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Návod na použití LCD monitorů
Důležité bezpečnostní upozornění
Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte tyto informace! Přečtěte prosím návod k použití pečlivě a celý, neboť
jen tak můžete očekávat bezchybný provoz.
nevystavujte monitor přímému slunečnímu záření. Neumisťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou například radiátory
nebo výdechy klimatizace.
Nevystavujte monitor teplotám, nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C
Nevystavujte monitor magnetickým polím
Nevystavujte monitor dešti nebo vlhkosti
Zabraňte polití monitoru vodou nebo jakoukoli tekutinou
Nevystavujte monitor velkým nárazům a otřesům
Nevystavujte monitor prachu a nečistotám
Nikdy monitor neumisťujte na nerovné plochy
Před čištěním přístroje musí být přístroj odpojen od sítě. Speciální tekuté a nástřikové čisticí prostředky, určené k čištění
skla obrazovky nebo plastových krytů, používejte takovým způsobem, aby nedošlo k vniknutí kapaliny větracími otvory
nebo okolo displeje do přístroje. Přístroj otírejte pouze vlhkým, nikoliv mokrým hadříkem
Přístroj je možno provozovat pouze pod napětím uvedeném na typovém štítku
Síťový kabel tohoto přístroje má vidlici s ochranným kontaktem, kterou je z bezpečnostních důvodů možno připojit pouze
k zásuvce s ochranným kontaktem schváleného typu
Na síťový kabel nepokládejte žádné předměty, a přístroj instalujte tak, aby žádná osoba nemohla na síťový kabel vstoupit.
Síťový kabel slouží k odpojení přístroje od sítě, dbejte proto, aby síťová zásuvka byla vždy volně přístupná
Připojení monitoru
1.
2.
3.
4.
5.

Počítač i ostatní zařízení doporučujeme před instalací vypnout
Připojte signálový kabel monitoru (VGA, DVI, …) do příslušného konektoru počítače
Při vypnutém monitoru připojte napájecí kabel k monitoru do uzemněné síťové zásuvky (u některých typů LCD monitorů
zapojte nejprve příslušný konektor adaptéru do monitoru a pak adaptér do sítě)
Zapněte monitor a počítač
Pokud je třeba, nastavte ovládacími prvky na čelním panelu monitoru obraz dle svých požadavků. U LCD monitorů po
prvním zapnutí vždy použijte funkci „Auto“, provede se nekalibrování monitoru dle výstupního signálu počítače

Upozornění
1.
2.
3.
4.
5.

Chcete-li použít k napájení přístroje prodlužovací kabel s více zásuvkami, ujistěte se, že příkon přístrojů k němu
připojených nepřesahuje jeho zatížitelnost
Monitor nesmí být připojen k el. síti, jež neodpovídá normám a příslušné legislativě ČSN33-1600
Provádějte pouze nastavení popsaná v návodu k použití
Nepřípustná obsluha může vést k poškození přístroje, a může vyžadovat rozsáhlé opravářské práce.
Nikdy nezasouvejte jakékoliv předměty do otvorů krytu přístroje. Mohl(a) byste se dotknout částí s vysokým napětím, nebo
způsobit krátké spojení, což může způsobit elektrický výboj nebo požár

Poznámka k používání
Povrch obrazovky otírejte zlehka tkaninou k tomu určenou. Je-li to nutné k odstranění mastných nečistot z prstů apod., používejte
vodou zvlhčený hadřík na plochy monitorů, nebo přípravky určené k tomuto účelu. Nepoužívejte jakékoliv drsné tkaniny, čistící
prášky nebo rozpouštědla jako je alkohol, benzín, líh, čpavek apod.

V následujících případech je žádoucí odpojit přístroj od sítě a obrátit se na odborný servis:
síťový kabel nebo vidlice jsou poškozené nebo opotřebované
do přístroje vnikla tekutina
přístroj se dostal do styku s deštěm nebo s vodou
přístroj nepracuje normálně, ačkoliv postupujete podle návodu k použití
přístroj spadl na zem, nebo byl poškozen jeho kryt
změnily se provozní vlastnosti přístroje

