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MONITOR IPS LED
(MONITOR LED LCD)
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
Seznam modelů Monitor IPS LED (Monitor LED LCD)
27EA83
27EA83R
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LICENCE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.

VESA, logo VESA, logo Display Port Compliance a logo Display Port
Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované obchodní
známky společnosti Video Electronics Standards Association.

CZE
ČESKY

Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.
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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
CZE

Složení produktu
Než začnete produkt používat, přesvědčte se, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud některé
součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili. Upozorňujeme, že se produkt a jeho
součásti mohou lišit od vyobrazení uvedených v této příručce.

Uživatelská příručka/Karta

Adaptér střídavého proudu

Napájecí kabel

nebo

Duální kabel DVI-D

Kabel USB 3.0 typu A-B

Kabel Display Port

Základna stojanu

Držák adaptéru

Kabelová spojka

UPOZORNĚNÍ

Dokupuje se zvlášť

Kalibrátor
(ACB8300)

Abyste zajistili bezpečnost a výkon
produktu, používejte vždy originální
součástky.
Záruka se nevztahuje na poškození
a zranění způsobená nelegálně získanými
položkami.

POZNÁMKA
Součásti se mohou lišit od vyobrazení v této příručce.
Veškeré informace a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění měnit v zájmu
vylepšení výkonu produktu.
Samostatně prodávané doplňky nejsou k dispozici u všech modelů. Chcete-li zakoupit volitelné
příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte na obchod, kde
jste produkt zakoupili.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
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Popis součástí a tlačítek
CZE
ČESKY
Indikátor napájení
Zapnuto: napájení je
zapnuté
Vypnuto: napájení je
vypnuté

(Tlačítko napájení)
Tlačítka na přední straně

USB IN

H/P

DC-IN
(19.5 V
)

DP IN

HDMI IN

(CALIBRATOR)

5V

0.9 A

USB UP

DVI-D IN

Vstupní konektor
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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ČESKY
CZE

Přemisťování a zvedání
monitoru
Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto
pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození
monitoru, a aby byla zajištěna bezpečná přeprava
nezávisle na tvaru a velikosti monitoru.

UPOZORNĚNÍ
Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky
monitoru. Mohlo by dojít k poškození
obrazovky nebo některých pixelů sloužících
k tvorbě obrazu.

Než budete monitor přemisťovat,
doporučujeme jej umístit do původní krabice
či balicího materiálu.
Než budete monitor přemísťovat nebo
zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny
ostatní kabely.
Uchopte pevně horní a dolní část rámu
monitoru. Nedržte samotný panel.

Když monitor držíte, měla by obrazovka
směřovat směrem od vás, aby nedošlo
k jejímu poškrábání.

Při přepravě monitor nevystavujte nárazům
ani nadměrným vibracím.
Při přemisťování monitoru jej držte svisle.
Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani ho do
strany nenaklánějte.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
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Instalace monitoru

1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.

3 Vložte základnu stojanu do smyčky těla stojanu.

UPOZORNĚNÍ
Chraňte obrazovku před poškrábáním
a na povrch, na který ji pokládáte, položte
měkkou tkaninu.

2 Otočte tělo stojanu o 90˚ proti směru hodinových ručiček.

Hlava

Tělo stojanu
(Tělo stojanu)

4 Upevněte ji otočením šroubu doprava pomocí
mince.

VAROVÁNÍ
Pokud chcete zabránit poškrábání hlavy,
zkontrolujte, zda se při otáčení stojanu tělo
stojanu nedotýká hlavy.

CZE
ČESKY

Montáž základny stojanu
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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ČESKY
CZE

Odpojení základny stojanu

Instalace na stůl

1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.

1 Zvedněte monitor a položte ho na stůl ve

UPOZORNĚNÍ
Chraňte obrazovku před poškrábáním
a na povrch, na který ji pokládáte, položte
měkkou tkaninu.

vzpřímené poloze.
Umístěte jej nejméně 10 cm od zdi, abyste zajistili
dostatečnou ventilaci.

10 cm

2

10 cm

1 Pomocí mince otočte šroub směrem doleva.
2 Odpojte základnu stojanu.

10 cm

10 cm

2 Připojte k monitoru adaptér, a poté zapojte
napájecí šňůru do elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ
Komponenty na obrázcích se mohou lišit od
vlastního produktu.
Nepřenášejte monitor vzhůru nohama,
protože by se mohl oddělit od stojanu
a způsobit škodu nebo zranění.
Abyste předešli poškození obrazovky při
zvedání monitoru, držte jej pouze za stojan
nebo plastový kryt. Tak nebude na obrazovku
působit zbytečný tlak.

3 Stisknutím tlačítka

(napájení) v dolní části
monitoru monitor zapněte.

UPOZORNĚNÍ
Nejprve odpojte napájecí kabel a teprve poté
přemísťujte nebo instalujte monitor. Je zde
riziko úrazu elektrickým proudem.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Nastavení výšky stojanu

4 Výšku lze upravit až na 110,0 mm.
110,0 mm

do vzpřímené polohy.

2 Odstraňte pásku připojenou k zadní dolní části
těla stojanu a poté vytáhněte pojistný kolík.

Tělo stojanu

Pojistný kolík

3 Zatlačte hlavu směrem dolů a vytáhněte pojistný kolík.

VAROVÁNÍ
Jakmile kolík odstraníte, není třeba jej znovu
vkládat, aby bylo možné nastavit výšku.

VAROVÁNÍ
Při nastavování výšky
obrazovky nenechávejte
prsty nebo ruku mezi
obrazovkou a základnou
(šasi).

Hlava

Pojistný kolík

CZE
ČESKY

1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu

Páska
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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Nastavení úhlu

VAROVÁNÍ

ČESKY
CZE

1 Umístěte monitor upevněný na základně
stojanu do svislé polohy.

2 Nastavte úhel obrazovky. Úhel obrazovky lze
nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od
-5° do 15°, aby bylo možné obraz na monitoru
pohodlně sledovat.
15

Zadní strana

-5

Přední strana

VAROVÁNÍ
Abyste si při nastavování obrazovky
neporanili prsty, nedržte dolní část rámu
monitoru způsobem vyobrazeným níže.

Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor,
abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste
ji netiskli.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Funkce otáčení

Spojte kabely do svazku pomocí dodané kabelové
spojky.

Funkce otáčení umožňuje otočit monitor o
90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

Hlava

Stojan

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili poškrábání základny
stojanu, ujistěte se, že při otáčení monitoru
používáte funkci pro otáčení a že stojan není
v kontaktu s monitorem.

CZE
ČESKY

Uspořádání kabelů
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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

1 Zvedněte monitor do maximální výšky.

POZNÁMKA

ČESKY
CZE

Obrázek, který je zobrazen na obrazovce
monitoru, se neotočí podle orientace
obrazovky.

Použití zámku Kensington
2 Nastavte úhel monitoru ve směru šipky jak je
uvedeno na obrázku.

Konektor bezpečnostního systému Kensington se
nachází na zadní straně monitoru.
Další informace o instalaci a použití naleznete
v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na
webových stránkách http://www.kensington.com.
Lankem bezpečnostního systému Kensington
spojte monitor a stolek.

3 Otočte monitor ve směru hodinových ručiček
jak je uvedeno na obrázku.

4 Dokončete instalaci otočením monitoru o 90°
jak je znázorněno níže.

VAROVÁNÍ
Při otáčení monitoru se ujistěte, zda je
připojen kabel.

POZNÁMKA
Bezpečnostní systém Kensington je volitelné
příslušenství. Doplňkové příslušenství
můžete zakoupit ve většině obchodů
s elektronikou.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
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Montáž na stěnu

Tento monitor podporuje specifikace standardní
desky pro montáž na stěnu či kompatibilního
zařízení.

Nainstalujte monitor nejméně 10 cm od zdi a po
obou stranách monitoru ponechte přibližně 10 cm
volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.
Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním
obchodě. Informace o instalaci a nastavení držáku
pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete
v příslušné příručce.

1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů.
Chraňte obrazovku před poškrábáním a na
povrch, na který ji pokládáte, položte měkkou
tkaninu.

2 Položte desku pro montáž na stěnu na monitor
a zarovnejte ji s otvory pro šrouby na monitoru.

3 Šroubovákem utáhněte čtyři šrouby a upevněte

10 cm

desku na monitor.
10 cm

Deska pro montáž na
stěnu

10 cm

10 cm

Abyste mohli upevnit monitoru na stěnu,
namontujte na zadní stranu monitoru držák pro
montáž na stěnu (volitelné).
Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu
pevně připojen k monitoru a ke zdi.

POZNÁMKA
Deska pro montáž na stěnu se prodává
samostatně.
Další informace o instalaci naleznete
v návodu na instalaci desky pro montáž na
stěnu.
Při upevňování desky pro montáž na stěnu
dbejte na to, abyste nepoužili nadměrné síly,
protože byste tak mohli poškodit obrazovku
monitoru.

1 Použijte šrouby a držák pro montáž na stěnu
vyhovující standardu VESA.
2 Šrouby delší než standardní délky mohou
poškodit vnitřek monitoru.
3 Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou
produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru.
Společnost LG Electronics nenese odpovědnost
za žádné škody způsobené použitím
nesprávných upevňovacích šroubů.
4 Monitor splňuje standard VESA.
5 Použijte jej v souladu se standardem VESA
specifikovaným níže.
784,8 mm nebo menší
* Tloušťka desky pro montáž na stěnu: 2,6 mm
* Upevňovací šroub: průměr 4,0 mm × rozteč
závitu 0,7 mm × délka 10 mm
787,4 mm nebo větší
* Použijte desku pro montáž na stěnu a šrouby,
které vyhovují standardu VESA.

CZE
ČESKY

Instalace desky pro montáž na stěnu
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MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Model

ČESKY
CZE

27EA83
27EA83R

VESA (A × B)
Šroub stojanu
Požadované šrouby
Deska pro montáž
na stěnu (volitelné
příslušenství)

100 × 100
M4
4
RW120

UPOZORNĚNÍ
Před přesouvání nebo instalací monitoru
odpojte napájecí šňůru, abyste předešli
úrazu elektrickým proudem.
Instalace monitoru na strop nebo pod
náklonem může způsobit pád monitoru, což
může vést ke zranění. Používejte schválený
držák pro montáž na stěnu od společnosti
LG a obraťte se na místního prodejce nebo
kvalifikované pracovníky.
Při použití přílišné síly k utahování šroubů
může dojít k poškození monitoru. Takto
způsobené poškození není kryto zárukou
produktu.
Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby,
které vyhovují standardu VESA. Poškození
způsobené použitím nebo nesprávným
použitím nesprávných součástí není kryto
zárukou produktu.

POZNÁMKA
Použijte šrouby uvedené ve standardu
VESA.
Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod
k instalaci a všechny potřebné součásti.
Držák pro montáž na stěnu je doplňkové
příslušenství. Toto příslušenství lze zakoupit
v místním obchodě.
Délka šroubu se může u jednotlivých držáků
pro montáž na stěnu lišit. Dbejte, abyste
použili správnou délku.
Další informace naleznete v uživatelské
příručce držáku pro montáž na stěnu.

UPOZORNĚNÍ
Při montáži na stěnu neupravujte úhel
monitoru ve směru šipky, jak je uvedeno na
obrázku níže.
Při úpravě úhlu se vyhněte poškození
obrazovky.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Postup demontáže adaptéru

Postup montáže adaptéru

1 Odpojte napájecí kabel.

CZE
ČESKY

Montáž a demontáž
adaptéru

1 Vložte adaptér do prostoru držáku adaptéru.

38 6+

2 Vložte držák adaptéru do drážky 1 a posuňte
jej do drážky 2.

2 Stisknutím tlačítka PUSH odstraňte držák
adaptéru ze zadní části monitoru.

386 +

3 Zapojení napájecího kabelu

3 Vytáhněte adaptér z držáku adaptéru.

tělo stojanu

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Pokud chcete zabránit spletení napájecího
kabelu při používání funkce otáčení,
umístěte napájecí kabel mezi tělo stojanu a
monitor.

15

Pokud provádíte montáž či demontáž
adaptéru, může dojít k poškrábání zadního
krytu a držáku adaptéru.
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POUŽÍVÁNÍ MONITORU

POUŽÍVÁNÍ MONITORU
ČESKY
CZE

Připojení k počítači
Tento monitor podporuje funkci *Plug and
Play.
*Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat
k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné
cokoli konfigurovat nebo instalovat ovladače.

Připojení kabelu DVI
Přenáší digitální video signál do monitoru. Připojte
monitor pomocí kabelu DVI (viz obrázek níže).
Stiskněte tlačítko menu ( ), a poté zvolte možnost
vstupu ze vstupního menu.

UPOZORNĚNÍ
Připojte kabel vstupního signálu
a otočte jím ve směru šipky. Aby
nedošlo k odpojení, kabel pevně
utáhněte.
Netiskněte obrazovku příliš dlouho.
Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu.
Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho
statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci
obrazu. Pokud je to možné, používejte
spořič obrazovky.

POZNÁMKA
H/P

USB UP

HDMI IN

DP IN

DVI-D IN

DVI-I(D) OUT
PC

Pro připojení napájecí šňůry k elektrické
zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou
zásuvku (se třemi otvory) nebo uzemněnou
elektrickou zásuvku.
Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou
teplotou, může blikat. Jedná se o normální
jev.
Na obrazovce se někdy mohou objevit
červené, zelené nebo modré body. Jedná se
o normální jev.

POUŽÍVÁNÍ MONITORU
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Připojení HDMI

Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku
z počítače do monitoru. Připojte svůj počítač
k monitoru pomocí kabelu Display Port, jak ukazuje
obrázek níže.
Stiskněte tlačítko menu ( ), a poté zvolte možnost
vstupu ze vstupního menu.

Přenáší signál digitálního videa a zvuku z počítače
nebo zařízení A/V do monitoru. Připojte svůj
počítač a zařízení AV k monitoru pomocí HDMI
kabelu (viz obrázek níže).
Stiskněte tlačítko menu ( ), a poté zvolte možnost
vstupu ze vstupního menu.

DP OUT

(prodává se samostatně)

H/P

DP IN

HDMI IN

H/P

IN

DP IN

HDMI IN

ATOR)

USB UP

DVI-D IN
0.9 A

POZNÁMKA
V závislosti na verzi DP vašeho počítače
nemusí být k dispozici zvuk.

USB UP

DVI-D IN

POZNÁMKA
HDMI PC může být příčinou problémů
s kompatibilitou zařízení.

CZE
ČESKY

Připojení displejového portu
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POUŽÍVÁNÍ MONITORU

ČESKY
CZE

Připojení k zařízením AV

Port pro připojení sluchátek

Kabel USB 3.0 pro připojení
k počítači

K připojení periferního zařízení k monitoru použijte
port pro sluchátka. Připojte podle obrázku.

Funkce USB 3.0 slouží jako rozbočovač USB na
produktu.
Chcete-li využít rozhraní USB 3.0, připojte
k počítači kabel USB 3.0 typu A-B dodaný
s produktem.
Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze
ovládat z počítače.

USB IN

H/P

USB IN

0.9 A

H/P

DP IN
(CALIBRATOR)

(CALIBRATOR)

5V

(prodává se samostatně)

USB UP

DVI-D IN

5V

0.9 A

USB UP

POZNÁMKA
Periferní zařízení se prodávají samostatně.
Porty USB 3.0 lze použít k připojení
klávesnice, myši a jiných zařízení USB.
Sluchátka s pravoúhlou zástrčkou se
k periferním zařízením připojují obtížně.
Použijte proto rovný typ zástrčky.

POZNÁMKA
Pravoúhlý typ

Rovný typ

Před použitím prosím nainstalujte nejnovější
servisní balík pro systém Windows.

POZNÁMKA
Podle nastavení zvuku počítače a externího
zařízení může být omezena funkce sluchátek
a reproduktorů.

INSTALACE OVLADAČE TUSB3410
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INSTALACE OVLADAČE TUSB3410

3 Klikněte na ovladač TUSB3410 Driver nebo
na aplikaci True Color Pro/Finder na hlavní
obrazovce disku CD. Když se zobrazí okno pro
stahování, klikněte na tlačítko Run (Spustit).
(Okno pro stahování se může lišit podle
operačního systému a verze prohlížeče Internet
Explorer, ale postup instalace je stejný.)

6 Instalace probíhá níže popsaným způsobem.

UPOZORNĚNÍ
Kliknutím na tlačítko „Run“ (Spustit) budete
pokračovat v instalaci jednotky. Pokud
klikněte na možnost „Save“ (Uložit), nebude
instalace pokračovat.

4 Jakmile se spustí instalační program ovladače
TUSB3410, klikněte na tlačítko [Next].

7 Dokončete instalaci.

CZE
ČESKY

Před instalací aplikace True Color Pro/Finder musíte nainstalovat ovladač TUSB3410.
Vložte do ovladače CD svého počítače CD s uživatelskou příručkou, které je součástí produktového balíku,
a nainstalujte ovladač TUSB3410.
5 Vyberte možnost „Souhlasím“ na obrazovce
1 Nastavte výchozí webový prohlížeč na možnost
s licenční smlouvou, a poté klikněte na tlačítko
Internet Explorer.
[Next].
2 Klikněte na ovladač TUSB3410.
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INSTALACE APLIKACE TRUE COLOR PRO/FINDER

ČESKY
CZE

INSTALACE APLIKACE TRUE COLOR PRO/
FINDER
Vložte do ovladače CD svého počítače CD s uživatelskou příručkou, které je součástí produktového balíku,
a nainstalujte software True Color Pro/Finder.

1 Když se spustí instalační program True Color
Pro/Finder, objeví se okno (viz obrázek níže)
Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko [Next].

3 Vyberte možnost „Přijímám...." “ na obrazovce
s licenční smlouvou, a poté klikněte na tlačítko
[Next].

4 Zadejte své Uživatelské jméno a název společ2 Klikněte na tlačítko [Next].

nosti a klikněte na tlačítko [Next].

5 Kliknutím na tlačítko [Change] změníte cestu
UPOZORNĚNÍ
V operačním systému Windows 7 je přidán
krok sloužící k deaktivaci ovládání UAC.

Kliknutím na tlačítko [Yes] pokračujte v instalaci.

pro instalaci. Klikněte na tlačítko [Next].

INSTALACE APLIKACE TRUE COLOR PRO/FINDER

6 Klikněte na tlačítko [Install] a spustí se
instalační proces.
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7 Jakmile je instalace dokončena, systém
restartujte.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je na vašem počítači instalovaná
nekompatibilní kalibrační aplikace, objeví
se výstražné hlášení s výzvou k odstranění
aplikace v průběhu instalace.

8 Při spuštění softwaru True Color Pro/Finder
se objeví ikona True Color Pro/Finder [ ]
v systémovém panelu v pravé dolní části
obrazovky počítače.

UPOZORNĚNÍ
Po dokončení kalibrace monitoru pomocí
softwaru True Color Pro/Finder, vyjměte
kalibrátor z monitoru a uložte je na místo
s pokojovou teplotou, které není vystaveno
přímému slunci, nebo jej uložte do krabice.
– Pokud je měřicí prvek kalibrátoru delší
dobu vystaven přímému slunci, může snížit
kvalitu výkonu kalibrátoru.
– Neskladujte tento přístroj v prostředí, ve
kterém je příliš nízká nebo vysoká teplota či
vysoká vlhkost.
Pokud je ve vašem počítači již nainstalována
aplikace pro kalibraci třetí strany, může dojít
k ovlivnění kvality obrazu z důvodu konfliktu
mezi dvěma aplikacemi. Pro dosažení
nejlepšího výkonu se doporučuje aplikaci pro
kalibraci třetí strany vymazat.

POZNÁMKA
Pokud chcete funkci True Color Pro/Finder
používat, musíte si zakoupit podporovaný
kalibrátor.
Podrobnosti o podporovaných kalibrátorech
a grafických kartách naleznete v uživatelské
příručce softwaru True Color Pro/Finder.
Pokud jste změnili vstupní port,
doporučujeme vám znovu provést kalibraci
kvality obrazu monitoru.

CZE
ČESKY

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu
True Color Pro/Finder a výběrem možnosti
„Start Program“ (Spustit program) program
spusťte.
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INSTALACE REŽIMU ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY

INSTALACE REŽIMU ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY
ČESKY
CZE

Vložte do ovladače CD svého počítače CD s uživatelskou příručkou, které je součástí produktového balíku,
a nainstalujte software Screen Split.

1 Při spuštění instalačního programu Screen
Split (Rozdělení obrazovky) se objeví okno
(viz níže). Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko
[Next].

2 Klikněte na tlačítko [Next].

4 Zadejte své Uživatelské jméno a název společnosti a klikněte na tlačítko [Next].

5 Kliknutím na tlačítko [Change] změníte cestu
pro instalaci. Klikněte na tlačítko [Next].

3 Vyberte možnost „Přijímám...." “ na obrazovce
s licenční smlouvou, a poté klikněte na tlačítko
[Next].

6 Klikněte na tlačítko [Install] a spustí se instalační proces.

INSTALACE REŽIMU ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY
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7 Jakmile je instalace dokončena, systém restartujte.

CZE
ČESKY
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ÚPRAVA NASTAVENÍ

ÚPRAVA NASTAVENÍ
ČESKY
CZE

Aktivace hlavního menu
1 Stiskněte tlačítko Menu ( ).
2 Pomocí tlačítka <, > upravte možnosti.
Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

).

3 Stisknutím a podržením tlačítka Menu ( ) ukončíte menu OSD.

Tlačítka monitoru

Tlačítko
Menu (

)

Popis
Pokud je menu
neaktivní

Aktivuje hlavní menu.

Pokud je menu
aktivní

Po stisknutí tlačítka přejde na předchozí obrazovku;
po stisknutí a podržení tlačítka na 3 sekundy ukončí menu OSD.

Pokud je menu
neaktivní

Nastavte hlasitost monitoru.

Pokud je menu
aktivní

Levé směrové tlačítko

Pokud je menu
neaktivní

Nastavte hlasitost monitoru.

Pokud je menu
aktivní

Pravé směrové tlačítko

OK

Pokud je menu aktivní: stisknutím tlačítka OK zvolíte funkci.
Pokud je menu neaktivní: stisknutím tlačítka OK zobrazíte rozlišení současného signálu (pouze
pokud je k dispozici vstupní signál).

(Tlačítko
napájení)

Zapne nebo vypne.
Indikátor napájení

Pokud je monitor v provozním režimu, indikátor napájení se rozsvítí červeně
(režim zapnutí).
Pokud je monitor v režimu šetření energie, indikátor napájení bliká červeně.

POZNÁMKA
Všechna tlačítka jsou citlivá na dotyk a ovládají se jednoduše dotykem prstu v dolní přední části
monitoru.

ÚPRAVA NASTAVENÍ
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ÚPRAVA NASTAVENÍ
CZE
ČESKY

Nastavení menu
1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru.
2 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení možností.
3 Výběrem ikony

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

100

70

30

Brightness Contrast Volume

DVI

Wide

Off

Custom

Input

Ratio

ECO

Color Mode

).

All

PIP

Picture

Color

Settings

Reset

Exit

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu
Brightness (Jas)
Contrast (Kontrast)
Volume (Hlasitost)

Popis
Nastavte jas a kontrast obrazovky.
Upraví hlasitost.

POZNÁMKA
V režimu vstupu DVI je hlasitost deaktivována.
Výběrem tlačítka Menu v nabídce Volume (Hlasitost) aktivujete a
deaktivujete funkci Mute (Ztlumení zvuku).
Input (Vstup)

Zvolí stávající vstupní režim.

Wide/Original (Široký/
Upraví poměr stran obrazovky.
Originál)
ECO

Aktivuje nebo deaktivuje funkci ECO.

Color Mode (Režim
barev)

Nastavuje na možnost Custom (Vlastní), sRGB, Adobe RGB (Pouze model 27EA83) nebo
Calibration (Kalibrace).

Funkce PIP

Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru.

Picture (Obraz)

Nastavujte ostrost, úroveň černé a dobu odezvy obrazovky.

Color (Barvy)

Nastavuje korekci gamma, teplotu chromatičnosti a vyvážení barev obrazovky.

Settings (Nastavení)

Nastavuj jazyk, hlavní audio, tón tlačítek, indikátor napájení, DDC/CI a zámek OSD.

Reset (Obnovit)

Nastavuje zpět na výchozí nastavení v den nákupu. Pro okamžité obnovení stiskněte tlačítka
< nebo >.

Exit (Ukončit)

Ukončení menu OSD
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ÚPRAVA NASTAVENÍ

Nastavení poměru stran
ČESKY
CZE

1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru.
2 Stisknutím tlačítka < nebo > přejděte k možnosti Ratio (Poměr stran).
3 Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost Ratio (Poměr stran).
4 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení voleb.
5 Výběrem ikony

Ratio

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

Podmenu

Wide

Original

1:1

Back

Exit

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Ratio
(Poměr stran)

Popis

Wide (Široký)

Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál.

Original
(Původní)

Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu.

1:1

V tomto režimu je zachován poměr stran originálu.

Back (Zpět)

Přejde na předchozí obrazovku OSD.

Exit (Ukončit)

Ukončení menu OSD

POZNÁMKA
Při doporučeném rozlišení (2 560 x 1 440) může displej pro možnosti Wide (Široký), Original
(Původní) a 1:1 vypadat stejně.
Při prokládaném signálu je poměr stran deaktivován.

).

ÚPRAVA NASTAVENÍ
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Nastavení funkce ECO
CZE
ČESKY

1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru.
2 Stisknutím tlačítka < nebo > přejdete k možnosti ECO.
3 Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost ECO.
4 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení voleb.
5 Výběrem ikony

Off

ECO

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

).

Podmenu

ECO

On

Zachránili jste 00,00 stromů!

Off

Reset

Back

Exit

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > ECO
ECO

Popis
On (Zap.)

Aktivuje funkci ECO, která vám umožňuje šetřit energii podle úrovně ECO účinnosti.

Off (Vyp.)

Deaktivuje funkci ECO.

Reset
(Obnovit)

Resetuje data funkce ECO.
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ÚPRAVA NASTAVENÍ

Nastavení režimu barev
ČESKY
CZE

1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru.
2 Stisknutím tlačítka < nebo > přejděte k možnosti Color Mode (Režim barev).
3 Stisknutím tlačítka OKvyberte možnost Color Mode (Režim barev).
4 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení voleb.
5 Výběrem ikony

Custom

Color Mode

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

Podmenu

Custom

sRGB AdobeRGB

Calibration

Back

Exit

(Pouze model 27EA83)

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Color
Mode (Režim
barev)

Popis

Custom (Vlastní)

Umožňuje uživateli nastavit každý element. Režim barvy hlavního menu lze upravovat.

sRGB

Standardní barevný prostor RGB pro monitor a tiskárnu.

AdobeRGB
(Pouze model
27EA83)

Mnohem větší barevný prostor než sRGB. Tato možnost je vhodná pro tisk obrázků.

Calibration
(Kalibrace)

Použije hodnotu kalibrovanou programem True Color Pro/Finder.

POZNÁMKA
Spusťte program True Color Pro/Finder.
Back (Zpět)

Přejde na předchozí obrazovku OSD.

Exit (Ukončit)

Ukončení menu OSD

).

ÚPRAVA NASTAVENÍ
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Nastavení funkce PIP
CZE
ČESKY

1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru.
2 Stisknutím tlačítka < nebo > přejdete k funkci PIP.
3 Stisknutím tlačítka OK vyberte funkci PIP.
4 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení voleb.
5 Výběrem ikony

PIP

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

Podmenu

Off

Balanced

Bottom R

PIP

PIP

Size

Position

Reset

Back

Exit

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > PIP

Popis

Funkce PIP

Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru.
(DVI+DP, HDMI+DP, DP+DVI, DP+HDMI)

Size (Velikost)

Upravuje velikost sekundární obrazovky.
Balanced
(Vyvážená)

Využívá vyvážené velikosti pro sekundární obrazovku.

Small (Malá)

Ukazuje sekundární obrazovku na malém displeji.

Medium
(Střední)

Ukazuje sekundární obrazovku na displeji běžné velikosti.

Large (Velká)

Ukazuje sekundární obrazovku na velkém displeji.

Position (Pozice) Upravuje pozici sekundární obrazovky.
Výchozí hodnota je vpravo dole.
Bottom Right
(Vpravo dole)

Ukazuje sekundární obrazovku v pravé dolní části displeje.

Bottom Left
(Vlevo dole)

Ukazuje sekundární obrazovku v levé dolní části displeje.

Top Left
(Vlevo nahoře)

Ukazuje sekundární obrazovku v levé horní části displeje.

Top Right
Ukazuje sekundární obrazovku v pravé horní části displeje.
(Vpravo nahoře)
Reset (Obnovit)

Nastavuje funkci PIP na výchozí nastavení.

Back (Zpět)

Přejde na předchozí obrazovku OSD.

Exit (Ukončit)

Ukončení menu OSD

POZNÁMKA
Pokud je režim PIP vypnut, je funkce Position (Poloha) neaktivní.
Pokud je položka Size (Velikost) nastavena na možnost Balance (Vyvážení), je funkce Position
(Poloha) neaktivní.

).
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Obraz
ČESKY
CZE

1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru..
2 Stisknutím tlačítka < nebo > přejděte k možnosti Picture (Obraz).
3 Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost Picture (Obraz).
4 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení voleb.
5 Výběrem ikony

Picture

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

).

Podmenu

5

Low

Normal

Sharpness Black Level Response
Time

Picture

Reset

Back

Exit

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Picture
(Obraz)

Popis

Sharpness
(Ostrost)

Nastavuje ostrost obrazovky.

Black Level
(Úroveň černé)

Nastavuje úroveň kompenzace (pouze pro HDMI).
Kompenzace: jako reference pro signál videa; jedná se o nejtmavší barvu, kterou monitor
dokáže zobrazit.
High
(Vysoká)

Obraz na obrazovce se zjasní.

Low
(Nízká)

Obraz na obrazovce se ztmaví.

Response Time Nastavuje dobu odezvy zobrazovaných obrázků na základě rychlosti obrazovky. V normálním
prostředí doporučujeme použít možnost Normal (Normální). Pro rychle se pohybující obrázky
(Doba odezvy)
doporučujeme použít možnost High (Vysoká).
Nastavení na možnost High (Vysoká) může způsobit vypálení obrazu.
High
(Vysoká)

Nastaví doby odezvy na možnost High (Vysoká).

Middle
(Střední)

Nastaví doby odezvy na možnost Middle (Střední).

Low
(Nízká)

Nastaví doby odezvy na možnost Low (Nízká).

Reset (Obnovit)

Nastavuje funkci Picture (Obraz) na výchozí nastavení.

Back (Zpět)

Přejde na předchozí obrazovku OSD.

Exit (Ukončit)

Ukončení menu OSD

ÚPRAVA NASTAVENÍ

31

Barva
CZE
ČESKY

1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru.
2 Stisknutím tlačítka < nebo >přejděte k možnosti Color (Barva).
3 Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost Color (Barva).
4 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení voleb.
5 Výběrem ikony

Color

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

).

Podmenu

Gamma 1

User

Gamma Color Temp

50

50

50

Red

Green

Blue

Color

Six Color

Reset

Back

Exit

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Color
(Barva)

Popis

Gamma

Uživatelské nastavení korekce gamma: Při použití nastavení monitoru gamma 0, gamma
1 a gamma 2 znamenají vyšší nastavení gamma vyšší jas zobrazovaného obrazu a opačně.

Color Temp
(Teplota barev)

User (Uživatelské)
• Red (Červená)
• Green (Zelená)
• Blue (Modrá)

Barvu obrazu můžete přizpůsobit pomocí červené, zelené a modré barvy.

Vybere výchozí tovární nastavení barvy obrazu.
Warm (Teplá): Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.
Medium (Střední): Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.
Cool (Studená): Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.
Six Color (Šest
barev)

Splňuje požadavky uživatele na barvy prostřednictvím úpravy barvy a sytosti šesti barev (červená,
zelená, modrá, azurová, purpurová, žlutá) a uložení nastavení.
Hue (Odstín)

Umožňuje nastavit tón obrazovky.

Saturation
(Sytost)

Umožňuje nastavit barvy obrazovky. Čím nižší je tato hodnota, tím méně syté
a jasné jsou barvy. Čím vyšší je tato hodnota, tím sytější a tmavší jsou barvy.

Reset (Obnovit)

Vrací nastavení barev na výchozí nastavení.

Back (Zpět)

Přejde na předchozí obrazovku OSD.

Exit (Ukončit)

Ukončení menu OSD
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Nastavení
ČESKY
CZE

1 Pokud chcete zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko Menu ( ) ve spodní části monitoru..
2 Stisknutím tlačítka < nebo > přejdete k možnosti Settings (Nastavení).
3 Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost Settings (Nastavení).
4 Použijte tlačítko < nebo > k nastavení voleb.
5 Výběrem ikony

Settings

ukončíte menu OSD.

Pokud se chcete vrátit do vyššího menu nebo nastavit jiné položky menu, použijte tlačítko Menu (

).

Podmenu

HDMI

Language Main Audio

On

On

On

Off

Settings

Button
Sound

Power
LED

DDC/CI

OSD Lock

Reset

Back

Exit

Níže jsou popsány jednotlivé volby.
Menu > Settings
(Nastavení)

Popis

Language (Jazyk) Umožňuje nastavit menu na obrazovce na požadovaný jazyk.
Main Audio
(Hlavní audio)

Výstupy zvuku prostřednictvím reproduktoru monitoru připojeného k digitálnímu výstupu (HDMI a
Display Port).

POZNÁMKA
Pokud je zvolena možnost DVI + DP, hlavní nastavení zvuku se automaticky nastaví na DP.
Button Sound
(Zvuk tlačítka)

Ovládá tón tlačítka.
Tón tlačítka se ozve pro následující akce.
Zapnutí/vypnutí stejnosměrného proudu
Zapnutí/vypnutí menu OSD

Power LED (LED
napájení)

Zapne/vypne indikátor napájení na čelní straně monitoru.

DDC/CI

On (Zap.)

Automaticky se zapne indikátor napájení.

Off (Vyp.)

Indikátor napájení je vypnutý.

Toto je protokol pro komunikaci mezi počítačem a monitorem. Umožňuje ovládat z počítače
podrobné nastavení funkcí a nastavení prováděná pomocí menu OSD na monitoru.
On (Zap.)

Komunikace mezi počítačem a monitorem vám dovoluje nastavit monitor za použití
počítače.

Off (Vyp.)

Monitor nelze ovládat s pomocí počítače, protože komunikace mezi počítačem
a monitorem je deaktivována.

OSD Lock (Zámek Brání nesprávnému zadávání pomocí tlačítek.
OSD)
On (Zap.) Zadávání pomocí tlačítek je deaktivováno.
Off (Vyp.)

Zadávání pomocí tlačítek je aktivní.

POZNÁMKA
Všechny funkce kromě režimu zámku OSD a tlačítka Exit (Ukončit) pro Brightness (Jas),
Contrast (Kontrast), Volume (Hlasitost), Input (Vstup) a Settings (Nastavení) jsou neaktivní.
Reset (Obnovit)

Uvádí nastavení zpět na výchozí hodnotu.

Back (Zpět)

Přejde na předchozí obrazovku OSD.

Exit (Ukončit)

Ukončení menu OSD

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Je zapojena napájecí šňůra
monitoru?

Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické
zásuvky.

Svítí indikátor napájení?

Zkontrolujte indikátor napájení.

Svítí indikátor napájení červeně?

Zkontrolujte, že je připojený vstup aktivní (Menu – Input).
Je-li monitor v režimu úspory energie, pohněte myší nebo zapněte
displej stisknutím libovolné klávesy na klávesnici.
Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.

Bliká indikátor napájení?

Zobrazuje se zpráva „OUT OF
RANGE“ (MIMO ROZSAH)?

K tomu dochází v případě, že jsou signály přenášené z počítače
(grafické karty) mimo rozsah horizontální nebo vertikální frekvence
monitoru. Nastavte vhodnou frekvenci podle informací v části
„Specifikace produktu“ v této příručce.

Zobrazuje se zpráva „CHECK
SIGNAL CONNECTION“
(ZKONTROLUJTE SPOJENÍ
SIGNÁLU)?

Tato zpráva se zobrazuje v případě, že signálový kabel mezi
počítačem a monitorem chybí nebo je odpojený. Zkontrolujte kabel
a znovu jej připojte.

Zobrazí se zpráva „OSD LOCKED“ (OSD UZAMČENO).
Jsou některé funkce při stisknutí
tlačítka Menu nedostupné?

OSD je uzamčeno. Přejděte do Menu > Settings (Nastavení) a
nastavte možnost „OSD Lock (Zámek OSD)“ na hodnotu Off (Vyp.).

Na obrazovce přetrvává obraz.
Dochází k uchování obrazu i
v případě, že je monitor vypnutý?

Zobrazení statického obrazu po delší dobu může poškodit obrazovku
a způsobit přetrvávání obrazu.
Pokud používáte monitor po delší dobu, chraňte obrazovku pomocí
spořiče obrazovky.

POZNÁMKA
Vertikální frekvence: Aby bylo možné zobrazit obraz, musí se obraz na obrazovce mnohokrát za
sekundu obnovovat, stejně jako funguje zářivka.
Počet obnovení obrazu na obrazovce za sekundu se nazývá vertikální frekvence neboli obnovovací
frekvence a udává se v hertzích (Hz).
Horizontální frekvence: Čas nutný k zobrazení jednoho vodorovného řádku se nazývá horizontální
cyklus. Počet vodorovných řádků zobrazených za sekundu lze vypočítat dělením jednoho
horizontálního cyklu. Tato vlastnost se nazývá horizontální frekvence a udává se v kilohertzích (kHz).

CZE
ČESKY

Na obrazovce se nic nezobrazuje.
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POZNÁMKA
ČESKY
CZE

Zkontrolujte, zda je frekvence rozlišení grafické karty v rozsahu povoleném monitorem, a nastavte
doporučené (optimální) rozlišení v menu Control Panel (Ovládací panel) > Display (Displej) >
Settings (Nastavení).
Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání
textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému zarovnání displeje.
Postup konfigurace se může lišit podle počítače nebo operačního systému. Některé grafické karty
také nemusejí podporovat některá rozlišení. Pokud je to tak, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce
počítače nebo grafické karty.

Barvy se nezobrazují normálně.
Vypadá monitor jako by byl bez
barvy (16 barev)?

Nastavte jej na 24bitové barvy (true color) nebo vyšší. V systému
Windows přejděte k nastavení Control Panel (Ovládací panely) >
Display (Zobrazení) > Settings (Nastavení) > Color Quality (Kvalita
barev).

Vypadají zobrazené barvy
nestabilně nebo černobíle?

Zkontrolujte, zda je signální kabel správně připojen. Kabel znova
připojte nebo znova vložte grafickou kartu počítače.

Objevují se na obrazovce skvrny?

Při používání monitoru se mohou na obrazovce objevit pixelové skvrny
(červené, zelené, modré, bílé nebo černé). Tento jev je u obrazovky
LCD normální. Nejde o chybu, ani to nesouvisí s výkonem monitoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ

Rozlišení

Rozteč pixelů
Maximální rozlišení

68,47 cm TFT (Thin Film Transistor)
Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)
Úhlopříčka obrazovky: 68,47 cm
0,2331 mm x 0,2331 mm
2 560 x 1 440 @ 60 Hz

Videosignál
(Videosignál)

Doporučené rozlišení
Horizontální frekvence
Vertikální frekvence

2 560 x 1 440 @ 60 Hz
30 kHz až 90 kHz
57 Hz až 75 Hz

Synchronizace
Samostatná synchronizace
Vstupní konektor DVI-D, HDMI, Display Port, H/P Out, USB UP (USB 3.0), USB IN (USB 3.0)
Napájení
Napětí
19,5 V
4,2 A

Rozměry

27EA83 Režim zapnuto: 70 W
Spotřeba el. energie (Typ.) Režim úspory energie ≤ 0,5 W
Režim Vypnuto ≤ 0,5 W
27EA83R Režim zapnuto: 50 W
Spotřeba el. energie (Typ.) Režim úspory energie ≤ 0,5 W
Režim Vypnuto ≤ 0,5 W
Velikost monitoru (šířka × výška × hloubka)
S podstavcem
699,7 mm x 387,0 mm x 208,5 mm
Bez stojanu
699,7 mm x 318,0 mm x 68,5 mm

Hmotnost (bez
obalu)
Adaptér
střídavého
proudu

27EA83 : 7,3 kg
27EA83R : 7,0 kg
Typ AAM-00, vyrobila společnost AMPOWER Technology., Co.Ltd.
Výstup: 19,5 V
5,65 A

Nastavení úhlu
stojanu
Okolní prostředí

Vpřed/vzad: -5° až 20° (Hlava)
Provozní stav

Teplota: 10º C až 35º C; vlhkost: 10 % až 80 %

Skladovací podmínky

Teplota: -20º C až 60º C; vlhkost: 5 % až 90 %

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

CZE
ČESKY

Obrazovka LCD
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ČESKY
CZE

Režim tovární podpory
(Preset Mode, DVI-D/HDMI/PC Display Port)
Přednastavený režim,
počítač

Horizontální
frekvence (kHz)

Vertikální
frekvence (Hz)

Polarita (H/V)

720 × 400

31,468

70,08

-/+

640 × 480

31,469

59,94

-/-

640 × 480

37,5

75

-/-

800 × 600

37,879

60,317

+/+

800 × 600

46,875

75

+/+

1 024 x 768

48,363

60

-/-

1 024 x 768

60,123

75,029

+/+

1 152 × 864

67,5

75

+/+

1 280 × 1 024

63,981

60,02

+/+

1 280 × 1 024

79,976

75,025

+/+

1 680 × 1 050

65,29

59,954

-/+

1 600 × 1 200

75

60

+/+

1 920 × 1 080

67,5

60

+/-

1 920 x 1 200

74,038

59,950

+/-

2 560 x 1 440

88,79

59,95

+/-

HDMI
Přednastavený režim,
počítač

Horizontální
frekvence (kHz)

Vertikální
frekvence (Hz)

480P

31,50

60

576P

31,25

50

720p

37,50

50

720p

45,00

60

1080i

28,12

50

1080i

33,75

60

1080p

56,25

50

1080p

67,50

60

Indikátor napájení
Režim

Barva kontrolky LED

Zap.

Červená

Úspora energie

Bliká červeně

Režim vypnuto

Vyp.

Poznámky

SPRÁVNÁ POLOHA
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SPRÁVNÁ POLOHA
CZE
ČESKY

Ergonomie práce s monitorem
Nastavte obrazovku tak, abyste se na obrazovku dívali pohodlně v mírném úhlu dolů oproti přirozené úrovni
očí.
Vždy si každou hodinu alespoň na 10 minut odpočiňte, abyste se dlouhodobým používáním neunavili.
Stojánek umožňuje nastavit dotykový monitor do ideální polohy.
Upravte úhel stojanu od -5° do 20°, abyste získali optimální pohled na obrazovku.

Měli byste se na
obrazovku dívat mírně
směrem dolů.

Nastavte úhel
-5° až 20°,

aby obrazovka
nic neodrážela a
neoslňovala vás.

Ruce položte měkce
na klávesnici, paže
mějte ohnuté v loktech
a vodorovně natažené
před sebe.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice
EMC pro domácí spotřebiče (třída B) a je
určeno pro domácí použití.
Toto zařízení lze používat ve všech
regionech.
Přečtěte si pečlivě návod k obsluze (CD)
a nechte si ho při ruce.
Štítek produktu obsahuje informace
nezbytné pro pozdější servis.
Model
Sériové č.

POZNÁMKA
ENERGY STAR(EPA) nemůže být
podporováno v modelu 27EA83.
podpora
27EA83R

o

27EA83

x

