIA. 

 

4 Kliknij Wygląd i kompozycje. 

 
 

5 Dwukrotnie kliknij opcję EKRAN. 
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6 Kliknij opcję USTAWIENIA. 

 

7 Ustaw SUWAK rozdzielczości na optymalną rozdzielczość. 

 
 

 

Windows ME/2000 

Dla Windows ME/2000: 
1 Kliknij START. 

2 Kliknij opcję USTAWIENIA. 

3 Kliknij opcję PANEL STEROWANIA. 

4 Dwukrotnie kliknij opcję EKRAN. 

5 Kliknij opcję USTAWIENIA. 

6 Ustaw SUWAK rozdzielczości na optymalną rozdzielczość. 
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Windows 8 

Dla Windows 8 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij Wszystkie aplikacje w dolnym prawym rogu ekranu. 

 
 

 
2. Ustaw "Widok według" na "Kategorie". 

3. Kliknij Wygląd i personalizacja. 
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4. Kliknij EKRAN. 

 
5. Ustaw SUWAK rozdzielczości na 1920x1080. 
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Przyciski skrótów 

 

1 (WŁ./WYŁ. 
Dialpoint)/Zakończ 

2 Menu wyboru Dialpoint/ < 

3 ULMB / > 

4 Menu/Enter 

5 Zasilanie 

 

 (Wł./Wył. Dialpoint)/Zakończ 

Po zamknięciu OSD, naciśnij przycisk (WŁ./WYŁ. Dialpoint) , aby włączyć lub wyłączyć Dialpoint. Gdy OSD nie jest 

zamknięte, naciśnij przycisk Exit (Zakończ), aby zapisać dane użytkownika. 

< Menu wyboru Dialpoint 

Naciśnij przycisk wyboru Dialpoint, aby uaktywnić menu Dialpoint. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać inny typ 

kursora. 

> ULMB (Bardzo wysoka skuteczność eliminacji zakłóceń ruchu) 

Przy braku OSD, naciśnij przycisk ULMB, aby uaktywnić pasek wyłączenia/włączenia ULMB. Naciśnij przycisk < 

lub > , aby uaktywnić tryb ULMB. 

NVIDIA ULMB to technologia wirtualnie eliminująca wszystkie zakłócenia ruchu powiązane z wyświetlaczami LCD. 

Podczas gier z wykorzystaniem ULMB, ruchome obrazy będą perfekcyjnie ostre, bez zakłóceń widocznych na 

tradycyjnym monitorze LCD. ULMB może być bardzo korzystne podczas gier. Przede wszystkim, strzelcy mogą 

szybciej namierzyć wroga. W przewijanych grach z widokiem od góry, można odczytać tekst, bez zatrzymywania 

identyfikacji skarbu. ULMB należy używać w grze, aby uzyskać niesamowite wyniki, jeśli dysponuje się wysokim 

FPS. 

 Menu/Enter 

Naciśnij w celu wyświetlenia OSD lub potwierdzenia wyboru. 

 Zasilanie 

Naciśnij przycisk zasilania, monitor przejdzie do trybu oczekiwania. Po 12 minutach, monitor wyłączy się 

automatycznie. 
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OSD Setting (Ustawienia OSD) 
Podstawowe i proste instrukcje dla przycisków sterowania. 

 
 

1) Naciśnij przycisk  MENU, aby wyświetlić okno menu ekranowego OSD. 

2) Naciśnij < lub > w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij 

przycisk  MENU w celu uaktywnienia. Naciśnij < lub > w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami 

podmenu. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij przycisk  MENU, aby ją uktywnić. 

3) Naciśnij < lub > w celu zmiany ustawień wybranej funkcji. Naciśnij  AUTO, aby opuścić ustawienia. 

Jeżeli chcesz wyregulować dowolną z innych funkcji, powtórz kroki od 2 do 3. 
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Luminance (Jasność) (Wyłączona funkcja 3D) 

 
 

Luminance (Jasność) (Włączona funkcja 3D) 

 
 
 

1. Naciśnij  (Menu), aby wyświetlić menu. 

2. Naciśnij < lub >, aby wybrać  Luminance (Jasność) i naciśnij  w celu przejścia do tego ustawienia. 

3. Naciśnij < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij w celu przejścia do tego podmenu. 
4. Naciśnij < lub > w celu regulacji. 

5. Naciśnij przycisk , aby wyjść. 
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Luminance 

(Luminancja) 
 

Brightness 

(Jasność) 

Regulacja 

podświetlania 

0-100 

Ustawienie 

jasności na 

wartość 90 

Każda czynność 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 1 

Contrast 

(Kontrast) 

Kontrast z rejestru 

cyfrowego. 

0-100 

Ustawienie 

kontrastu 

na wartość 

50 

Każda czynność 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 1 

Gamma Regulacja gamma Gamma1 (2,2) 

Gamma2 (2,0) 

Gamma3 (2,4) Ustawienie 
wartości 
Gamma1 Overdrive 

(Efekt 
Overdrive) 

regulacja czasu 
odpowiedzi 

Strong/Medium/Light/Weak/Off 

(Silne/Średnie/Jasne/Słabe/Wył.) 

 

Uwaga: Po uruchomieniu funkcji 3D, opcje jasności są zamieniane przez opcje NVIDIA Light Boost. Domyślna 

wartość to 90. Maksymalna wartość pokazuje "MAX" (MAKS.), minimalna wartość pokazuje "OFF" (WYŁ.). Brak 

paska numeru. 
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Color Setup (Konfiguracja koloru) 

  

1. Naciśnij  (Menu), aby wyświetlić menu. 

2. Naciśnij < lub >, aby wybrać  Color Setup (Ustawien. koloru) i naciśnij  w celu przejścia do tego 

ustawienia. 

3. Naciśnij < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij w celu przejścia do tego podmenu. 

4. Naciśnij < lub > w celu regulacji. 

5. Naciśnij przycisk , aby wyjść. 

Color Setup 

(Konfiguracja 

koloru) 
 

Color Temp. 

(Temp. 

barwowa) 

Warm 

(Ciepłe) 

(6500K) 

Przywołuje 

temperaturę 

barwową ciepłych 

kolorów z pamięci 

EEPROM. 

Nie 

dotyczy 

Temperatira 

barwowa 

zostanie 

ustawiona na 

Warm (Ciepłe). 

Normal 

(Normalne) 

(7300K) 

Przywołuje 

temperaturę 

barwową 

normlanych kolorów 

z pamięci EEPROM. 

Nie 

dotyczy 

Cool 

(Chłodne) 

(9300K) 

Przywołuje 

temperaturę 

barwową zimnych 

kolorów z pamięci 

EEPROM. 

Nie 

dotyczy 

sRGB (dla 

modelu z 

funkcją 

Ustawienie 

temperatury 

barwowej sRGB z 

Nie 

dotyczy 
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sRGB) pamięci EEPROM. 

User 

(Użytk.) 

Ustawienie 

temperatury 

barwowej 

użytkownika z 

pamięci EEPROM. 

Nie 

dotyczy 

Red 

(Czerwony) 

Nie 

dotyczy 

Wzmocnienie 

czerwieni z rejestru 

cyfrowego. 
0-100 

Wartość R/G/B 

użytkownika 

(domyślne 

ustawienie to 

50), nie 

zostanie 

zmodyfikowana 

przez funkcję 

zerowania w 

trybie 

użytkownika. 

Każda czynność 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 1 

Green 

(Zielony) 

Nie 

dotyczy 

Wzmocnienie 

zielonego z rejestru 

cyfrowego. 

0-100 

Każda czynność 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 1 

Blue 

(Niebieski) 

Nie 

dotyczy 

Wzmocnienie 

niebieskiego z 

rejestru cyfrowego. 
0-100 

Każda czynność 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 1 

 

Uwaga: (1) W trybie temperatury barwowej sRGB, jasności i kontrastu nie można regulować 

 

(2) Kolor menu OSD zmieni się, wraz ze zmianą koloru obrazu 
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OSD Setup (Ustawienia OSD) 

 
1. Naciśnij  (Menu), aby wyświetlić menu. 

2. Naciśnij < lub >, aby wybrać  (Ustawien. OSD) i naciśnij  w celu przejścia do tego ustawienia. 

3. Naciśnij < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij w celu przejścia do tego podmenu. 
4. Naciśnij < lub > w celu regulacji. 

5. Naciśnij przycisk , aby wyjść. 

OSD Setup 

(Ustawienia 

OSD) 
 

Language 

(Język) 

Ustaw język 

wyświetlania OSD na 

angielski. (Angielski 

to ustawienie 

domyślne) 

English 

Po 

naciśnięciu 

"RESET" 

nie jest 

konieczne 

ustawianie 

języka. 

 

Jeśli klient 

ma inne 

żądanie, 

sprawdź 

żądanie 

klienta 

Français 

Español 

Português 

Deutsch 

Italiano 

Nederlands 

Svenska 

Suomi 

Polski 

Čeština 

Русский 

한국어 

繁体中文 

简体中文 

日本语 
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Timeout  

(Czas Zakoń.) 

Regulacja czasu 

zakończenia 

wyświetlania OSD. 
5-120 

Ustaw 

wartość 10 Każda czynność 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 5 

H. Position 

(Położenie w 

poziomie) 

Regulacja pozycji 

poziomej OSD. 

Każdy krok 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 25 

0-100 

Ustaw 

wartość 

100 

V. Position 

(Położenie w 

pionie) 

Regulacja pozycji 

pionowej OSD. 

Każdy krok 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 5 

0-100 
Ustaw 

wartość 0 

Transparence 

(Przezr.) 

Regulacja 

przezroczystości 

OSD, każdy krok 

zwiększa/zmniejsza 

wartość o 25 

0-100 
Ustaw 

wartość 25 

Break 

Reminder 

(Przypomnienie 

o przerwie) 

Przypomnienie o 

przerwie, jeśli 

użytkownik pracuje 

dłużej niż 1 godzinę 

ON (Wł.) 

/OFF (Wył.) 

Ustawienie 

wartości 

OFF 

(WYŁ.) 

Uwaga: 
1) Po włączeniu, dla każdej godziny generowany jest komunikat o przerwie czasowej (1, 2, 3 ……24 godzina, > 24 

godzin), komunikat będzie pokazywany przez 10 sek. Komunikat zniknie po naciśnięciu dowolnego przycisku 

funkcji. 

2) Komunikat jest umieszczany na środku ekranu i nie można tego zmienić przez OSD. 

3) Po wyłączeniu/włączeniu zasilania, wyłączeniu/włączeniu prądu stałego lub po przejściu/wyjściu z trybu 

oszczędzania energii, czas pracy zostanie wyzerowany i przeliczony ponownie. 

4) Funkcja czasu zakończenia OSD, może zapisać dane. 
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Extra (Dodatkowe) 

 
 

1. Naciśnij  (Menu), aby wyświetlić menu. 

2. Naciśnij < lub >, aby wybrać  Extra (Dodatkowe) i naciśnij  w celu przejścia do tego ustawienia. 

3. Naciśnij < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij w celu przejścia do tego podmenu. 

4. Naciśnij < lub > w celu regulacji. 

5. Naciśnij przycisk , aby wyjść. 
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Extra 

(Dodatkowe) 
 

Reset 

Usunięcie każdego 

starego stanu 

automatycznej 

konfiguracji i 

ustawienie 

temperatury 

barwowej na Warm 

(Ciepłe) 

YES(TAK) 

Nie dotyczy 

 

Nie jest wykonywane 

zerowanie, powrót do 

menu głównego. 

NO(NIE) 

ULMB 

Wyłączenie funkcji 

G_sync i 

częstotliwości 

taktowania w 

pionie >=85hz 

On 

(Włączone) 

 

 

 

 

 

Off 

(Wyłączone) 

Włączenie funkcji 

G_sync lub karta 

wyświetlania nie 

obsługuje funkcji 

G_sync 

Off 

(Wyłączone)  

 

Uwaga: 

1) Język OSD nie jest resetowany. 

2) Trybu ULMB nie można wyregulować, po włączeniu funkcji G_sync lub, gdy karta graficzna nie obsługuje 

funkcji G_sync. 
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Diody stanu 

Stan Kolor diody  

Tryb pełnej mocy Zielone lub Niebieskie  

Tryb wyłączenia aktywności Pomarańczowe lub czerwone 
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Sterownik 
Sterownik monitora 

Windows 8 

1. Uruchom Windows® 8 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij Wszystkie aplikacje w dolnym prawym rogu ekranu. 

 

 
3. Kliknij ikonę "Panel sterowania" 

4. Ustaw "Widok według" na "Duże ikony" lub "Małe ikony". 
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5. Kliknij ikonę "Wyświetlacz". 

 
6. Kliknij przycisk "Zmień ustawienia monitora". 

 
7. Kliknij przycisk "Ustawienia zaawansowane". 

 

  



 

 33 

8. Kliknij zakładkę "Monitor", a następnie kliknij przycisk "Własności". 

 
9. Kliknij zakładkę "Sterownik". 

 
10. Otwórz okno "Aktualizuj oprogramowanie sterownika-Rodzajowy monitor PnP" klikając "Aktualizuj 

sterownik..." a następnie klikając przycisk "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania 
sterownika". 
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11. Wybierz opcję "Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze". 

 
12. Kliknij przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk "Przeglądaj" i przejdź do następującego katalogu:  

X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM). 

 
13. Wybierz plik "xxx.inf" a następnie kliknij przycisk "Otwórz". Kliknij przycisk "OK". 

14. Wybierz model monitora i kliknij przycisk "Dalej". Pliki zostaną skopiowane z płyty CD na twardy dysk 

komputera. 

15. Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD. 

16. Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstość odświeżania i pasujący 

profil dopasowania koloru. 
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Windows 7 

1. Uruchom Windows® 7 

 

2. Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij "Panel sterowania". 

 
 

3. Kliknij ikonę "Wyświetlacz". 

 

4. Kliknij przycisk "Zmień ustawienia monitora". 
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5. Kliknij przycisk "Ustawienia zaawansowane". 

 
6. Kliknij zakładkę "Monitor", a następnie kliknij przycisk "Własności". 

 
7. Kliknij zakładkę "Sterownik". 
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8. Otwórz okno "Aktualizuj oprogramowanie sterownika-Rodzajowy monitor PnP" klikając "Aktualizuj 
sterownik...", a następnie klikając przycisk "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania 

sterownika". 

 

 

9. Wybierz opcję "Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze". 

 
 

10. Kliknij przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk "Przeglądaj" i przejdź do następującego katalogu:  
X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM). 
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11. Wybierz plik "xxx.inf" a następnie kliknij przycisk "Otwórz". Kliknij przycisk "OK". 

 

12. Wybierz model monitora i kliknij przycisk "Dalej". Pliki zostaną skopiowane z płyty CD na twardy dysk 

komputera. 

 

13. Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD. 

 

14. Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstość odświeżania i pasujący 

profil dopasowania koloru. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

Windows Vista 

 

1. Kliknij "Start" i "Panel sterowania". Następnie dwukrotnie kliknij opcję "Wygląd i personalizacja". 

    
  

2. Kliknij opcję "Personalizacja" a następnie "Ustawienia ekranu". 

   
 

3. Kliknij opcję "Ustawienia zaawansowane...". 
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4. Kliknij opcję "Własności" w zakładce "Monitor". Jeżeli przycisk "Własności" nie jest aktywny, oznacza to, że 

konfiguracja monitora jest zakończona. Monitor można używać taki jaki jest. 

Jeżeli wyświetlony ostanie komunikat "Windows potrzebuje...", jak pokazano na rysunku poniżej, kliknij przycisk 

"Dalej". 

   

5. Kliknij opcję "Aktualizuj sterownik..." w zakładce "Sterownik". 

   

6. Zaznacz pole wyboru "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika" i kliknij "Pozwól 

mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze". 

 

7. Kliknij przycisk "Z dysku...", następnie kliknij przycisk "Przeglądaj..." a następnie wybierz odpowiedni sterownik z 

F:\Driver (napęd CD-ROM). 

8. Wybierz model monitora i kliknij przycisk "Dalej". 

9. Kliknij "Close" (Zamknij) → "Close" (Zamknij) → "OK" → "OK" na kolejno wyświetlanych ekranach. 
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Windows XP 

 

1. Uruchom Windows® XP 

2. Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij "Panel sterowania". 

 
 

3. Wybierz i kliknij kategorię "Wygląd i kompozycje". 

 
 

4. Kliknij pozycję "Ekran". 
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5. Wybierz zakładkę "Ustawienia", a następnie kliknij przycisk "Zaawansowane". 

 
 

6. Wybierz zakładkę "Monitor" 

- Jeżeli przycisk "Właściwości" nie jest aktywny, oznacza to, że monitor jest skonfigurowany poprawnie. Przerwij 

instalację. 

- Jeśli aktywny jest przycisk "Właściwości", kliknij przycisk "Właściwości". 

Wykonaj czynności podane poniżej. 

 
 

7. Kliknij zakładkę "Sterownik", a następnie kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik...". 
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8. Wybierz przycisk radiowy "Zainstaluj z listy lub z określonej lokalizacji [zaawansowane]", a następnie kliknij 

przycisk "Dalej". 

 

9. Wybierz przycisk radiowy "Nie szukaj. Wybiorę sterownik do instalacji". Następnie kliknij przycisk "Dalej". 

 

10. Kliknij przycisk "Z dysku...", następnie kliknij przycisk "Przeglądaj..." i wybierz odpowiedni napęd F: (Napęd 

CD-ROM). 

 

11. Kliknij przycisk "Otwórz" a następnie kliknij przycisk "OK". 

12. Wybierz model monitora i kliknij przycisk "Dalej". 

- Jeśli pojawi się komunikat "nie przeszło testów zgodności z logo Windows®, umożliwiających sprawdzenie 

zgodności z Windows® XP", kliknij przycisk "Mimo to kontynuuj". 

13. Kliknij przycisk "Zakończ" a następnie kliknij przycisk "Zamknij". 

14. Kliknij przycisk "OK", a następnie ponownie przycisk "OK", aby zamknąć okno dialogowe Właściwości ekranu. 
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Windows 2000 

 

1. Uruchom Windows® 2000 

2. Kliknij przycisk "Start", ustaw kursor na "Settings" (Ustawienia), a następnie kliknij na "Control Panel" (Panel 

sterowania). 

3. Dwukrotnie kliknij ikonę "Display" (Ekran). 

4. Wybierz zakładkę "Settings" (Ustawienia) a następnie kliknij przycisk "Advanced..." (Zaawansowane…). 

5. Wybierz "Monitor" 

- Jeżeli przycisk "Properties" (Właściwości) nie jest aktywny, oznacza to, że monitor jest skonfigurowany 

poprawnie. Przerwij instalację. 

- Jeżeli przycisk "Properties" (Właściwości) jest aktywny. Kliknij przycisk "Properties" (Właściwości). Wykonaj 

czynności podane poniżej. 

6. Kliknij "Driver" (Sterownik) następnie kliknij "Update Driver..." (Aktualizuj sterownik...), a następnie kliknij 

przycisk "Next" (Dalej). 

7. Wybierz opcję "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" 

(Wyświetl listę znanych sterowników urządzeń tak, abym mógł wybrać określony sterownik), następnie kliknij 

przycisk "Next" (Dalej), a następnie kliknij "Have disk..." (Z dysku...). 

8. Kliknij przycisk "Browse..." (Przeglądaj…) i wybierz odpowiedni napęd F: (napęd CD-ROM). 

9. Kliknij przycisk "Open" (Otwórz) a następnie kliknij przycisk "OK". 

10. Wybierz model monitora i kliknij przycisk "Next" (Dalej). 

11. Kliknij przycisk "Finish" (Zakończ) a następnie kliknij przycisk "Close" (Zamknij). 

Jeżeli wyświetlone zostanie okno "Digital Signature Not Found" (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), kliknij 

przycisk "Yes" (Tak). 

 

 

 

Windows ME 

 

1. Uruchom Windows® Me 

2. Kliknij przycisk "Start", ustaw kursor na "Settings" (Ustawienia), a następnie kliknij na "Control Panel" (Panel 

sterowania). 

3. Dwukrotnie kliknij ikonę "Display" (Ekran). 

4. Wybierz zakładkę "Settings" (Ustawienia) a następnie kliknij przycisk "Advanced..." (Zaawansowane…). 

5. Wybierz przycisk "Monitor", a następnie kliknij przycisk "Change..." (Zmień...). 

6. Wybierz opcję "Specify the location of the driver (Advanced)" (Określ położenie sterownika (zaawansowane)), 

a następnie kliknij przycisk "Next" (Dalej). 

7. Wybierz opcję "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want" 

(Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji tak, abym mógł wybrać potrzebny sterownik), 

następnie kliknij przycisk "Next" (Dalej), a następnie kliknij "Have disk..." (Z dysku...). 

8. Kliknij przycisk "Browse..." (Przeglądaj…), wybierz odpowiedni napęd F: (Napęd CD-ROM), a następnie kliknij 

przycisk "OK". 

9. Kliknij przycisk "OK", wybierz model monitora i następnie kliknij przycisk "Next" (Dalej). 

10. Kliknij przycisk "Finish" (Zakończ) a następnie kliknij przycisk "Close" (Zamknij). 
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Rozwiązywanie problemów 
Problem i pytanie Możliwe rozwiązania 

Dioda zasilania nie świeci się Upewnij się, że przycisk zasilania został włączony, a przewód zasilania jest 
prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego oraz do monitora. 

Brak obrazu na ekranie 

Czy przewód zasilania jest odpowiednio podłączony? 
Sprawdź podłączenia przewodu zasilania i zasilanie. 

Czy kabel jest podłączony poprawnie? 
(Połączenie z użyciem kabla DP) 
 

Czy zasilanie jest włączone? Ponownie uruchomić komputer w celu 
obejrzenia ekranu początkowego (ekranu logowania), który powinien być 
widoczny. 
Jeżeli ekran początkowy (ekran logowania) jest wyświetlany, uruchom 
komputer w odpowiednim trybie (tryb bezpieczny dla Windows ME/XP/2000) 
i następnie zmień częstotliwość karty graficznej. 
(Patrz ustawienia optymalnej rozdzielczości) 
Jeżeli ekran początkowy (ekran logowania) nie pojawia się, skontaktuj się z 
centrum serwisowym lub sprzedawcą. 

Czy na ekranie wyświetlany jest komuniakt "Input Not Supported" 
("Wejście nieobsługiwane")? 
Komunikat ten może być widoczny, kiedy sygnał z karty graficznej 
przekracza maksymalną rozdzielczość i częstotliwość, które może 
prawidłowo obsłużyć monitor. 
Ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość na takie, którem monitor 
może obsłużyć prawidłowo. 

Upewnij się, że zainstalowane zostały sterowniki monitora AOC. 

Obraz jest rozmyty i widoczne 
są podobrazy oraz cienie 

Wyreguluj kontrast i jasność. 
Naciśnij, aby dostosować automatycznie. 
Upewnij się, że niej jest wykorzystywany przedłużacz lub skrzynka 
przełączeniowa. Zalecamy bezpośrednie łączenie monitora z gniazdem 
wyjściowym karty graficznej. 

Obraz skacze, miga lub 
pojawiają się fale na obrazie 

Odsuń jak najdalej od monitora, urządzenia elektryczne mogące powodować 
zakłócenia elektryczne. 
Użyj maksymalnej częstości odświeżania monitora dla używanej 
rozdzielczości. 

Monitor zawiesza się w trybie 
aktywnego wyłączenia 

Włącznik zasilania komputera powinien być włączony. 
Karta graficzna komputera powinna być prawidłowo włożona do gniazda. 
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do 
komputera. 
Sprawdź kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden styk nie jest wygięty. 
Sprawdź, czy komputer działa uderzając w przycisk CAPS LOCK na 
klawiaturze i obserwując diodę CAPS LOCK. Po uderzeniu w przycisk CAPS 
LOCK dioda powinna zgasnąć lub się zaświecić. 

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

Sprawdź kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden styk nie jest 
uszkodzony. 
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do 
komputera. 

Obraz ma defekty koloru 
(biały nie wygląda jak biały) Wyreguluj kolor RGB lub ustaw wymaganą temperaturę barwową. 
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Specyfikacje 
Ogólne specyfikacje 

Panel 

Nazwa modelu G2460PG 

System działania Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 

Widoczny rozmiar ekranu Przekątna 61.0 cm 

Podziałka pikseli 0.27675 mm (poziomo) × 0.27675 mm (pionowo) 

Video Interfejs DP 

Oddzielna synchronizacja H/V TTL 

Wyświetlane kolory 16,7M kolorów 

Zegar plamki 325.08MHz 

Rozdzielczość 

Zakres skanowania w poziomie 30kHz~160kHz 

Rozmiar skanowania w poziomie 
(Maksymalny) 531.36 mm 

Zakres skanowania w pionie 30Hz~150Hz 

Rozmiar skanowania w pionie 
(Maksymalny) 298.89 mm 

Optymalne wstępne ustawienia 
rozdzielczości 1920 x 1080 (144Hz) 

Plug & Play VESA DDC2BTM 

Złącze wejścia DP 

Sygnał wejścia video DP 

Złącze wyjścia Nie dotyczy 

Źródło zasilania Prąd stały 19V, 3,42A 

Zużycie energii 
Aktywny 33 W (typowa) 

Oczekiwanie < 0,5 W (po 15 minutach braku sygnału, monitor 
przejdzie do trybu oczekiwania) 

Off timer (Timer wyłączenia) 0~24 godz. 

Głośniki Nie dotyczy 

Charakterystyka 
fizyczna 

Typ złącza DP 

Typ kabla sygnałowego Odłączany 

Środowiskowe 
Temperatura 

Działanie 0° do 40° 

Bez działania -25° do 55° 

Wilgotność 
Działanie 10% do 85% (bez kondensacji) 

Bez działania 5% do 93% (bez kondensacji) 
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Zaprogramowane tryby wyświetlania 

STANDARDOWY ROZDZIELCZOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ 
POZIOMA (kHz) 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
PIONOWA (Hz) 

HD 

1920×1080@60Hz 67,500 60,000 

1920×1080@100Hz 113,300 100 

1920×1080@85Hz 96,513 84,884 

1920×1080@120Hz 137,260 119,982 

1920×1080@144Hz 158,110 144 

  



 

 48 

 
20-stykowy przewód sygnałowy kolorowego wyświetlacza 

Nr styku Nazwa sygnału Nr styku Nazwa sygnału 

1 ML_Lane 3 (n) 11 GND 
2 GND 12 ML_Lane 0 (p) 
3 ML_Lane 3 (p) 13 CONFIG1 
4 ML_Lane 2 (n) 14 CONFIG2 
5 GND 15 AUX_CH(p) 
6 ML_Lane 2 (p) 16 GND 
7 ML_Lane 1 (n) 17 AUX_CH(n) 

8 GND 18 Wykrywanie wkładania pod 
napięciem 

9 ML_Lane 1 (p) 19 Powrót DP_PWR 
10 ML_Lane 0 (n) 20 DP_PWR 
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Plug and Play 
Funkcja Plug & Play DDC2B 

 

Monitor wyposażony jest w możliwości VESA DDC2B zgodnie z normą VESA DDC. Umożliwia ona informowanie 

komputera hosta o tożsamości monitora i, zleżenie od zastosowanego poziomu DDC, przekazywanie dodatkowych 

informacji o możliwościach monitora. 
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Przepisy 
Uwaga FCC 
 

Klauzula zgodności z FCC klasa B w zakresie zakłóceń częstotliwości radiowych OSTRZEŻENIE: (DLA 
MODELI POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT FCC) 

 

UWAGA: To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń 

cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia stworzono w celu zapewnienia stosownego 

zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i 

może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z 

zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że 

zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i 

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

próbę usunięcia zakłóceń poprzez: 

 

Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej. 

Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 

Podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do innego obwodu zasilania. 

W celu uzyskania pomocy, należy skonsultować się ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem RTV. 

 

 
UWAGA: 

 

Zmiany lub modyfikacje nie zaakceptowane w sposób wyraźny przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie 

zgodności, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia. 

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami emisji, należy zastosować ekranowane kable łączące oraz 

przewód zasilania. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia sygnału radiowego i telewizyjnego spowodowane 

nieautoryzowanymi zmianami w urządzeniu. W takim przypadku, usunięcie zakłóceń należy do zakresu 

odpowiedzialności użytkownika. W takim przypadku, za usunięcie zakłóceń odpowiada użytkownik. 
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Deklaracja WEEE 
Przepisy Unii Europejskiej dotyczące usuwania przez użytkowników zużytego sprzętu w gospodarstwach 

domowych. 

  
Obecność tego symbolu na produkcie lub opakowaniu produktu oznacza, że produktu tego nie można usuwać 

wraz z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego, użytkownik powinien usunąć zużyty sprzęt, przekazując go do 

punktu zbiorczego odpadów elektrycznych lub elektronicznych. Osobne gromadzenie i przetwarzanie zużytego 

sprzętu, pomaga w ochronie zasobów naturalnych i zapewnia przetworzenie produktu w sposób bezpieczny dla 

zdrowia ludzi i środowiska. Dalsze informacje dotyczące miejsc przyjmowania do przetwarzania zużytego sprzętu, 

można uzyskać w lokalnym urzędzie, punkcie przyjmowania odpadów domowych lub w sklepie, w którym produkt 

został zakupiony. 

 

 

 
Obecność tego symbolu na produkcie lub opakowaniu produktu oznacza, że produktu tego nie można usuwać 

wraz z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego, użytkownik powinien usunąć zużyty sprzęt, przekazując go do 

punktu zbiorczego odpadów elektrycznych lub elektronicznych. Osobne gromadzenie i przetwarzanie zużytego 

sprzętu, pomaga w ochronie zasobów naturalnych i zapewnia przetworzenie produktu w sposób bezpieczny dla 

zdrowia ludzi i środowiska. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o tym, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny w Indiach, patrz 

poniższy portal sieciowy. 

www.aocindia.com/ewaste.php. 

 

  

http://www.aocindia.com/ewaste.php�
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Serwis 
GWRANACJA EUROPEJSKA NA MONITORY AOC 
OGRANICZONA TRZYLETNIA GWARANCJA* 

W przypadku monitorów LCD firmy AOC sprzedawanych na rynku europejskim firma AOC International (Europe) 

BV gwarantuje, że w okresie 3 lat, licząc od dnia zakupu produktu przez konsumenta, produkt będzie wolny od 

wszelkich wad materiałowych i wad wykonania. W ciągu tego okresu, AOC International (Europe) BV zobowiązuje 

się, wedle własnego wyboru, naprawić wadliwy produkt przy pomocy nowych lub zmodernizowanych części, bądź 

wymienić bezpłatnie produkt na nowy lub naprawiony, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej*. W 

przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, okres gwarancyjny zacznie obowiązywać po 

trzech (3) miesiącach od daty produkcji podanej na produkcie. 

Jeżeli w tym czasie okaże się, że produkt jest wadliwy, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub 

zapoznać się z sekcją dotyczącą serwisu i wsparcia technicznego na stronie internetowej www.aoc-europe.com w 

zakresie dotyczącym warunków gwarancyjnych. Produkt należy dostarczyć na własny koszt wraz z dowodem 

zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego AOC na następujących zasadach: 

• Należy sprawdzić, czy monitor LCD został zapakowany we właściwy karton (firma AOC preferuje 

używanie oryginalnego kartonu ze względu na wystarczające zabezpieczenie monitora na czas 

transportu). 

• Należy umieścić numer RMA na etykiecie adresowej 

• Należy umieścić numer RMA na wysyłanym kartonie 

AOC International (Europe) B.V. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia podczas transportu z 

uwagi na zastosowanie niewłaściwego opakowania. AOC International (Europe) BV zobowiązuje się zwrócić 

poniesione przez klienta koszty transportu w odniesieniu do krajów wyszczególnionych w tych warunkach 

gwarancyjnych. AOC International (Europe) BV nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych 

kosztów związanych z transportem produktu przez granice państwowe. Powyższy zapis dotyczy także granic 

państwowych w Unii Europejskiej. W przypadku, gdy firma kurierska nie może odebrać przygotowanego do wysyłki 

monitora LCD, naliczona zostanie opłata pobraniowa. 

* Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wszelkich strat lub szkód wynikających z: 

• Nieprawidłowy montaż lub konserwacja 

• Niewłaściwego użytkowania 

• Zaniedbania 

• Wszelkich przyczyn innych niż standardowe zastosowania handlowe lub przemysłowe 

• Regulacji przez podmioty nieupoważnione 

• Naprawy, modyfikacje lub instalację opcjonalnego wyposażenia, bądź części należy dokonywać tylko w 

autoryzowanych punktach serwisowych AOC 

• Niewłaściwe środowisko pracy, np. wilgotność oraz występowanie kurzu 

• Uszkodzenie w wyniku aktu wandalizmu 

• Nadmiernego lub niewystarczającego ogrzewania, klimatyzacji lub awarii zasilania, skoków napięcia lub 

innych nieprawidłowości 

http://www.aoc-europe.com/�
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Wszystkie monitory LCD firmy AOC są produkowane zgodnie ze standardami dotyczącymi polityki pikseli klasy 1 

ISO 9241-307. 

WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE DLA NINIEJSZEGO PRODUKTU (OBEJMUJĄCE 

GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ZAKRESIE CZĘŚCI I 

WYKONANIA SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU TRZECH (3) LAT OD PIERWOTNEJ DATY ZAKUPU 

PRZEZ KLIENTA. ŻADNE GWARANCJE (WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE) NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA 

PO UPŁYWIE TEGO OKRESU. ZOBOWIĄZANIA FIRMY AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ORAZ 

PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI ŚRODKI PRAWNE, ZOSTAŁY W 

SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY I WYŁĄCZNY WSKAZANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

FIRMY AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., CZY TO UMOWNA, DELIKTOWA, GWARANCYJNA, 

WYNIKAJĄCA ZE ŚCISŁEJ INTERPRETACJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIE 

BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY URZĄDZENIA, KTÓREGO WADA LUB USZKODZENIE JEST PRZEDMIOTEM 

ROSZCZENIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ 

ODPOWIADAĆ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ 

INFRASTRUKTURY LUB WYPOSAŻENIA, ANI TEŻ ZA WSZELKIE INNE POŚREDNIE, UBOCZNE LUB 

WTÓRNE SZKODY. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE 

NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CZĘŚCI UŻYTKOWNIKÓW. CHOCIAŻ NINIEJSZA OGRANICZONA 

GWARANCJA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI PEWNE SZCZEGÓLNE PRAWA, UŻYTKOWNIK MOŻE TAKŻE 

POSIADAĆ INNE PRAWA, ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI KRAJOWYCH. NINIEJSZA OGRANICZONA 

GWARANCJA OBOWIĄZUJE JEDYNIE NA PRODUKTY NABYTE W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII 

EUROPEJSKIEJ. 

 



 

 54 

Informacja gwarancyjna dla Ameryki Północnej i Południowej (bez Brazylii) 

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE dla kolorowych monitorów AOC 

uwzględniając także monitory sprzedawane w Ameryce Płn. zgodnie z zestawieniem 

 

Envision Peripherals, Inc. gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres 

trzech (3) lat dla części i robocizny oraz jeden (1) rok dla kineskopu lub panelu LCD od pierwotnej daty nabycia 

produktu przez klienta. W ciągu tego okresu, EPI (EPI jest skrótem od Envision Peripherals, Inc.) zobowiązuje się, 

wedle własnego wyboru, naprawić wadliwy produkt przy pomocy nowych lub zmodernizowanych części, bądź 

wymienić produkt na nowy lub naprawiony, bezpłatnie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej*. Wadliwe 

wymieniane części lub produkty stają się własnością EPI. 

 

W USA w celu uzyskania usług w ramach ograniczonej gwarancji skontaktować się najbliższym autoryzowanym 

centrum serwisowym działającym w imieniu EPI. Produkt należy dostarczyć na własny koszt wraz z dowodem 

zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego EPI. Jeżeli użytkownik nie może dostarczyć produktu osobiście: 

 

Należy zapakować produkt w oryginalne opakowanie (lub inne równoważne) 

Należy umieścić numer RMA na etykiecie adresowej 

Należy umieścić numer RMA na wysyłanym kartonie 

Należy ubezpieczyć przesyłkę (lub przyjąć ryzyko utraty/uszkodzenia podczas transportu) 

Należy uścić wszelkie opłaty transportowe 

 

EPI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu, który nie był prawidłowo zapakowany. 

EPI zobowiązuje się zapłacić powrotne opłaty transportowe dla krajów wyszczególnionych w tym oświadczeniu 

gwarancyjnym. EPI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty związane z transportem produktu przez 

granice państwowe. Powyższy zapis dotyczy także granic państwowych w krajach wymienionych w oświadczeniu 

gwarancyjnym. 

 

Na terenie Stanów Zjednoczonych lub Kanady należy kontaktować się ze sprzedawcą lub Centrum Klienta EPI, 

Departamentem RMA pod bezpłatnym numerem telefonu +1 (888) 662-9888. Numer RMA można także uzyskać 

online na stronie internetowej http://www.aoc.com/na-warranty. 

 

* Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wszelkich strat lub szkód wynikających z: 

 

 Transportu, niewłaściwej instalacji lub konserwacji 

 Niewłaściwego użytkowania 

 Zaniedbania 

 Wszelkich przyczyn innych niż standardowe zastosowania handlowe lub przemysłowe 

 Regulacji przez podmioty nieupoważnione 

 Naprawy, modyfikacje lub instalację opcjonalnego wyposażenia, bądź części należy dokonywać tylko w 

autoryzowanych punktach serwisowych EPI 

 Niewłaściwego środowiska pracy 

 Nadmierne lub niewystarczające ogrzewanie, klimatyzacja lub awarii zasilania, skoki napięcia lub inne 

nieprawidłowości 

 

http://www.aoc.com/na-warranty�
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Tą ograniczoną trzyletnią gwarancją nie są objęte żadne elementy oprogramowania systemowego lub 

wyposażenia produktu, które użytkownik lub osoby trzecie zmodyfikowały lub zmieniły; użytkownik ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie modyfikacje lub zmiany. 

 

 

WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE DLA NINIEJSZEGO PRODUKTU (OBEJMUJĄCE 

GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ZAKRESIE CZĘŚCI I 

WYKONANIA SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU TRZECH (3) LAT DLA CZĘŚCI I ROBOCIZNY ORAZ 

JEDNEGO (1) ROKU DLA KINESKOPU LUB PANELU LCD OD PIERWOTNEJ DATY ZAKUPU PRZEZ KLIENTA. 

ŻADNE GWARANCJE (WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE) NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA PO UPŁYWIE 

TEGO OKRESU. W USA NIEKTÓRE STANY NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ DŁUGOŚCI GWARANCJI 

DOROZUMIANEJ, DLATEGO WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA. 

 

ZOBOWIĄZANIA EPI ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI 

ŚRODKI PRAWNE, ZOSTAŁY W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY I WYŁĄCZNY WSKAZANE W NINIEJSZYM 

DOKUMENCIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EPI, UMOWNA, DELIKTOWA, PŁYNĄCA ZE ŚCISŁEJ INTERPRETACJI 

LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY URZĄDZENIA, 

KTÓREGO WADA LUB USZKODZENIE JEST PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA. W ŻADNYM WYPADKU TAKŻE 

ENVISION PERIPHERALS, INC. NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, UTRATĘ INFRASTRUKTURY LUB WYPOSAŻENIA, ANI TEŻ ZA WSZELKIE 

INNE POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY. W USA NIEKTÓRE STANY NIE DOPUSZCZAJĄ 

WŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH. DLATEGO POWYŻSZE 

OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA. JEDNAK NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE 

UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIK, ZALEŻNIE OD KRAJU, MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE 

PRAWA. 

 

W USA niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje jedynie na produkty zakupione w kontynentalnych Stanach 

Zjednoczonych, na Alasce i na Hawajach. 

Poza USA niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje jedynie na produkty zakupione w Kanadzie. 

 

Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. 

Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

 

USA: http://us.aoc.com/support/warranty 
ARGENTYNA: http://ar.aoc.com/support/warranty 

BOLIWIA: http://bo.aoc.com/support/warranty 
CHILE: http://cl.aoc.com/support/warranty 
COLUMBIA: http://co.aoc.com/warranty 

KOSTARYKA: http://cr.aoc.com/support/warranty 
REPUBLIKA DOMINIKANY: http://do.aoc.com/support/warranty 

EKWADOR: http://ec.aoc.com/support/warranty 
SALWADOR: http://sv.aoc.com/support/warranty 
GWATEMALA: http://gt.aoc.com/support/warranty 

HONDURAS: http://hn.aoc.com/support/warranty 
NIKARAGUA: http://ni.aoc.com/support/warranty 
PANAMA: http://pa.aoc.com/support/warranty 

http://us.aoc.com/support/warranty�
http://ar.aoc.com/support/warranty�
http://bo.aoc.com/support/warranty�
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http://ec.aoc.com/support/warranty�
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http://gt.aoc.com/support/warranty�
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http://pa.aoc.com/support/warranty�
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PARAGWAJ: http://py.aoc.com/support/warranty 
PERU: http://pe.aoc.com/support/warranty 

URUGWAJ: http://pe.aoc.com/warranty 
WENEZUELA: http://ve.aoc.com/support/warranty 
JEŻELI KRAJ NIE ZOSTAŁ WYMIENIONY: http://latin.aoc.com/warranty 

 

 

 

http://py.aoc.com/support/warranty�
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