Zasady zachowania bezpieczestwa
Przed rozpocz ciem korzystania z urzdzenia naley uwanie przeczytać niniejsze zasady
zachowania bezpieczestwa.
Ostrzeenie Zignorowanie ostrzeenia grozi powanymi obraeniami lub wypadkiem, a
nawet "mierci.
Przestroga

Zignorowanie przestrogi grozi lejszymi obraeniami lub uszkodzeniem urzdzenia.

Zachowanie bezpieczestwa podczas instalacji urzdzenia

Ostrzeenie
Nie naley instalować monitora w pobliu $ródeł ciepła, np. grzejników elektrycznych.
- Moe to być przyczyn poraenia prdem elektrycznym, poaru oraz nieprawidłowego działania urzdzenia lub jego
odkształcenia.
Pochłaniacz wilgoci oraz opakowanie winylowe naley przechowywać poza zasi giem dzieci.
- Pochłaniacz wilgoci jest szkodliwy w przypadku połkni cia. Je"li zostanie przypadkowo połkni ty, wywołać wymioty i zgłosić si do
najbliszego szpitala. Ponadto opakowanie winylowe moe być przyczyn uduszenia. Naley przechowywać je poza zasi giem
dzieci.
Nie naley kła"ć na urzdzeniu adnych ci kich przedmiotów ani siadać na nim.
- Urzdzenie moe przewrócić si lub upa"ć, powodujc obraenia. Szczególn ostrono"ć naley zachować w
obecno"ci dzieci.
Nie naley pozostawiać przewodu zasilania ani przewodu sygnałowego w przej"ciu.
- Grozi to potkni ciem i moe być przyczyn poraenia prdem elektrycznym, poaru oraz awarii urzdzenia lub obrae ciała.
Urzdzenie naley zainstalować w czystym i suchym miejscu.
- Kurz lub wilgoć mog być przyczyn poraenia prdem elektrycznym, poaru lub uszkodzenia urzdzenia.
Je"li z urzdzenia wydobywa si dym lub nieprzyjemny zapach bd$ dziwne odgłosy, naley odłczyć przewód
zasilania i skontaktować si z serwisem.
-Dalsze uytkowanie urzdzenia bez podj cia odpowiednich działa grozi poraeniem prdem elektrycznym lub wybuchem poaru.
Je"li urzdzenie spadnie lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, naley je wyłczyć i odłczyć przewód zasilania.
- Dalsze uytkowanie urzdzenia bez podj cia odpowiednich działa grozi poraeniem prdem elektrycznym lub wybuchem poaru.
Naley skontaktować si z serwisem.
Nie naley wrzucać do wn trza urzdzenia adnych przedmiotów metalowych, takich jak monety, szpilki do
włosów, pałeczki lub druty, ani łatwopalnych, jak np. papier czy zapałki. Szczególn ostrono"ć naley
zachować w obecno"ci dzieci.
- Moe to być przyczyn poraenia prdem elektrycznym, poaru oraz obrae ciała. Je"li jakiekolwiek obce ciało znajdzie si we
wn trzu urzdzenia, naley odłczyć przewód zasilania i skontaktować si z serwisem.

Przestroga
Nie naley zakrywać otworu wentylacyjnego urzdzenia. Urzdzenie naley zainstalować w odpowiednim miejscu (co
najmniej 10 cm od "ciany).
- Zainstalowanie urzdzenia zbyt blisko "ciany grozi jego odkształceniem lub wybuchem poaru wskutek przegrzania.
Nie naley zasłaniać otworu wentylacyjnego urzdzenia obrusem lub zasłon.
- Wzrost temperatury we wn trzu urzdzenia moe spowodować jego odkształcenie, a nawet poar.
Urzdzenie powinno stać na płaskiej i stabilnej powierzchni, tak aby nie mogło z niej spa"ć.
- Je"li urzdzenie spadnie, moe ulec zniszczeniu i spowodować obraenia ciała.
Miejsce instalacji powinno być wolne od zakłóce elektromagnetycznych.
Urzdzenie nie powinno znajdować si w miejscu naraonym na działanie promieni słonecznych.
- Grozi to uszkodzeniem urzdzenia.
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Zasady zachowania bezpieczestwa
Zachowanie bezpieczestwa zwizanego z zasilaniem
Ostrzeenie
Naley si upewnić, e przewód zasilania jest podłczony do uziemionego gniazda.
- Niewła"ciwe post powanie moe spowodować poraenie prdem elektrycznym lub obraenia ciała.
Uywać napi cia wyłcznie w okre"lonym zakresie.
- W przeciwnym razie urzdzenie moe zostać uszkodzone lub moe wystpić niebezpieczestwo poraenia prdem.
W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi naley odłczyć przewód zasilania i przewód sygnałowy.
- W przeciwnym razie moe wystpić niebezpieczestwo poraenia prdem lub wybuchu poaru.
Nie podłczać kilku przedłuaczy, urzdze elektrycznych lub grzejników elektrycznych do jednego gniazda.
Naley korzystać z listwy zasilajcej z uziemieniem przeznaczonej do komputera.
- W przeciwnym wypadku wskutek przegrzania moe wybuchnć poar.
Nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi r koma. Ponadto, jeeli złcze zasilania jest mokre lub zakurzone,
naley dobrze je wysuszyć lub wytrzeć.
- Nadmierna wilgoć moe spowodować poraenie prdem elektrycznym.
Je"li przez dłuszy czas urzdzenie nie b dzie uywane, naley odłczyć przewód zasilania.
- Gdy urzdzenie jest zakurzone lub uszkodzona zostanie izolacja, moe wystpić przebicie, poraenie prdem lub poar.
Wtyczka przewodu zasilania musi być dokładnie włoona do gniazda zasilania.
- W przeciwnym wypadku moe wystpić niebezpieczestwo wybuchu poaru.
Podczas wycigania przewodu zasilania naley trzymać za wtyczk . Nie wyginać przewodu z nadmiern sił i
nie kła"ć na nim adnych ci kich przedmiotów.
- Mogłoby to spowodować uszkodzenie przewodu elektrycznego, a w konsekwencji poraenie prdem lub poar.
Nie wkładać adnych przewodników (np. elementów metalowych) do otworu w przewodzie zasilania, gdy jego
drugi koniec jest podłczony do gniazda "ciennego. Ponadto nie naley dotykać przewodu zasilania
bezpo"rednio po podłczeniu do gniazda "ciennego.
- Moe to być przyczyn poraenia prdem.
Przewód zasilania jest uywany jako główne urzdzenie odłczajce. Naley sprawdzić, czy po zainstalowaniu
urzdzenia sieciowe gniazdo "cienne jest łatwo dost pne.

Przestroga
Nie odłczać przewodu zasilania, gdy urzdzenie jest włczone.
- Powstały wstrzs elektryczny mógłby uszkodzić urzdzenie.

Zachowanie bezpieczestwa podczas przenoszenia urzdzenia
Ostrzeenie
Trzeba pami tać o wyłczaniu urzdzenia.
- W przeciwnym razie moe wystpić niebezpieczestwo poraenia prdem lub uszkodzenia urzdzenia.
Pami tać o odłczeniu wszystkich przewodów.
- W przeciwnym razie moe wystpić niebezpieczestwo poraenia prdem lub uszkodzenia urzdzenia.
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Zasady zachowania bezpieczestwa
Przestroga
Nie mona naraać urzdzenia na wstrzsy podczas przenoszenia.
- Moe to spowodować niebezpieczestwo poraenia prdem lub uszkodzenia urzdzenia.
Nie wyrzucać pudełka po urzdzeniu. Naley je wykorzystać podczas przenoszenia.
Przenosić urzdzenie, trzymajc oburcz, panelem do przodu.
- Je"li urzdzenie upadnie, moe ulec zniszczeniu i spowodować poraenie prdem lub poar. Skontaktować si z serwisem w celu
naprawy.

Zachowanie bezpieczestwa podczas uytkowania urzdzenia
Ostrzeenie
Nie demontować, nie naprawiać ani nie modyfikować urzdzenia we własnym zakresie.
- Grozi to niebezpieczestwem poaru lub poraeniem prdem.
- Przegld, kalibracj i napraw urzdzenia trzeba zlecać serwisowi.
Podczas czyszczenia kineskopu odłczyć przewód zasilania; przecierać mi kk szmatk, aby uniknć
zarysowa. Do czyszczenia nie naley uywać mokrej szmatki.
Urzdzenie naley chronić przed wod.
-W przeciwnym razie moe wystpić niebezpieczestwo poaru lub poraenia prdem.

Przestroga
W pobliu urzdzenia nie umieszczać i nie przechowywać adnych materiałów łatwopalnych.
- Nieostrone obchodzenie si z materiałami łatwopalnymi moe spowodować wybuch lub poar.
Podczas czyszczenia kineskopu odłczyć przewód zasilania; przecierać mi kk szmatk, aby uniknć zarysowa. Do
czyszczenia nie naley uywać mokrej szmatki.
-Woda moe przedostać si do wn trza urzdzenia, co grozi poraeniem prdem lub powan usterk.
Od czasu do czasu naley robić przerwy w celu ochrony wzroku.
Urzdzenie powinno być zawsze czyste.
Podczas korzystania z urzdzenia naley przyjć wygodn i naturaln pozycj , aby rozlu$nić mi "nie.
Przy dłuszej pracy trzeba robić regularne przerwy.
Nie naley naciskać panelu zbyt mocno r k lub ostrym przedmiotem, takim jak paznokieć, ołówek lub długopis, gdy grozi to
jego zarysowaniem.
Zachować odpowiedni odległo"ć od urzdzenia.
- Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległo"ci grozi osłabieniem wzroku.
Ustawić odpowiedni rozdzielczo"ć i zegar, korzystajc z podr cznika uytkownika.
- W przeciwnym razie moe wystpić pogorszenie wzroku.
Do czyszczenia urzdzenia uywać wyłcznie zatwierdzonego "rodka czyszczcego. (Nie uywać benzyny, rozcieczalnika
ani spirytusu).
- Mogłoby to zdeformować urzdzenie.

O złomowaniu
Lampa fluoroscencyjna uyta w tym urzdzeniu zawiera niewielk ilo"ć rt ci.
Urzdzenia tego nie naley wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
Złomowanie tego urzdzenia musi odbywać si zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Przed podłczeniem do komputera
Mocowanie podstawy
Przed rozpocz ciem konfigurowania urzdzenia naley si upewnić, e zasilanie, system
komputerowy i inne dołczone urzdzenia s wyłczone.

1. Umie"ć urzdzenie na mi kkiej tkaninie ekranem skierowanym w dół.
2 . Połcz podstaw z nók i doci"nij zatrzaski na dole w kierunku kadego koca.
3 . Połcz podstaw złoon w punkcie 2 z panelem monitora w taki sposób, aby usłyszeć klikni cie.
4 . Po zmontowaniu wszystkich elementów ostronie podnie" monitor i ustaw go ekranem do przodu.
2.

Nóka

Podstawka

3.
Podpórka
Otwór

Wane
Po zamontowaniu podstawki starać si jej nie odłczać.
Nie przenosić urzdzenia w pozycji do góry nogami, trzymajc je tylko za
podstawk .
Urzdzenie moe upa"ć i ulec uszkodzeniu lub spowodować obraenia stopy.
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Przed podłczeniem do komputera
Przed rozpocz ciem konfigurowania urzdzenia naley si upewnić, e zasilanie, system
komputerowy i inne dołczone urzdzenia s wyłczone.

Ustawianie pozycji ekranu
1. Wypróbuj róne sposoby wyregulowania pozycji panelu, aby zapewnić sobie
maksymalny komfort.
Zakres przechylenia: -5°~15°

Zakres obrotu: :320°

Ostrzeenie:
Regulujc kt nachylenia ekranu, nie wkładaj palców mi dzy
główn cz "ć monitora i nók . Moesz przycić sobie
palce.

Zabezpieczenie przed kradzie

Zabezpieczenie
Uywaj tej linki zabezpieczajcej (do nabycia osobno), aby
uniemoliwić kradzie urzdzenia.
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Nazwy i funkcje cz "ci
Nazwy przycisków na pilocie zdalnego sterowania (Typ A)
M U T E (Wycisz)
P O W E R (Zasilanie)
MUTE

POWER

T V: przycisk TV
[Tryb TV]
I N P U T (Wej"cie)

TV

LIST

INPUT

Q.VIEW

I/II

MENU

Wej"cie

Kade kolejne naci"ni cie przycisku
Input powoduje zmian trybu: TV
AV1
AV2
RGB.
W przypadku braku sygnału
wej"ciowego po kilku sekundach
automatycznie wy"wietlone zostanie
wybrane menu.

TV
AV1
AV2
RGB

OK

PR
OK

VOL

VOL
PR

UWAGA: Gdy sygnał stereo
jest słaby, w przypadku d$wi ku
stereofonicznego lub
stereofonicznego d$wi ku Nicam
przełcz na odbiór monofoniczny.

I/II: Przycisk umoliwia wybór d$wi ku w audycji dwuj zycznej oraz
trybu d$wi ku.
[TV]
Aby przełczyć d$wi k ze stereofonicznego na monofoniczny w
przypadku programu stereofonicznego lub ze stereofonicznego d$wi ku
Nicam na monofoniczny d$wi k Nicam w przypadku programu
cyfrowego.
Aby przełczyć z Nicam Dual I na Nicam Dual II lub Nicam Dual I+II
w przypadku dwuj zycznego d$wi ku Nicam.
Aby wybrać pomi dzy Dual I, Dual II i Dual I+II w przypadku
programu dwuj zycznego: W trybie Dual I do gło"ników jest kierowany
j zyk podstawowy; w trybie Dual II j zyk drugorz dny; w trybie Dual I+II
do poszczególnych gło"ników s kierowane osobne j zyki.
[AV]
W trybie AV mona wybrać wyj"cie d$wi ku dla lewego i prawego
gło"nika. Naciskaj cyklicznie przycisk I/II,
aby wybrać wyj"cie d$wi ku.
L+R: Sygnał audio z wej"cia audio L jest wysyłany na lewy gło"nik, a
sygnał audio z wej"cia audio R jest wysyłany na prawy gło"nik.
L+L: Sygnał audio z wej"cia audio L jest wysyłany do lewego i
prawego gło"nika.
R+R: Sygnał audio z wej"cia audio R jest wysyłany do lewego i
prawego gło"nika.

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
1. Zdejmij pokrywk pojemnika na baterie.
2. Włó baterie zgodnie z symbolami biegunowo"ci (+/-).
3. Zamknij pokrywk .
• Zuyte baterie naley wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, aby chronić "rodowisko
przed zanieczyszczeniem.
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Nazwy i funkcje cz "ci
MUTE

TV

LIST

POWER

INPUT

Q.VIEW

L I S T (Lista): Lista programów Wy"wietlanie listy
programów (od 0 do 99).
Lista programów

I/II

0
1
2
3
4

MENU

C
C
C
C
C

01
35
05
11
04

5
6
7
8
9

C
C
C
C
C

07
50
51
41
63

OK MENU

U w a g a: Programy TV oznaczone kolorem niebieskim
s pomijane, zgodnie z ustawieniem w menu
Programme Edit (Edycja programów).

PR
OK

VOL

VOL

Q.VIEW (Podgld): Przycisk QUICK VIEW Wy"wietlanie
poprzednio ogldanego programu
M E N U : Wy"wietlanie menu ekranowego.

PR
Przyciski PR (
)
Zmiana programu.
Przyciski VOL (
)
Regulacja gło"no"ci.
Przycisk O K
Zatwierdzanie zmian ustawie.
Przyciski numeryczne
Bezpo"redni wybór i zmiana programów.

SSM

PSM

SLEEP

TEXT

UPDATE

TIME

X

SIZE

MIX

Przycisk funkcji S S M (Pami ć stanu d$wi ku)
Wybór ustawienia d$wi ku. Kilkukrotne naci"ni cie
umoliwia wybranie odpowiedniego ustawienia:
Stonowany, Muzyka, Kino, Sport lub Uytkownik.
Przycisk funkcji P S M (Pami ć stanu obrazu)
Kilkukrotne naci"ni cie umoliwia wybranie
odpowiedniego ustawienia: Dynamiczny, Standardowy,
Łagodny, Gra lub Uytkownik.
S L E E P (Automatyczne zasypianie):
Programator zasypiania Moliwo"ć ustawienia czasu, po
upływie którego nastpi przełczenie z trybu
TV/AV/RGB (PC, DTV) w tryb czuwania. Naciskaj
przycisk, aby wybrać liczb minut.

_ _ _ (Wył.)
240

7

10

20

30

180

120

90

60

Nazwy i funkcje cz "ci
Pilot zdalnego sterowania – korzystanie z funkcji teletekstu
Naley wybrać lokalny j zyk teletekstu. (strona 28)
W przeciwnym razie teletekst moe być wy"wietlany nieprawidłowo.

LIST

Q.VIEW

MENU

TEXT (Teletekst)
Włczanie i wyłczanie teletekstu.
Na ekranie wy"wietlona zostanie strona głównego
indeksu lub ostatnio wybrana strona z nagłówkiem
informacyjnym i opcjami na dole ekranu.

PR
OK

VOL

VOL
PR

TIME (Czas)
Naci"nij ten przycisk, aby wybrać numer strony
podrz dnej. Numer strony podrz dnej jest wy"wietlany
na dole ekranu. Aby zatrzymać lub zmienić stron
podrz dn, naci"nij przycisk czerwony/zielony,
lub przyciski numeryczne. Naci"nij przycisk ponownie,
aby wyłczyć t funkcj .

MIX (Nakładanie)
Wy"wietlanie stron teletekstu nałoonych na obraz
telewizyjny. Aby wyłczyć obraz telewizyjny, naci"nij
ten przycisk ponownie.

SSM

PSM

SLEEP

TEXT

UPDATE

TIME

REVEAL (Odkrywanie)
Naci"nij ten przycisk, aby odkryć/ukryć ukryte
informacje, na przykład rozwizania zagadek lub
łamigłówek. Naci"nij ten przycisk ponownie, aby
usunć informacje z ekranu.

MODE (Tryb)

X

SIZE

MIX

HOLD

REVEAL

INDEX

MODE

Zmiana trybu teletekstu.

?

i

M

Tółty przycisk (pilot zdalnego sterowania):
* Zmiana ulubionych programów.
* Ulubiony program wyłczony:
Wy"wietlanie poprzednio ogldanego programu.
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Pilot zdalnego sterowania – korzystanie z funkcji teletekstu
UPDATE (Aktualizacja)

SSM

PSM

SLEEP

TEXT

UPDATE

TIME

Naci"nij ten przycisk, aby wy"wietlić program TV.
Wska$nik u góry ekranu pokazuje, e tryb teletekstu
jest nadal włczony. Przed wyłczeniem teletekstu
mona wybrać numer strony. Po jej odnalezieniu na
ekranie przez chwil jest wy"wietlana informacja.
Naci"nij ten przycisk ponownie, aby znów włczyć
teletekst.

SIZE (Rozmiar)
Naciskaj ten przycisk, aby wy"wietlić górn lub
doln połow strony bd$ przywrócić normalny tryb
wy"wietlania.

X

SIZE

HOLD (Wstrzymanie)

MIX

HOLD

REVEAL

INDEX

MODE

Naci"nij ten przycisk, aby zatrzymać automatyczn
zmian strony. Naci"nij ponownie, aby kontynuować
automatyczn zmian strony.

?

i

M

INDEX (Indeks)
Wy"wietlanie głównego indeksu.
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Nazwy i funkcje cz "ci
Nazwy przycisków na pilocie zdalnego sterowania (Typ B)
T V: przycisk TV
POWER

TV

P O W E R (Zasilanie)

INPUT

I N P U T (Wej"cie)
Wej"cie

MUTE

PSM

SSM

Kade kolejne naci"ni cie przycisku
Input powoduje zmian trybu: TV
AV1
AV2
RGB.
W przypadku braku sygnału
wej"ciowego po kilku sekundach
automatycznie wy"wietlone zostanie
wybrane menu.

TV
AV1
AV2
RGB

I/II

OK

MUTE
LIST

Q.VIEW

Włczanie i wyłczanie d$wi ku.

PR
OK

VOL

Przycisk funkcji P S M (Pami ć stanu obrazu)
Kilkukrotne naci"ni cie umoliwia wybranie odpowiedniego ustawienia:
Dynamiczny, Standard, Łagodny, Gra lub Uytkownik.

VOL

Przycisk funkcji S S M (Pami ć stanu d$wi ku)
Wybór ustawienia d$wi ku. Kilkukrotne naci"ni cie umoliwia wybranie
odpowiedniego ustawienia: Stonowany, Muzyka, Film, Sport lub
Uytkownik.

PR
SLEEP

MENU

ARC/ *

TEXT

Przyciski numeryczne
Bezpo"redni wybór i zmiana programów.
HOLD

REVEAL

MIX

SIZE

?

INDEX

i

MODE

UWAGA: Gdy sygnał stereo jest słaby, w przypadku d$wi ku stereofonicznego
lub stereofonicznego d$wi ku Nicam przełcz na odbiór monofoniczny.

TIME

M

UPDATE

X

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
1. Zdejmij pokrywk pojemnika na baterie.
2. Włó baterie zgodnie z symbolami biegunowo"ci (+/-).
3. Zamknij pokrywk .
• Zuyte baterie naley wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, aby chronić "rodowisko
przed zanieczyszczeniem.
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Nazwy i funkcje cz "ci
Nazwy przycisków na pilocie zdalnego sterowania

POWER

TV

MUTE

PSM

I/II: Przycisk umoliwia wybór d$wi ku w audycji dwuj zycznej oraz trybu d$wi ku.
[TV]
Aby przełczyć d$wi k ze stereofonicznego na monofoniczny w
przypadku programu stereofonicznego lub ze stereofonicznego d$wi ku
Nicam na monofoniczny d$wi k Nicam w przypadku programu
cyfrowego.
Aby przełczyć z Nicam Dual I na Nicam Dual II lub Nicam Dual I+II
w przypadku dwuj zycznego d$wi ku Nicam.
Aby wybrać pomi dzy Dual I, Dual II i Dual I+II w przypadku
programu dwuj zycznego: W trybie Dual I do gło"ników jest kierowany
j zyk podstawowy; w trybie Dual II j zyk drugorz dny; w trybie Dual I+II
do poszczególnych gło"ników s kierowane osobne j zyki.
[AV]
W trybie AV mona wybrać wyj"cie d$wi ku dla lewego i prawego gło"nika.
Naciskaj cyklicznie przycisk I/II,
aby wybrać wyj"cie d$wi ku.
L+R: Sygnał audio z wej"cia audio L jest wysyłany na lewy gło"nik, a
sygnał audio z wej"cia audio R jest wysyłany na prawy gło"nik.
L+L: Sygnał audio z wej"cia audio L jest wysyłany do lewego i
prawego gło"nika.
R+R: Sygnał audio z wej"cia audio R jest wysyłany do lewego i
prawego gło"nika.

INPUT

SSM

I/II

LIST

Q.VIEW

PR
OK

VOL

VOL

PR
SLEEP

MENU

ARC/ *

L I S T (Lista): Lista programów Wy"wietlanie listy programów (od 0 do 99).

TEXT

Lista programów

HOLD

REVEAL

MIX

SIZE

?

INDEX

i

MODE

0
1
2
3
4

TIME

M

UPDATE

X

C
C
C
C
C

01
35
05
11
04

5
6
7
8
9

C
C
C
C
C

07
50
51
41
63

OK MENU

U w a g a: Programy TV oznaczone kolorem niebieskim
s pomijane, zgodnie z ustawieniem w menu
Programme Edit (Edycja programów).
Q.VIEW (Podgld): Przycisk QUICK VIEW Wy"wietlanie poprzednio
ogldanego programu
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Nazwy i funkcje cz "ci
Nazwy przycisków na pilocie zdalnego sterowania
LIST

Q.VIEW

Przyciski PR (
)
Zmiana programu.
Przyciski VOL (
)
Regulacja gło"no"ci.
Przycisk O K
Zatwierdzanie zmian ustawie.

PR
OK

VOL

VOL

PR
SLEEP

MENU

ARC/ *

M E N U : Wy"wietlanie menu ekranowego.

TEXT

S L E E P (Automatyczne zasypianie):
Programator zasypiania Moliwo"ć ustawienia czasu, po upływie
którego nastpi przełczenie z trybu TV/AV/RGB w tryb czuwania.
Naciskaj przycisk, aby wybrać liczb minut.
HOLD

REVEAL

MIX

SIZE

?

INDEX

i

MODE

TIME

M

UPDATE

X

_ _ _ (Wył.)
240

10

20

30

180

120

90

60

TEXT (Teletekst)
Włczanie i wyłczanie teletekstu.
Na ekranie wy"wietlona zostanie strona głównego indeksu lub ostatnio
wybrana strona z nagłówkiem informacyjnym i opcjami na dole
ekranu.
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Nazwy i funkcje cz "ci
Pilot zdalnego sterowania – korzystanie z funkcji teletekstu
Naley wybrać lokalny j zyk teletekstu. (strona 28)
W przeciwnym razie teletekst moe być wy"wietlany nieprawidłowo.
Tółty przycisk
Ulubiony program włczony: Zmiana ulubionych
programów.
Ulubiony program wyłczony: Wy"wietlanie
poprzednio ogldanego programu.

PR
OK

VOL

VOL

HOLD (Wstrzymanie)
PR
SLEEP

MENU

ARC/ *

Naci"nij ten przycisk, aby zatrzymać automatyczn
zmian strony. Naci"nij ponownie, aby kontynuować
automatyczn zmian strony.

TEXT

SIZE (Rozmiar)

HOLD

REVEAL

MIX

SIZE

?

INDEX

i

MODE

Naciskaj ten przycisk, aby wy"wietlić górn lub
doln połow strony bd$ przywrócić normalny tryb
wy"wietlania.

TIME

M

UPDATE

X

MIX (Nakładanie)
Wy"wietlanie stron teletekstu nałoonych na obraz
telewizyjny. Aby wyłczyć obraz telewizyjny, naci"nij
ten przycisk ponownie.

TIME (Czas)
Naci"nij ten przycisk, aby wybrać numer strony
podrz dnej. Numer strony podrz dnej jest
wy"wietlany na dole ekranu. Aby zatrzymać lub
zmienić stron podrz dn, naci"nij przycisk
czerwony/zielony,
lub przyciski numeryczne.
Naci"nij przycisk ponownie, aby wyłczyć t funkcj .
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Nazwy i funkcje cz "ci
Pilot zdalnego sterowania – korzystanie z funkcji teletekstu

PR
OK

VOL

REVEAL (Odkrywanie)

VOL

Naci"nij ten przycisk, aby odkryć/ukryć ukryte
informacje, na przykład rozwizania zagadek lub
łamigłówek. Naci"nij ten przycisk ponownie, aby
usunć informacje z ekranu.

PR
SLEEP

MENU

ARC/ *

TEXT

INDEX (Indeks)
Wy"wietlanie głównego indeksu.

HOLD

MIX

SIZE

MODE (Tryb)

TIME

Zmiana trybu teletekstu.
REVEAL

?

INDEX

i

MODE

M

UPDATE

X

UPDATE (Aktualizacja)
Naci"nij ten przycisk, aby wy"wietlić program TV.
Wska$nik u góry ekranu pokazuje, e tryb teletekstu jest
nadal włczony. Przed wyłczeniem teletekstu mona
wybrać numer strony. Po jej odnalezieniu na ekranie
przez chwil jest wy"wietlana informacja. Naci"nij ten
przycisk ponownie, aby znów włczyć teletekst.
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Nazwy i funkcje cz "ci
Widok z tyłu

ANTENNA IN

RGB (PC/DTV) IN

AUDIO
(RGB) IN

AV1

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

S-VIDEO

H/P

AV IN 2

ANTENNA IN

RGB (PC/DTV) IN

AUDIO
(RGB) IN

AV1

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

S-VIDEO

H/P

AV IN 2

Złcze zasilania: Podłcz przewód zasilania.
Wej"cie/wyj"cie SCART
Wej"cie AV
Analogowe złcze sygnałowe D-Sub
Złcze d$wi ku RGB: połcz je z gniazdem karty d$wi kowej komputera lub wyj"ciem d$wi ku DTV.
Gniazdo tunera telewizyjnego: Podłcz anten telewizyjn.
Gniazdo słuchawkowe
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Nazwy i funkcje cz "ci
Wej"cie AV

(RGB) IN

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

S-VIDEO

AV IN 2

Wej"cie wideo
Wej"cie audio
Wej"cie S-Video
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Podłczanie do urzdze zewn trznych
Podłczanie do komputera

1.

Przede wszystkim sprawd$, czy komputer, urzdzenie i urzdzenia peryferyjne s wyłczone.
Nast pnie podłcz przewód sygnału wej"ciowego.
Tył urzdzenia

ANTENNA IN

RGB (PC/DTV) IN

AUDIO
(RGB) IN

AV1

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

S-VIDEO

H/P

AV IN 2

Podłczanie za pomoc przewodu sygnału wej"ciowego D-Sub
RGB (PC/DTV) IN

Tył urzdzenia

Karta Macintosh (spoza zestawu)
W przypadku braku zgodnej karty na rynku naley uywać
standardowej karty Macintosh. (Inny system sygnału).

2.

Podłcz przewód audio;
AUDIO
(RGB) IN

Przewód audio

Tył urzdzenia

• Przed podłczeniem sprawd$ gniazdo karty d$wi kowej w komputerze. Je"li karta d$wi kowa w komputerze
obsługuje obie funkcje – Speaker Out (Gło"nik) i Line Out (Wyj"cie linii), zmie funkcj na Line Out (Wyj"cie linii) za
pomoc zworki lub aplikacji. (Szczegółowe informacje znajduj si w instrukcji obsługi karty d$wi kowej).
– Speaker Out (Gło"nik): Gniazdo połczone z gło"nikiem bez wzmacniacza.
– *Line Out (Wyj"cie linii): Gniazdo połczone z gło"nikiem ze wzmacniaczem.
Je"li karta d$wi kowa w komputerze ma tylko złcze Speaker Out (Gło"nik), zmniejsz gło"no"ć w komputerze.
Urzdzenie jest wyposaonew zintegrowany wzmacniacz.
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Podłczanie do urzdze zewn trznych
3.

Podłcz przewód zasilania.

Tył urzdzenia

ANTENNA IN

RGB (PC/DTV) IN

AUDIO
(RGB) IN

AV1

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

S-VIDEO

H/P

AV IN 2

* Podłczanie do gniazda "ciennego.

4. 1

Włcz zasilanie, naciskajc przycisk zasilania na urzdzeniu.

INPUT MENU

OK

VOL

PR

Przycisk zasilania

2 Włcz komputer.

5.

Wybierz sygnał wej"ciowy.
Naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) na pilocie zdalnego sterowania w celu wybrania
sygnału wej"ciowego.
INPUT

Wej"cie

OK

lub naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) z przodu urzdzenia.
INPUT

OK

TV
AV1
AV2
RGB

• Wybierz RGB
OK
Kade kolejne naci"ni cie przycisku Input powoduje zmian trybu: TV
AV1
AV2
RGB.
W przypadku braku sygnału wej"ciowego po kilku sekundach automatycznie wy"wietlone zostanie
wybrane menu.

Uwaga • Podłcz bezpo"rednio do uziemionego gniazda zasilania lub listwy zasilajcej z
uziemieniem.
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Podłczanie do urzdze zewn trznych
Podłczanie do magnetowidu/DVD

1.

Podłcz przewody wideo/audio, tak jak pokazano na rysunku, a nast pnie podłcz przewód
zasilania (patrz strona 18).

A

B Podłczanie przewodu S-Video.

Podłczanie przewodu RCA.
• Podłcz kocówk wej"ciow o
wła"ciwym kolorze.

• Podłcz kocówk wej"ciow S-Video,
aby ogldać filmy z wysok jako"ci
obrazu.

Tył urzdzenia

Tył urzdzenia

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

L

S-VIDEO

AV IN 2

Przewód
S-Video
(spoza zestawu)
Przewód RCA
(spoza zestawu)

AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

Magnetowid/DVD

Uwaga

R

(Mono)

Przewód RCA
(spoza zestawu)

VIDEO
OUT

AUDIO

VIDEO

S-VIDEO

AV IN 2

AUDIO
OUT

Magnetowid/DVD

Jeeli podłczony jest przewód RCA i przewód S-Video, przewód S-Video ma pierwszestwo.
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Podłczanie do urzdze zewn trznych
C Podłczanie przewodu SCART.

Tył urzdzenia
AV1

Przewód SCART
Naley uyć ekranowanego
przewodu scart (spoza zestawu)

Magnetowid/DVD

2.

Wybierz sygnał wej"ciowy.
Naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) na pilocie zdalnego sterowania w celu wybrania
sygnału wej"ciowego.
INPUT

OK

lub naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) z przodu urzdzenia.
INPUT

OK

A Podłczanie za pomoc przewodu RCA.

C Podłczanie za pomoc przewodu SCART.

• Wybierz AV2
B Podłczanie za pomoc przewodu S-Video.
• Wybierz AV2

• Wybierz AV1

Wej"cie

Wej"cie

TV
AV1
AV2
RGB

TV
AV1
AV2
RGB

OK

OK

Kade kolejne naci"ni cie przycisku Input powoduje zmian trybu: TV
AV1
AV2
RGB.
W przypadku braku sygnału wej"ciowego po kilku sekundach automatycznie wy"wietlone zostanie
wybrane menu.
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Podłczanie do urzdze zewn trznych
Podłczanie do DVD/przystawki SET-TOP BOX

1.

Podłcz przewód D-Sub i RCA/PC, tak jak pokazano na rysunku, a nast pnie podłcz
przewód zasilania. (patrz strona 18)
Tył urzdzenia
RGB PC/DTV IN

AUDIO
(RGB) IN

Przewód RCA/PC
(spoza zestawu)
Przewód D-Sub

[Przystawka Set-top Box/DVD]

2.

Wybierz sygnał wej"ciowy.
Naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) na pilocie zdalnego sterowania w celu wybrania
sygnału wej"ciowego.
INPUT

Wej"cie

OK

lub naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) z przodu urzdzenia.
INPUT

OK

TV
AV1
AV2
RGB

• Wybierz RGB
OK
Kade kolejne naci"ni cie przycisku Input powoduje zmian trybu: TV
AV1
AV2
RGB.
W przypadku braku sygnału wej"ciowego po kilku sekundach automatycznie wy"wietlone zostanie
wybrane menu.
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Podłczanie do urzdze zewn trznych
Ogldanie telewizji

1.

Sprawd$, czy przewód antenowy jest podłczony z tyłu urzdzenia, a nast pnie
podłcz przewód zasilania.
Tył urzdzenia

ANTENNA IN

RGB (PC/DTV) IN

AUDIO
(RGB) IN

AV1

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

S-VIDEO

H/P

AV IN 2

ANTENNA IN

2.

Przewód antenowy
(spoza zestawu)

Wybierz sygnał wej"ciowy.
Naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) na pilocie zdalnego sterowania w celu wybrania
sygnału wej"ciowego.
INPUT

OK

Wej"cie

lub naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) z przodu urzdzenia.
INPUT

OK

• Wybierz TV

TV
AV1
AV2
RGB

OK
Kade kolejne naci"ni cie przycisku Input powoduje zmian trybu: TV
AV1
AV2
RGB.
W przypadku braku sygnału wej"ciowego po kilku sekundach automatycznie wy"wietlone zostanie
wybrane menu.
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Układanie kabli przy uyciu systemu zarzdzania kablami
1.
Umie"ć kable na "rodku, jak pokazano na poniszym rysunku.

2.

Włó system zarzdzania kablami do rowka i przesu w dół.

System zarzdzania
kablami

Aby zdjć system zarzdzania kablami, przytrzymaj go i
lekko unie".

Ostrzeenie
• Nie uywaj systemu zarzdzania kablami jako uchwytu do przenoszenia monitora.
• Nie naciskaj systemu zarzdzania kablami.
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Regulacja ekranu
Nazwy przycisków regulacji ekranu

ANTENNA IN

RGB (PC/DTV) IN

AUDIO
(RGB) IN

AV1

AUDIO

VIDEO
L

R

(Mono)

S-VIDEO

H/P

AV IN 2

INPUT MENU

OK

Wska$nik zasilania

VOL

PR

• Podczas normalnego działania monitora(tryb pracy), wska$nik ten ma
kolor niebieski. Je"li monitor jest w trybie u"pienia (oszcz dzanie
energii), kolor wska$nika zmienia si na czerwony.

Przycisk zasilania

• Przycisk ten słuy do włczania i wyłczania urzdzenia.

Przycisk MENU

• Przycisk ten słuy do wy"wietlania/ukrywania menu ekranowego.

Przyciski
wyboru/regulacji
menu ekranowego

• Przyciski te słu do wybierania ikony lub okre"lania ustawie w
menu ekranowym.
• Przyciski te słu do zmiany programów TV.

• Regulacja
gło"no"ci
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Gło"no"ć

30

Regulacja ekranu
Nazwy przycisków regulacji ekranu

Przycisk OK

Przycisk INPUT
(WEJXCIE)

•Przycisk OK słuy zazwyczaj do wyboru MENU. Jeeli na ekranie
nie jest wy"wietlane adne menu, naci"ni cie przycisku OK
spowoduje wy"wietlenie informacji o biecym $ródle sygnału
wej"ciowego.

Wej"cie
Telewizja
SCART
CVBS, S-Video
Sygnał analogowy D-Sub

TV
AV1
AV2
RGB

TV
AV1
AV2
RGB

OK

Kade kolejne naci"ni cie przycisku Input powoduje zmian trybu: TV
AV1
AV2
RGB.
W przypadku braku sygnału wej"ciowego po kilku sekundach automatycznie wy"wietlone zostanie
wybrane menu.

Odbiornik
zdalnego
sterowania

• Odbiera sygnały z pilota.
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Regulacja ekranu
Menu ekranowe
Ikona

Opis funkcji
Ustawianie/wybór programu podczas ogldania telewizji

PROGRAM

Regulacja obrazu.
OBRAZ

Regulacja d$wi ku.
DZWI[K

Regulacja czasu.
CZAS

Wybór funkcji specjalnej.
SPECJAL.

Regulacja ekranu.
OBRAZ

Uwaga
Menu ekranowe
Menu ekranowe zapewnia wygod regulacj ustawie ekranu dzi ki grafice.
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Regulacja ekranu
Kolejno"ć czynno"ci w menu ekranowym
(Typ A)
PR

MENU

PR

OK

PR

Wy"wietl menu
ekranowe

MENU

OK

OK

OK

PR

Wybierz menu,
którego
ustawienie
chcesz zmienić

Wybierz ikon menu

Wyreguluj
ustawienie

Zatwierd$
ustawienie

Zamknij ekran
menu

Wyreguluj ustawienia w menu ekranowym za pomoc pilota zdalnego sterowania.

(Typ B)
MENU

PR

PR
VOL

OK

VOL

VOL

OK

Wybierz menu,
którego
ustawienie
chcesz zmienić

VOL

OK

MENU

PR

PR

Wy"wietl menu
ekranowe

OK

Wybierz ikon menu

Wyreguluj
ustawienie

Zatwierd$
ustawienie

Zamknij ekran
menu

Wyreguluj ustawienia w menu ekranowym za pomoc pilota zdalnego sterowania.

1

Naci"nij przycisk MENU, aby pojawiło si główne menu ekranowe.

2

Aby wybrać element sterujcy, uyj przycisków

3

Kiedy dana ikona zostanie pod"wietlona, naci"nij przycisk OK.

4

Uyj przycisków

5

Zaakceptuj zmiany, naciskajc przycisk OK.

6

Wyjd$ z menu ekranowego, naciskajc przycisk MENU.

.

aby odpowiednio wyregulować dany parametr.
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Regulacja ekranu
Wybór j zyka/kraju menu ekranowego
Po pierwszym włczeniu odbiornika przez uytkownika, na ekranie pojawi s i menu instalacyjne.

Installation guide
Language
Chesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar

Nederlands
Norsk
Polski
Português
–”——K»…
Romaneste
suomi
Svenska

OK MENU

1. Naci"nij przycisk

a nast pnie przycisk OK, aby wybrać dany j zyk.

2. Naci"nij przycisk

a nast pnie przycisk OK, aby wybrać kraj.

* Je"li chcesz zmienić j zyk/kraj:
1. Naci"nij przycisk MENU, a nast pnie przycisk
2. Naci"nij przycisk a nast pnie przycisk
mona wy"wietlać w wybranym j zyku.
Lub naci"nij przycisk a nast pnie przycisk
3. Naci"nij przycisk

a nast pnie przycisk

aby wybrać menu SPECJAL.
aby wybrać polecenie J zyk(Language). Menu ekranowe
aby wybrać polecenie Kraj.
aby wybrać dany j zyk lub kraj.

4. Naci"nij przycisk OK.
5. Naci"nij kilkakrotnie przycisk MENU, aby przej"ć do trybu telewizji.

Uwaga
• Je"li nie zakoczysz instalacji przy pomocy menu instalacyjnego naci"ni ciem przycisku M E N U lub
upłynie czas jego wy"wietlania, menu to b dzie si pojawiać przy kadym włczeniu odbiornika, a do
zakoczenia procesu instalacji.
• Po wybraniu niewła"ciwego kraju teletekst moe być wy"wietlany nieprawidłowo; mog take wystpić
inne problemy podczas korzystania z tej funkcji.
• Do listy krajów w menu instalacyjnym dodano j. hebrajski z przeznaczeniem dla krajów
korzystajcych z tego j zyka.
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Regulacja ekranu
STACJA Ustawianie/wybór programu podczas ogldania telewizji
Strojenie auto

Program
Strojenie auto
Strojenie r czne
Edycja programu
Ulubione programy

Wykonaj

OK MENU

Strojenie r czne

System

Naley wybrać system przed rozpocz ciem automatycznego wyszukiwania. Naci"nij
przycisk
aby wybrać wła"ciwy system telewizyjny kraju lub cz "ci "wiata, z których
chcesz odbierać programy telewizyjne.
* Kanał pomocniczy: C (V/UHF 02 do 69) S (Kablowy 01 do 41)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I: PAL I/II (Wielka Brytania/Irlandia)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
L: SECAM L/L' (Francja)

Zacznij od

Wybór lub wprowadzanie za pomoc przycisków numerycznych pocztkowego numeru
programu. Aby zachować zapisane wcze"niej programy od 1 do 10, wprowad$ numer programu
11. Telewizor wyszuka nowe programy od numeru 11 wzwy.
* Dost pne numery programów: 0 do 99

Strojenie

Naci"nij przycisk OK lub , aby rozpoczć automatyczne dostrajanie. Wszystkie dost pne
programy TV zostan dostrojone i zapisane automatycznie. Aby zakoczyć automatyczne
dostrajanie, naci"nij przycisk MENU. Po zakoczeniu automatycznego dostrajania wy"wietlona
zostanie lista programów.

Program
Strojenie auto
Strojenie r czne
Edycja programu
Ulubione programy

Wykonaj

Zmiana programu. (Zmie
programy r cznie i naci"nij
przycisk MENU, aby zapisać
ustawienia)

OK MENU

Pami ć

Naci"nij przycisk
aby wybrać lub wprowad$ za pomoc
przycisków numerycznych numer, pod którym chcesz zapisać program.

System

Naci"nij przycisk
, aby wybrać odpowiedni system telewizyjny.
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I: PAL I/II (Wielka Brytania/Irlandia)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
L: SECAM L/L' (Francja)
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Regulacja ekranu
STACJA Ustawianie/wybór programu podczas ogldania telewizji
Tuner

Naciskaj przyciski
, aby wybrać ustawienie VHF/UHF dla kanałów
antenowych lub Cable (Kablowy) dla kanałów kablowych.
Wybór rodzaju odbioru: VHF/UHF/Cable (Kablowy).

Kanał

Je"li znasz numer kanału, wpisz go za pomoc przycisków 0 – 9.

Dostrojenie W przypadku złego odbioru mona go poprawić za pomoc precyzyjnego dostrajania.
Naciskaj przycisk
, aby precyzyjnie dostroić obraz i d$wi k.
Strojenie

Naciskaj przycisk

Nazwa

Wy"wietlanie nazwy programu. Mona zmienić
nazw zapisan w pami ci lub przypisać nazw programowi
jeszcze niezapisanemu. Nazwa moe składać si z maksymalnie 5
liter i cyfr, i moe zostać przypisana programowi o numerze od 0 do 99.
Naci"nij przycisk
, aby przesunć kursor. -> Naciskaj przyciski
, aby wybrać znak (spacja,
cyfra od 0 do 9, litera od A do Z, +,-). -> Naci"nij przycisk OK lub MENU.

Edycja programu

, aby wyszukać poprzedni lub nast pny kanał.

Edycja programu

Program
Strojenie auto
Strojenie r czne
Edycja programu
Ulubione programy

Wykonaj

0
1
2
3
4

C
C
C
C
C

01
35
05
11
04

Kasuj
Przesu

5
6
7
8
9

C
C
C
C
C

07
50
51
41
63

Kopiuj
Pomi

OK MENU

OK MENU

Kasuj

Naci"nij przycisk
, aby wybrać program, który chcesz usunć. ->
Naci"nij czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania -> Kolor tła wybranego programu
zmieni si na czerwony.
Naci"nij przycisk Delete (Usu) jeszcze raz, aby usunć wybrany program.
Wszystkie kolejne programy zostan przesuni te w gór o jedn pozycj .

Kopiuj

Naci"nij przycisk
, aby wybrać program, który chcesz skopiować. -> Naci"nij zielony
przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Wszystkie kolejne programy zostan przesuni te w dół o
jedn pozycj .

Przesu

Naci"nij przycisk
, aby wybrać program, który chcesz przenie"ć. ->
Naci"nij ółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania. -> Naci"nij przycisk
, aby przenie"ć program pod dany numer programu. ->
Naci"nij ponownie ółty przycisk, aby wyłczyć t funkcj .

Pomi

Naci"nij przycisk
, aby wybrać program, który chcesz pominć. -> Naci"nij niebieski
przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Pomijany program jest wy"wietlany na niebiesko.
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Regulacja ekranu
STACJA Ustawianie/wybór programu podczas ogldania telewizji
Ulubione
programy

Program
Strojenie auto
Strojenie r czne
Edycja programu
Ulubione programy

W ył
__
__
__
__
__
__
__
__

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

OK MENU

Ta funkcja umoliwia bezpo"redni wybór ulubionych programów. (8 programów)
Naci"nij przycisk
, aby wybrać program.
* Tółty przycisk (pilot zdalnego sterowania):
Ulubiony program włczony: Zmiana ulubionych programów.
Ulubiony program wyłczony: Wy"wietlanie poprzednio ogldanego programu.

31

Regulacja ekranu
OBRAZ Regulacja obrazu (RGB-PC)
PSM (Pami ć stanu obrazu)

PSM
Funkcja CSM
Kasowanie

<

Obraz
Dynamiczny
Standard
Łagodny
Gra
Uytkownik

OK MENU

Funkcja PSM zapewnia automatyczn regulacj jako"ci obrazu
wy"wietlanego na ekranie. (Nie działa w przypadku sygnału z
komputera).
• Dynamiczny
Wybierz t opcj , aby wy"wietlić obraz o duej ostro"ci.
• Standard
Najbardziej uniwersalny i naturalny stan obrazu.
• Łagodny
Wybierz t opcj , aby wy"wietlić obraz o duej łagodno"ci.
• Gra
Wybierz t opcj , aby cieszyć si dynamicznym obrazem
podczas korzystania z gier.
• Uytkownik
Wybierz t opcj , aby zastosować ustawienie zdefiniowane
przez uytkownika.

Funkcja CSM

PSM
Funkcja CSM
Kasowanie

OK MENU

<

Obraz

9300K
6500K
sRGB
Uytkownik

Funkcja CSM pozwala na wybór fabrycznych ustawie
temperatury kolorów.
• 9300K
Fioletowy odcie bieli.
• 6500K
Niebieskawy odcie bieli.
• sRGB
Lekkie przyciemnienie.
• Uytkownik
Wybierz t opcj , aby zastosować ustawienie zdefiniowane
przez uytkownika.
Czerwony/Zielony/Niebieski
Do ustawiania własnych poziomów kolorów.

Kasowanie Powrót do ustawie fabrycznych funkcji: P S M , C S M.
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Regulacja ekranu
OBRAZ Regulacja obrazu (TV/wideo/RGB-DTV)
PSM (Pami ć stanu obrazu)

PSM
Funkcja CSM
Kasowanie

<

Obraz
Dynamiczny
Standard
Łagodny
Gra
Uytkownik

OK MENU

Funkcja PSM zapewnia automatyczn regulacj jako"ci obrazu
wy"wietlanego na ekranie.
• Dynamiczny
Wybierz t opcj , aby wy"wietlić obraz o duej ostro"ci.
• Standard
Najbardziej uniwersalny i naturalny stan obrazu.
• Łagodny
Wybierz t opcj , aby wy"wietlić obraz o duej łagodno"ci.
• Gra
Wybierz t opcj , aby cieszyć si dynamicznym obrazem
podczas korzystania z gier.
• Uytkownik
Wybierz t opcj , aby zastosować ustawienie zdefiniowane
przez uytkownika.

CSM (Pami ć stanu kolorów)

PSM
Funkcja CSM
Kasowanie

OK MENU

<

Obraz

Zimny
Normalny
Ciepły
Uytkownik

Funkcja CSM pozwala na wybór fabrycznych ustawie
temperatury kolorów.
• Zimny
Fioletowy odcie bieli.
• Normalny
Niebieskawy odcie bieli.
• Ciepły
Czerwonawy odcie bieli.
• Uytkownik
Wybierz t opcj , aby zastosować ustawienie zdefiniowane
przez uytkownika.
Czerwony/Zielony/Niebieski
Do ustawiania własnych poziomów kolorów.

Kasowanie Powrót do ustawie fabrycznych funkcji: P S M , C S M.

OK MENU
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Regulacja ekranu
DZWI[K Regulacja d$wi ku

SSM
Funkcja AVL
Balans

<

D$wi k

0

Stonowany
Muzyka
Film
Sport

Uytkownik
OK MENU

SSM
(Pami ć
stanu
d$wi ku)

Wybierana jest najlepsza jako"ć d$wi ku odpowiednio do aktualnie
odtwarzanego obrazu.
• Stonowany : Najbardziej zdyscyplinowane i naturalne brzmienie.
• Muzyka : Zapewnia wierno"ć brzmienia przy odtwarzaniu muzyki.
• Film : Wyrafinowane brzmienie.
• Sport : Ustawienie odpowiednie do ogldania transmisji sportowych.
• Uytkownik : Umoliwia zastosowanie ustawie zdefiniowanych przez uytkownika.

Funkcja AVL

Automatyczne utrzymanie jednakowej gło"no"ci na wszystkich programach oraz dla
wszystkich sygnałów na
najodpowiedniejszym poziomie. Aby włczyć t funkcj , wybierz ustawienie Wł.

Balans

Funkcja ta umoliwia ustawienie balansu d$wi ku z lewego i prawego gło"nika
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Regulacja ekranu
CZAS Regulacja czasu
Czas
Zegar
Czas Wył.
Czas Wł.
Auto wyłczanie

-- : --

OK MENU

Zegar

Funkcja ta słuy do ustawiania aktualnego czasu. Przed uyciem włcznika/wyłcznika czasowego naley
poprawnie ustawić zegar.
1) Naci"nij przycisk MENU, a nast pnie za pomoc przycisków
wybierz menu Czas.
2) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
wybierz menu Zegar.
3) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
ustaw godzin (od 00 do 23).
4) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
ustaw minuty (od 00 do 59).
Warto"ć domy"lna to --: --.
5) Naci"nij przycisk OK/MENU, aby zapisać ustawienia.

Czas Wył./
Czas Wł.

Funkcja Czas Wył. automatycznie wyłcza urzdzenie o ustawionej godzinie.
1) Naci"nij przycisk MENU, a nast pnie za pomoc przycisków
wybierz menu Czas.
2) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
wybierz pozycj Czas Wył. lub Czas
Wł.
3) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
ustaw godzin (od 00 do 23).
4) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
ustaw minuty (od 00 do 59).
5) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
wybierz ustawienie Wł. lub Wył.
6) Tylko funkcja Czas Wł.; Naci"nij przycisk , a nast pnie przycisk
, aby ustawić poziom
gło"no"ci i numer programu.
7) Naci"nij przycisk OK/MENU, aby zapisać ustawienia.

Auto wyłczanie Gdy funkcja Auto wyłczanie jest włczona, w przypadku braku sygnału wej"ciowego urzdzenie wyłczy si
automatycznie po 10 minutach. (Nie działa w przypadku sygnału z komputera).
1) Naci"nij przycisk MENU, a nast pnie za pomoc przycisków
wybierz menu Auto wyłczanie.
2) Naci"nij przycisk , a nast pnie za pomoc przycisków
wybierz ustawienie Wł. lub Wył.
3) Naci"nij przycisk OK/MENU, aby zapisać ustawienia.

Uwaga

• W razie zaniku zasilania (odłczenie od zasilania lub awaria) zegar musi zostać ponownie ustawiony.
• Dwie godziny po włczeniu odbiornika funkcj włcznika czasowego zostanie on automatycznie wyłczony, je"li nie
b dzie naci"ni ty aden przycisk.
• Po włczeniu funkcji włcznika lub wyłcznika czasowego działaj one codziennie o ustawionej godzinie.
• Funkcja wyłcznika czasowego anuluje funkcj włcznika, je"li obie zostały ustawione na t sam godzin .
• Odbiornik musi być wyłczony, aby funkcja włcznika czasowego mogła działać.
• Funkcja włcznika czasowego przejdzie w automatyczne wyłczenie, jeeli przez 2 godziny od ustawienia godziny
włczenia nie zostanie wykonana adna czynno"ć.
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Regulacja ekranu
SPECJALNE Wybór funkcji specjalnej
Specjal.
J zyk(Language)
Kraj
Blokada
DDC-CI

OK MENU

Do wybierania j zyka, w którym s wy"wietlane nazwy elementów sterujcych.

Kraj

Naley wybrać lokalny j zyk teletekstu. W przeciwnym razie teletekst moe być
wy"wietlany nieprawidłowo. Ta funkcja nie jest dost pna we wszystkich krajach.

Blokada

Za pomoc przycisków
wybierz ustawienie Wł. lub Wył. Funkcj t mona tak
ustawić, aby korzystać z niej wyłcznie za pomoc pilota zdalnego sterowania.
Uniemoliwia ona ogldanie obrazu bez zezwolenia. Aby zablokować moliwo"ć
regulacji w menu ekranowym, ustaw opcj Blokada w pozycji Wł. Aby odblokować t
funkcj , wykonaj nast pujce czynno"ci:
* Naci"nij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania i ustaw opcj Blokada w
pozycji Wył.
<

J zyk(Language)

D D C-CI

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) to protokół komunikacyjny słucy do
nawizywania komunikacji mi dzy komputerem a monitorem. Umoliwia on dopasowanie
i szczegółowe skonfigurowanie funkcji na komputerze bez potrzeby korzystania z menu
ekranowego. Monitor mona dostosować dzi ki komunikacji mi dzy komputerem a monitorem, w
czasie gdy funkcja DCC/CI jest włczona. Z tego sposobu konfiguracji nie mona korzystać, w
przypadku gdy funkcja DCC/CI jest wyłczona i komputer nie moe komunikować si
z komputerem.
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Regulacja ekranu
Obraz Regulacja ekranu
Ekran
Auto. Konfiguracja
Ustaw. R czne
Kasowanie

Wykonaj

OK MENU

Auto.
Konfiguracja

Przycisk ten słuy do automatycznego regulowania połoenia ekranu oraz ustawie
Zegara i Fazy.
(Nie działa w trybie RGB).

Ustaw. R czne

Przycisk ten słuy do r cznego regulowania połoenia ekranu oraz ustawie Zegara i Fazy.
• H-Pozycja
Przesuwanie wy"wietlanego obrazu w lewo lub w prawo.
• V-Pozycja
Przesuwanie wy"wietlanego obrazu w gór lub w dół.
• Zegar (Nie działa w trybie RGB).
Ta funkcja słuy do minimalizacji pionowych pasków lub pasm widocznych w tle ekranu.
Zmienia ona take poziomy rozmiar ekranu.
• Faza (Nie działa w trybie RGB).
Do ustawiania ostro"ci ekranu. Ta funkcja umoliwia usuni cie poziomych szumów oraz
zwi kszenie czytelno"ci i ostro"ci obrazu znaków.

Kasowanie

Ta funkcja słuy do przywracania ustawie domy"lnych urzdzenia. Wybór j zyka nie
zostanie jednak zainicjowany.
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Rozwizywanie problemów
Brak obrazu
● Czy przewód zasilania urzdzenia jest
podłczony?

• Sprawd$, czy przewód zasilania urzdzenia jest
poprawnie włczony do gniazda sieciowego.

● Czy wska$nik zasilania "wieci?

• Sprawd$, czy naci"ni ty został przycisk zasilania.

● Zasilanie jest włczone, wska$nik
zasilania "wieci si na zielono, ale ekran
jest ciemny.

• Wyreguluj ponownie jasno"ć i kontrast.

● Czy wska$nik zasilania "wieci na
Czerwono?

• Je"li urzdzenie jest w trybie oszcz dzania energii,
porusz mysz lub naci"nij dowolny klawisz.

● Czy na ekranie pojawił si komunikat
„Out of range” (Złe ustawienia)?

• Sygnał z komputera (karty wideo) jest poza zakresem
cz stotliwo"ci poziomej lub pionowej urzdzenia.
Wyreguluj zakres cz stotliwo"ci, korzystajc z rozdziału
„Dane techniczne” w niniejszym podr czniku.
* Maksymalna rozdzielczo"ć
17 cali: 1280 x 1024 przy 60 Hz
19 cali: 1280 x 1024 przy 60 Hz

● Czy na ekranie pojawił si komunikat
„Check signal cable” (Sprawd$ przewód
sygnałowy)?

• Przewód sygnałowy mi dzy komputerem a
urzdzeniem nie jest podłczony. Sprawd$ przewód
sygnałowy.
• Naci"nij przycisk INPUT (WEJXCIE) na pilocie, aby
sprawdzić sygnał wej"ciowy.

Po podłczeniu urzdzenia na ekranie pojawił si komunikat „Unknown Product” (Nieznane urzdzenie)
● Czy jest zainstalowany sterownik
urzdzenia?

Uwaga

• Zainstaluj sterownik dostarczony wraz z
urzdzeniem lub pobierz go z witryny WWW
(http://www.lge.com).
• Sprawd$ w instrukcji obsługi karty wideo, czy
obsługuje ona funkcj Plug & Play.

* Cz stotliwo"ć pionowa: Aby umoliwić uytkownikowi korzystanie z urzdzenia, obraz wy"wietlany na ekranie musi być
od"wieany kilkadziesit razy na sekund . Cz stotliwo"ć pionowa (cz stotliwo"ć od"wieania) to liczba od"wiee
obrazu w cigu sekundy. Jest ona mierzona w Hz.
* Cz stotliwo"ć pozioma: Interwał poziomy to czas wy"wietlania jednej linii pionowej. Po podzieleniu 1 przez interwał
poziomy liczb linii poziomych wy"wietlanych w cigu sekundy mona wyrazić w postaci cz stotliwo"ci poziomej. Jest
ona mierzona w kHz.
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Rozwizywanie problemów
Wy"wietlany obraz jest nieprawidłowy
● Czy połoenie ekranu jest prawidłowe?

• Wyreguluj opcj Połoenie w menu ekranowym.
•Sprawd$, czy rozdzielczo"ć i cz stotliwo"ć karty
wideo s obsługiwane przez urzdzenie. Jeeli
cz stotliwo"ć nie mie"ci si w zakresie, ustaw zalecan
cz stotliwo"ć w menu Panel sterowania – Ekran –
Ustawienia.

● Czy w tle ekranu pojawiaj si paski?

• Wyreguluj opcj Zegar w menu ekranowym.

● Pojawiaj si poziome zakłócenia lub
znaki s niewyra$ne.

• Wyreguluj opcj Faza w menu ekranowym.

Wyst puje obraz wtórny
● Po wyłczeniu urzdzenia wyst puje
obraz wtórny.

• Wy"wietlanie przez długi czas nieruchomych
obrazów moe spowodować trwałe uszkodzenie
pikseli. Naley uywać wygaszacza ekranu.
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Rozwizywanie problemów
Funkcja d$wi ku nie działa
● Brak d$wi ku?

• Sprawd$, czy przewód audio jest prawidłowo
podłczony.
• Wyreguluj gło"no"ć.
• Sprawd$, czy prawidłowo skonfigurowano d$wi k.

● D$wi k jest zbyt cichy.

• Wyreguluj gło"no"ć.

Funkcja telewizora nie działa
● Sygnał telewizyjny nie jest
odbierany.

• Sprawd$, czy został wybrany wła"ciwy program.
• Włcz funkcj automatycznego dostrajania.
• Sprawd$, czy antena jest prawidłowo
podłczona.

Kolor ekranu jest nieprawidłowy
● Rozdzielczo"ć kolorów ekranu jest słaba
(16 kolorów).

• Ustaw rozdzielczo"ć kolorów wysz ni 24 bity (true
colour) W systemie Windows wybierz Panel sterowania
– Ekran – Ustawienia – Paleta kolorów.

● Wy"wietlany obraz jest monochromatyczny
lub kolory s niestabilne.

• Sprawd$ stan podłczenia przewodu sygnałowego lub
włó ponownie kart wideo.

● Czy na ekranie pojawiaj si czarne
punkty?

• Na ekranie mog pojawiać si pojedyncze piksele
(czerwone, zielone, białe lub czarne),
charakterystyczne dla paneli LCD. Nie jest to usterka.
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Dane techniczne
Parametry urzdzenia mog zostać zmienione bez powiadomienia w celu ulepszenia.
[17 cali]
Panel LCD

Sygnał wideo

Ekran

Rozmiar piksela

17 cali (43,27 cm) Panel TFT (tranzystor
cienkowarstwowy)LCD(ciekłokrystaliczny)
Przektna obszaru widzialnego: 43,27 cm
0,264 mm

Maks. rozdzielczo"ć

1280 X 1024 przy 60 Hz

Zalecana rozdzielczo"ć

1280 X 1024 przy 60 Hz

Cz stotliwo"ć pozioma

30— 70 kHz

Cz stotliwo"ć pionowa

56— 75 Hz

Typ synchronizacji

Oddzielna

Złcze wej"cia

Zasilanie

S-Video, Composite video, TV, analogowe
D-Sub, SCART, PC Audio In, słuchawkowe
Napi cie znamionowe
Zuycie energii

Napi cie zmienne 100— 240 V~ 50/60Hz 1,0 A
Tryb włczenia
45 W
Tryb u"pienia
≤1 W
Tryb wyłczenia
≤1 W

Zakres przechylenia
Zakres obrotu

-5° do 15°
320°

Wymiary i masa

Wymiary (szer. x gł b. x wys.)
Masa (bez opakowania)

394,4 mm x 243,0 mm x 404 mm
4,5 kg (9,92 funta)

Warunki otoczenia

Temperatura podczas pracy
10°C do 35°C, Wilgotno"ć: 20% do 80%
Temperatura podczas przechowywania -10°C do 60°C, Wilgotno"ć: 5% do 90%

Przechylenie
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Dane techniczne
Parametry urzdzenia mog zostać zmienione bez powiadomienia w celu ulepszenia.
[19 cali]
Panel LCD

Sygnał wideo

Ekran

Rozmiar piksela

19 cali (48,19 cm) Panel TFT (tranzystor
cienkowarstwowy)LCD(ciekłokrystaliczny)
Przektna obszaru widzialnego: 48,19 cm
0,294 mm

Maks. rozdzielczo"ć

1280 X 1024 przy 60 Hz

Zalecana rozdzielczo"ć

1280 X 1024 przy 60 Hz

Cz stotliwo"ć pozioma

30— 70 kHz

Cz stotliwo"ć pionowa

56— 75 Hz

Typ synchronizacji

Oddzielna

Złcze wej"cia

Zasilanie

S-Video, Composite video, TV, analogowe
D-Sub, SCART, PC Audio In, słuchawkowe
Napi cie znamionowe
Zuycie energii

Napi cie zmienne 100— 240 V~ 50/60Hz 1,0 A
Tryb włczenia
: 45 W
Tryb u"pienia
≤1 W
Tryb wyłczenia ≤ 1 W

Zakres przechylenia
Zakres obrotu

-5° do 15°
320°

Wymiary i masa

Wymiary (szer. x gł b. x wys.)
Masa (bez opakowania)

445,0 mm x 243,0 mm x 457,0 mm
5,5 kg (12,13 funta)

Warunki otoczenia

Temperatura podczas pracy 10°C do 35°C, Wilgotno"ć: 20% do 80%
Temperatura podczas
-10°C do 60°C, Wilgotno"ć: 5% do 90%
Przechowywania

Przechylenie
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Dane techniczne
Tryb PC – Tryb wst pnie ustawiony
[17 cali] [19 cali]
Tryb wst pnie ustawiony

1
2
3
4
5
6
7

VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC

640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624

Cz stotliwo"ć Cz stotliwo"ć
pozioma
pionowa
(kHz)
(Hz)

31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725

Tryb wst pnie ustawiony

70
70
59
75
60
75
74

8
9
10
11
12

Wska$nik zasilania
Tryb
Tryb włczenia
Tryb u"pienia
Tryb wyłczenia

Wska$nik
Zielony
Czerwony
Nie "wieci

Parametry rozdzielczo"ci DTV
Tryb wst pnie ustawiony

*1
2
3
*4
*5
6
7
8

720 x 480/60p
720 x 576/50p
1280 x 720/50p
1280 x 720/60p
1280 x 720/60p
1920 x 1080/50i
1920 x 1080/60i
1920 x 1080/60i

Cz stotliwo"ć
pozioma
(kHz)

31,47
31,25
37,5
44,955
45
28,125
33,716
33,750

Cz stotliwo"ć
pionowa
(Hz)

59,941
50
50
59,940
60
50
59,940
60
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VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024

Cz stotliwo"ć Cz stotliwo"ć
pozioma
pionowa
(kHz)
(Hz)

48,363
60,123
68,681
61,805
63,981

60
75
75
65
60

Dane techniczne
Monta uchwytu na"ciennego VESA
To urzdzenie jest zgodne ze specyfikacjami uchwytu montaowego VESA.

1.

2.
3.

Umie" ć urzdzenie na mi kkiej tkaninie ekranem skierowanym w dół.
Wycignij podstaw , jak pokazano na rysunku.
Przymocuj jedn "rub z tyłu produktu, a drug w otworze w podstawie.

4 . Zainstaluj uchwyt na"cienny standardu VESA.
Monta uchwytu
na"ciennego VESA
Przymocowany do innego
przedmiotu (podstawki lub
uchwytu na"ciennego). To
urzdzenie mona
przymocować do uchwytu
VESA. (W razie potrzeby
uchwyt naley kupić
oddzielnie). Dodatkowe
informacje znajduj si w
Instrukcji montau uchwytu
na"ciennego VESA.
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Digitally yours
LG Electronics Polska Sp z o. o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel.: 0801-545454 (LGLGLG)
http://www.lge.pl

