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;BTBEZCF[QJFD[FŴUXBJXZLSZXBOJFVTUFSFL

=DVDG\EH]SLHF]HĔWZDLZ\NU\ZDQLHXVWHUHN
ĝURGNLRVWURĪQRĞFLLNRQVHUZDFMD 8VXZDQLHQLHVSUDZQRĞFL•,QIRUPDFMHRVSHáQLDQ\FK
QRUPDFK•,QQHLQIRUPDFMH

6URGNLRVWURĪQRĞFLLNRQVHUZDFMD
2675=(ĩ(1,(1LHSU]HVWU]HJDQLHSURFHGXURUD]VSRVREyZUHJXODFMLPRQLWRUD
RSLVDQ\FKZQLQLHMV]HMGRNXPHQWDFMLPRĪHVSRZRGRZDüQDUDĪHQLHVLĊQD
QLHEH]SLHF]HĔVWZRSRUDĪHQLDHOHNWU\F]QHJROXEXUD]yZPHFKDQLF]Q\FK
3URVLP\SU]HF]\WDüSRQLĪV]HLQVWUXNFMHLSU]HVWU]HJDüLFKSU]\SRGáąF]DQLXLHNVSORDWDFMLPRQLWRUD
2GáąF]PRQLWRURGVLHFLMHĞOLQLHEĊG]LHRQXĪ\ZDQ\SU]H]GáXĪV]\F]DV
●1LHSUyEXM]GMHMPRZDüREXGRZ\SRQLHZDĪPRĪHWRVSRZRGRZDüQLHEH]SLHF]HĔVWZR
SRUDĪHQLD2EXGRZDPRĪHE\ü]GHMPRZDQDZ\áąF]QLHSU]H]Z\NZDOLILNRZDQ\SHUVRQHO
VHUZLVX
●1DREXGRZLHQLHZROQRNáDĞüĪDGQ\FKSU]HGPLRWyZJG\ĪPRJąRQHZSDĞüGRRWZRUyZ
ZHQW\ODF\MQ\FKOXE]DNU\üMHXQLHPRĪOLZLDMąFRGSRZLHGQLHFKáRG]HQLHPRQLWRUD
●$E\XQLNQąüU\]\NDSRUDĪHQLDHOHNWU\F]QHJROXEWUZDáHJRXV]NRG]HQLDXU]ąG]HQLDQLH
QDOHĪ\Z\VWDZLDüPRQLWRUDQDG]LDáDQLHGHV]F]XOXEQDGPLHUQHMZLOJRFL
●'RF]\V]F]HQLDPRQLWRUDQLHZROQRVWRVRZDüSá\QyZQDED]LHDPRQLDNXOXEDONRKROX:
UD]LHSRWU]HE\F]\ĞFLüOHNNR]ZLOĪRQąĞFLHUHF]Ną3U]HGF]\V]F]HQLHPRGáąF]\üPRQLWRURG
VLHFL
●

z

Podczas używania monitora sprawdź dla bezpieczeństwa, czy zamontowana została
podstawa obrotowa.

-HĞOLPRQLWRUQLHG]LDáDSUDZLGáRZRSRPLPRSU]HVWU]HJDQLDLQVWUXNFMLQLQLHMV]\FK]DOHFHĔQDOHĪ\VLĊ
VNRQWDNWRZDüVLĊ]WHFKQLNLHPDXWRU\]RZDQHJRVHUZLVX
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Uwagi dotyczŕce instrukcji
2W\PSU]HZRGQLNX ,QQHGRNXPHQW\NWyUHPRJąE\üSRWU]HEQH 3U]\MĊWDNRQZHQFMD
R]QDF]DQLD

0UZNQS[FXPEOJLV
5FOFMFLUSPOJD[OZQS[FXPEOJLVƒZULPXOJLBQS[F[OBD[POZKFTUEMBLBƒEFHP LUPKFTUVƒZULPXOJLJFN
NPOJUPSBLPMPSPXFHP1IJMJQT0QJTBOFTŕUVXBžDJXPžDJNPOJUPSB QSBXJEPXBJOTUBMBDKB PCTVHBPSB[
XT[FMLJFJOOFJOGPSNBDKF LUØSFTŕUBLTBNPEPLBEOFKBLUF[BXBSUFXXFSTKJESVLPXBOFK
;BXBSUFTŕUVOBTUŢQVKŕDFSP[E[JBZ
8QSPXBE[FOJF[BXJFSBQS[FHMŕEXBžDJXPžDJNPOJUPSBJQP[XBMBOB[PSJFOUPXBOJFTJŢXUFNBDJF
NPOJUPSB
●*OTUBMBDKBNPOJUPSBPQJTBOPUVQSPDFTXTUŢQOFKJOTUBMBDKJNPOJUPSB EPLPOBOPUFƒQS[FHMŕEV[BTBE
KFHPVƒZULPXBOJB
●04% 0O4DSFFO%JTQMBZXZžXJFUMBOJFGVOLDKJOBFLSBOJF [BXBSUFTŕUVJOGPSNBDKFPUZNKBL
EPLPOZXBŗSFHVMBDKJQPT[D[FHØMOZDIQBSBNFUSØXNPOJUPSB
●*OGPSNBDKFPCF[QJFD[FŴTUXJFPSB[OBKD[ŢžDJFKTQPUZLBOZDIQSPCMFNBDIPQJTBOPUVTQPTPCZ
SP[XJŕ[ZXBOJBOBKD[ŢžDJFKOBQPUZLBOZDIQSPCMFNØX
●*OOF[XJŕ[BOFJOGPSNBDKF[BNJFT[D[POPUVJOGPSNBDKFEPEBULPXF LUØSFNPHŕCZŗQPUS[FCOF
●4PXOJLUFSNJOØX[BXJFSBJOGPSNBDKFOBUFNBUOBKD[ŢžDJFKTQPUZLBOZDIUFSNJOØXUFDIOJD[OZDI
●*OGPSNBDKBTFSXJTPXBKFTUUPXZLB[žXJBUPXFKTJFDJDFOUSØXJOGPSNBDKJLPOTVNFODLJFK1IJMJQTB
XSB[[OVNFSBNJUFMFGPOØXQPNPDZUFDIOJD[OFK
●(XBSBODKBPQJTBOPUVHXBSBODKŢKBLŕPCKŢUZKFTUUFOQSPEVLU
●%SVLDBFHPQPESŢD[OJLB 1SJOU&OUJSF.BOVBM KFTUUPPQDKBLUØSBQP[XBMBOBXZESVLPXBOJF
DBFHPQPESŢD[OJLBEPXBTOFHPVƒZULV
●3RELHUDQLHXPRĪOLZLD]DLQVWDORZDQLHFDáHJRSRGUĊF]QLNDQDG\VNXWZDUG\PXĪ\WNRZQLND
●&]ĊVWR]DGDZDQHS\WDQLDRGSRZLHG]LQDQDMF]ĊĞFLHM]DGDZDQHS\WDQLD
●
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*OOFEPLVNFOUZLUØSFNPHŕCZŗQPUS[FCOF
8V[VQFOJFOJVEP&MFLUSPOJD[OFHP1S[FXPEOJLBEMB6ƒZULPXOJLØX NPƒFCZŗQPUS[FCOFTLPS[ZTUBOJF[
OBTUŢQVKŕDFKEPLVNFOUBDKJ
1IJMJQT$PMPS.POJUPS2VJDL4UBSU(VJEFt[BXBSUPUBNQPETVNPXBOJFLSPLØXOJF[CŢEOZDIEP

●
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[BJOTUBMPXBOJBNPOJUPSB.BUFSJBUFOEPŕD[POZKFTUEPQSPEVLUV
POWRÓT NA POCZĔTEK STRONY

1S[ZKŢUBLPOXFODKBP[OBD[BOJB
1POJƒFKPQJTBOPQS[ZKŢUŕXUZNEPLVNFODJFLPOXFODKŢ[BQJTV
1PSBEZ 6XBHJ 0TUS[FƒFOJB
8SBNBDIOJOJFKT[FHPQPESŢD[OJLBBLBQJUZUFLTUV NPHŕCZŗ[BPQBUS[POFXJLPOŢJXZESVLPXBOFMJUFSBNJ
XZUVT[D[POZNJMVCLVSTZXŕ5BLJFBLBQJUZUPQPSBEZ VXBHJJPTUS[FƒFOJB TUPTPXBOFTŕPOFX
OBTUŢQVKŕDZTQPTØC
325$'$7DNDLNRQDZVND]XMHQDZDĪQHLQIRUPDFMHLVSRVRE\SRVWĊSRZDQLD
NWyUHPRJąGRSRPyFZOHSV]\PXĪ\WNRZDQLXZDV]HJRV\VWHPX
NRPSXWHURZHJR
8:$*$7DNDLNRQDZVND]XMHLQIRUPDFMHNWyUHPyZLąRW\PMDNXQLNQąü
XV]NRG]HQLDVSU]ĊWXOXEXWUDW\GDQ\FK

2675=(ĩ(1,(7DNDLNRQDZVND]XMHQDLQIRUPDFMHRPRĪOLZRĞüREUDĪHĔFLDáD
LRW\PMDNXQLNQąüWDNLHJRSUREOHPX
3202&1,.7DLNRQDZVND]XMHQDSRPRFQHLQIRUPFMHGRW\F]ąFHUHJXODFML
PRQLWRUD]DSRPRFąIXQNFML26'


/JFLUØSFPTUS[FƒFOJBNPHŕTJŢQPKBXJBŗXJOOZDIGPSNBDIJNPHŕCZŗ[BNJFT[D[BOFCF[UPXBS[ZT[ŕDZDI
JNJLPO8UBLJDIQS[ZQBELBDILPOLSFUOZTQPTØCQSF[FOUBDKJPTUS[FƒFŴKFTUPLSFžMBOZQS[F[PEQPXJFEOJF
SFHVMBDKFQSBXOF
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Informacja o produktach
Charakterystyka produktów • Produkt bezołowiowy • Dane techniczne •
Zarządzanie poborem energii • Automatyczne oszczędzanie energii •
Specyfikacja użytkowa • Wyprowadzenia styków • Wygląd produktów

Charakterystyka produktów
Model

Przepisy

Kolor

107E70

TCO'03

Szary

107E71

MPRII

Szary

107E76

MPRII

Czarny

107E7
z

z

z
z

z
z
z

17-calowy (o obszarze widzialnym 16,0 cali) monitor kolorowy, zapewniający znakomitą
jakość obrazu, przeznaczony do pracy z komputerami PC i Macintosh.
Dzięki funkcji Autoscan automatycznie dopasowuje się do częstotliwości odchylania
poziomego do 71 kHz zapewniając maksymalną rozdzielczość wyświetlania 1280 x 1024.
.
Płaski wysokokontrastowy kineskop o rozmiarze plamki 0,27 mm (najmniejszy rozmiar
plamki 0,23 mm).
Duży obszar ekranu przy niewielkiej ilości zajmowanego miejsca. Jest to najmniejszy
dostępny konwencjonalny monitor 17-calowy o głębokości maksymalnej wynoszącej
zaledwie 419mm/16,5 cala.
Opcjonalna podstawa multimedialna.
sRGB– wierne odwzorowywanie kolorów na ekranie
Certyfikaty FCC, CE (tylko w wybranych krajach) oraz ISO9241, ISO14001.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

Produkt bezołowiowy
Firma Philips wyeliminowała z produkowanych wyświetlaczy takie substancje toksyczne jak ołów.
Usunięcie z wyświetlaczy ołowiu wspomaga ochronę zdrowia i promuje odzyskiwanie surowców i
usuwanie odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób zgodny
ze środowiskiem naturalnym. Firma Philips spełnia surowe restrykcje Dyrektywy RoHS
Wspólnoty Europejskiej dotyczące niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym. Używanie wyświetlacza marki Philips, daje pewność, że urządzenie to nie
szkodzi środowisku naturalnemu.

Dane techniczne *
Kineskop
• Rozmiar i odchylanie

17 cali / 41 cm ; 90° deflection angle

• Rozmiar plamki

0.27 mm

• Poziomy rozmiar plamki

0.23 mm

• Typ kineskopu

Shadow mask, flat square, super high contrast, anti-glare,
anti-static, anti reflection

• Luminofor

P22

• Zalecany obszar
wyświetlania obrazu

12.0" x 9.0" / 306 x 230 mm

• Maksymalny obszar
wyświetlania obrazu

12.8" x 9.6" / 325 x 244 mm

SKANOWANIE
• Skanowanie poziome

30 - 71 KHz

• Skanowanie pionowe

50 - 160 Hz

VIDEO
Szerokość

110MHz

• Impedancja wejściowa
- Wideo

75 Ohm

- Synchronizacji

1.8 kOhm

•Poziom sygnału
wejściowego

0.7 Vpp

• Sygnał wejściowy
synchronizacji

Rozdzielone sygnały

• Polaryzacja synchronizacji

Dodatnia i ujemna

TEMPERATURA BIELI
Współrzędne chromatyczności CIE:
9300° K

x = 0.283 / y = 0.297

6500° K

x = 0.313 / y = 0.329

sRGB

x = 0.313 / y = 0.329

TRYBU USTAWIANE WSTĘPNIE
720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 60 Hz
640 x 480 @ 85 Hz
800 x 600 @ 75 Hz
800 x 600 @ 85 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 85 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz

sRGB
sRGB to standard zapewniający identyczne wyświetlanie kolorów na różnych urządzeniach
(np. cyfrowych aparatach fotograficznych, monitorach, drukarkach, skanerach itp.).

Monitory Philips obsługujące sRGB wiernie odwzorowują obrazy pobierane z urządzeń
kompatybilnych z tym standardem przy użyciu zunifikowanej przestrzeni barwnej sRGB.
Dzięki temu kolory są kalibrowane i wiernie wyświetlane na ekranie.
Używając standardu sRGB należy pamiętać, że jasność i kontrast monitora połączone są z
predefiniowanym ustawieniem oraz zakresem kolorów.
Dlatego też należy włączyć sRGB z poziomu menu ekranowego monitora.
Aby to wykonać, otwórz menu OSD naciskając przycisk MENU z przodu monitora.
Przyciskiem
(+) przejdź do ustawienia Color temperature (Temperatura barwowa) i
naciśnij ponownie MENU. Następnie przesuń zaznaczenie opcji na sRGB i naciśnij ponownie
MENU.

Zamknij menu ekranowe.
Po wykonaniu tych czynności nie należy zmieniać ustawień jasności i kontrastu monitora.
Modyfikacja tych ustawień spowoduje wyłączenie przez monitor trybu sRGB i zmianę
natężenia kolorów na 6500 K.
* Te informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

Automatyczne oszczędzanie energii
Jeżeli w swoim komputerze PC masz zainstalowaną kartę graficzną lub oprogramowanie zgodne
ze standardem VESA DPMS, monitor może automatycznie ograniczać pobór energii, kiedy nie
jest używany. Po otrzymaniu sygnału z klawiatury, myszy lub innego urządzenia wejściowego,
monitor automatycznie wraca do normalnego stanu pracy. Poniższa tabela przedstawia tryby
oszczędzania energii, sygnały wysyłane przez monitor oraz pobór mocy:

Tryby oszczędzania energii
Synchr.
pozioma

Synchr.
pionowa

Pobór
energii

Oszczędzanie
energii (%)

Kolor diody
LED

Aktywny

Tak

Tak

< 75W

0%

Zielony

Uśpienie

Wyłączony

Nie

Nie

< 2W

99%

Błyska na
zielono

Wyłączenie

Wyłączony

--

--

< 2W

99%

Wyłączony

Tryb VESA
Włączony

Obraz

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

Specyfikacja użytkowa

• Wymiary

15.6" x 15.0" x 16.3" / 397 x 382 x 415mm (włączając podstawę)
15.6" x 13.1" x 16.3" / 397 x 333.5 x 415mm (wyłączając podstawę)

• Waga

12.5 kg

• Zasilanie

100 - 240 VAC, 60-50Hz
(Informacje na tabliczce znamionowej)

•Temperatura (pracy)

0° to 40°C / 32° to 104°F

• Temperatura
(przechowywania)

-25° to +65°C / -13° to +149°F

• Wilgotność względna

5% to 95%

* Rozdzielczość 1280 x 1024, rozmiar standardowy, maks. kontrast, jasność 50%, 9300°K, całkowicie biały obraz

* Te informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

Wyprowadzenia styków
Wtyk 15-złączowy (męski) typu D-sub przewodu sygnału (standard IBM):

Styk
Przeznaczenie
nr

Styk
Przeznaczenie
nr

1

Wejście wideo czerwony

9

zasilanie DDC+5 V

2

Wejście wideo zielony

10

Uziemienie Sync

3

Wejście wideo niebieski

11

Masa

4

Masa

12

Linia seryjnej transmisji
danych (SDA)

5

Autotest

13

Synchronizacja Poz. /
Poz. + Pion.

6

Masa sygnału wideo
czerwony

14

Synchr. Pion. (VCLK dla
DDC)

7

Masa sygnału wideo
zielony

15

Taktowanie transmisji
danych (SCL)

8

Masa sygnału wideo
niebieski

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

Wygląd produktów
Poniższe odnośniki prowadzą do stron z ilustracjami przedstawiającymi monitor i jego elementy.

Widok z przodu
Widok z tyłu

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

Instalacja Monitora
Widok z przodu • Widok z tyłu

Widok z przodu

Przycisk zasilania służy do włączania monitora.

MENU

Przycisk MENU udostępnia elementy sterowania OSD
Przycisk skrótu ustawień kontrastu. Po naciśnięciu

(-)

przycisku
"-" , zostaną wyświetlone elementy
sterowania dla ustawienia CONTRAST (KONTRAST),
umożliwiające zwiększenie lub zmniejszenie wartości
ustawienia.
Przycisk skrótu dla ustawienia Jasność. Po naciśnięciu

(+)

przycisku
"+" , zostaną wyświetlone elementy
regulacji BRIGHTNESS (JASNOŚĆ), umożliwiające
zwiększenie lub zmniejszenie wartości ustawienia.

EXIT
(WYJŚCIE)

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyjście z menu
OSD.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

Widok z tyłu

1. Wejście zasilania. Tu podłącz wtyczkę przewodu
zasilającego monitor.
2. Wejście sygnału wideo - ten przewód jest już
podłączony do Twojego monitora. Podłącz drugi
koniec przewodu do komputera.
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY
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:\ĞZLHWODQLHQDHNUDQLH
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2SLVPHQXHNUDQRZHJR26'
&RWRMHVWPHQXHNUDQRZH26'"
-HVWWRIXQNFMDXĪ\WNRZDZV]\VWNLFKPRQLWRUyZILUP\3KLOLSVSR]ZDODMąFDXĪ\WNRZQLNRZLQD]PLDQĊ
ZV]\VWNLFKXVWDZLHĔLGRNRQ\ZDQLHUHJXODFMLPRQLWRUD]DSRPRFąPHQXZ\ĞZLHWODQHJRZUD]]
LQVWUXNFMDPLEH]SRĞUHGQLRQDHNUDQLHPRQLWRUD,QWHUIHMVJUDILF]Q\26'MHVWSU]\MD]Q\GOD
XĪ\WNRZQLNDL]DSHZQLDSURVWRWĊREVáXJLPRQLWRUD
3URVWHLQVWUXNFMHXĪ\ZDQLDSU]\FLVNyZVWHURZDQLDPHQX26'
3U]\FLVNLVWHURZDQLD]QDMGXMąVLĊQDSDQHOXF]RáRZ\PPRQLWRUD3RQDFLĞQLĊFLXSU]\FLVNX MENU QD
HNUDQLH]RVWDQLHZ\ĞZLHWORQHRNQR0HQXJáyZQHJR.RU]\VWDMąF]RSFML]DZDUW\FKZZ\ĞZLHWORQ\P
PHQXPRĪQDUR]SRF]ąüXVWDZLDQLHUyĪQ\FKSDUDPHWUyZPRQLWRUD]DSRPRFąSU]\FLVNyZ
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Często zadawane pytania
1.

Co oznacza logo "Designed for Windows"?

Logo "Designed for Windows" oznacza, że monitor marki Philips spełnia wymagania i
zalecenia poradnika PC9x (97, 98, or 99, 2000, XP) System Design Guide oraz przeszedł
pozytywnie surowe testy WHQL.
2.

Które modele są kompatybilne z komputerami serii Macintosh?
Wszystkie monitory oferowane przez firmę Philips są kompatybilne z komputerami serii
MacintoshW niektórych przypadkach podłączenie monitora może jednak wymagać adaptera.
Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można u dealera lub sprzedawcy sprzętu firmy
Philips.

3. Co to jest TCO?
TCO to skrót w języku szwedzkim określający Szwedzką Konfederację Pracowników.
4.

Co to jest MPR?
MPR to skrót w języku szwedzkim określający Szwedzki Narodowy Urząd Miar i Testów.

5.

Jakie są różnice pomiędzy normami MPRII, TCO92, TCO95, TCO99 oraz TCO'03?

W ogólnej hierarchii standardów TCO'03/99 wytycza najbardziej rygorystyczne zalecenia
dotyczące monitorów ekranowych. Następnym w kolejności standardem jest TCO95,
następnie TCO92, a na końcu MPRII. Poniżej dokonano porównania standardów w każdej
kategorii.
- Wycofanie TCO 92: 30 czerwca 2000 r.
- Wycofanie TCO 95 - 31 grudnia 2003 r.
Emisja promieniowania:
MPRII: Określa dopuszczalny poziom promieniowania emitowanego przez monitory
ekranowe.
TCO92: Zawiera surowsze wymagania niż MPRII.
TCO95: Dalsze obostrzenie wymagań określonych przez TCO92.
TCO99: Określa jeszcze surowsze standardy oraz procedury testowe niż TCO95.
TCO'03: Analogicznie do TCO99 +uwzględnienie niedokładności testów.
Bezpieczeństwo:
MPRII: Brak wymagań.
TCO92/95/99/03: Wszystkie istniejące wymagania.
Oszczędność energii:
MPRII: Brak wymagań.
TCO92: W trybie gotowości < 30W, przy wyłączonym urządzeniu < 8W
TCO95: W trybie gotowości < 30W, przy wyłączonym urządzeniu < 8W
TCO99: W trybie gotowości < 15W, przy wyłączonym urządzeniu < 5W
TCO'03: Tryb gotowości <15 W, tryb wyłączenia < 5 W
Ergonomia:
MPRII: Brak wymagań.
TCO92: Brak wymagań.
TCO95: Określa zalecenia dotyczące ergonomii, w tym minimalny poziom kontrastu,
migotania i fluktuacji obrazu.
TCO99: Zaostrzone wymagania określone przez TCO95.
TCO'03: Uściślenie reguł TCO99 dotyczących kineskopów oraz nowe wymogi w zakresie
kolorów ekranu monitorów ciekłokrystalicznych TFT.

Ochrona środowiska:
MPRII: Brak wymagań.
TCO92: Brak wymagań.
TCO95: Ogólne normy ekologiczne (recycling), zasady dotyczące ochrony środowiska oraz
udzielania certyfikatów w tym zakresie.
TCO99: Obostrzone wymagania określone przez TCO95.
TCO'03: Wymóg przedstawienia użytkownikom informacji na temat przetwarzania wtórnego.
6.

Jak uaktywnić funkcję oszczędzania energii?
Kliknij ikonę Mój komputer, Panel sterowania, a następnie Ekran. Kliknij kartę Ustawienia,
przycisk Zaawansowane, kartę Monitor, a następnie przycisk Zmień i wybierz odpowiedni
model monitora z listy domyślnych sterowników. Dzięki funkcji Plug and Play pole wyboru
EPA zostanie zaznaczone automatycznie. W przypadku systemu MS-DOS lub Windows 3.1
należy najpierw sprawdzić, czy komputer obsługuje funkcję oszczędzania energii.

7. Co to jest częstotliwość odświeżania?
Częstotliwość odświeżania określa liczbę pionowych skanowań pełnego obrazu w ciągu
jednej sekundy. Innymi słowy, jeśli częstotliwość odświeżania monitora wynosi 85 Hz, to
znaczy, że jego ekran skanowany jest w kierunku pionowym 85 razy na sekundę. Wyższa
częstotliwość odświeżania oznacza większą stabilność obrazu i mniejsze migotanie. Wysoka
częstotliwość odświeżania pozwala osobom spędzającym dużo czasu przed monitorem
uniknąć przemęczenia oczu. Aby zmienić częstotliwość odświeżania w systemie operacyjnym
Windows, należy kliknąć menu Start, wybrać Ustawienia, następnie Panel sterowania, Ekran,
Właściwości, Ustawienia, Zaawansowane oraz Karta. Po dokonaniu zmiany monitor
automatycznie dostosuje swoje ustawienia do ustawień karty graficznej.
8.

Dlaczego obraz na ekranie migocze?
Przyczyną migotania jest zwykle niska częstotliwość odświeżania lub zakłócenia powodowane
przez inne urządzenia elektryczne. Poniżej podano kilka możliwych sposobów rozwiązania
tego problemu:

•

Sprawdź, czy zainstalowano odpowiednie sterowniki karty graficznej.
•
Sprawdź, czy wszelkie urządzenia elektryczne (takie jak telefony komórkowe) znajdują
•
się w odległości co najmniej 1 metra od monitora.
Ustaw monitor w miejscu wolnym od zakłóceń powodowanych przez urządzenia
•
elektryczne.
Ustaw częstotliwość odświeżania na co najmniej 75 Hz.
•

9.

Jak zmienić rozdzielczość monitora?

•
•
•

Dostępne ustawienia rozdzielczości zależne są od możliwości karty graficznej oraz jej
sterownika. W systemie Windows 95 żądaną rozdzielczość można ustawić wybierając Panel
sterowania, Ekran, a następnie kartę Ustawienia.
10.

W jaki sposób można regulować rozmiar, położenie i obrót obrazu?
Zależnie od modelu, można skorzystać z oprogramowania CustoMax, funkcji wyświetlania na
ekranie (OSD) lub przycisków regulacji monitora.

11.

Co robić, jeśli pogubię się podczas regulacji monitora?
W takim wypadku należy po prostu nacisnąć przycisk MENU, a następnie wybrać w menu

OSD opcję Reset to factory settings (Powrót do ustawień fabrycznych) pozwalającą na
przywrócenie pierwotnych ustawień.

12. Do czego służy funkcja autokalibracji?
Pozwala uzyskać większą wydajność pracy monitora i wydłużyć czas jego użytkowania. W
miarę starzenia się monitora jasność stopniowo pogarsza się i zmieniają się wyświetlane
barwy. Ten dobrze znany proces dotyczy wszystkich monitorów. W końcu jasność monitora
spada poniżej 50% pierwotnej wartości. W tym momencie czas użytkowania monitora można
uznać za zakończony. Funkcja autokalibracji pozwala na regularne przywracanie pierwotnych
wartości natężenia koloru i jaskrawości.
13. Jaką korzyść daje funkcja autokalibracji?
Dzięki funkcji autokalibracji okres spadku poziomu jaskrawości do 50% pierwotnej wartości
wydłuża się o 33%. Na przykład, monitor o trwałości obliczonej na 10 000 godzin będzie mógł
być użytkowany 13 300 godzin, czyli o 1/3 dłużej.
14. W jaki sposób działa automatyczna kalibracja?
W procesie kalibracji na ekranie wyświetlany jest zestaw różnych standardowych czarnobiałych
obrazów. . Poprzez regulację wartości wzmocnienia poszczególnych dział, odchylenie
redukowane jest do zera. Wartości domyślne zachowywane są podczas produkcji urządzenia.
Jeżeli użytkownik wybierze nowe natężenie koloru, ta nowa wartość zapisana zostaje jako
nowa wartość domyślna.

15. Kiedy należy przeprowadzić kalibrację?
Proces kalibracji trwa mniej niż sześć sekund. W tym czasie wyświetlany jest specjalny
zestaw obrazów. Po zakończeniu tego procesu na ekranie pojawia ponownie się obraz
wyświetlany przed kalibracją. . Kalibrację należy przeprowadzać po rozgrzaniu się monitora.
Autokalibracja odbywa się po otrzymaniu przez monitor sygnału wskazującego na
przełączenie się w niedalekiej przyszłości w tryb uśpienia/gotowości.

16.

Które modele monitorów firmy Philips posiadają funkcję autokalibracji?
Funkcja autokalibracji dostępna jest obecnie w nowych monitorach typu 202P, 201B i

109P.
17. W głównym menu wyświetlany jest komunikat "OSD MAIN MENU LOCKED" (Główne
menu OSD zablokowane). Naciśnięcie przycisków na przednim panelu sterowania
monitora nie przynosi
żadnego efektu. W jaki sposób można uzyskać dostęp do menu?
Należy nacisnąć i przytrzymać przez około 15 sekund przycisk menu OSD aż do momentu
pojawienia się komunikatu "OSD MAIN MENU
UNLOCKED" (Główne menu OSD odblokowane).
18.

Na ekranie wyświetlany jest komunikat "NO SYNC INPUT" (Brak sygnału
wejściowego). W jaki sposób można rozwiązać ten problem?
Zaleca się sprawdzenie następujących elementów:

•
•
•
•

•

19.

Sprawdź kabel wideo pod kątem zgiętych styków.
•
Sprawdź, czy komputer jest włączony.
•
Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony.
•
Sprawdź, czy złącze BNC/D-Sub w tylnej części monitora jest prawidłowo podłączone.
•
W nowszych modelach o tym, z którego źródła pochodzi wyświetlany obraz decyduje
użytkownik za pomocą umieszczonego na przedniej części obudowy przycisku Input Signal
Selection.
Sprawdź, czy karta graficzna jest zgodna ze standardem VESA (jeśli nie, podłącz
•
monitor do innego komputera).
Dlaczego na monitorze wyświetlany jest komunikat "Out of Range" (Poza zakresem)?
Rozdzielczość karty graficznej nie odpowiada parametrom technicznym monitora. Informacje
dotyczące sposobu dostosowania rozdzielczości do systemu operacyjnego można uzyskać u
producenta komputera.

20.

Co to jest mora? Dlaczego zjawisko to występuje w monitorze?
Mora pojawia się w kineskopach w sposób naturalny. Objawia się w postaci falowanego
wzoru składającego się na przemian z jaśniejszych i ciemniejszych pasków. Poniżej podano
sposoby eliminacji lub zminimalizowania efektu mory:

•
•

•
•

Niektóre monitory zostały wyposażone w funkcję usuwania mory. Włączanie i
•
regulacja tej funkcji odbywa się z poziomu menu OSD.
Zmień rozdzielczość do wielkość zalecanej dla monitora o danym rozmiarze.
•
• Zmień inne parametry obrazu w celu obniżenia widzialności mory.
Zmień rozmiar obrazu w poziomie i w pionie, aby maksymalnie zredukować
•
widzialność mory.

21. Monitor nie wyświetla jednego lub kilku kolorów. Jak to skorygować?
•
•
•
•
22.

•
•
•
•

Jeżeli w menu OSD również brakuje koloru, skontaktuj się z punktem serwisowym.
Ustaw natężenie koloru na 9300.
Sprawdź kabel wideo pod kątem wygiętych styków.
Karta graficzna może być uszkodzona (podłącz monitor do innego komputera).

Podczas rozmagnesowania monitor wydaje głośny dźwięk. Czy to normalne?
Tak, wydanie dość głośnego dźwięku w chwili rozmagnesowania monitora za pośrednictwem
menu OSD jest normalne. W wielu modelach monitorów rozmagnesowanie jest możliwe nie
częściej niż raz na pewien czas (do 10 minut). Jest to wynik działania opornika czułego na
temperaturę. Podczas rozmagnesowania wzrasta temperatura opornika, a w konsekwencji
również jego opór. Odpowiednio wysoki opór odcina rozmagnesowującą cewkę od reszty
układu. Demagnetyzator zostaje w ten sposób zablokowany. Wykonanie rozmagnesowania
staje się ponownie możliwe po ochłodzeniu się opornika do odpowiednio niskiej temperatury.
Standard ten obowiązuje w monitorach różnych firm, nie tylko firmy Philips. Warto pamiętać,
że nie wszystkie modele monitorów firmy Philips posiadają funkcję ręcznego
rozmagnesowania. Niektóre modele wyposażone są w funkcję automatycznego
rozmagnesowania, która zostaje uruchomiona automatycznie po włączeniu monitora.

23.

W jaki sposób można wyregulować obraz na ekranie?
W celu dokonania korekcji obrazu należy wykonać następujące czynności:

•

•

Przywróć domyślne ustawienia producenta za pomocą menu OSD.

•
•
24.

•
•

Ustaw szerokość oraz wysokość obrazu w menu OSD.
Ustaw rozdzielczość na zalecaną.

Krawędź obrazu na ekranie wydaje się zniekształcona. W jaki sposób można to
skorygować?
W celu poprawy jakości obrazu należy wykonać następujące czynności:

•
•
•
•

Zakłócenia wytwarzane przez pole magnetyczne lub elektryczne powodują zwykle
•
zniekształcenie obrazu. Ustaw monitor w innym miejscu.
Przywróć domyślne ustawienia producenta za pomocą menu OSD.
•
W menu OSD otwórz menu Geometry (Geometria) i wykonaj korektę kształtu obrazu.
•
Wybierz zalecaną rozdzielczość monitora.
•

25. Obraz jest zbyt przyciemniony. Jak to zmienić?
Ustaw jasność oraz kontrast obrazu za pomocą menu OSD. Niektóre modele wyposażone są
w funkcję Video Input Select (Wybór sygnału wideo),
uaktywnianą z poziomu Advanced Controls (Regulacja zaawansowana) menu OSD. W
większości komputerów wartość tego parametru powinna wynosić 0.7V.
Poniżej podano kilka możliwych rozwiązań problemu:
•
•
•
•
•

Jeżeli menu OSD jest również przyciemnione, skontaktuj się z punktem serwisowym w
•
celu naprawy monitora.
Przywróć domyślne ustawienia producenta za pomocą menu OSD.
•
Za pomocą menu OSD zmień natężenie barwy na 9300.
•
Ustaw maksymalną wartość kontrastu (100) i średnią wartość jasności (50).
•
Karta graficzna może być uszkodzona (podłącz monitor do innego komputera).
•

26. W jaki sposób można uzyskać większą liczbę kolorów na ekranie monitora?
Czynnikiem ograniczającym maksymalną możliwą do wyświetlenia liczbę kolorów jest rozmiar
pamięci wideo w karcie graficznej. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości karty graficznej,
należy zainstalować najnowszy sterownik karty lub zwiększyć rozmiar jej pamięci.
Szczegółowe informacje na temat można uzyskać u producenta komputera lub karty
graficznej.
27. Dlaczego na monitorze nie pojawia się żaden obraz?
•
•
•
•

Sprawdź, czy w gnieździe ściennym płynie prąd, podłączając do niego inny produkt
•
zasilany energią elektryczną.
Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego oraz
•
do monitora.
Sprawdź, czy przycisk włączania/wyłączania zasilania w monitorze jest włączony.
•
Odłącz monitor od sieci zasilającej i po upływie około 1 minuty podłącz go ponownie.
•
Włącz ponownie monitor.

28. Dlaczego na ekranie monitora nie jest wyświetlany obraz, chociaż dioda jest żółta lub
bursztynowa, albo błyska na zielono?
•
•

Uruchom ponownie komputer, naciskając i przytrzymując klawisz Ctrl. Jeżeli w czasie
•
procedury startowej na ekranie pojawia się jakikolwiek obraz, sprawdź ustawienia karty
graficznej (w systemie Windows wejdź do Panelu sterowania i wybierz Ekran).
Sprawdź, czy kabel wideo nie jest uszkodzony, nadmiernie zgięty lub styki złącza nie
•
są uszkodzone (w niektórych wtykach VGA brakuje jednego styku). Jeżeli kabel jest

uszkodzony, wymień go na nowy.
Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do komputera.
•
•
Naciśnij dowolny klawisz, aby komputer przełączył się z trybu oszczędzania energii na
•
•
tryb normalnej pracy.

29. Dlaczego nie ma obrazu na ekranie, mimo że wskaźnik włączonego zasilania świeci na
zielono?
•

•

Sprawdź ustawienia Contrast (Kontrast) i Brightness (Jasność). Naciśnij

następnie

(-), a

(+) w celu zwiększenia ustawienia Contrast (Kontrast), a następnie naciśnij i

przytrzymaj przycisk
(+) w celu zwiększenia wartości ustawienia Brightness (Jasność).
Przyciski te znajdują się z przodu monitora.
30.

Dlaczego obraz znika po szybkim naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania?
Jest to unikalna cecha monitorów firmy Philips, zapobiegająca szybkiemu zużywaniu się
monitorów. Należy odczekać 5 sekund pomiędzy wyłączeniem i ponownym włączeniem
monitora. Obraz pojawi się na ekranie w prawidłowy sposób.
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1LHZáDĞFLZHXáRĪHQLHZ]DMHPQHZLą]HNHOHNWURQRZ\FKSRZRGXMąFHĪHMHGQDOXEZLĊFHMZLą]HN
SU]HFKRG]LSU]H]QLHZáDĞFLZHRWZRU\ZPDVFHNLQHVNRSXLXGHU]DZOXPLQRIRUZSHZQ\PRGVWĊSLH
RGSR]RVWDá\FK
%áąG]ELHĪQRĞFLZ\UDĪDQ\MHVWZPLOLPHWUDFKSRGDZDQ\E\ZDF]ĊVWRGODWU]HFKRNUHĞORQ\FK
SXQNWyZQDHNUDQLHR]QDF]RQ\FK$%L& SDWU]U\VXQHN %áąGWHQE\ZDUyZQLHĪQD]\ZDQ\
UR]ELHĪQRĞFLą


3XQNW\ZNWyU\FKRNUHĞODVLĊEáąG]ELHĪQRĞFL


&RQYHUJHQFHHUURUFRUUHFWLRQ .RUHNFMDEáĊGX]ELHĪQRĞFL
0HWRGDNRUHNFMLEáĊGX]ELHĪQRĞFLZ]DSHZQLDMąF\MHGQRF]HVQHSDGDQLHZV]\VWNLFKWU]HFKZLą]HN
QDWHQVDPSXQNWHNUDQX2VLąJDVLĊWR]D]Z\F]DMG]LĊNLXĪ\FLXVSHFMDOQ\FKFHZHNNRUHNFMLEáĊGX
]ELHĪQRĞFLZ]HVSROHRGFK\ODQLDZLą]NL


&57
&DWKRGHUD\WXEH /DPSDNLQHVNRSRZDRJyOQ\WHUPLQVWRVRZDQ\GRZV]\VWNLFKODPS
HOHNWURQRZ\FKZNWyU\FKMHGQDOXEZLĊFHMZLą]HNHOHNWURQRZ\FKHPLWRZDQ\FKSU]H]NDWRGĊ
GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

RGFK\ORQD]DSRPRFąXNáDGyZRGFK\ODMąF\FKXGHU]DZHNUDQSRNU\W\OXPLQRIRUHP.LQHVNRS\GR
PRQLWRUyZVąV]F]HJyOQ\PLURG]DMDPLODPSREUD]RZ\FK


32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



'
''& 'LVSOD\'DWD&KDQQHO
''&MHVWWRNDQDáNRPXQLNDF\MQ\GODXU]ąG]HĔZ\ĞZLHWODMąF\FKLNRPSXWHUyZ)XQNFMD''&
SR]ZDODQDDXWRPDW\F]QąNRQILJXUDFMĊVWHURZQLNDPRQLWRUDWDNDE\RSW\PDOQLHZ\NRU]\VWDüMHJR
PRĪOLZRĞFLEH]UĊF]QHMUHJXODFMLSU]H]XĪ\WNRZQLND''&MHVWUHDOL]RZDQ\MDNRF]ĊĞüQRZHJR
SRGHMĞFLD3OXJ 3OD\ZSURZDG]RQHJRQDU\QNX3&ZFHOXSRSUDZ\VWRSQLDSU]\MD]QRĞFLGOD
XĪ\WNRZQLND
'OD3OXJ SOD\RSUDFRZDQRWU]\SR]LRP\  ''&PRQLWRUZ\V\áDGDQHGRNRPSXWHUD3&  
''&%NRPSXWHU3&PRĪHĪąGDüSU]HVáDQLDLQIRUPDFML]PRQLWRUDRUD]  ''&%LZNWyU\P
Z\VWĊSXMHNRPXQLNDFMDGZXNLHUXQNRZDPRQLWRUPRĪHE\üDGUHVRZDQ\LNRPSXWHU3&OXENDUWD
JUDILF]QDPRĪHSU]HND]\ZDüGDQHGRPRQLWRUD


''&%
GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

3DWU]''&


''&%L
3DWU]''&


'HJDXVVLQJ
3URFHGXUDUR]PDJQHVRZ\ZDQLDPDVNLPRQLWRUDL]ZLą]DQ\FK]QLąPHWDORZ\FKF]HĞFLNLQHVNRSX
ZáąF]DQD]DSRPRFąVSHFMDOQHJRSU]\FLVNXZFHOX]PQLHMV]HQLD]QLHNV]WDáFHĔREUD]X=D]Z\F]DM
RVLąJDVLĊWR]DSRPRFąVSHFMDOQHMFHZNLUR]PDJQHVRZ\ZXMąFHMSU]H]NWyUąSá\QLH]DQLNDMąF\
SUąG]PLHQQ\JHQHUXMąF\]PLHQQHSROHPDJQHW\F]QHNWyUH]DQLNDMąFUR]PDJQHVRZXMHNLQHVNRS
1LHNWyUHPRQLWRU\SRVLDGDMąIXQNFMĊUĊF]QHJRUR]PDJQHVRZ\ZDQLDNWyUDPRĪHE\üXUXFKDPLDQD
ZNDĪG\PPRPHQFLH


'LJLWDOFRQWURO 6WHURZDQLHF\IURZH
&\IURZHVWHURZDQLH]DSRPRFąPLNURSURFHVRUDSDUDPHWUDPLREUD]XLWU\EDPLZ\ĞZLHWODQLD
]DSHZQLDMąFHSHáQąNRQWUROĊXVWDZLHĔREUD]XLWU\EyZRUD]Eá\VNDZLF]Q\GRVWĊSGRZV]\WNLFKW\FK
XVWDZLHĔ]DSRPRFąMHGQHJRSU]\FLVNX7DEDUG]R]DDZDQVRZDQDIXQNFMDSR]ZDODXĪ\WNRZQLNRZL
QDSU]HáąF]HQLHZNDĪG\PPRPHQFLHWU\EXZ\ĞZLHWODQLDEH]NRQLHF]QRĞFLSRQRZQHMUHJXODFML
REUD]X2EHFQLHMHVWRQDGRVWĊSQDZZLĊNV]RĞFLPRQLWRUyZILUP\3KLOLSV


'RWSLWFK 3ODPNDREUD]X
1DMPQLHMV]DRGOHJáRĞüQDHNUDQLHPLĊG]\GZRPDSXQNWDPLOXPLQRIRUXWHJRVDPHJRNRORUX,P
PQLHMV]DMHVWZLHONRĞüSODPNLW\PZLĊNV]DMHVWUR]G]LHOF]RĞüPRQLWRUD

GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[


'RWUDWH &]ĊVWRWOLZRĞüSODPNL
&]ĊVWRWOLZRĞüZ0+]]HJDUDSODPNL-HVWRQDPLDUąV]\ENRĞFLSU]HV\áDQLDGDQ\FKPLĊG]\NDUWą
JUDILF]QąLGDOV]\PLREZRGDPLSU]HWZDU]DQLD
3DUDPHWUWHQQD]\ZDQ\MHVWUyZQLHĪF]ĊVWRWOLZRĞFLąZ\ĞZLHWODQLDZLGHR
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



(
(OHFWURPDJQHWLFUDGLDWLRQVWDQGDUGV 6WDGDUG\SURPLHQLRZDQLDHOHNWURPDJQHW\F]QHJR
0LĊG]\QDURGRZHVWDQGDUG\RJUDQLF]DMąFHHPLVMĊIDOHOHNWURPDJQHW\F]Q\FKSU]H]PRQLWRU\
2EHFQLHLVWQLHMąGZDZDĪQHVWDQGDUG\RSUDFRZDQHQDSRGVWDZLHQRUPXVWDQRZLRQ\FKSLHUZRWQLH
SU]H]ZáDG]HV]ZHG]NLH
035,,
GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

1RUPD]DSURSRQRZDQDSLHUZRWQLHSU]H]6ZHGLVK1DWLRQDO%RDUGRI0HDVXUHPHQWDQG7HVWLQJ
8VWDODRQDPDNV\PDOQHSR]LRP\SURPLHQLRZDQLDHOHNWURPDJQHW\F]QHJRHPLWRZDQHJRSU]H]
PRQLWRU\L]RVWDáDREHFQLHSU]\MĊWDMDNRVWDQGDUGĞZLDWRZ\035,,RNUHĞODPDNV\PDOQHGR]ZRORQH
SR]LRP\SyOHOHNWURVWDW\F]Q\FKPDJQHW\F]Q\FKLHOHNWU\F]Q\FKPLHU]RQHZRGOHJáRĞFLFPRG
ĞURGNDPRQLWRUD SDWU]WDEHOD 
7&2
:URNX6ZHGLVK7MlQVWHPDQQHQV&HQWUDO2UJDQL]DWLRQ 7&27&2 6]ZHG]Ną.RQIHGHUDFMĊ
3UDFRZQLNyZ8P\VáRZ\FK XVWDQRZLáDQRUPĊMHV]F]HEDUG]LHMZ\PDJDMąFąQLĪ035,,]ZáDV]F]D
GOD]PLHQQ\FKSyOHOHNWU\F]Q\FK $() 1RUPD7&2MHVWEDUG]LHMZ\PDJDMąFDSRQLHZDĪ
]PQLHMV]HQLXXOHJá\QLHW\ONRSR]LRP\SURPLHQLZDQLDHOHNWURPDJQHW\F]QHJR ZSRUyZQDQLX]035
,, DOHWDNĪHLRGOHJáRĞüSRPLDURZD SDWU]WDEHOD 
1RUP\QDSURPLHQLRZDQLHHOHNWURPDJQHW\F]QH
(0, (OHFWULFDO0DJQHWLF,QWHUIHUHQFH =DNáyFHQLDHOHNWURPDJQHW\F]QH
3URPLHQLRZDQLHHOHNWU\F]QHLOXEPDJQHW\F]QHSRFKRG]ąFH]SUDFXMąF\FKXU]ąG]HĔHOHNWU\F]Q\FKL
HOHNWURQLF]Q\FK
(06 (OHFWULFDO0DJQHWLF6XVWDLQPHQW 2GSRUQRĞüHOHNWURPDJQHW\F]QD
-HVWWR]GROQRĞüXU]ąG]HĔHOHNWU\F]Q\FKOXEHOHNWURQLF]Q\FKGRSUDF\ZĞURGRZLVNX]DNáyFHĔ
HOHNWURPDJQHW\F]Q\FK
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



)
)OLFNHU 0LJRWDQLH
%DUG]RV]\ENLH]PLDQ\ZLQWHQV\ZQRĞFLREUD]XZ\ZRáDQHNRQLHF]QRĞFLąSU]HELHJXHNUDQXSU]H]
HNUDQZXVWDORQ\PF]DVLH:\UyĪQLDVLĊGZDURG]DMHPLJRWDQLDOLQLRZHZ\ZRáDQHSU]H]HOHNWURQ
SU]HELHJDMąF\SU]H]NDĪGąOLQLĊHNUDQXRUD]PLJRWDQLHREUD]X OXEPLJRWDQLHSRODZSU]\SDGNX
REUD]X]SU]HSORWHP VSRZRGRZDQHRGĞZLHĪDQLHPHNUDQX]F]ĊVWRWOLZRĞFLąREUD]yZQDVHNXQGĊ
0LJRWDQLHREUD]XMHVWV]F]HJyOQH]DXZDĪDOQHZSURJUDPDFK]JUDILF]Q\PLQWHUIHMVHPXĪ\WNRZQLND
*8, LRSURJUDPRZDQLX'73 ZNWyU\FKWáRMHVWMDVQH LPRĪHE\üEDUG]RXFLąĪOLZHGODRVyE
VSĊG]DMąF\FKGXĪRF]DVXSU]HGPRQLWRUHPZ\ZRáXMąFQDSLĊFLHJDáNLRF]QHMEyOHJáRZ\
]DEXU]HQLDRVWURĞFLZLG]HQLDVWUHVLWG3UREOHPWHQPRĪQDMHGQDNZ\HOLPLQRZDü]ZLĊNV]DMąF
F]ĊVWRWOLZRĞüRGĞZLHĪDQLD OLF]EĊREUD]yZQDVHNXQGĊ :UDĪOLZRĞüQDPLJRWDQLH]GDMHVLĊ
]PQLHMV]DüZUD]]ZLHNLHP
GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



+
+HUW] +HUF 
-HGQRVWNDF]ĊVWRWOLZRĞFLQD]ZDQDQDF]HĞüIL]\ND+HLQULFKD+HUW]D  KHUW] +] 
RGSRZLDGDMHGQHPXF\NORZLVHNXQGĊ



+RUL]RQWDOGRWSLWFK 3ODPNDSR]LRPD 
3DWU]'RWSLWFK


+RUL]RQWDOVFDQQLQJIUHTXHQF\ &]ĊVWRWOLZRĞüSR]LRPDSU]HELHJX
&]ĊVWRWOLZRĞüWDQD]\ZDQDMHVWUyZQLHĪF]ĊVWRWOLZRĞFLąOLQLRZąLZ\UDĪDQDMHVWZN+]MHVWWROLF]ED
OLQLLREUD]XZ\ĞZLHWODQDQDHNUDQLHZNDĪGHMVHNXQG]LH RGOHZHMGRSUDZHM ,PZLĊNV]DMHVW
F]ĊVWRWOLZRĞüSR]LRPDSU]HELHJXW\PZLĊNV]DMHVWUR]G]LHOF]RĞü QSZLĊNV]DUR]G]LHOF]RĞüLOXE
ZLĊNV]DF]ĊVWRWOLZRĞüRGĞZLHĪDQLD 
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



,
,1))LOH
,1)ILOH =ELyULQIRUPDF\MQ\ 
=ELRU\LQIRUPDF\MQH ,1) ]DZLHUDMąFHLQIRUPDFMHZNRQNUHWQ\PIRUPDFLH)XQNFMHLQVWDODF\MQH

GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

SRELHUDMąLQIRUPDFMH]H]ELRUX,1)Z\NRU]\VWXMąFMHSRWHPSU]\RSHUDFMDFKLQVWDODF\MQ\FK
3U]\NáDGRZHLQIRUPDFMH]DSLV\ZDQHZ]ELRUDFK,1)]DZLHUDMą]PLDQ\LQLFMDOL]DF\MQH ,1, RUD]
UHMHVWUDF\MQHQD]Z\]ELRUyZRUD]ORNDOL]DFMH]ELRUyZĨUyGáRZ\FKQDQRĞQLNDFK


,QWHUODFHGQRQLQWHUODFHG =SU]HSORWHP%H]SU]HSORWX
=SU]HSORWHP
0HWRGDZ\ĞZLHWODQLDREUD]XQDHNUDQLHSROHJDMąFDQDSU]HMĞFLXVWUXPLHQLDHOHNWURQyZQDMSLHUZSR
ZV]\VWNLFKOLQLDFKSDU]\VW\FKDQDVWĊSQLHZV]\VWNLFKQLHSDU]\VW\FK:UH]XOWDFLHSHáHQREUD]
VNáDGDVLĊ]GZyFKSU]HSODWDQ\FKSRGREUD]yZ OXESyO =SU]HSORWHPF]ĊVWRWOLZRĞüSLRQRZD OXE
SyO +]R]QDF]DF]ĊVWRWOLZRĞüREUD]X+]
%H]SU]HSORWX
0HWRGDZ\ĞZLHWODQLDREUD]XQDHNUDQLHSROHJDMąFDQDSU]HMĞFLXVWUXPLHQLDHOHNWURQyZSRNROHMQ\FK
OLQLDFKREUD]XWDNĪHQDHNUDQLHZ\ĞZLHWODQ\MHVWFDá\REUD]ZNDĪG\PSU]HELHJX1DHNUDQLHEH]
SU]HSORWXF]ĊVWRWOLZRĞüSLRQRZD OXESyO +]R]QDF]DF]ĊVWRWOLZRĞüREUD]X+]:NDĪGHM
UR]G]LHOF]RĞFLWU\EEH]SU]HSORWXMHVWEDUG]LHM]DOHFDQ\QLĪEH]SU]HSORWXZ\JHQHURZDQLHWU\EyZ
EH]SU]HSORWXMHVWEDUG]LHMNRV]WRZQH


32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



/
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(MPTBSJVT[

/LQHDULW\ /LQLRZRĞü 
-HVWWRPLDUDWHJRZMDNLPVWRSQLXU]HF]\ZLVWDORNDOL]DFMDGDQHJRSLNVHODREUD]XRGSRZLDGDMHJR
ORNDOL]DFML]DPLHU]RQHM SDWU]U\VXQHN 




/LQHIUHTXHQF\ &]ĊVWRWOLZRĞüOLQLRZD
3DWU]+RUL]RQWDOVFDQQLQJIUHTXHQF\


/RZHPLVVLRQPRQLWRU 0RQLWRURQLVNLHMHPLVML
0RQLWRUMHVW]JRGQ\]PLĊG]\QDURGRZ\PLVWDQGDUGDPLSURPLHQLRZDQLD
3DWU](OHFWURPDJQHWLFUDGLDWLRQVWDQGDUGV


/RZIUHTXHQF\HOHFWULFDQGPDJQHWLFILHOGV 3RODHOHNWURPDJQHW\F]QHQLVNLFKF]ĊVWRWOLZRĞFL
3ROD]PLHQQHJHQHURZDQHSU]H]]HVSyáFHZHNRGFK\ODMąF\FK6WDQRZLąRQHRELHNWV]F]HJyOQHM
XZDJL]ZáDV]F]DZáDG]KDQGOXRUD]SUDV\&KRFLDĪQLHPDQDXNRZHJRGRZRGXQDV]NRGOLZRĞü
SURPLHQLRZDQLDPRQLWRUyZGXĪ\QDFLVNNáDG]LHVLĊQD]PQLHMV]HQLHSURPLHQLRZDQLDEDUG]LHM
JáyZQLH]HZ]JOĊGyZEH]SLHF]HĔVWZD2EHFQLHZNUĊJX]DLQWHUHVRZDQLDOHĪąGZLHNZHVWLH
F]ĊVWRWOLZRĞFLEDUG]RQLVNLH 9/) LSRODHOHNWURPDJQHW\F]QHZ]DNUHVLHRGN+]GRN+]RUD]
DQGVNUDMQLHQLVNLHF]ĊVWRWOLZRĞFL (/) RG+]GRN+]
3DWU]UyZQLHĪ(OHFWURPDJQHWLFUDGLDWLRQVWDQGDUGV
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<
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(MPTBSJVT[



0
0RLUpHIIHFW 0RUD
6PXJLQDHNUDQLHSRZVWDMąFHQDVNXWHNLQWHUIHUHQFMLGZyFKQDNáDGDMąF\FKVLĊVWUXNWXUOLQLRZ\FK
:PRQLWRU]HSRZVWDMHRQ]LQWHUIHUHQFMLSRPLĊG]\VWUXNWXUąPDVNLRUD]LQIRUPDFMąZL]\MQą PRUD
ZL]ML DWDNĪHPLHG]\VWUXNWXUąPDVNLDOLQLRZąVWUXNWXUąUDVWUX PRUDRGFK\ODQLD 3U]HMDZLDVLĊZ
SRVWDFLIDOLVW\FKZ]RUyZQDHNUDQLHL]DF]\QDE\üEDUG]LHMZLGRF]Q\ZPLDUĊZ]URVWXUR]G]LHOF]RĞFL
PRQLWRUD=HZ]JOĊGXQDWRĪHV\JQDáZL]\MQ\FLąJOHVLĊ]PLHQLDQLHZLHOHGDVLĊ]URELüDE\
]UHGXNRZDüPRUĊZL]\MQą0RUDRGFK\ODQLD]DOHĪ\RGF]ĊVWRWOLZRĞFLRGFK\ODQLDSR]LRPHJRLPRĪH
E\ü]áDJRG]RQDSRSU]H]RGSRZLHGQLGREyUF]ĊVWRWOLZRĞFL0RQLWRU\]IXQNFMą$XWRVFDQ 0XOWL6\QF 
NWyUHG]LDáDMąZV]HURNLP]DNUHVLHF]ĊVWRWOLZRĞFLRGFK\ODQLDPRJąF]DVDPLSRND]\ZDüHIHNWPRU\
SU]\QLHNWyU\FKWU\EDFKZLGHR


035
3DWU]1RUP\SURPLHQLRZDQLDHOHNWURPDJQHW\F]QHJR


0XOWL6\QFPRQLWRU PRQLWRU0XOWL6\QF
3DWU]PRQLWRU$XWRVFDQ
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



1
1RQLQWHUODFHG %H]SU]HSORWX
3DWU],QWHUODFHGQRQLQWHUODFHG
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<
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(MPTBSJVT[



2
26'2Q6FUHHQ'LVSOD\ :\ĞZLHWODQLHLQIRUPDFMLQDHNUDQLH 
)XQNFMDWDSR]ZDODXĪ\WNRZQLNRZLQDXVWDZLDQLHZáDĞFLZRĞFLREUD]XLSDUDPHWUyZPRQLWRUD
EH]SRĞUHGQLR]DSRPRFąRNLHQND]LQVWUXNFMDPLSRND]\ZDQHJRQDHNUDQLH3DWU]UyZQLHĪ
&XVWR0D[


2YHUVFDQ :\NRU]\VWDQLHFDáHMSRZLHU]FKQLHNUDQXGRZ\ĞZLHWODQLDREUD]yZ
3UDNW\NDZNWyUHMSU]HELHJREV]DUyZEH]XĪ\WHF]QHMLQIRUPDFMLREUD]XZ\NRQ\ZDQ\MHVWSR]D
ZLGRF]Q\PREV]DUHPHNUDQXFR]DSHZQLDPDNV\PDOQHZ\NRU]\VWDQLHHNUDQXGRZ\ĞZLHWODQLD
DNW\ZQHMLQIRUPDFMLREUD]X-HVWRQDF]DVHPNRQLHF]QDSRQLHZDĪQLHNWyUHNDUW\JUDILF]QH
JHQHUXMąZ]RU]HFREUD]XPQLHMV]\RGZLGRF]QHJRREV]DUXHNUDQXSU]H]FRZ\ĞZLHWODQ\REUD]MHVW
PQLHMV]\ LPQLHMF]\WHOQ\ QLĪE\üSRZLQLHQ
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



3
3DUDOOHORJUDP'LVWRUWLRQ =QLHNV]WDáFHQLHUyZQROHJáRERF]QH
3DWU]*HRPHWULFGLVWRUWLRQ


3KRVSKRU /XPLQRIRU
1D]ZDRJyOQD]ELRUXVXEVWDQFMLHPLWXMąF\FKĞZLDWáR$E\QDHNUDQLHZ\WZRU]\üREUD]ZHZQĊWU]QD
SRZLHU]FKQLNLQHVNRSXSRZOHNDQDMHVWF]ąVWHF]NDPLOXPLQRIRUXNWyUHSREXG]RQHVWUXPLHQLHP
HOHNWURQyZXOHJDMą]MDZLVNXOXPLQHVFHQFML7\SRZ\PLSU]\NáDGDPLWDNLFKVXEVWDQFMLVąOXPLQRIRUR
ĞUHGQLHMSRĞZLDFLHNUyWNLHM3RUD]OXPLQRIRURZ\VRNLPQDV\FHQLXNRORUX(%8


GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

3LQFXVKLRQ'LVWRUWLRQ =QLHNV]WDáFHQLHSRGXV]NRZDWH
3DWU]*HRPHWULFGLVWRUWLRQ


3L[HO 3LNVHO
6NUyWRGSLFWXUHHOHPHQWHOHPHQWREUD]XQDMPQLHMV]\HOHPHQWREUD]XMDNLPRĪHE\üZ\ĞZLHWODQ\
QDHNUDQLH,PPQLHMV]DMHVWMHJRZLHONRĞüW\POHSV]DMHVWUR]G]LHOF]RĞüPRQLWRUD5R]PLDUSLNVHOD
RNUHĞORQ\MHVWZLHONRĞFLąSODPNLHOHNWURQXQDHNUDQLHDQLHNRQLHF]QLHZLHONRĞFLąSODPNLOXPLQRIRUX
ZLHONRĞFLąWULDG\ =WHJRWHĪSRZRGXPRQLWRU]GXĪąSODPNąHOHNWURQXSRNU\ZDMąFąNLONDWULDG
PRĪHZ\ND]\ZDüQLVNąUR]G]LHOF]RĞüSRPLPRĪHSODPNDMHJROXPLQRIRUXMHVWPDáD


3L[HOIUHTXHQF\ &]ĊVWRWOLZRĞüSLNVHOD
/LF]EDSLNVHOLMDNDPRĪHE\üZ\ĞZLHWORQDZOLQLLZFLąJXMHGQHMVHNXQG\


3L[HOUDWH &]ĊVWRWOLZRĞüSLNVHOD
3DWU]SL[HOIUHTXHQF\


3OXJDQG3OD\
3DWU]''&3DWU]UR]G]LDá86%
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<

5
5DVWHU
2EV]DUQDHNUDQLHGRNWyUHJRPRĪHGRWU]HüZLą]NDHOHNWURQRZD
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(MPTBSJVT[

5HIUHVKUDWH &]ĊVWRWOLZRĞüRGĞZLHU]DQLD
3DWU]9HUWLFDOVFDQQLQJIUHTXHQF\


5HVROXWLRQ 5R]G]LHOF]RĞü
/LF]EDSLNVHOLMDNDPRĪH]RVWDüZ\ĞZLHWODQDQDHNUDQLH5R]G]LHOF]RĞüRNUHĞODVLĊMDNRLORF]\Q
OLF]E\SLNVHOLSU]H]OLF]EĊOLQLLSR]LRPHM
3DWU]UyZQLHĪYLGHRJUDSKLFDGDSWHU


5RWDWLRQIXQFWLRQ )XQNFMDREURWX
)XQNFMDSR]ZDODMąFDXĪ\WNRZQLNRPUHJXORZDüREUDFDMąFXVWDZLHQLHZSR]LRPLH
:\ĞZLHWODQ\REUD]XOHJQLHSU]HFK\OHQLXSRGZSá\ZHPSRODPDJQHW\F]QHJR=LHPLMHĞOLHNUDQ
PRQLWRUD]RVWDQLHLQDF]HMXVWDZLRQ\
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



6
6FUHHQFRDWLQJV 3RZáRNLHNUDQRZH

GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[


3RZáRNLDQW\VWDW\F]QH
:Z\QLNXERPEDUGRZDQLDZLą]NDPLHOHNWURQRZ\PLHNUDQPRQLWRUDáDGXMHVLĊHOHNWU\F]QLHZF]DVLH
SUDF\1DáDGRZDQHHOHNWU\F]QLHSRZLHU]FKQLHPRJąSU]\FLąJDüF]ąVWHF]NLNXU]X3RNU\FLH
SU]HFLZVWDW\F]QHMHVWWRSRNU\FLHSU]HZRG]ąFHQDáRĪRQHQDHNUDQ OXESá\WĊV]NODQąXPLHV]F]RQą
EH]SRĞUHGQLRSU]HGHNUDQHP NWyUHRGSURZDG]DáDGXQHNL]DSRELHJDJURPDG]HQLXVLĊNXU]XQD
HNUDQLH
3RZáRNDDQW\RGEODVNRZDHDQW\VWDW\F]QH$*$6 $QWL*ODUH$QWL6WDWLF
$*$6MHVWWRZDUVWZDNU]HPLRQNLQDáRĪRQDQDSRZLHU]FKQLĊHNUDQXZSURFHVLHQDS\ODQLD
ZLURZHJR']LDáDRQDSU]H]UR]SUDV]DQLHĞZLDWáDRGELWHJRUR]P\ZDMąFREUD]\<UyGHáĞZLDWáD
RGELW\FKQDHNUDQLH:FHOXGRGDQLDZáDĞFLZRĞFLDQW\VWDW\F]Q\FKSRNU\FLHWRMHVWLPSUHJQRZDQH
PDá\PLF]ąVWNDPLSU]HZRG]ąF\PL
3RZáRNDDQW\UHIOHNV\MQDDQW\VWDW\F]QD$5$6 $QWL5HIOHFWLRQ$QWL6WDWLF
$5$6MHVWMHGQ\P]QDMVNXWHF]QLHMV]\FKREHFQLHSRNU\üDQW\UHIOHNV\MQ\FKLDQW\VWDW\F]Q\FK
6WDQRZLRQZLHORZDUVWZRZąVWUXNWXUĊ]áRĪRQą]SU]H]URF]\VW\FKPDWHULDáyZGLHOHNWU\F]Q\FKNWyUH
WáXPLąRGELFLDSU]H]V]HURNRSDVPRZHG]LDáDQLHLQWHUIHUHQF\MQHQDSRZLHU]FKQLHNUDQX
:áDĞFLZRĞFLDQW\VWDW\F]QH]DSHZQLRQHVąSU]H]SRMHG\QF]ąZDUVWZĊSU]HZRG]ąFąZREUĊELH
VWUXNWXU\ZLHORZDUVWZRZHM
3U]\SRNU\FLX$5$6QDWĊĪHQLHĞZLDWáDRGELWHJR]UHGXNRZDQHMHVW]RNRáRQDWĊĪHQLDĞZLDWáD
SDGDMąFHJR UHIOHNV\MQRĞüHNUDQyZEH]SRNU\FLD GRPQLHMQLĪ3RNU\FLH$5$6PDMHV]F]H
LQQąSRGVWDZRZąSU]HZDJĊQDGLQQ\PL1LHUR]SUDV]DRQRĞZLDWáDRGELWHJR]DWHPNRQWUDVWL
RVWURĞüREUD]XSR]RVWDMąZRJyOHQLHSRJRUV]RQH(NUDQWDNLMHVWáDWZ\ZF]\V]F]HQLXL
Z\VWDUF]DMąFRRGSRUQ\DE\Z\WU]\PDüG]LDáDQLHGRVWĊSQ\FKZKDQGOXĞURGNyZF]\V]F]ąF\FK
GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

3RNU\FLH$5$6RGELMDW\ONRRNRáRSDGDMąFHJRĞZLDWáD


3RZáRNDDQW\RGEODVNRZDDQW\UHIOHNV\MQDDQW\VWDW\F]QD$*$5$6 $QWL*ODUHDQWL5HIOHFWLRQ$QWL
6WDWLF
0LHV]DQDSRZáRNDDQW\RGEODVNRZDDQW\UHIOHNV\MQDDQW\VWDW\F]QD


6HOIWHVWIXQFWLRQ )XQNFMDDXWRWHVWX
0RQLWRUZ\SRVDĪRQ\ZVSU]ĊWOXERSURJUDPRZDQLHDXWRPDW\F]QLHZ\NU\ZDMąFHVWDQSRáąF]HQLD
NDEORZHJR


6KDSH .V]WDáW
2GFK\OHQLHZ\ĞZLHWODQHJRREUD]XRGMHJR]DPLHU]RQHJRNV]WDáWX1DMF]ĊĞFLHMZ\VWĊSXMąFH
]QLHNV]WDáFHQLDSU]HGVWDZLRQRSRQLĪHM

GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[


62*6\QFKURQL]DWLRQ2Q*UHHQ 6\QFKURQL]DFMDQD]LHORQ\P
3UDZLGáRZRG]LDáDMąF\PRQLWRUNRORURZ\SRWU]HEXMHSLĊFLXURG]DMyZV\JQDáXLPSXOV\V\QFKURQL]DFML
SLRQRZHMLPSXOV\V\QFKURQL]DFMLSR]LRPHMV\JQDáNRORUXF]HUZRQHJRV\JQDáNRORUX]LHORQHJRRUD]
V\JQDáNRORUXQLHELHVNLHJR6\JQDá\]3&VąSU]HND]\ZDQHGRPRQLWRUD]DSRPRFąMHGQHM]WU]HFK
PHWRG
6\QFKURQL]DFMDZ\G]LHORQDV\JQDá\V\QFKURQL]DFMLSR]LRPHMLSLRQRZHMSU]HV\áDQHVąRVREQR
6\QFKURQL]DFMD]HVSRORQD,PSXOV\V\QFKURQL]DFMLSR]LRPHMLSLRQRZHMVą]PLHV]DQHZMHGHQ
FLąJLPSXOVyZ
62*,PSXOV\V\QFKURQL]DFMLSR]LRPHMLSLRQRZHMUD]HPDQDVWĊSQLH]áRĪRQH]V\JQDáHPNRORUX
]LHORQHJR
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



7
GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

7&2
3DWU]QRUP\SURPLHQLRZDQLDHOHNWURPDJQHW\F]QHJR


7LOWIXQFWLRQ )XQNFMDSU]HFK\áX
3DWU]URWDWLRQIXQFWLRQ


7UDSH]RLGGLVWRUWLRQ =QLHNV]WDáFHQLHWUDSH]RZH
3DWU]*HRPHWULFDOGLVWRUWLRQ


77/VLJQDO 6\JQDá77/ 
6\JQDá77/ 7UDQVLVWRUWUDQVLVWRUORJLF MHVWWRRNUHĞOHQLHSR]LRPXV\JQDáXF\IURZHJRGR
VWHURZDQLDNRORUyZQDHNUDQLH3U]\VWHURZDQLX77/V\JQDá\NRORUXF]HUZRQHJR]LHORQHJRL
QLHELHVNLHJRPRJąE\üW\ONRZáąF]RQHOXEZ\áąF]RQHOXEWHĪPRJąE\üX]XSHáQLRQHSU]H]V\JQDá
MDVNUDZRĞFL0RQLWRU]HVWHURZDQLHP77/PRĪH]DWHPZ\ĞZLHWODüQDMZ\ĪHMNRORU\6WDQGDUG\
ZLGHRWDNLHMDN0'$&*$L(*$VąRSDUWHRSR]LRP\77/
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



8
86%XQLZHUVDOQDPDJLVWUDODV]HUHJRZD
,QWHOLJHQWQH]áąF]HGODXU]ąG]HĔSHU\IHU\MQ\FK86%DXWRPDW\F]QLHUR]SR]QDMH]DVRE\V\VWHPX
WDNLHMDNRSURJUDPRZDQLHVWHUXMąFHLV]HURNRĞüSDVPDPDJLVWUDOL Z\PDJDQHSU]H]SRGáąF]DQH
XU]ąG]HQLD86%XGRVWĊSQLDSRWU]HEQH]DVRE\EH]XG]LDáXLQWHUZHQFMLXĪ\WNRZQLND
86%QLHZ\PDJD]GMĊFLDREXGRZ\ZFHOX]DLQVWDORZDQLDXU]ąG]HĔSHU\IHU\MQ\FK86%
HOLPLQXMHUyZQLHĪNRQLHF]QRĞüVNRPSOLNRZDQHJRXVWDZLDQLDSU]HUZDĔ,54SU]\
LQVWDORZDQLXQRZ\FKXU]ąG]HĔSHU\IHU\MQ\FK
●86%HOLPLQXMHWáRNQDEUDPDFK%H]86%NRPSXWHU\3&Vą]Z\NOHRJUDQLF]RQHGR
●

GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

ZVSyáSUDF\]MHGQąGUXNDUNąGZRPDSRUWDPL&20 REVáXJXMąF\PL]Z\NOHP\V]NĊL
PRGHP MHGQHJRSRUWXL(QKDQFHG3DUDOOHO3RUW VNDQHUOXEQDSU]\NáDGNDPHUDYLGHR RUD]
MR\VWLFND2EHFQLHSRMDZLDVLĊFRUD]ZLĊFHMXU]ąG]HĔSHU\IHU\MQ\FKGRNRPSXWHUyZ
PXOWLPHGLDOQ\FK']LĊNL86%]NRPSXWHUHPPRĪHSUDFRZDüMHGQRF]HĞQLHGR
XU]ąG]HĔ
●86%SR]ZDODQDSU]\áąF]DQLHQDJRUąFRQLHWU]HEDZ\áąF]DüNRPSXWHUDZFHOXGRGDQLD
XU]ąG]HQLDSHU\IHU\MQHJR1LHPDWHĪSRWU]HE\RGLQVWDORZ\ZDQLDSU]\RGáąF]DQLX
XU]ąG]HQLD
.UyWNRPyZLąF86%]DPLHQLDG]LVLHMV]HSUREOHP\RNUHĞODQHMDNR3OXJDQG3UD\ ZáąF]LPyGO
VLĊĪHE\VLĊXGDáR QDU]HF]\ZLVWHL3OXJDQG3OD\
86%KXE .RQFHQWUDWRU86%
-HVWWRNRQFHQWUDWRUNWyU\XPRĪOLZLDSRGáąF]HQLHGRGDWNRZ\FKXU]ąG]HĔGRPDJLVWUDOL86%
.RQFHQWUDWRU\VąNOXF]RZ\PHOHPHQWHPZDUFKLWHNWXU]HLSOXJDQGSOD\86%1DU\VXQNX
SRND]DQRW\SRZ\NRQFHQWUDWRU.RQFHQWUDWRU\VáXĪąXSURV]F]HQLXSRGáąF]HĔGR86%SDWU]ąF]
SHUVSHNW\Z\XĪ\WNRZQLNDGDMąFSU]\W\PZ\WU]\PDáRĞüSU]\PDá\PNRV]FLHLPDá\PVWRSQLX
]áRĪRQRĞFL
.RQFHQWUDWRU\XPRĪOLZLDMąNRU]\VWDQLH]UyĪQRURGQ\FKFKDUDNWHU\VW\NSRáąF]HĔ86%3XQNW\
SRGáDF]HQLDRNUHĞODQHVąMDNRSRUW\.DĪG\NRQFHQWUDWRUSU]HWZDU]DZLHOHSRMHG\QF]\FKV\JQDáyZ
]SRV]F]HJyOQ\FKSRUWyZQDMHGHQSRGDZDQ\QDZ\MĞFLX]NRQFHQWUDWRUD$UFKLWHNWXUDXPRĪOLZLD
áąF]HQLHZLHOXNRQFHQWUDWRUyZ
3RUWXSVWUHDPNRQFHQWUDWRUDáąF]\NRQFHQWUDWRUZNLHUXQNXNRPSXWHUDPDFLHU]\VWHJR KRVWD 
.DĪG\VSRĞUyGLQQ\FKSRUWyZGRZQVWUHDPNRQFHQWUDWRUDSR]ZDODQDSRáąF]HQLHGRLQQHJR
NRQFHQWUDWRUDOXEGRZROQHJRXU]ąG]HQLD86%.RQFHQWUDWRU\PRJąZ\NU\ZDüGRáąF]DüLRGáąF]Dü
SRUW\LGRZQVWUHDPLMHGRF]HĞQLHPRJąGRVWDUF]Dü]DVLODQLHGRXU]ąG]HĔ.DĪG\SRUW
GRZQVWUHDPPRĪHE\üLQG\ZLGXDOQLHDNW\ZRZDQ\LNRQILJXURZDQ\QDSHáQHMOXEQLVNLHMV]\ENRĞFL
.RQFHQWUDWRUL]ROXMHSRUW\RQLVNLHMV]\ENRĞFLRGV\JQDOL]DFML]SHáQąV]\ENRĞFLą
.RQFHQWUDWRUVNáDGDVLĊ]GZyFKF]ĊĞFL.RQWUROHUNRQFHQWUDWRUD+XE&RQWUROOHURUD]ZWyUQLN
NRQFHQWUDWRUD+XE5HSHDWHU:WyUQLNMHVWVWHURZDQ\PSU]H]SURWRNyáSU]HáąF]QLNLHPSRPLĊG]\
SRUWHPXSVWUHDPLSRUWDPLGRZQVWUHDP3RVLDGDUyZQLHĪZVSDUFLHVSU]ĊWRZHGODUHVHWXRUD]
V\JQDOL]DFMLVXVSHQGUHVXPH.RQWUROHUGRVWDUF]DUHMHVWUyZLQWHUIHMVXDE\XPRĪOLZLüNRPXQLNDFMĊ
GRLRGNRPSXWHUDPDFLHU]\VWHJR KRVWD 6]F]HJyOQ\VWDWXVNRQFHQWUDWRUDRUD]NRPHQG\VWHUXMąFH
SR]ZDODMąNRPSXWHURZLPDFLHU]\VWHPXQDNRQILJXUDFMĊLVWHURZDQLHMHJRSRUWyZ
8U]ąG]HQLH
-HVWWRMHGQRVWNDORJLF]QDOXEIL]\F]QDNWyUDUHDOL]XMHMDNąĞIXQNFMĊ.RQNUHWQH]QDF]HQLH
RSLV\ZDQHMMHGQRVWNL]DOHĪ\WXRGNRQWHNVWX1DSR]LRPLHQDMQLĪV]\PWHUPLQćXU]DG]HQLHPRĪH
VLĊRGQRVLüGRSRMHG\QF]HJRHOHPHQWXVSU]ĊWRZHJRWDNLHJRMDNQDSU]\NáDGXU]ąG]HQLH
SDPLĊWDMąFH1DSR]LRPLHZ\ĪV]\PWHUPLQWHQPRĪHVLĊRGQRVLüWR]ELRUXHOHPHQWyZVSU]ĊWRZ\FK
UHDOL]XMąF\FKRNUHĞORQąIXQNFMĊWDNLFKMDNQDSU]\NáDGXNáDGLQWHUIHMVX8QLZHUVDOQHM0DJLVWUDOL
6]HUHJRZHM 86% 1DSR]LRPLHMHV]F]HZ\ĪV]\PWHUPLQLXU]ąG]HQLHPRĪHVLĊRGQRVLüGR

GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

MHGQRVWNLSU]\áąF]RQHMGR86%QDSU]\NáDG)$;PRGHPX8U]ąG]HQLDPRJąE\üIL]\F]QH
HOHNWU\F]QHDGUHVRZDOQHLORJLF]QH







'RZQVWUHDP
-HVWWRNLHUXQHNSU]HSá\ZXGDQ\FKRGNRPSXWHUDPDFLHU]\VWHJROXEZNLHUXQNXRGNRPSXWHUD
PDFLHU]\VWHJR3RUWGRZQVWUHDPMHVWWRSRUWQDNRQFHQWUDWRU]HNWyU\MHVWHOHNWU\F]QLHQDMGDOHMRG
NRPSXWHUDPDFLHU]\VWHJRLNWyU\JHQHUXMHVWUXPLHĔGDQ\FKZNLHUXQNXRGNRQFHQWUDWRUD3RUW\
GRZQVWUHDPRGELHUDMąVWUXPLHĔGDQ\FKXSVWUHDP
8SVWUHDP
-HVWWRNLHUXQHNSU]HSá\ZXGDQ\FKGRNRPSXWHUDPDFLHU]\VWHJR KRVWD 3RUWXSVWUHDPMHVWWRWHQ
SRUWQDXU]ąG]HQLXNWyU\MHVWHOHNWU\F]QLHQDMEOLĪV]\NRPSXWHUDPDFLHU]\VWHJRLNWyU\JHQHUXMH
VWUXPLHĔGDQ\FKZNLHUXQNXRGNRQFHQWUDWRUD3RUW\XSVWUHDPRGELHUDMąVWUXPLHĔGDQ\FKSá\QąF\
ZNLHUXQNXLGRZQVWUHDP


836 =DVLODF]DZDU\MQ\
0RQLWRU]IXQNFMą836PRĪHSUDFRZDüZNUDMDFKZNWyU\FKZ\VWĊSXMąUyĪQHQDSLĊFLDZVLHFL
]DVLODMąFHM
32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<



GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

9
9HUWLFDOGRWSLWFK 3ODPNDSLRQRZD
3DWU]'RWSLWFK


9HUWLFDOVFDQQLQJIUHTXHQF\ &]ĊVWRWOLZRĞüSLRQRZDSU]HELHJX
:\UDĪRQDZ+]OLF]EDSyOZ\ĞZLHWODQ\FKQDHNUDQLHZFLąJXNDĪGHMVHNXQG\ZWU\ELH]SU]HSORWHP
:WU\ELHEH]SU]HSORWXF]ĊVWRWOLZRĞüSLRQRZDSU]HELHJXMHVWOLF]EąREUD]yZ SHáQ\FKREUD]yZ 
Z\ĞZLHWODQ\FKQDHNUDQLHZNDĪGHMVHNXQG]LH UyZQLHĪQD]\ZDQDMHVWF]ĊVWRWOLZRĞFLąRGĞZLHĪDQLD 


9HUWLFDOV\QFSXOVHV ,PSXOV\V\QFKURQL]DFMLSLRQRZHM
&LąJLPSXOVyZSURVWRNąWQ\FKNWyU\RNUHĞODSRF]ąWHNQRZHJRREUD]X


9(6$
6NUyWRG9LGHR(OHFWURQLF6WDQGDUGV$VVRFLDWLRQNRQVRUFMXPSURGXFHQWyZXWZRU]RQHZFHOX
XWZRU]HQLDLXWU]\PDQLDVWDQGDUGyZSU]HP\VáRZ\FKQDNDUW\JUDILF]QHLPRQLWRU\9(6$RGHJUDáD
UROĊSU]\ZSURZDG]DQLXQRUP6XSHU9*$RUD]([WHQGHG9*$ SDWU]9LGHRJUDSKLFVDGDSWHUV R
F]ĊVWRWOLZRĞFLRGĞZLHĪDQLD+]PLQLPDOL]XMąFHMPLJRWDQLHLSR]ZDODMąFHMQD]PQLHMV]HQLH
]PĊF]HQLDZ]URNXRSHUDWRUDLVWUHVX


9LGHRGRWUDWH &]ĊVWRWOLZRĞüSODPNLZ\ĞZLHWODQLD
3DWU]'RWUDWH


9LGHRJUDSKLFVDGDSWHUV .DUW\JUDILF]QH
.DUWDZ\SRVDĪRQDZJHQHUDWRUJUDILNLOXE]QDNyZRUD]SDPLĊüJUDILNLNWyUDZ\ĞZLHWODQDMHVWQD
HNUDQLH0LNURSURFHVRUVNDQXMHSDPLĊüJUDILNLLSU]HWZDU]DLQIRUPDFMĊZSRVWDFLELWRZHM]
NRPSXWHUDQDV\JQDáZLGHRNWyU\PRĪHE\üZ\ĞZLHWODQ\SU]H]PRQLWRU.DUW\WH]JRGQHVą]
GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

(MPTBSJVT[

ZLHORPDVWDQGDUGDPLRNHUĞODMąF\PLIRUPĊLMDNRĞüZ\ĞZLHWODQHJRREUD]X
9*$ 9LGHR*UDSKLFV$UUD\ ZSURZDG]RQDQDU\QHNZURNXE\áDSLHUZV]ąDQDORJRZąNDUWą
JUDILNL2IHURZDáDRQDUR]G]LHOF]RĞüZLĊNV]ąQLĪ(*$;SLNVHOLGODJUDILNLL[
SLNVHOLGODWU\EXJUDILF]QHJRRUD]SDOHWĊNRORUyZ.DUWD9*$PRJáDUyZQLHĪHPXORZDüNDUW\
(*$L&*$
6XSHU9*$RSUDFRZDQDSU]H]9(6$ZURNX]DSHZQLDUR]G]LHOF]RĞü[SLNVHOL
([WHQGHG9*$SU]HGVWDZLRQDSU]H]9(6$ZURNXSRVLDGDUR]G]LHOF]RĞü[SLNVHOL
EH]SU]HSORWX LF]ĊVWRWOLZRĞüRGĞZLHĪDQLDQLHFRZLĊNV]ąQLĪNDUWDJUDILF]QDILUP\,%0;*$$
.DUW\JUDILF]QHW\SXKLJKHQGSU]H]QDF]RQHGODSURIHVMRQDOQ\FKVWDFMLURERF]\FKVąREHFQHQD
U\QNXRGWU]HFKODW2IHUXMąRQHZ\VRNLHUR]G]LHOF]RĞFLRG[G[SR]LRPH
F]ĊVWRWOLZRĞFLOLQLRZHGRN+]RUD]SDVPDGR0+]


9,69LHZDEOH,PDJH6L]H :LGRF]Q\Z\PLDUREUD]X
3U]HNąWQDUHDOQ\FKZ\PLDUyZHNUDQXMDNLZLG]ąXĪ\WNRZQLF\3DUDPHWU9,6PRQLWRUDMHVW]DZV]H
PQLHMV]\QLĪW]ZUR]PLDUHNUDQXPRQLWRUD'ODSU]\NáDGXZLGRF]Q\Z\PLDUHNUDQXPRQLWRUD
FDORZHJRZ\QRVLW\ONRRNFDOL=DOHĪ\RQRGZ\PLDUXXĪ\WHF]QHJRODPS\REUD]RZHMLZLHONRĞFL
RWZRUXQDHNUDQREXGRZ\PRQLWRUD
POWRÓT NA POCZĔTEK STRONY

GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI(-044"3:(-044"3:)5. PG ".

6TVXBOJFOJFTQSBXOPžDJ

8VXZDQLHQLHVSUDZQRĞFL
ĝURGNLRVWURĪQRĞFLLNRQVHUZDFMD &]ĊVWHSUREOHP\•,QIRUPDFMHRVSHáQLDQ\FKQRUPDFK•
,QQHLQIRUPDFMH

&]ĊVWHSUREOHP\
0DV]SUREOHP"&RĞQLHG]LDáD"=DQLP]DG]ZRQLV]SRSRPRFVNRU]\VWDM]W\FKUDG

0DV]WDNL
SUREOHP"

6SUDZGĨWHHOHPHQW\
8SHZQLMVLĊF]\NDEHO]DVLODMąF\MHVWZáRĪRQ\GRJQLD]GD
VLHFLRZHJRL]W\áXPRQLWRUD
●3U]\FLVN]DVLODQLD]SU]RGXPRQLWRUDSRZLQLHQ]QDMGRZDüVLĊ
ZSR]\FML21 ZáąF]RQ\ 
●2GáąF]\üPRQLWRURGJQLD]GDVLHFLRZHJRQDRNRáRMHGQą
PLQXWĊ
●

%UDNREUD]X
'LRGD/(']DVLODQLD
QLHĞZLHFLVLĊ 




8SHZQLüVLĊF]\NRPSXWHUMHVWZáąF]RQ\
●8SHZQLüVLĊF]\NDEHORGPRQLWRUDMHVWSUDZLGáRZRZáąF]RQ\
GRNRPSXWHUD
●6SUDZG]LüF]\NDEHOPRQLWRUDQLHPDSRJLĊW\FKNRĔFyZHN
ZHZW\NX
●0RĪHMHVWXDNW\ZQLRQDIXQNFMDRV]F]ĊG]DQLDHQHUJLL
●

%UDNREUD]X
'LRGD/(']DVLODQLD 
ĞZLHFLEá\VNDQD
]LHORQR 


8SHZQLMVLĊF]\UHJXODWRU\MDVNUDZRĞFLLNRQWUDVWXVą
XVWDZLRQHSUDZLGáRZR
●8SHZQLüVLĊF]\NDEHORGPRQLWRUDMHVWSUDZLGáRZRZáąF]RQ\
GRNRPSXWHUD
●6SUDZG]LüF]\NDEHOPRQLWRUDQLHPDSRJLĊW\FKNRĔFyZHN
ZHZW\NX
●6SUDZGĨF]\SU]\FLVNZáąF]DQLDNRPSXWHUDMHVWZSR]\FML
ć]DáąF]RQH
●

%UDNREUD]X
'LRGD/(']DVLODQLD
ĞZLHFLQD]LHORQR 
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8SHZQLüVLĊF]\NDEHORGPRQLWRUDMHVWSUDZLGáRZRZáąF]RQ\
GRNRPSXWHUD 3DWU]UyZQLHĪć,QVWUXNFMD6]\ENLHJR
8UXFKRPLHQLD 
●6SUDZG]LüF]\NDEHOPRQLWRUDQLHPDSRJLĊW\FKNRĔFyZHN
ZHZW\NX
●8SHZQLMVLĊF]\NRPSXWHUMHVWZáąF]RQ\
●

3RZáąF]HQLX
PRQLWRUDQLHSRMDZLD
VLĊREUD]

%UDNNRORUXOXE
SU]HUZ\ZNRORU]H



-HĞOLXĪ\ZDV]NDUW\JUDILF]QHMQLH]JRGQHM]QRUPą9(6$
''&Z\áąF]IXQNFMĊ''&%

●



(NUDQPRĪHZ\PDJDüUR]PDJQHVRZDQLD
●8VXĔ]QDMGXMąFHVLĊZSREOLĪXQDPDJQHVRZDQHSU]HGPLRW\
●8VWDZLüPRQLWRUHNUDQHPQDZVFKyGDE\X]\VNDüQDMOHSV]ą
MDNRĞüREUD]X
●

.RORU\Vą]DPD]DQH



6SUDZGĨ7HPSHUDWXUĊ%DUZ\
8SHZQLüVLĊF]\NDEHORGPRQLWRUDMHVWSUDZLGáRZRZáąF]RQ\
GRNRPSXWHUD
●6SUDZG]LüF]\NDEHOPRQLWRUDQLHPDSRJLĊW\FKNRĔFyZHN
ZHZW\NX
●
●

%UDNMHGQHJROXE
ZLĊFHMNRORUyZ



6SUDZGĨUHJXODWRU\MDVNUDZRĞFLLNRQWUDVWX
●6SUDZGĨNDUWĊJUDILF]QąLMHMLQVWUXNFMĊREVáXJLPRĪHWRE\ü
NDUWDQLH]JRGQD]HVWDQGDUGHP9(6$''&
●

&LHPQ\REUD]



2EUD]]DGXĪ\OXE]D

PDá\
.UDZĊG]LHREUD]X
QLHVąSURVWRNąWQH



:\UHJXORZDüV]HURNRĞüLZ\VRNRĞüREUD]X
●8VWDZLüć=RRP
●

:\UHJXORZDüJHRPHWULĊ

●

=DSU]HVWDüNRU]\VWDQLD]SU]HGáXĪDF]DGRNDEODZLGHRLOXE
VNU]\QNLSU]HáąF]QLNRZHMZLGHR
●8VWDZLüPRQLWRUHNUDQHPQDZVFKyGDE\X]\VNDüQDMOHSV]ą
MDNRĞüREUD]X
●

3RGZyMQ\REUD]QD
HNUDQLH



6SUDZG]LüF]\IXQNFMDć0RLUpMHVWZ\áąF]RQD
●:\UHJXORZDüZHMĞFLHć6\QF,QSXW
●

2EUD]MHVWQLHRVWU\



8SHZQLüVLĊF]\QLHMHVWDNW\ZQHZ\FLV]DQLHIRQLL
●8SHZQLüVLĊF]\NDEHOIRQLLMHVWZáDĞFLZLHZáąF]RQ\GR
PRQLWRUDLĨUyGáDV\JQDáXDXGLR
●

%UDNIRQLL
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2EUD]QLHVWDELOQ\



=ZLĊNV]\üF]ĊVWRWOLZRĞüRGĞZLHĪDQLD

●

:VSUDZLHGDOV]HMSRPRF\SURVLP\VNRU]\VWDü]Z\ND]X&RQVXPHU,QIRUPDWLRQ&HQWHUVOXEWHĪ
VNRQWDNWRZDüVLĊ]PLHMVFRZ\PG\VWU\EXWRUHP3KLOLSVD


32:5Ï71$32&=Ą7(.67521<




GJMF.]16#-*$TFSWJDF+BEFQPMJTI&4"'&5:4"'@5306#)5. PG ".

Regulatory Information
TCO'03 Information • Recycling Information for Customers • Waste Electrical and
Electronic Equipment-WEEE • CE Declaration of Conformity • Commission
Federale de la Communication (FCC Declaration) • EN 55022 Compliance
(Czech Republic Only) • VCCI Class 2 Notice (Japan Only) • MIC Notice (South
Korea Only) • Polish Center for Testing and Certification Notice • North Europe
Information (Nordic Countries) • BSMI Notice (Taiwan Only) • Ergonomie Hinweis
(nur Deutschland) • Philips End-of-Life Disposal • Information for UK only
Safety Precautions and Maintenance • Troubleshooting • Other Related
Information

TCO' 03 Information (For TCO Model Only)

Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03
Displays label. This means that your display is designed,
manufactured and tested according to some of the strictest
quality and environmental requirements in the world. This
makes for a high performance product, designed with the
user in focus that also minimizes the impact on our natural
environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements.
Ergonomics
z

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment
for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance,
contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy
z

Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment

z

Electrical safety

Emissions
z
z

Electromagnetic fields
Noise emissions

Ecology
z

The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified

z

environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
Restrictions on
chlorinated and brominated flame retardants and polymers
heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the
end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a
more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
RETURN TO TOP OF THE PAGE

Recycling Information for Customers
Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product, service and activities.
From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making
products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors.
There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The
Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.
In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic
Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life
electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council
(NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market
development - plans to implement a recycling program.
In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection
Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found
in web site www.epa.gov.tw
For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact
Information Center in each country or the following team of Environmental specialist can help.
Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd, Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839
Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com
Tel: +31 (0) 40 27 33402
Ms. Delmer F. Teglas

Philips Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com
Tel: +1 865 521 4322
RETURN TO TOP OF THE PAGE

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE
Attention users in European Union private households

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not
be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment
through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government
office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you
purchased the product.
RETURN TO TOP OF THE PAGE

CE Declaration of Conformity
z

z

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in
conformity with the following standards
- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.
The product also comply with the following standards
- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and
Emission,
TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions
RETURN TO TOP OF THE PAGE

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil
produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas
installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences
nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la
cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les
mesures suivantes:
z
z
z
z

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en
matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.
FCC Declaration of Conformity
Model Number: 107S/E/T/B
Trade Name: Philips
Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)
Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,
United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

VCCI Notice (Japan Only)
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
(VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television
receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the
equipment according to the instruction manual.

Class B ITE

RETURN TO TOP OF THE PAGE

MIC Notice (South Korea Only)
Class B Device

Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in
any environment, including residential areas.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice
The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a threeprong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should
have the same power supply source.
The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power
supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage
requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

North Europe Information (Nordic Countries)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG
LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

ÄR

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG
STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA
HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE
KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

PÅ

AT

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤
5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei
zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

End-of-Life Disposal
Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local
Philips dealer.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Information for UK only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an
approved moulded 13A plug. To change a
fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your
socket outlets, it should be cut off and an
appropriate 3-pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this
should have a value of 5A. If a plug without
a fuse is used, the fuse at the distribution
board should not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard should it
be inserted into a 13A socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE - "NEUTRAL" ("N")
BROWN - "LIVE" ("L")
GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")
1. The GREEN AND YELLOW wire must
be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol
or coloured GREEN or
GREEN AND YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to
the terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to
the terminal which marked with the letter
"L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make
certain that the cord grip is clamped over
the sheath of the lead - not simply over the
three wires.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

*OOFJOGPSNBDKF

,QQHLQIRUPDFMH
ĝURGNLRVWURĪQRĞFLLNRQVHUZDFMD 8VXZDQLHQLHVSUDZQRĞFL•,QIRUPDFMHRVSHáQLDQ\FK
QRUPDFK•,QQHLQIRUPDFMH ,QIRUPDFMDGODXĪ\WNRZQLNyZZ86$ ,QIRUPDFMDGOD
XĪ\WNRZQLNyZSR]D86$

,QIRUPDFMDGODXĪ\WNRZQLNyZZ86$
'ODXU]ąG]HĔXVWDZLRQ\FKQD9
6WRVRZDüNDEHOVLHFLRZ\]DWHVWHP8/]DZLHUDMąF\Ī\á\RĞUHGQLF\PLQLPXP$:*7\SX697
OXE6-7WUyMSU]HZRGRZ\RPDNV\PDOQHMGáXJRĞFLtLZW\N]]HURZDQLHP]UyZQROHJá\PLSáDVNLPL
VW\NDPLQDSDUDPHWU\]QDPLRQRZH$9
'ODXU]ąG]HĔXVWDZLRQ\FKQD9
6WRVRZDüNDEHOVLHFLRZ\]DWHVWHP8/]DZLHUDMąF\Ī\á\RĞUHGQLF\PLQLPXP$:*7\SX697
OXE6-7WUyMSU]HZRGRZ\RPDNV\PDOQHMGáXJRĞFLtLZW\N]]HURZDQLHPLVW\NDPLW\SXćWDQGHP
QDSDUDPHWU\]QDPLRQRZH$9

,QIRUPDFMDGODXĪ\WNRZQLNyZSR]D86$
'ODXU]ąG]HĔXVWDZLRQ\FKQD9
6WRVRZDüNDEHOVLHFLRZ\]DZLHUDMąF\Ī\á\RĞUHGQLF\PLQLPXP$:*LZW\N]]HURZDQLHPQD
SDUDPHWU\]QDPLRQRZH$9.DEHOSRZLQLHQSRVLDGDüDWHVW\RGSRZLHGQLHGODNUDMXZ
NWyU\PPDE\ü]DLQVWDORZDQHXU]ąG]HQLHLOXESRVLDGDüR]QDF]HQLH+$5
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*ZDUDQFMDPLĊG]\QDURGRZD
6]DQRZQ\.OLHQFLH
*UDWXOXMHP\]DNXSXSURGXNWXILUP\3KLOLSV]DSURMHNWRZDQHJRLZ\SURGXNRZDQHJR]
XZ]JOĊGQLHQLHPQDMZ\ĪV]\FKVWDQGDUGyZMDNRĞFLRZ\FK
-HĪHOLPLPRZV]\VWNRZ\VWąSLá\QLHSUDZLGáRZRĞFL]ZLą]DQH]SURGXNWHP3KLOLSVJZDUDQWXMHZ
RNUHVLHPLHVLĊF\RGGDW\]DNXSXEH]SáDWQ\VHUZLVLF]ĊĞFL]DPLHQQHQLH]DOHĪQLHRGNUDMXZ
NWyU\PQDVWąSLQDSUDZD1LQLHMV]DJZDUDQFMDPLĊG]\QDURGRZDILUP\3KLOLSVMHVW]JRGQD]
LVWQLHMąF\PL]RERZLą]DQLDPLJZDUDQF\MQ\PLGHDOHUyZ3KLOLSVDZNUDMX]DNXSXLQLHPDZSá\ZXQD
3DQD3DQLSUDZDXVWDZRZHMDNRNOLHQWD
3URGXNWILUP\3KLOLSVMHVWREMĊW\JZDUDQFMąSRGZDUXQNLHPZáDĞFLZHMREVáXJLLVWRVRZDQLDJR
]JRGQLH]MHJRSU]H]QDF]HQLHP]JRGQLH]RGQRĞQ\PLLQVWUXNFMDPLREVáXJLRUD]SRSU]HGVWDZLHQLX
SU]H].OLHQWDRU\JLQDáXIDNWXU\OXESDUDJRQXNDVRZHJR]DZLHUDMąFHJRGDWĊ]DNXSXQD]ZĊGHDOHUD
RUD]W\SLQXPHUVHU\MQ\SURGXNWX
3URGXNWILUP\3KLOLSVQLHSRGOHJDJZDUDQFMLMHĪHOL
GRNXPHQW\WH]RVWDá\]PLHQLRQHZGRZROQ\VSRVyEOXEVą]DWDUWH QLHF]\WHOQH 
W\SOXEQXPHUVHU\MQ\SURGXNWX]RVWDá\]PLHQLRQHVNUHĞORQHXVXQLĊWHOXE]DWDUWH
QLHF]\WHOQH 
●QDSUDZ\OXEPRG\ILNDFMHL]PLDQ\SURGXNWX]RVWDá\GRNRQDQHSU]H]QLHDXWRU\]RZDQHRVRE\
OXESXQNW\VHUZLVRZH
●XV]NRG]HQLH]RVWDáRVSRZRGRZDQHSU]H]Z\SDGNLORVRZHWDNLHMDNZ\áDGRZDQLD
DWPRVIHU\F]QHSRZyGĨSRĪDURUD]QLHZáDĞFLZHXĪ\FLHOXE]DQLHGEDQLHMHGQDNQLH
RJUDQLF]RQHZ\áąF]QLHGRQLFK
●
●

:UR]XPLHQLXQLQLHMV]HMJZDUDQFMLSURGXNWQLHMHVWZDGOLZ\ZSU]\SDGNXJG\MHJRPRG\ILNDFMHVą
NRQLHF]QHZFHOX]DSHZQLHQLD]JRGQRĞFL]ORNDOQ\PLOXENUDMRZ\PLVWDQGDUGDPLWHFKQLF]Q\PL
RERZLą]XMąF\PLZSDĔVWZDFKGODNWyU\FKSURGXNWQLHE\áSLHUZRWQLH]DSURMHNWRZDQ\LOXE
Z\SURGXNRZDQ\=WHMSU]\F]\Q\QDOHĪ\VSUDZG]LüF]\SURGXNWPRĪHE\üXĪ\ZDQ\ZNRQNUHWQ\P
NUDMX
:UD]LHVWZLHUG]HQLDQLHZáDĞFLZHJRG]LDáDQLDOXEXVWHUHN]DNXSLRQHJRSU]H]3DĔVWZDSURGXNWX
ILUP\3KLOLSVSURVLP\RVNRQWDNWRZDQLHVLĊ]GHDOHUHP3KLOLSVD:SU]\SDGNXNRQLHF]QRĞFL
LQWHUZHQFMLVHUZLVXSRGF]DVSRE\WX]DJUDQLFąDGUHVGHDOHUDPRĪHFLH3DĔVWZRX]\VNDüZFHQWUDFK
GRUDGF]RVHUZLVRZ\FKNWyU\FKQXPHU\WHOHIRQyZLIDNVyZ]QDMGXMąVLĊZRGQRĞQHMF]ĊĞFL
QLQLHMV]HMEURV]XU\
3U]HGVNRQWDNWRZDQLHPVLĊ]GHDOHUHPUDG]LP\XZDĪQLH]DSR]QDüVLĊ]LQVWUXNFMąREVáXJL
PRQLWRUD-HĪHOLPDMą3DĔVWZRS\WDQLDOXESUREOHP\]NWyU\PLGHDOHUQLHXPLHVRELHSRUDG]Lü
SURVLP\RNRQWDNWWHOHIRQLF]Q\]&HQWUDPLGRUDGF]RVHUZLVRZ\PLOXE]DSRĞUHGQLFWZHP,QWHUQHWX
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6OJUFE4UBUFT(VBSBOUFF

*ZDUDQFMD3KLOLSV)UVW&KRLFH .DQDGD86$ 
*UDWXOXMHP\]DNXSXPRQLWRUDILUP\3KLOLSV

:V]\VWNLHPRQLWRU\3KLOLSVVąSURMHNWRZDQHLSURGXNRZDQH]XZ]JOĊGQLHQLHP
QDMZ\ĪV]\FKVWDQGDUGyZ]DSHZQLDMąZ\VRNąMDNRĞüG]LDáDQLDVąáDWZHZ
LQVWDODFMLLXĪ\WNRZDQLX:UD]LHZ\VWąSLHQLDMDNLFKNROZLHNSUREOHPyZZ
WUDNFLHLQVWDORZDQLDOXEXĪ\WNRZDQLDSURGXNWXSURVLP\REH]SRĞUHGQLNRQWDNW
]SU]HGVWDZLFLHOHPILUP\3KLOLSVZFHOXVNRU]\VWDQLD]JZDUDQFML3KLOLSV)UVW
&KRLFH7DWU]\OHWQLDJZDUDQFMDVHUZLVRZDXSUDZQLDZFLąJXSLHUZV]HJR
URNXRGFKZLOL]DNXSXGRZ\PLDQ\SURGXNWXZPLHMVFXMHJR]DLQVWDORZDQLDZ
FLąJXJRG]LQRGFKZLOLSU]\MĊFLD]JáRV]HQLD-HĪHOLZ\VWąSLąMDNLHNROZLHN
SUREOHP\]PRQLWRUHPZWUDNFLHGUXJLHJROXEWU]HFLHJRURNXRG]DNXSXSR
SU]HVáDQLXPRQLWRUDGRVHUZLVXQDNRV]WNOLHQWDGRNRQDP\MHJREH]SáDWQHJR
QDSUDZLHQLDL]ZUyFLP\JRZSU]HFLąJXSLĊFLXGQLURERF]\FK

*:$5$1&-$2*5$1,&=21$ 0RQLWRUNRPSXWHURZ\
.OLNQLMWXWDMDE\Z\ĞZLHWOLü:DUUDQW\5HJLVWUDWLRQ&DUG

7U]\OHWQLDEH]SáDWQDURERFL]QD7U]\OHWQLDEH]SáDWQDGRVWDZDF]ĊĞFL]DPLHQQ\FK
5RF]Q\RNUHVZ\PLDQ\ 
3URGXNWEĊG]LHZ\PLHQLRQ\QDQRZ\OXERGQRZLRQ\ZHGáXJSLHUZRWQHMVSHF\ILNDFMLZFLąJXGZyFK
GQLURERF]\FKSU]H]SLHUZV]\URNWUZDQLDJZDUDQFML:GUXJLPLWU]HFLPURNXJZDUDQFMLSURGXNW
PXVLE\üGRVWDUF]RQ\GRVHUZLVXQDNRV]WNOLHQWD
.72-(672%-ĉ7<*:$5$1&-Ą"
$E\X]\VNDüSUDZRGRVHUZLVXJZDUDQF\MQHJRNRQLHF]QHMHVWSU]HGVWDZLHQLHGRZRGX]DNXSX
SURGXNWX=DGRZyG]DNXSXXZDĪDQHMHVWSRNZLWRZDQLHVSU]HGDĪ\OXELQQ\GRNXPHQWZVND]XMąF\
QDGRNRQDQLHSU]H]NOLHQWD]DNXSXSURGXNWX:]ZLą]NX]W\PQDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDüGRZyG
]DNXSXQDMOHSLHMZUD]]LQVWUXNFMąREVáXJLSURGXNWX
&2-(672%-ĉ7(*:$5$1&-Ą"
*ZDUDQFMDRERZLą]XMHRGGQLDZNWyU\PGRNRQDQR]DNXSXSURGXNWX3U]H]WU]\NROHMQHODWDEĊGą
EH]SáDWQLHQDSUDZLDQHOXEZ\PLHQLDQHZV]\VWNLHF]ĊĞFLDURERFL]QDMHVWEH]SáDWQD3RXSá\ZLH
WU]HFKODWRGGDW\]DNXSXNOLHQWSRQRVLNRV]W\Z\PLHQLRQ\FKOXEQDSUDZLRQ\FKF]ĊĞFLRUD]NRV]W\
URERFL]Q\
:V]\VWNLHF]ĊĞFLZáąF]DMąFZWRF]ĊĞFLQDSUDZLDQHLZ\PLHQLDQHVąREMĊWHJZDUDQFMąZ\áąF]QLH
ZSLHUZRWQ\PRNUHVLHMHMRERZLą]\ZDQLD3RZ\JDĞQLĊFLXJZDUDQFMLQDSURGXNWRU\JLQDOQ\
JZDUDQFMDQDZV]\VWNLHZ\PLHQLRQHLQDSUDZLRQHSURGXNW\LF]ĊĞFLUyZQLHĪZ\JDVD
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&2-(67:<àĄ&=21(=*:$5$1&-,"
*ZDUDQFMDQLHREHMPXMH
NRV]WyZURERFL]Q\]DLQVWDODFMĊOXEVNRQILJXURZDQLHSURGXNWXGRNRQDQLHUHJXODFML
SDUDPHWUyZSUDF\SURGXNWXZHGáXJSRWU]HENOLHQWDMDNUyZQLHĪLQVWDODFMLOXEQDSUDZ\
V\VWHPyZDQWHQRZ\FK]HZQĊWU]Q\FKZ]JOĊGHPSURGXNWX
●QDSUDZ\SURGXNWXLOXEZ\PLDQ\F]ĊĞFLZ\QLNá\FK]QLHZáDĞFLZHJRXĪ\ZDQLDZ\SDGNX
QLHDXWRU\]RZDQHMQDSUDZ\SURGXNWXOXELQQHMSU]\F]\Q\OHĪąFHMSR]D3KLOLSV&RQVXPHU
(OHFWURQLFV
●SUREOHPyZRGELRUXVSRZRGRZDQ\FK]DNáyFHQLDPLV\JQDáXOXEV\VWHPDPLNDEORZ\PLDOER
DQWHQDPL]HZQĊWU]Q\PLZ]JOĊGHPXU]ąG]HQLD
●SURGXNWXZ\PDJDMąFHJRPRG\ILNDFMLOXEDGDSWDFMLXPRĪOLZLDMąFHMMHJRG]LDáDQLHZGRZROQ\P
NUDMXLQQ\PQLĪWHQGODNWyUHJR]RVWDáRQ]DSURMHNWRZDQ\Z\SURGXNRZDQ\]DWZLHUG]RQ\L
OXEDXWRU\]RZDQ\OXEQDSUDZ\SURGXNWXXV]NRG]RQHJRZVNXWHNWDNLFKPRG\ILNDFML
●V]NyGXERF]Q\FKLSRFKRGQ\FKVSRZRGRZDQ\FKXĪ\ZDQLHPSURGXNWX 3UDZRZQLHNWyU\FK
NUDMDFKQLHGRSXV]F]DZ\NOXF]HQLDV]NyGXERF]Q\FKLSRFKRGQ\FKWDNZLĊFSXQNW
SRZ\ĪV]\PRĪH3DĔVWZDQLHGRW\F]\ü7DNLSU]HSLVSUDZDREHMPXMHWDNĪHFKRüQLHW\ONR
PDWHULDá\ZF]HĞQLHMQDJUDQHQLH]DOHĪQLHRGWHJRF]\VąF]\WHĪQLHVąREMĊWHSUDZDPL
DXWRUVNLPL 
●SURGXNWXXĪ\ZDQHJRGODFHOyZNRPHUF\MQ\FKOXELQVW\WXFMRQDOQ\FK
●7\SOXEQXPHUVHU\MQ\SURGXNWX]RVWDá\]PLHQLRQHVNUHĞORQHXVXQLĊWHOXE]DWDUWH
QLHF]\WHOQH 
●

*'=,('267ĉ31<-(676(5:,6"
6HUZLVJZDUDQF\MQ\MHVWGRVWĊSQ\ZHZV]\VWNLFKNUDMDFKZNWyU\FKSURGXNWMHVWRILFMDOQLH
UR]SURZDG]DQ\SU]H]3KLOLSV&RQVXPHU(OHFWURQLFV:NUDMDFKZNWyU\FK3KLOLSV&RQVXPHU
(OHFWURQLFVQLHUR]SURZDG]DSURGXNWXVHUZLV]DSHZQLDORNDOQ\SXQNWVHUZLVRZ\3KLOLSVD ZW\P
SU]\SDGNXPRĪOLZHVąRSyĨQLHQLDZQDSUDZLHMHĪHOLEUDNMHVWRGSRZLHGQLFKF]ĊĞFL]DPLHQQ\FKL
SRGUĊF]QLNyZWHFKQLF]Q\FK 
*'=,(02ĩ1$275=<0$û:,ĉ&(-,1)250$&-,"
:FHOXRWU]\PDQLDV]F]HJyáRZ\FKLQIRUPDFMLSURVLP\NRQWDNWRZDüVLĊ]&HQWUXP'RUDGF]R
6HUZLVRZ\P3KLOLSV 3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWHU SRGQXPHUHPWHOHIRQX  
Z\áąF]QLHNOLHQFL]86$ OXE  
=DQLPZH]ZLHV]VHUZLV
3U]HGZH]ZDQLHPVHUZLVXSURVLP\RXZDĪQH]DSR]QDQLHVLĊ]SRGUĊF]QLNLHPXĪ\WNRZQLND
'RNRQDQLHRPyZLRQ\FKZQLPUHJXODFMLSDUDPHWUyZPRĪHRV]F]ĊG]LüZ]\ZDQLDVHUZLVX
$%<8=<6.$û6(5:,6*:$5$1&<-1<:86$325725<.2/8%1$:<63$&+
'=,(:,&=<&+
$E\X]\VNDüSRPRFGRW\F]ąFąSURGXNWXLSURFHGXU\VHUZLVRZDQLDSURVLP\RNRQWDNW]&HQWUXP
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'RUDGF]R6HUZLVRZ\P3KLOLSV
3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWHU
 OXE  
:86$3RUWRU\NRLQD:\VSDFK']LHZLF]\FKZV]HONLHGRPQLHPDQHJZDUDQFMHZáąF]DMąFZWR
GRPQLHPDQHJZDUDQFMHGRSXV]F]DOQRĞFLGRVSU]HGDĪ\L]GDWQRĞFLGRRNUHĞORQ\FKFHOyZVą
RJUDQLF]RQHZF]DVLHGRRNUHVXWUZDQLDQLQLHMV]HMZ\UDĨQHMJZDUDQFML-HGQDNĪH]XZDJLQD
Z\NOXF]HQLHSU]H]QLHNWyUHNUDMHRJUDQLF]HĔGRW\F]ąF\FKRNUHVXWUZDQLDGRPQLHPDQ\FKJZDUDQFML
SXQNWSRZ\ĪV]\PRĪH3DĔVWZDQLHGRW\F]\ü 
$%<8=<6.$û6(5:,6*:$5$1&<-1<:.$1$'=,(
3URVLP\RNRQWDNW]ILUPą3KLOLSVSRGQXPHUHPWHOHIRQX
 
%H]SáDWQHF]ĊĞFL]DPLHQQHRUD]EH]SáDWQDURERFL]QDZRNUHVLHWU]HFKODWEĊGą]DSHZQLRQHSU]H]
ED]Ċ3KLOLSV&DQDGDOXEGRZROQ\]MHMDXWRU\]RZDQ\FKSXQNWyZVHUZLVRZ\FK
:.DQDG]LHJZDUDQFMDQLQLHMV]D]DVWĊSXMHZV]HONLHLQQHJZDUDQFMH1LHXG]LHODVLĊĪDGQ\FK
LQQ\FKZ\UDĨQ\FKOXEGRPQLHPDQ\FKJZDUDQFMLZáąF]DMąFZWRZV]HONLHGRPQLHPDQHJZDUDQFMH
GRSXV]F]DOQRĞFLGRVSU]HGDĪ\OXE]GDWQRĞFLGRRNUHĞORQ\FKFHOyZ3KLOLSVZĪDGQ\FK
RNROLF]QRĞFLDFKQLHMHVWRGSRZLHG]LDOQ\]DĪDGQHSRQLHVLRQHSU]H].OLHQWDV]NRG\EH]SRĞUHGQLH
SRĞUHGQLHV]F]HJyOQHXERF]QHOXESRFKRGQHQDZHWMHĪHOL]RVWDáSRZLDGRPLRQ\RPRĪOLZRĞFL
Z\VWąSLHQLDWDNLFKV]NyG 
3$0,ĉ7$-3URVLP\R]DSLVDQLHSRQLĪHM]QDMGXMąF\FKVLĊQDSURGXNFLHW\SXLQXPHUX
VHU\MQHJR
02'(/ 7<3 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6(5,$/ 180(56(5<-1< BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*ZDUDQFMDQLQLHMV]DGDMH3DĔVWZXRNUHĞORQHXSUDZQLHQLD0RJą3DĔVWZRSRVLDGDüLQQH
XSUDZQLHQLDZ]DOHĪQRĞFLRGGDQHJRNUDMXSURZLQFMLZNWyU\PNWyUHM3DĔVWZRPLHV]NDMą
3U]HGVNRQWDNWRZDQLHPVLĊ]ILUPą3KLOLSVSURVLP\RSU]\JRWRZDQLHQDVWĊSXMąF\FKGDQ\FK
XPRĪOLZLDMąF\FKV]\EV]HUR]ZLą]DQLH3DĔVWZDSUREOHPyZ
W\SPRQLWRUD3KLOLSV
QXPHUVHU\MQ\PRQLWRUD3KLOLSV
●GDWD]DNXSX PRĪHE\üZ\PDJDQDNRSLDUDFKXQNX 
●W\SSURFHVRUD]DLQVWDORZDQHJRZNRPSXWHU]H3&
❍3HQWLXP3UR3DPLĊüZHZQĊWU]QD
●
●
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6\VWHPRSHUDF\MQ\ :LQGRZV'26260$& 
❍)DNV0RGHP3URJUDPLQWHUQHWRZ\
●LQQH]DLQVWDORZDQHNDUW\UR]V]HU]HĔ
6HUZLVJZDUDQF\MQ\PRĪHXVSUDZQLüWDNĪHSRVLDGDQLHSRQLĪV]\FKLQIRUPDFML
●GRZyG]DNXSX]DZLHUDMąF\GDWĊ]DNXSXQD]ZĊGHDOHUDW\SSURGXNWXLQXPHU
VHU\MQ\
●SHáQ\DGUHVSRGNWyU\ZLQLHQE\üGRVWDUF]RQ\PRGHO]DPLHQQ\
❍

7HOHIRQLF]QDSRPRF
2ĞURGNLSRPRF\WHFKQLF]QHMNOLHQWDILUP\3KLOLSV]QDMGXMąVLĊQDFDá\PĞZLHFLH:86$SRSU]H]
XĪ\FLHMHGQHJR]NRQWDNWRZ\FKQXPHUyZWHOHIRQLF]Q\FKPRĪQDNRQWDNWRZDüVLĊ]ELXUDPLREVáXJL
NOLHQWDILUP\3KLOLSVRG3RQLHG]LDáNXGR3LąWNXRGJRG]LQ\UDQRZLHF]RUHPF]DVX
ZVFKRGQLHJR (7 RUD]Z6RERW\RGJRG]LQ\UDQRGRJRG]LQ\SRSRáXGQLX(7
'DOV]HLQIRUPDFMHRW\PLLQQ\FKZVSDQLDá\FKSURGXNWDFKILUP\3KLOLSV]QDMGXMąVLĊQDVWURQLHVLHFL
ZHESRGDGUHVHP
6WURQDVLHFLZHEKWWSZZZSKLOLSVFRP
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It Takes Only A Moment To

PROTECT YOUR INVESTMENT.
Congratulations on investing in a Philips product. It’s an important and intelligent decision that’s sure to reward you
for many years to come. To ensure you’ll get all of the privileges and protection that come with your purchase,
please complete your Warranty Registration Card within the next ten days.

SIMPLY MAIL THE CARD BELOW TO RECEIVE ALL
OF THESE BENEFITS TO WHICH YOU’RE ENTITLED.
WARRANTY VERIFICATION
Your prompt registration verifies your right to protection
under the terms and conditions of your warranty.

OWNER CONFIRMATION
Your completed Warranty Registration Card serves as confirmation
of ownership in the event of product loss or theft.

MODEL REGISTRATION
Returning the attached card right away guarantees you’ll receive
all information and special offers for which your purchase makes you eligible. So please act today!
www.philipsusa.com
DETACH AND MAIL PORTION BELOW.

WARRANTY
REGISTRATION CARD
Registering your product is an essential step to ensure that you receive all of the benefits you are entitled to as a
Philips customer. So complete the information below in ink, and drop this card in the nearest mailbox.

IMPORTANT - RETURN WITHIN TEN DAYS

Month

Day

Year

Mail This Card Today To Get The Most From Your Purchase!

❏ No, I do not want to receive personalized offers about Philips products or other information from Philips in the future.
3135 015 07803

rev. 7/02

PHILIPS Warranty Card

8/16/02

12:38 PM

Page 2

!1375415338!

PO BOX 1533
DEPOSIT NY 13754-1533
Please Open
Promptly!

TIME-DATED
MATERIAL

a

PLEASE
APPLY FIRST
CLASS
STAMP

IMPORTANT

Warranty
Registration Card
RETURN THE ATTACHED CARD WITHIN
TEN DAYS TO ENSURE YOUR:
✓ Warranty Verification
✓ Owner Confirmation
✓ Model Registration

See Inside For
Valuable
Benefits!

Consumer Information Centers

&RQVXPHU,QIRUPDWLRQ&HQWHUV
$QWLOOHV •$UJHQWLQD•$XVWUDOLD•%DQJODGHVK•%HODUXV•%UDVLO•%XOJDULD•&DQDGD•&KLOH•
&KLQD•&RORPELD•&URDWLD•&]HFK5HSXEOLF•'XEDL•(VWRQLD•+RQJ.RQJ•+XQJDU\•
,QGLD•,QGRQHVLD•.RUHD•/DWYLD•/LWKXDQLD•0DOD\VLD•0H[LFR•0RURFFR•1HZ=HDODQG
•3DNLVWDQ•3DUDJXD\•3HUX•3KLOLSSLQHV•3RODQG•5XVVLD•5RPDQLD•6HUELD 0RQWHQHJUR
•6LQJDSRUH•6ORYDNLD•6ORYHQLD•6RXWK$IULFD•7DLZDQ•7KDLODQG•7XUNH\•8UXJXD\•
8NUDLQH•9HQH]XHOD
(DVWHUQ(XURSH
%(/$586
7HFKQLFDO&HQWUHRI-9,%$
0%RJGDQRYLFKVWU
%<0LQVN
7HO
%8/*$5,$
/$16HUYLFH
0LPL%DONDQVND6WU
2IILFHFHQWHU7UDQVORJ
6RILD%XOJDULD
WHO
ZZZODQVHUYLFHEJ
&=(&+5(38%/,&
;SHFWUXP
/XžQi
&=3UDKD
7HO
(PDLOLQIR#[SHFWUXPF]
ZZZ[SHFWUXPF]
&52$7,$
5HQRSURPGRR
0OLQVND6WUPHF
+56DPRERU
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(6721,$
)8-,7686(59,&(628
$NDGHHPLDWHH*
((7DOOLQQ
7HO
ZZZHHLQYLDIXMLWVXFRP
+81*$5<
6HUZDUH6]HUYL]
9L]LPROQiUX
+8%XGDSHVW
7HO
(PDLOLQER[#VHUZDUHKX
ZZZVHUZDUHKX
/$79,$
6HUYLFH1HW/9
-HOJDYDVLHOD
/95LJD
7HO
(PDLOVHUYLVV#VHUYLFHQHWOY
/,7+8$1,$
6HUYLFH1HW/7
*DL]LXQX*
/7±.$81$6
7HO
(PDLOVHUYLVDV#VHUYLFHQHWOW
ZZZVHUYLFHQHWOW
520$1,$
%OXH5LGJH,QW O&RPSXWHUV65/
0LKDL(PLQHVFX6W6HFWRU
52%XFKDUHVW
7HO
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6(5%,$ 0217(1(*52
7HKQLFRP6HUYLFHGRR
%XOHYDU9RMYRGH0LVLFD%
<8±%HOJUDGH
7HO

6/29$.,$
'DWDODQ6HUYLVQH6WUHGLVNR
3XFKRYVND
6.%UDWLVODYD
7HO
(PDLOVHUYLV#GDWDODQVN
6/29(1,$
3&+$1'
%UH]RYFH
6,7U]LQ
7HO
(PDLOVHUYLV#SFKDQGVL
32/$1'
=ROWHU
XO=\WQLD
3/3LDVHF]QR
7HO
(PDLOVHUYPRQLWRU#]ROWHUFRPSO
ZZZ]ROWHUFRPSO
5866,$
7HO
7HO
:HEVLWHZZZSKLOLSVUX
785.(<
7UN3KLOLSV7LFDUHW$6
<XNDUL'XGXOOX2UJ6DQ%ROJHVL
&DGGH1R
8PUDQL\H,VWDQEXO
7HO  
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8.5$,1(

&RPHO
6KHYFKHQNRVWUHHW
8$'QHSURSHWURYVN
7HO
ZZZFVSFRPHOFRP
/DWLQ$PHULFD
$17,//(6

3KLOLSV$QWLOODQD19.DPLQGD$-(.XVWHUV
=HHODQGLD32ER[
:LOOHPVWDG&XUDFDR
3KRQH  
)D[  
$5*(17,1$
9HGLD&DSLWDO)HGHUDO
&3%XHQRV$LUHV
3KRQH)D[  
%5$6,/

3KLOLSVGD$PD]RQLD,QG(OHW/WGD

5XD9HUER'LYLQR6DR3DXOR63&(3
3KRQH-6mR3DXOR 2WKHU5HJLRQVZLWKRXW6mR3DXOR&LW\
&+,/(
3KLOLSV&KLOHQD6$
$YHQLGD6DQWD0DULD
32ER[6DQWLDJRGH&KLOH
3KRQH  
)D[  
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&2/20%,$
,QGXVWULDV3KLOLSVGH&RORPELD
6$'LYLVLRQGH6HUYLFLR
&$55(5$1U
%RJRWD&RORPELD
3KRQH   WROOIUHH
)D[  
0(;,&2
&RQVXPHU,QIRUPDWLRQ&HQWUH
1RUWH1R
&RO,QGXVWULDO9DOOHMR
&30H[LFR')
3KRQH  
)D[  
3$5$*8$<
$Y5FD$UJHQWLQDF$OIUHGR6HLIHUKHOG
32%2;
3KRQH  
)D[  
&XVWRPHU'HVN
3KRQH
3(58
3KLOLSV3HUXDQD6$
&XVWRPHU'HVN
&RPDQGDQWH(VSLQDU
&DVLOOD
/LPDE
3KRQH  
)D[  
858*8$<
5DPEOD2 +LJJLQV0RQWHYLGHR
8UXJXD\
3KRQH  
)D[  
&XVWRPHU'HVN
3KRQH
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9(1(=8(/$
,QGXVWULDV9HQH]RODQDV3KLOLSV6$
$SDUWDGR3RVWDO
&DUDFDV$
3KRQH  
)D[  

&DQDGD
&$1$'$
3KLOLSV(OHFWURQLFV/WG
+LOOPRXQW5RDG0DUNKDP2QWDULR
/&6
3KRQH
)D[

3DFLILF
$8675$/,$
3KLOLSV&RQVXPHU(OHFWURQLFV
&XVWRPHU&DUH&HQWUH
/HYHO(SSLQJ5G
1RUWK5\GH16:
3KRQH
)D[
1(:=($/$1'
3KLOLSV1HZ=HDODQG/WG
&RQVXPHU+HOS'HVN
:DJHQHU3ODFH0W$OEHUW
32ER[
$XFNODQG
3KRQH 7ROO)UHH
)D[

$VLD
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%$1*/$'(6+
3KLOLSV6HUYLFH&HQWUH
.D]L1D]UXO,VODP
$YHQXH.DZUDQ%D]DU&$
'KDND
3KRQH  
)D[  
&+,1$
6+$1+$,
5P+RQJ\XQ%XLOGLQJ1R:XQLQJURDG
6KDQJKDL
35&KLQD
3KRQH
)D[
+21*.21*
3KLOLSV(OHFWURQLFV+RQJ.RQJ/LPLWHG
&RQVXPHU6HUYLFH
8QLW$)3DUN6XQ%XLOGLQJ
:R<L+RS5RDG
.ZDL&KXQJ17
+RQJ.RQJ
3KRQH  
)D[  

,1',$
3KRQH  H[W
)D[  
%20%$<
3KLOLSV,QGLD
&XVWRPHU5HODWLRQ&HQWUH
%DQGER[+RXVH
''U$%HVDQW5RDG:RUOL
%RPED\
&$/&877$
&XVWRPHU5HODWLRQ&HQWUH
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&XVWRPHU5HODWLRQ&HQWUH
+DGGRZV5RDG
0DGUDV
1(:'(/+,
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Opcje menu ekranowego OSD
Opis menu OSD • Drzewo menu OSD
Opcje menu OSD : Jasność (klawisz skrótu) • Kontrast (klawisz skrótu) • Język •
Powiększenie • Regulacja w poziomie • Regulacja w pionie • Korekta kształtu •
Korekta koloru • Przywrócenie ustawień fabrycznych • Ustawienia dodatkowe •
Zamknij okno opcji głównych

JASNOŚĆ
Aby skorygować jasność, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jasność oznacza
całkowite natężenie światła emitowanego przez ekran monitora. Zalecane jest ustawienie
jasności na poziomie 50%.
1) Naciśnij przycisk

(+) na monitorze. Pojawi się okno JASNOŚĆ.

2) Naciśnij przycisk

(-) lub

(+) , aby ustawić jasność.

3) Po ustawieniu jasności przestań naciskać przycisk (-) lub
(+) . Po trzech sekundach
okno JASNOŚĆ zniknie, a nowe ustawienie zostanie zapamiętane.

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

KONTRAST
Aby ustawić kontrast, wykonaj czynności opisane poniżej. Kontrast oznacza różnicę między
jasnymi a ciemnymi obszarami ekranu. Zaleca się ustawienie kontrastu na poziomie 100%.
1) Naciśnij przycisk

(-) na monitorze. Pojawi się okno KONTRAST.

2) Naciśnij przycisk

(-) lub

(+) , aby ustawić kontrast.

3) Po ustawieniu kontrastu przestań naciskać przycisk
(-) lub
(+) . Po trzech sekundach
okno KONTRAST zniknie, a nowe ustawienie zostanie zapamiętane.
POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

JĘZYK
ON SCREEN DISPLAY (MENU EKRANOWE) może być wyświetlane w ośmiu lub dziewięciu
językach. Domyślnym ustawieniem jest język angielski, ale można wybrać także Francuski,
Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Uproszczony Chiński, Koreański lub Portugalski, Rosyjski,
Turecki.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Zostanie wyświetlone okno OPCJE GŁÓWNE. Pojawi
się okno JĘZYK.
2) Naciśnij ponownie przycisk MENU . Pojawi się okno JĘZYK.

3) Naciskaj przycisk

(-) lub

(+) do momentu podświetlenia pożšdanego języka.

4) Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór i powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE.
Zostanie podświetlone polecenie ZAMKNIJ OKNO OPCJI GŁÓWNYCH...

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

POWIĘKSZENIE
Opcja POWIĘKSZENIE pozwala zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar wyświetlanych obrazów. Aby
ustawić POWIĘKSZENIE, wykonaj czynności opisane poniżej.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk

(+) do chwili podświetlenia opcji POWIĘKSZENIE.

3) Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się okno POWIĘKSZENIE.

4) Naciśnij MENU i naciśnij przycisk
(POWIĘKSZENIE).

(-) lub

(+) w celu wykonania regulacji ZOOM

5) Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór i powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE.
Zostanie podświetlone polecenie ZAMKNIJ OKNO OPCJI GŁÓWNYCH.

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

REGULACJA W POZIOMIE
Polecenie KOREKTA POZYCJI w opcji REGULACJA W POZIOMIE służy do przesuwania
obrazu w lewo lub w prawo. Użyj tej funkcji, jeśli obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany.
KOREKTA ROZMIARU w opcji REGULACJA W POZIOMIE skupia obraz w środku lub rozcišga
go w prawo lub w lewo.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk

(+) do chwili podświetlenia opcji REGULACJA W POZIOMIE.

3) Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlone okno ADJUST HORIZONTAL (REGULACJA W
POZIOMIE). Zostanie podświetlone MENU POSITION (POZYCJA MENU).

4) Naciśnij przycisk

(-) lub

(+) , aby przesunšć obraz w lewo lub prawo.

5) Po korekcie pozycji naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE lub
naciśnij przycisk

(+) , aby podświetlić opcję KOREKTA ROZMIARU.

6) Aby ustawić rozmiar w poziomie, naciśnij przycisk

(-) lub

(+).

7) Po korekcie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE. Zostanie
podświetlone polecenie ZAMKNIJ OKNO OPCJI GŁÓWNYCH.

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

REGULACJA W PIONIE
Polecenie KOREKTA POZYCJI w opcji REGULACJA W PIONIE służy do przesuwania obrazu w
górę lub w dół. Użyj tej funkcji, jeśli obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany. Polecenie
KOREKTA ROZMIARU w opcji REGULACJA W PIONIE służy do zmiany rozmiaru obrazu na
ekranie (skupienie na środku ekranu lub rozcišgnięcie w górę/dół).
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk

(+)do chwili podświetlenia opcji REGULACJA W PIONIE.

3) Naciśnij przycisk MENU. Zostanie wyświetlone okno ADJUST VERTICAL (REGULACJA W
PIONIE). Zostanie podświetlone MENU POSITION (MENU - POZYCJA).

4) Naciśnij przycisk

(-) lub

(+) , aby przesunšć obraz w górę lub w dół.

5) Po ustawieniu pozycji, naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE lub
naciśnij przycisk

(+) , podświetlić opcję KOREKTA ROZMIARU.

6) Aby ustawić rozmiar w pionie, naciśnij przycisk

(-) lub

(+).

7) Po ustawieniu rozmiaru naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE.
Zostanie podświetlone polecenie ZAMKNIJ OKNO OPCJI GŁÓWNYCH.

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

KOREKTA KSZTAŁTU
KOREKTA KRZYWIZNY BOCZNEJ
KOREKTA KRZYWIZNY BOCZNEJ w opcji KOREKTA KSZTAŁTU pozwala ustawić dwie z
pięciu predefiniowanych opcji. Ustawienia te to EFEKT PODUSZKI ZRÓWNOWAŻONY EFEKT
PODUSZKI. Uwaga: Używaj tej funkcji tylko wtedy, gdy obraz nie jest prostokštny.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk

(+) do chwili podświetlenia opcji KOREKTA KSZTAŁTU.

3) Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się okno KOREKTA KSZTAŁTU. Zostanie podświetlona opcja
KOREKTA KRZYWIZNY BOCZNEJ.

4) Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się okno KRZYWIZNA BOCZNA. Opcja EFEKT PODUSZKI
zostanie podświetlona.

5) Aby skorygować efekt poduszki, naciśnij przycisk

(-) lub

(+).

6) Po skorygowaniu efektu poduszki, naciśnij przycisk
(+), aby podświetlić opcję
ZRÓWNOWAŻONY lub naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna KOREKTA KSZTAŁTU.

7) Aby zrównoważyć zakrzywienie bocznych krawędzi obrazu, naciśnij przycisk

(-) lub

(+).

8) Po zrównoważeniu zakrzywienia bocznych krawędzi obrazu, naciśnij przycisk MENU, aby
powrócić do okna KOREKTA KSZTAŁTU. Zostanie podświetlona opcja POWRÓT DO OKNA
OPCJI GŁÓWNYCH.
9) Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE lub naciskaj przycisk
do chwili podświetlenia opcji KOREKTA KĽTÓW OBRAZU.

KOREKTA KĽTÓW OBRAZU
KOREKTA KĽTÓW OBRAZU w opcji KOREKTA KSZTAŁTU pozwala ustawić dwie z pięciu
predefiniowanych opcji. Ustawienia te to TRAPEZ i RÓWNOLEGŁOŚĆ. Uwaga: Używaj tej
funkcji tylko wtedy, gdy obraz nie jest prostokštny.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk

(+)do chwili podświetlenia opcji KOREKTA KSZTAŁTU.

(-)

3) Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się okno KOREKTA KSZTAŁTU. Zostanie podświetlona opcja
KOREKTA KRZYWIZNY BOCZNEJ.

4) Naciśnij przycisk

(+), aby podświetlić opcję KOREKTA KĽTÓW OBRAZU.

5) Naciśnij przycisk MENU . Pojawi się okno KĽTY BOCZNE. Opcja TRAPEZ zostanie
podświetlona.

6) Aby skorygować trapezoidalne zniekształcenie obrazu, naciśnij przycisk

(-) lub

(+) .

7) Po korekcie naciśnij przycisk
(+), aby podświetlić opcję RÓWNOLEGŁOŚĆ lub naciśnij
przycisk MENU , aby powrócić do okna KOREKTA KSZTAŁTU.

8) Regulacja równoległości. W celu wykonania regulacji naciśnij przycisk

(-) lub

(+)

9) Po ustawieniu równoległości naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna KOREKTA
KSZTAŁTU. Zostanie podświetlona opcja POWRÓT DO OKNA OPCJI GŁÓWNYCH.
10) Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE lub naciskaj przycisk
do chwili podświetlenia opcji OBRÓT OBRAZU.

(-)

OBRÓT OBRAZU (opcja nie jest dostępna we wszystkich modelach)
Polecenie OBRÓT OBRAZU w opcji KOREKTA KSZTAŁTU pozwala ustawić jednš z pięciu
predefiniowanych opcji, a mianowicie EFEKT PODUSZKI i ZRÓWNOWAŻONY EFEKT
PODUSZKI. Uwaga: Używaj tej opcji tylko wówczas, gdy obraz nie jest prostokštny.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk

(+) do chwili podświetlenia opcji KOREKTA KSZTAŁTU.

3) Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się okno KOREKTA KSZTAŁTU. Zostanie podświetlona opcja
KOREKTA KRZYWIZNY BOCZNEJ.
4) Naciskaj przycisk

(+) do chwili podświetlenia opcji OBRÓT OBRAZU.

5) Naciśnij przycisk MENU. Zostanie podświetlone MENU ROTATE (MENU - OBRÓT).

6) Aby skorygować obrót obrazu, naciśnij przycisk

(-) lub

(+).

7) Po korekcie naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna KOREKTA KSZTAŁTU. Zostanie
podświetlona opcja POWRÓT DO OPCJI GŁÓWNYCH.
8) Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do OPCJI GŁÓWNYCH.

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

KOREKTA KOLORU
Dostępne są trzy, wstępnie ustawione opcje. Pierwsza opcja to GENERAL USE (OGÓLNE
STOSOWANIE), najlepsza dla większości aplikacji. Druga opcja IMAGE MANAGEMENT
(ZARZĄDZANIE OBRAZEM), obejmuje takie projekty jak DTP (desktop publishing), oglądanie
dysków DVD z odtwarzacza DVD lub obrazów w sieci World Wide Web, a także gry video.
trzecia opcja to PHOTO RETOUCH (RETUSZ ZDJĘĆ) (tylko w modeli 107B* ), do obróbki
obrazów zaimportowanych do komputera. Po wybraniu jednej z tych opcji, monitor wykona
automatyczną regulację do wybranej opcji. Dostępna jest także czwarta opcja, USER PRESET
(POCZĄTKOWE USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA), które umożliwiają wykonanie regulacji
wymaganych kolorów na ekranie.

1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciśnij przycisk

(+) do chwili podświetlenia opcji KOREKTA KOLORU.

3) Naciśnij przycisk MENU . Pojawi się okno KOREKTA KOLORU.

4) Naciśnij przycisk
(-) or
(+) w celu podświetlenia 9300K dla opcji GENERAL USE
(OGÓLNE STOSOWANIE), 6500K dla opcji IMAGE MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE
OBRAZEM), 5500K dla opcji PHOTO RETOUCH (RETUSZ ZDJĘĆ) (tylko 5500K dla modelu
107B* ) lub USER PRESET (POCZĄTKOWE USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA).
5) Po podświetleniu opcji DO UŻYTKU OGÓLNEGO, PRZETWARZANIE OBRAZÓW lub
OBRÓBKA FOTOGRAFII, naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór i powrócić do okna
OPCJE GŁÓWNE. Zostanie podświetlone polecenie ZAMKNIJ OKNO OPCJI GŁÓWNYCH.

6a) Jeśli podświetlona jest opcja USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA, naciśnij przycisk
podświetlić opcję CZERWONY. Następnie naciśnij przycisk
czerwony.

(-) lub

6b) Po ustawieniu koloru CZERWONEGO, naciśnij przycisk
ZIELONY. Następnie naciśnij przycisk

(-) lub

(-) lub

(+) , aby ustawić kolor

(+) , aby podświetlić opcję

(+), aby ustawić kolor zielony.

6c) Po ustawieniu koloru ZIELONEGO, naciśnij przycis
Następnie naciśnij przycisk

(+) , aby

(+), aby podświetlić opcję NIEBIESKI.

(+) , aby ustawić kolor niebieski.

6d) Po wykonaniu wszystkich regulacji naciśnij przycisk MENU w celu potwierdzenia regulacji i
naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do okna MAIN CONTROLS (GŁÓWNE ELEMENTY
STEROWANIA). Zostanie podświetlona opcja CLOSE MAIN CONTROLS (ZAMKNIJ GŁÓWNE
ELEMENTY STEROWANIA)

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Opcja PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH przywraca wartości fabrycznie
zaprogramowane we wszystkich oknach menu OSD.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk
FABRYCZNYCH.

(+) do chwili podświetlenia opcji PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ

3) Naciśnij przycisk MENU . Pojawi się okno PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.
4) Naciśnij przycisk (-) lub
(+), aby wybrać TAK lub NIE. Domyślna odpowiedź brzmi NIE.
Wybór odpowiedzi TAK powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.

5) Naciśnij przycisk MENU , aby potwierdzić wybór i powrócić do okna OPCJE GŁÓWNE.
Zostanie podświetlone polecenie ZAMKNIJ OKNO OPCJI GŁÓWNYCH.

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

USTAWIENIA DODATKOWE
ROZMAGNESOWANIE
Opcja rozmagnesowania służy do eliminacji lokalnie powstałych ładunków
elektromagnetycznych, które mogš powodować zakłócenia kolorów na ekranie.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk

(+) do chwili podświetlenia opcji USTAWIENIA DODATKOWE.

3) Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się okno EXTRA CONTROLS. Podświetlona będzie pozycja
MOIRE.
4) Naciśnij przycisk

(+), aby podświetlić pozycję DEGAUSS.

5) W celu rozmagnesowania ekranu , naciśnij przycisk MENU. Po rozmagnesowaniu ekranu,
naciśnij MENU, po czym zostanie wyświetlone ponownie okno MAIN CONTROLS (GŁÓWNE
ELEMENTY STEROWANIA). Zostanie podświetlona opcja CLOSE MAIN CONTROLS
(ZAMKNIJ GŁÓWNE ELEMENTY STEROWANIA).

KOREKTA EFEKTU MORY (opcja nie jest dostępna we wszystkich modelach)
Efekt mory to wzór na obrzeżach pojawiajšcy się na skutek interferencji dwóch nakładajšcych się
wzorów liniowych. Aby skorygować efekt mory, wykonaj czynności opisane poniżej. Uwaga:
Używaj tej funkcji tylko w razie konieczności. Uaktywnienie opcji KOREKTA EFEKTU MORY
może mieć wpływ na ostrość obrazu.
1) Naciśnij przycisk MENU na monitorze. Pojawi się okno OPCJE GŁÓWNE.
2) Naciskaj przycisk W DÓŁ do chwili podświetlenia opcji USTAWIENIA DODATKOWE.

3) Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się okno EXTRA CONTROLS. Podświetlona będzie pozycja
ADJUST MOIRE.

4) Naciśnij przycisk MENU . Pojawi się okno KOREKTA EFEKTU MORY. Podświetlona będzie
opcja W POZIOMIE.

5) Aby skorygować efekt mory w poziomie, naciśnij przycisk
6) Po korekcie naciśnij przycisk

(-) lub

(+) .

(+) , aby podświetlić opcję W PIONIE.

7) Aby skorygować efekt mory w pionie, naciśnij przycisk

(-) lub

(+).

8) Po korekcie naciśnij przycisk MENU , aby powrócić do okna USTAWIENIA DODATKOWE.
Podświetlone będzie polecenie POWRÓT DO OPCJI GŁÓWNYCH.

ZAMKNIJ OKNO OPCJI GŁÓWNYCH

POWRÓT NA POCZĽTEK STRONY

