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1. Fontos

1. Fontos
Ez az elektronik s felhasználói kézikönyv 

indenkinek szól aki a hilips onitort használja. 
A onitor használata el tt szánjon id t e 
felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv 
fontos infor á iókat és egjegyzéseket 
tartal az a onitor kezelésér l.

Ez a hilips garan ia akkor érvényes ha a 
kész léket rendeltetésének egfelel  élra 
használták a használati tasításnak egfelel en 
és a t lajdonos be tatja az eredeti szá lát 
vagy készpénzes ny gtát  a elyen szerepel a 
vásárlás dát a a forgal azó és a típ s neve és 
a kész lék gyártási szá a.

1.1 iztonság ó intézke ések és 
karbantartás

 Figyelmeztetések
A jelen dok entá iótól eltér  eljárások 
használata ára tést  elektro os és vagy 

e hanikai veszélyeket okozhat.
lvassa el és kövesse ezeket az tasításokat 

a ikor a onitort beköti és használja.

k és k zben
 Tartsa a onitort távol a közvetlen 

napfényt l  az igen er s fényforrásoktól és 
egyéb h forrásoktól. Az ilyen környezetnek 
való kitétel a onitor elszínez dését és 
rongálódását ered ényezheti.

 Távolítsa el a onitor közeléb l az olyan 
tárgyakat a elyek a szell z nyílásokba 
eshetnek illetve egakadályozhatják 
a onitor elektronik s alkatrészeinek 

egfelel  szell zését.
 e zárja el a káva szell z nyílásait.
 A onitor elhelyezése el tt gy z djön 

eg arról  hogy a tápkábel és a konnektor 
könnyen elérhet ek.

 Ha a onitort a hálózati  illetve az 
egyenára  tápkábel kih zásával kap solja 
ki  a egfelel  ködés érdekében várjon 

6 ásodper ig iel tt jra satlakoztatná a 
hálózati  illetve az egyenára  tápkábelt.

 Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati 
tápkábelt használja. Ha a so agolás esetleg 
ne  tartal azza a hálózati tápkábelt  kérj k 
lépjen kap solatba a helyi árkaszervizzel. 
Ford ljon a Fogyasztói Infor á iós 

Központ Ügyfélszolgálatához)
 e tegye ki a onitort er s rezgésnek vagy 

t désnek ködés közben.
 A onitort ne sse eg vagy ejtse le 

ködés illetve szállítás közben.

Karbantartás
 Hogy egóvja a onitort az esetleges 

sér lést l  ne nyo ja er sen az  panel 
fel letét. A onitor ozgatása közben az 
e eléshez indig a keretet fogja eg. Soha 
ne e elje fel a onitort gy hogy az  
panelra teszi a kezét vagy jját.

 H zza ki a onitor tápkábelét ha hosszabb 
ideig ne  fogja használni.

 H zza ki a onitor tápkábelét ha kissé 
nedves kend vel kell egtisztítania. A 
képerny  fel letét száraz r hával le lehet 
törölni  ha a tápfesz ltség ki van kap solva. 
Azonban soha ne használjon szerves 
oldószereket int példá l alkoholt vagy 
a ónia alap  folyadékokat a onitor 
tisztítására.

 Az ára tés és a kész lék aradandó 
károsodásának ko kázatát elker lend  
ne tegye ki a onitor por es  víz  illetve 
t lzottan nedves környezet hatásának.

 Ha a onitorra folyadék ker l  azonnal 
törölje le száraz kend vel.

 Ha a onitor belsejébe idegen anyag vagy 
víz j t  kérj k azonnal ára talanítsa és h zza 
ki a hálózat tápkábelt. Ez tán távolítsa el az 
idegen anyagot illetve vizet  ajd szállítsa a 

onitort a árkaszervizbe.
 e tárolja vagy használja a onitort h  

közvetlen napfény vagy rendkív l hideg 
hatásának kitett helyen.
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 A onitor legjobb teljesít ényének 
fenntartása és inél hosszabb élettarta a 
érdekében kérj k  olyan helyen használja a 

onitort  a ely az alábbi h érséklet  és 
páratartalo tarto ányba esik.
 H érséklet  4   32 9  F
 Páratartalo  2 8   relatív 

páratartalo

Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
 indig aktiváljon egy ozgó képerny véd  

progra ot ha a onitort rizetlen l hagyja. 
indig aktiváljon egy rendszeres képfrissít  

alkal azást  ha a onitor ozd latlan 
tartal at jelenít eg. Ha az onitor 
hossz  ideig állóképet vagy ozd latlan 
tartal at jelenít eg a kép beéghet  a it 

tóképnek  illetve szelle képnek  is 
neveznek.

 A beégés  tókép  vagy szelle kép  
jól is ert jelenség az  panel 
te hnológiában. Az esetek többségében a 
beégett  kép tókép  vagy szelle kép  

folya atosan elt nik egy adott id  
elteltével  ha kikap solják a onitort.

 Figyelem
Képerny véd  vagy rendszeres képfrissít  
alkal azás aktiválásának ell zése esetén a 
s lyos beégés  tókép  vagy szelle kép  
t netei ne  sz nnek eg és ne  javíthatók. 
Ilyen kárra ne  vonatkozik a garan ia.

Szerviz
 A készülékházat kizárólag a szerviz 

szakképzett nkatársai nyithatják ki.
 A ennyiben javításhoz illetve 

összeszereléshez szükséges dok ent ra 
van szüksége  kérjük lépjen kap solatba a 
helyi árkaszervizzel. ásd a Fogyasztói 
Infor á iós Központ  í  fejezetet)

 A szállítással kap solatos infor á iókért 
lásd a szaki adatok  í  fejezetet.

 Soha ne hagyja a onitort közvetlen 
napfényben álló gépko siban
so agtartóban.

 Megjegyzés
épjen kap solatba szervizte hnik ssal  ha a 
onitor ne  ködik egfelel en illetve ha 

ne  biztos arról  hogy ilyen eljárást kövessen 
ha betartották a Kézikönyv kezelési tasításait.

1.2 Kiegészít  megjegyzések
A következ  alfejezetek az egyes ne zeti 
konven iókat tartal azzák elyeket gyele be 
kell venni a ter éknél.

Megjegyzések  gyelemfelhívások  
gyelmeztetések

Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok 
ellett ikonok találhatók és a szöveg félkövér 

vagy d lt bet vel is kinyo tatható. Ezek a 
blokkok bizonyos egjegyzéseket felhívásokat 
vagy gyel eztetéseket tartal aznak. Ezek a 
következ ek

 Megjegyzés
Ez az ikon fontos infor á iókat és tippeket 
jelöl  a elyek segítségével hatékonyabban t dja 
használni szá ítógépét.

 Vigyázat
Ez az ikon olyan infor á iót jelez ely 
segítségével elkerülheti az esetleges 
hardverkárosodást vagy adatvesztést.

 Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a gyel et  
és segítséget ny jt abban hogy hogyan kerülje el 
a problé át.

éhány gyel eztetés ás for ában is 
egjelenhet és lehetséges hogy ne  kísérik 
ket ikonok. Ilyen esettekben a gyel eztetés 

spe iális for át át kötelez en jelezzük.



3

1. Fontos

1.3 A termék és a csomagolóanyag 
megsemmisítése

lektromos és elektronik s beren ezések 
h lla ékai 

This arking on the prod t or on its 
pa kaging ill strates that nder E ropean 

ire tive 2 2 96 E  governing sed ele tri al 
and ele troni  applian es this prod t ay 
not be disposed of ith nor al ho sehold 

aste. Yo  are responsible for disposal of 
this e ip ent thro gh a designated aste 
ele tri al and ele troni  e ip ent olle tion. 
To deter ine the lo ations for dropping off 
s h aste ele tri al and ele troni  onta t 
yo r lo al govern ent of e  the aste disposal 
organization that serves yo r ho sehold or the 
store at hi h yo  p r hased the prod t.

Yo r ne  onitor ontains aterials that an 
be re y led and re sed. Spe ialized o panies 
an re y le yo r prod t to in rease the 

a o nt of re sable aterials and to ini ize 
the a o nt to be disposed of.

All red ndant pa king aterial has been 
o itted. e have done o r t ost to ake the 
pa kaging easily separable into ono aterials.

Please nd o t abo t the lo al reg lations on 
ho  to dispose of yo r old onitor and pa king 
fro  yo r sales representative.

Taking back/Recycling Information for 
Customers
Philips establishes te hni ally and e ono i ally 
viable obje tives to opti ize the environ ental 
perfor an e of the organization s prod t 
servi e and a tivities.

Fro  the planning design and prod tion 
stages Philips e phasizes the i portant of 

aking prod ts that an easily be re y led. At 
Philips  end of life anage ent pri arily entails 
parti ipation in national take ba k initiatives 
and re y ling progra s henever possible  
preferably in ooperation ith o petitors 

hi h re y le all aterials prod ts and related 
pa kaging aterial) in a ordan e ith all 
Environ ental a s and taking ba k progra  

ith the ontra tor o pany.

Yo r display is an fa t red ith high ality 
aterials and o ponents hi h an be 

re y led and re sed.

To learn ore abo t o r re y ling progra  
please visit

http .philips. o sites philipsglobal
abo t s stainability o renviron ent
prod tre y lingservi es.page



4

2. A monitor beállítása

2. A monitor beállítása

2.1 Üzembe helyezés

 A csomag tartalma

 

 

17S4

  保留备用

使用 前请阅读使用说明

17S4LC

Tápfeszültség VGA opcionális Au ió opcionális

 A talp felszerelése
17S4L

1. Helyezze a onitort a kijelz panellel lefelé 
egy si a felületre. Figyeljen oda nehogy 

egkar olja vagy egsértse a kijelz t.

2. Fogja eg a talpat indkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse a talpat az oszlopra 

ügyelve arra hogy a háro  vezet sap 
a egfelel  ly kakba illeszkedjen.

(2) Ujjal h zza eg a talp alján lév  savart  
hogy a talpat szorosan az oszlophoz 
rögzítse.
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17S4LC

1. Helyezze a onitort a kijelz panellel lefelé 
egy si a felületre. Figyeljen oda nehogy 

egkar olja vagy egsértse a kijelz t.

2. Pattintsa a talpat a VESA foglalatba.

3. Fogja eg a talpat indkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse a talpat az oszlopra 

ügyelve arra hogy a háro  vezet sap 
a egfelel  ly kakba illeszkedjen.

(2) Ujjal h zza eg a talp alján lév  savart  
hogy a talpat szorosan az oszlophoz 
rögzítse.

2

1
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 Csatlakoztatás a PC-hez

17S4L

1 2 3
4

4

5

1

2
3

6

17S4LC

1 2 3

4

1

2

3

5

 1  Tápfeszültség be enet

 2  VI be enet ( sak bizonyos típ sokon)

 3  VGA be enet

 4  Kensington lopásgátló zár

 5  A dió be enet (17S4 A)

 6  Fülhallgató satlakozó (17S4 A)
Csatlakoztatás a számítógéphez

1. satlakoztassa szorosan a hálózati tápkábelt a 
onitor hát lján lév  aljzathoz.

2. Kap solják ki a szá ítógépet és h zzák ki 
satlakozóját az ára forrásból.

3. satlakoztassa a onitor jelkábelét a 
szá ítógép hát lján lév  videó satlakozóhoz.

4. satlakoztassa szá ítógépét és onitorját 
egy közeli aljzatba.

. Kap solja be a szá ítógépet és a onitort. 
Ha a onitor képet jelenít eg a telepítés 
kész.

2.2 A monitor kezelése

 A kezel gombok leírása

17S4LC/17S4L

7 6 25 4

3

1

17S4LA

7 6 25 4

3

1

 A onitor tápfeszültségének be  
illetve kikap solása.

 Az S  enü elérése.
Az S  beállítás eger sítése.

 Az S  enü beállítása.

 A S artPo er szintszabályozás 
kiválasztása

 A egjelenít  fényerejének 
beállításához.

 A egjelenít  hangerejének 
beállításához.

 Visszalépés az el z  S
szintre.
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S artI age gyorsgo b. Hat 
üze ód közül választhat 

f e (Iroda) Photo (Fotók) 
ovie (Fil ek) Ga e (Játék) 

E ono y (Gazdaságos) és ff 
(Kikap solva).

 Az OSD menü leírása
Mi az a képerny n megjelen  menü On-
Screen Display  OSD
Vala ennyi Philips  onitor rendelkezik 
képerny n egjelen  ( n S reen isplay  

S ) enüvel. ehet vé teszi a végfelhasználó 
szá ára a képerny  teljesít ényének 
beállítását  illetve a onitorok f nk ióinak 
közvetlen kiválasztását a képerny n egjelen  
tasítás ablakban. Az alábbiakban látható 

egy felhasználóbarát képerny n egjelen  
kezel felület

Alapinformációk és egyszer  tmutatások az 
irányító billenty kh z
A fenti S  enüben egnyo hatja a 

  go bokat a keret el lapján a k rzor 
ozgatásához vagy az OK go bot a választás 

illetve ódosítás eger sítéséhez.

Az OSD menü

Az alábbiakban található az S  enü 
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja 
referen iának a ikor kés bb szeretne 

ódosításokat végezni.
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 體 語, 한국어

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Volume

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

0~100

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

VGA

100

50

Off

2.2

80

Off

6500

100

100

100

English

50

50

Off

20

ON

No

K
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 Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A onitor opti ális teljesít ényét saját 
felbontása azaz 128   1 24 képpont és 6  
Hz képfrissítés ellett ny jtja. Ha a onitort 
ett l eltér  felbontás ellett kap solják be  
gyel eztet  üzenet jelenik eg a képerny n 

Use 128   1 24  6  Hz for best res lts.
(Használja az 128   1 24 képpont felbontást 
6  Hz es képfrissítés ellett a legjobb ered ény 
érdekében).

A saját felbontásra vonatkozó gyel eztetés 
kikap solható az S  ( n S reen isplay) 

enü Set p (Beállítás) enütételében.

 Fizikai funkció

D nthet ség

20

-5

17S4L/17S4LA/17S4LC

Elforgatás

-65
65

17S4LC

Magasság-beállítás

110mm

17S4LC
Elforgatás

0°

90°

17S4LC
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2.3 Távolítsa el a talpszerelvényt 
VESA konzol használatához

iel tt elkezdené szétszerelni a onitortalpat 
kövesse az alábbi tasításokat hogy elkerülje a 

egrongálódás és sérülés inden for áját.

17S4L/17S4LA

1. Helyezze a onitort a kijelz panellel lefelé 
egy si a felületre. Figyeljen oda nehogy 

egkar olja vagy egsértse a kijelz t.

2. A pántfedélb l távolítsa el a négy ylar 
d gót egy laposfej  savarh zó segítségével.

3. Távolítsa el a pántfedelet rögzít  savarokat.

4. A talpszerelvény eltávolítása.

17S4LC

1. Helyezze a onitort a kijelz panellel lefelé 
egy si a felületre. Figyeljen oda nehogy 

egkar olja vagy egsértse a kijelz t.
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2. Távolítsa el a pántfedelet 
rögzít  savarokat. 

1

2

3. A kiol ó gomb lenyomása mellett ntse 
meg a talpat és cs sztassa ki.

1

2

 Megjegyzés
Ez a onitor 1   1  es rögzít felületet 
fogad.

100mm

100mm
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3. Képoptimalizálás

3.1 SmartContrast

 Mi az
Egyedülálló te hnológia a ely dina ik san 
ele zi a egjelenített tartal at  és 
a to atik san opti alizálja a onitor 
kontrasztarányát a képek a i ális tisztasága 
és élvezete érdekében gy hogy fokozza 
a háttérvilágítást a tisztább élesebb és 
fényesebb kép érdekében illetve lejjebb veszi a 
háttérvilágítást a sötétebb hátter  képek tiszta 

egjelentése érdekében.

 Miért van szükségem rá
inden tartalo típ shoz a lehet  legtisztább 

és sze nek kényel es kép. A S art ontrast 
dina ik san szabályozza a kontrasztot és 
beállítja a háttérvilágítást a játékok és videoképek 
tiszta éles és fényes illetve az irodai nka 
szövegének tiszta olvasható egjelenítése 
érdekében. A onitor energiafogyasztásának 
sökkentése költség egtakaritást és a onitor 
egnövelt élettarta át ered ényezi.

 Hogyan m k ik
Ha aktiválja a S art ontrast progra ot 
valós id ben ele zi a egjelenített tartal at  
és beállítja a színeket illetve szabályozza a 
háttérvilágítás erejét. Ez a f nk ió dina ik san 
javítja a kontrasztot hogy videók nézegetése  
illetve játék közben ég jobban szórakozzon.

3.2 Philips SmartControl Premium
A Philips j S art ontrol Pre i  szoftvere 
segítségével onitorját könnyedén vezérelheti 
egy könnyen használható képerny n egjelen  
gra k s kezel felület által. A bonyol lt beállítási 
folya at ár a lté ivel ez a felhasználóbarát 
szoftver végigvezeti nt  a ikor a felbontás 
no beállítását  színkalibrálást  fázis órajel 

beállításokat GB fehérpont beállítást stb. végez.

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a 
legkorszer bb te hnológiával felszerelt  a 

indo s 7 tel is ko patibilis  sze beszök  
ani ált ikon alap  szoftver készen áll arra 
hogy a Philips onitorokkal ég jobb él ényt 
ny jtson

 Üzembe helyezés
 Kövesse az tasításokat az üze be helyezés 

elvégzéséhez.
 A telepítés befejezése tán ár elindíthatja 

a szoftvert.
 Ha kés bb kívánja elindítani  kattintson 

az asztalon vagy az eszközsoron lév  
paran sikonra.

Els  in ítás  varázsló
 A S art ontrol Pre i  telepítését 

követ  els  alkalo al a to atik san 
elindítja az els  indítási varázslót.

 A varázsló végigvezeti a onitor 
beállításának lépésein.

 A Pl g in (B vít ények) enüben kés bb 
is elindíthatja a varázslót.

 További lehet ségek beállítására is van ód 
a varázsló nélkül  ha a Standard ( or ál) 
panelba lép.
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 In ítás Stan ar  ormál  panellel

A just eállítás  menü
 Az Adj st (Beállítás) enü lehet vé teszi a 

Brightness (Fényer ) ontrast (Kontraszt) 
és esol tion (Felbontás) ele ek beállítását.

 Az tasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.

 A an el ( égse ) lehet séggel a 
felhasználó visszavonhatja az üze be 
helyezés veleteit.

Color Szín  menü
 A olor (Szín) enü lehet vé teszi az 

GB  Bla k evel (Feketeszint)  hite Point 
(Fehérpont)  isplay Ga a ( egjelenítés 
ga a) alibration (Kalibrá ió) 
S artI age és S artKolor ele ek 
beállítását.

 Az tasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.

 Tekintse eg az alábbi táblázatot az n 
adatbevitelének egfelel  al enü ele eit 
illet en.

 Példa olor alibration (Színkalibrá ió).
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1. A Sho  e  ( tasd eg) elindítja a 
színkalibrá ió oktatóprogra ját.

2. Start (Indítás)  elindítja a 6 lépésb l álló 
színkalibrá iós szekven iát.

3. A i k Vie  (Gyorsnézet) betölti ez 
el tte tána  képeket.

4. A Cancel (Mégse) go bra kattintva térhet 
vissza a olor (Szín) ind ló képerny jére.

. Enable olor alibration (Színkalibrá ió 
engedélyezése)  alapértel ezésképpen 
be van kap solva. Ha nin s bejelölve  ne  
teszi lehet vé a színkalibrá iót és kiszürkíti 
a start (Indítás) és i k Vie  b ttons 
(gyorsnézet go bokat).

6. Szabadal i infor á iókat kell tartal aznia a 
kalibrá iós képeryn nek.
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Els  színkalibrációs képerny

 A Previo s (El z ) go b le van tiltva a íg 
a ásodik szín képerny re ne  lépett.

 A e t (Tovább) go bbal a következ  
képerny re léphet (6 db beállító képerny ).

 Végül nyissa eg a File (Fájl)  Presets 
(El re beállított értékek) ablaktáblát.

 A an el ( égse ) bezárja a 
felhasználói felületet és visszatér a pl g in 
(b vít ények) oldalra.

SmartImage
ehet vé teszi  hogy a felhasználók ódosítsák 

a beállításokat hogy a tartalo  szerint a legjobb 
egjelenítési beállításokat érjék el.

Az Entertain ent (Szórakozás) beállítása esetén 
a S art ontrast és a S art esponse f nk iók 
engedélyezettek.

Eco Power menü

Options Opciók  menü
Options (Opciók) >Preferences (Preferenciák) 
- sak akkor aktív ha kiválasztja a Preferen es 
(Preferen iák) ele et az ptions ( p iók) 
legördül  enüben. A I f nk ióval 
felszerelt  de ne  tá ogatott egjelenít n 
kizárólag a Help (S gó) és ptions ( p iók) 
fülek elérhet k.

 egjeleníti a jelenlegi preferen ia
beállításokat.

 A négyzet bejelölésével engedélyezni lehet 
a f nk iót. A jelöl négyzet kétállás .

 Az Enable onte t en  (Helyi enü 
engedélyezése) ele  az asztalon 
alapértel ezésképpen n (Be) értékre 
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van állítva. Az Enable onte t en  (Helyi 
enü engedélyezése) enün láthatóak 

a S art ontrol Pre i  választható 
lehet ségei  gy int a Sele t Preset (El re 
beállított érték választása) és T ne isplay 
( egjelenít  hangolása) az asztal jobb 
kattintásra egjelen  helyi enüjében. 
A isabled ( etiltva) választásával 
eltávolíthatja a S art ontrol Pre i  
ele et a jobb kattintásra egjelen  helyi 

enüb l.
 Az Enable Task Tray en  (Tál a enü 

engedélyezve) ikon alapértel ezésképpen 
On (Be) értékre van állítva. Az Enable 
onte t en  (Helyi enü engedélyezése) 
egjeleníti a S art ontrol Pre i  

tál a enüjét. A tál aikonra végzett jobb 
kattintás egjeleníti a Help (S gó) 
Te hni al S pport ( szaki tá ogatás) 

enülehet ségeit. he k for Update 
(Frissítés keresése) Abo t ( évjegy) és E it 
(Kilépés). A ikor az Enable task (Feladat 
engedélyezése) tál a enü le van tiltva a 
tál aikonon sak az E it (Kilépés) ele  
látható.

 A n at Start p (F ttatás indításkor) 
alapértel ezésképpen be van jelölve (On). 
etiltása esetén a S art ontrol Pre i  

ne  ind l rendszerindításkor és ne  lesz 
a tál án. A S art ontrol Pre i  indítása 
sak az asztalon lev  paran sikonról vagy a 

progra fájlból lehetséges. Ha ez a négyzet 
nin s bejelölve ( etiltva) ne  tölt dik be 
egyik indításkor f ttatásra beállított érték 
se .

 Enable transparen y ode (Átlátszóság 
ód engedélyezése) ( sak indo s 7 

Vista és P). Az alapértel ezett érték  
áttetsz .

Options (Opciók) > Audio (Audió) - sak 
akkor aktív ha kiválasztja a A dio (A dió) ele et 
az Options (Op iók) legördül  enüben.
A I f nk ióval felszerelt  de ne  
tá ogatott egjelenít n kizárólag a Help (S gó) 
és Options (Op iók) fülek elérhet k.

Option Lehet ségek   Auto Pivot Auto 
elforgatás .

Options (Opciók) >Input (Bemenet) - sak 
akkor aktív ha kiválasztja az Inp t (Be enet) 
ele et az Options (Op iók) legördül  

enüben. A I f nk ióval felszerelt  de 
ne  tá ogatott egjelenít n kizárólag a Help 
(S gó) és Options (Op iók) fülek elérhet k. Az 
összes többi S art ontrol Pre i  fül ne  
elérhet .
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 egjeleníti a So r e (Forrás) tasítás panelt 
és a jelenlegi forrásbeállítást.

 Az egy be enettel rendelkez  
egjelenít kön ez a panel ne  látható.

Options (Opciók) >Theft Deterrence 
(Lopásgátlás) - A Theft eteren e ( opásgátlás) 
panel sak akkor lesz aktív ha a legördül  Pl g
in (B vít ények) enüben kiválasztja a Theft 

eterren e ode ( opásgátlás üze ód) 
ele et.

A Theft eterren e ( opásgátlás) f nk ió 
engedélyezéséhez kattintson az On (Be) 
go bra a ire el b kkan a következ  képerny

 A felhasználó kizárólag 4 9 szá jegyet 
tartal azó PI t adhat eg.

 A PI  egadása tán az A ept (Elfogad) 
go bra kattintással a felhasználó 

a következ  oldalon lév  el gró 
párbeszédpanelra j t.

 A per  érték ini ális beállítása  per . 
A s szka alapértel ezésképpen re van 
állítva.

 A onitort ne  kell ás gazdához 
hozzárendelni ahhoz hogy a Theft 

eterren e ( opásgátlás) üze ódba 
lehessen lépni.

A PI  létrehozása tán a Theft eterren e 
( opásgátlás) panelen egjelenik a Theft 

eterren e Enabled ( opásgátlás engedélyezve) 
üzenet és látható lesz a PIN Options (PIN 
lehet ségek) go b

 A Theft eterren e Enabled ( opásgátlás 
engedélyezve) üzenet látható.

 isable Theft eterren e ode 
( opásgátlás üze ód letiltása) a paneles 
képerny t a következ  oldalon nyitja eg.

 A PIN Options (PIN lehet ségek) go b 
sak akkor érhet  el  i tán a felhasználó 

létrehozta a PIN t. A go b biztonságos PIN 
eboldalt nyit eg.

Help S gó  menü
Help (S gó)  User an al (Felhasználói 
kézkönyv)  sak akkor aktív ha kiválasztja a 
User an al (Felhasználói kézikönyv) ele et 
a Help (S gó) legördül  enüben. A 

I f nk ióval felszerelt  de ne  tá ogatott 
egjelenít n kizárólag a Help (S gó) és Options 

(Op iók) fülek elérhet k.
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Help (Súgó) >Version (Verzió) - sak akkor 
aktív ha kiválasztja a Version (Verzió) ele et 
a Help (S gó) legördül  enüben. A 

I f nk ióval felszerelt  de ne  tá ogatott 
egjelenít n kizárólag a Help (S gó) és Options 

(Op iók) fülek elérhet k.

Conte t Sensitive menu Helyi menü
A onte t Sensitive (helyi) enü 
alapértel ezett beállítása Enabled 
(Engedélyezett). Ha bejelölik az Enable onte t 

en  (Helyi enü engedélyezése) ele et 
az Options ( ehet ségek) Preferen es 
(Preferen iák) panelben a enü látható lesz.

A onte t en  (helyi enü) négy lehet séget 
tartal az

SmartControl Premium – Ha kiválasztják 
látható az Abo t (Névjegy) képerny .
Select Preset (El re beállított érték 
választása)  Hierar hik s enüben tatja 
a entett beállításokat a elyek azonnal 

használhatók. Pipa jel tatja a jelenleg 
kiválasztott értéket. A legördül  enüb l 
a Fa tory Preset (Gyári beállítás) is 
el hívható.

 Tune Display Megjelenít  hangolása  
 egnyitja a S art ontrol Pre i  

vezérl p ltot.
SmartImage - Az akt ális beállítások 
ellen rzése Off (Ki)  Offi e (Iroda) 
Photo (Fotó) ovie (Fil )  Ga e (Játék) 
E ono y (Gazdaságos).

Tálcamenü enge élyezve
A tál a enü egjeleníthet  ha a jobb 
egérgo bbal a tál án lev  S art ontrol 
Pre i  ikonra kattint. Bal kattintással 
elindíthatja az alkal azást.

A tál a öt ele et tartal az

Help (Súgó) - A User an al (Felhasználói 
t tató) fájl elérése egnyitja a User 

Manual (Felhasználói útmutató) fájlt az 
alapértel ezett böngész  ablakában.

 Technical Support M szaki támogatás  – 
egjeleníti a szaki tá ogatási oldalt.

Check for Update (Frissítés keresése) - a 
felhasználót a P I ind ló oldalra j ttatja 
és ellen rzi  hogy elérhet e a felhasználó 
verziójánál jabb változat.
About (Névjegy) - észletes hivatkozási 
infor á iót jelenít eg a ter ékr l  int 
példá l ter ékverzió kiadás verziója és 
ter éknév.
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Exit (Kilépés) – A S art ontrol Pre i  
bezárása

A S art ontrol Pre i  jbóli f ttatásához 
jelölje ki a S art ontrol Pre i  ele et a 
Progra  enüben d plán kattintson a P  
ikonra az asztalon vagy indítsa jra a rendszert.

Tálcamenü letiltva
A ikor a tál a enü a preferen iák appában le 
van tiltva sak az E IT (Kilépés) ele  elérhet . 
Ahhoz hogy teljesen eltávolítsa a S art ontrol 
Pre i  ele et a tál áról  tiltsa le a n at 
Start p (F ttatás indításkor) ele et az Options 
( ehet ségek)  Preferen es (Preferen iák) 

enüben.
 Megjegyzés

A fejezet ábrái kizárólag hivatkozási élt 
szolgálnak. A S art ontrol szoftver verziója 
el zetes értesítés nélkül egváltozhat. 

endszeresen ellen rizze a hivatalos Portrait 
weboldalt www.portrait. o dt ne phl en
inde  ahonnan letöltheti S art ontrol szoftver 
legfrissebb verzióját.

3.3 SmartDesktop tmutató

 SmartDesktop
A S art esktop a S art ontrol Pre i ban 
található. Telepítse a S art ontrol Pre i
ot és válassza ki a S art esktop ot az Options 
(op iók) közül.

 Az Align to partition (Partí ióhoz igazítás) 
jelöl négyzet engedélyezni fogja az ablak 
szá ára az a to atik s igazítást  ha 
el ozdítja a eghatározott parti ióba.

 Válassza ki a kívánt partí iót az ikonra 
kattintva. A partí ió alkal azásra kerül az 
asztalon és az ikon kie elve jelenik eg.

 Az Identify (Azonosítás) egy gyors 
lehet séget ad a rá s egtekintésére.

 Ablakok áth zása
A int a partí iók kon g rálása egtörtént és 
az Align to partition (Partí ióhoz igazítás) ki van 
választva egy ablak áth zható a tarto ányba és 
a to atik san illeszt dik. Ha az ablak és egér 
k rzor a tarto ányon belül van a tarto ány 
kie elve jelenik eg.



19

3. Képoptimalizálás

 Megjegyzés
Ha a tarto ány küls  vonala ne  látható az 
ablak áth zásakor akkor a Show windows 
ontents while dragging  (Ablaktartalo  

láthatósága áth zás alatt) le van tiltva. Az 
engedélyezéshez

1. A ontrol Panel (Vezérl p lt) enüben 
kattintson a Syste  ( endszer) ele re.

2. Kattintson az Advan ed syste  settings 
(B vített endszerbeállítások) ele re 
(Vista  in7 OS esetében ez a bal oldali 
szövegoszlopban található).

3. A Perfor an e (Végrehajtás) szakaszban 
kattintson a Settings (Beállítások) ele re.

4. A négyzetben ellen rizze az Show window 
ontents while dragging (Ablaktartalo  

láthatósága áth zás alatt f nk iót)  és 
kattintson az OK go bra.

Egyéb alternatív t

Vista
ontrol Panel (Vezérl p lt)  Personalization 

(Testreszabás)  indow olor and 
Appearan e (Ablak szín és egjelenés)  
Kattintson az Open lassi  appearan e 
properties for ore olor options  (Klasszik s 

egjelenés t lajdonságok egnyitása további 
szín op iókért) fülre  Kattinson a Effe ts  
(Hatások) go bra  jelölje ki az Show window 
ontents while dragging (Ablaktartalo  

láthatósága áth zás alatt) ele et.

P
isplay Properties ( egjelenítés t lajdonságai) 
 Appearan e ( egjelenés)  Effe ts... 

(Hatások...)  jelölje ki az Show window 
ontents while dragging (Ablaktartalo  

láthatósága áth zás alatt) ele et.

in 7
Nin s ás elérhet  alternatív t.

 Címsor opciók
Az esktop partition (Asztal partí ió) az aktív 
ablak í sorából érhet  el. gy gyorsan és 

könnyen elérheti az asztalt  illetve bár ennyi 
ablakot küldhet bár elyik partí ióra anélkül  
hogy áth zná. Irányítsa a k rzort az aktív ablak 
í sorába hogy elérje a legördül  enüt.

 Jobb kattintás menü
Kattinson a jobb egérgo bbal a esktop 
Partition (Asztal Partí ió) ikonra a legördül  

enü egtekintéséhez.

 Find Windows (Ablakok keresése) – 
Bizonyos esetekben a felhasználónak 
több ablakot kell küldenie gyanarra a 
partí ióra. A Find indows (Ablakok 
keresése) f nk ió inden nyitott ablakot 

eg fog tatni  és a kiválasztott ablakot a 
sor elejére fogja helyezni.

 Desktop Partition (Asztal Partíció) – 
Az esktop Partition (Asztal Partí ió) 

eg tatja az éppen kiválasztott partí iót 
és a felhasználónak gyors változtatásokat 
engedélyez bár ely partí ióra 
vonatkozóan  ely a legördül  enüben 
látható.

 Megjegyzés
Ha több int egy képerny  van satlakoztatva 
a felhasználó kiválaszthatja a élképerny t a 
partí ió egváltoztatásához. A kijelölt ikon az 
éppen aktív partí iót tatja.
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 Identify Partition (Partíció azonosítása) – 
egjeleníti a rá svonalakat az asztalon az 

akt ális partí ió szá ára.
 Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés 

Ki) – Engedélyezi letiltja az áth záskori 
a to atik s illesztés f nk iót.

 Exit (Kilépés) – Bezárja az esktop 
Partition (Asztal Partí ió) és isplay 
T ne (Képerny  Hangolás) ele et. 
A isplay T ne (Képerny  Hangolás) 
is ételt ini ializálása  indítása a start 
(Indítás) enüb l vagy a paran sikonnal az 
asztalon.

 Bal kattintás menü
A esktop Partition (Asztal Partí ió) ikonon 
bal kattintással gyorsan t d aktív ablakot küldeni 
bár ely partí ióra anélkül  hogy át kellene 
h znia. Az egérgo b felengedésével az ablakot 
elküldi a kijelölt partí ióra.

 Jobb kattintás a m velet tálcán
A velet tál a szintén tartal azza a legtöbb 
í sorban is tá ogatott f nk iót (a bár ely 

partí ióra történ  a to atik s ablakküldés 
kivételével).

 Find Windows (Ablakok keresése) – 
Bizonyos esetekben a felhasználónak 
több ablakot kell küldenie gyanarra a 
partí ióra. A Find indows (Ablakok 
keresése) f nk ió inden nyitott ablakot 

eg fog tatni  és a kiválasztott ablakot a 
sor elejére fogja helyezni.

 Desktop Partition (Asztal Partíció) – 
Az esktop Partition (Asztal Partí ió) 

eg tatja az éppen kiválasztott partí iót 
és a felhasználónak gyors változtatásokat 
engedélyez bár ely partí ióra 
vonatkozóan  ely a legördül  enüben 
látható.

 Identify Partition (Partíció azonosítása) – 
egjeleníti a rá svonalakat az asztalon az 

akt ális partí ió szá ára.
 Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés 

Ki) – Engedélyezi letiltja az áth záskori 
a to atik s illesztés f nk iót.
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 SmartDesktop Partíció Meghatározások

év Leírás Kép
F ll esktop (Teljes 
Asztal)

inden beállítást alkal az a teljes asztalon.

Verti al (Függ leges) egállapítja a képerny  felbontást és két egyfor a 
éret  függ leges részre osztja azt.

A 9 27  szá ára függ leges kon g rá iót tá ogat.

Horizontal 
(Vízszintes)

egállapítja a képerny  felbontást és két egyfor a 
éret  vízszintes részre osztja azt.

A 9 27  szá ára vízszintes kon g rá iót tá ogat.

Verti al Triple 
(Hár as függ leges)

egállapítja a képerny  felbontást és háro  egyfor a 
éret  függ leges részre osztja azt.

A 9  szá ára az 1. Partí ió vízszintesen fent a 2. Partí ió 
vízszintesen középen a 3. Partí ió vízszintesen al l.
A 27  szá ára az 3. Partí ió vízszintesen fent a 2. 
Partí ió vízszintesen középen a 1. Partí ió vízszintesen 
al l.

Verti al Split eft 
(Függ leges bal 
felosztás)

egállapítja a képerny  felbontást és két függ leges 
részre osztja azt  a bal oldal egy egyszeres rész a jobb 
oldal két egyfor a éret  részre lesz felosztva.
A 9  esetén az 1. Partí ió fent  a 2. és 3. Partí ió lent.  
A 27  esetén az 1. Partí ió lent a 2. és 3. Partí ió fent.

Verti al Split ight 
(Függ leges jobb 
felosztás)

egállapítja a képerny  felbontást és két függ leges 
részre osztja azt  a jobb oldal egy egyszeres rész a bal 
oldal két egyfor a éret  részre van felosztva.
A 9  esetén az 1. és 2. Partí ió fent  a 3. Partí ió lent.  
A 27  esetén a 3. Partí ió fent  az 1. és 2. Partí ió lent.
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év Leírás Kép
Horizontal Split 
Top (Vízszintes fels  
felosztás)

egállapítja a képerny  felbontást és két egyfor a 
éret  vízszintes részre osztja azt  a fels  rész egy 

egyszeres rész az alsó két egyfor a éret  részre lesz 
felosztva.
A 9  szá ára az 1. Vízszintes Partí ió jobb oldalon a 2. 
és 3. Vízszintes Partí ió bal oldalon lesz.
A 27  szá ára az 1. Vízszintes Partí ió bal oldalon a 2. 
és 3. Vízszintes Partí ió a jobb oldalon lesz.

Horizontal Split 
Botto  (Vízszintes 
lenti felosztás)

egállapítja a képerny  felbontást és két egyfor a 
éret  vízszintes részre osztja azt  az alsó rész egy 

egyszeres rész a fels  két egyfor a éret  részre lesz 
felosztva.  A 9  esetén az 1. és 2. Függ leges Partí ió 
jobb oldalon a 3. Függ leges Partí ió bal oldalon lesz.  
A 27  esetén az 1. és 2. Függ leges Partí ió bal oldalon 
a 3. Függ leges Partí ió jobb oldalon lesz.

Even Split (Egyenl  
felosztás)

egállapítja a képerny  felbontást és négy egyenl  
éret  részre osztja fel azt.
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4. M szaki a atok
Kép/Megjelenít

onitorpanel típ sa TFT
Háttérvilágítás E
Panel éret 17  (43.2 )
Képarány 4
Képpont éret 264  264 
Fényer 2  d
S art ontrast 2 1 
Kontrasztarány (jelle z ) 1 1
Válaszid  s
Opti ális felbontás 128   1 24  6 Hz
átószög 17  (V)  16  (F)    1
egjeleníthet  színek szá a 16 7 illió

Függ leges frissítési sebesség 6 Hz – 7  Hz
Vízszintes frekven ia 3  kHz – 83 kHz
s GB IGEN
Csatlakoztathatóság
Jelbe enet VI (digitális)  VGA (analóg)
Be eneti jel (17S4 17S4 ) Külön szinkron zöld szinkr.
A dió Be Ki (17S4 A) P  a dió be enet Fülhallgató satlakozó
Kényelmi funkciók
Beépített hangszórók 
(17S4 A) 1    2

Felhasználói kényel i 
szolgáltatások

 
(17S4 17S4 )

 (17S4 A)

OS  nyelvek

English e ts h Espa ol   Fran ais  Italiano aryar 
Nederlands Port g s Port g s do Brazil  Polski   
Svenska S o i  Türk e  e tina  

Egyéb kényel i f nk iók Kensington típ s  zár
Pl g and Play ko patibilitás I  s GB  indows 8 7 Vista P a  OS  in
Állvány

önthet ség   2
Elforgatás (17S4 ) 6 6

agasság beállítás (17S4 ) 11
Tápfeszültség

Bekap solt állapotban
13.6  (jelle z ) 19   ( a ) (17S4 A)
13.6  (jelle z ) (17S4 )
13.8  (jelle z ) (17S4 )

Energiafogyasztás
(EnergyStar teszt ódszer)

A  be eneti 
feszültség  
1  V   Hz

A  be eneti 
feszültség  
11  V  6  Hz

A  be eneti feszültség 
23  V   Hz
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Nor ál ködés (jelle z ) 
(17S4 A) 14 1 14 4 14 1

Nor ál ködés (jelle z ) 
(17S4 17S4 ) 11 97 11 91 11 98

Alvó ód (készenléti) 2  (jell.) 2  (jell.) 2  (jell.)
Ki 2  (jell.) 2  (jell.) 2  (jell.)

H leadás
A  be eneti 
feszültség  
1  V   Hz

A  be eneti 
feszültség  
11  V  6  Hz 

A  be eneti feszültség 
23  V   Hz

Nor ál ködés (17S4 A) 48 12 BTU h 47 92 BTU h 48 12 BTU h
Nor ál ködés 
(17S4 17S4 ) 4 8  BTU h 4 6  BTU h 4 89 BTU h

Alvó ód (készenléti) 68 BTU h 68 BTU h 68 BTU h
Ki 68 BTU h 68 BTU h 68 BTU h
Bekap solt állapotot jelz  E Bekap solt ód Fehér Készenléti Alvás ód Fehér (villogó)
Tápegység Beépített  1 24  V  6  Hz
Méretek
Ter ék állvánnyal (Sz  a  
Mé)

367   393   194   (17S4 A 17S4 )
367   47   227   (17S4 )

Ter ék állvány nélkül (Sz  Ma  
Mé) 367   319   6  

T meg

Ter ék állvánnyal 3 3  kg (17S4 A 17S4 )
2 kg (17S4 )

Ter ék állvány nélkül 3 14 kg

Ter ék so agolással 4 93  kg (17S4 A 17S4 )
6 166 kg (17S4 )

Üzemi feltételek
H érséklet tarto ány (üze i)  – 4  
H érséklettarto ány
(Üze en kívül) 2  – 6

elatív páratartalo 2  – 8
MTBF 3   óra
K rnyezeti

OHS IGEN
EPEAT Gold (www.epeat.net)

so agolás 1 ban jrahasznosítható
Spe i k s anyagok 1  PV  BF  entes b rkolat
Megfelelés és szabványok

El írt jóváhagyások E jelölés F  B osztály SEMKO ET  BSMI U V I  TUV GS 
TUV E GO PSB  TI K UK ÁN T O tan sítvány

Burkolat
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Szín Fekete ezüst
Felület Te t ra

 Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver sak azon országokban érvényes ahol a Philips regisztrálja a ter éket. 

átogassa eg a www.epeat.net oldalt az n országára vonatkozó regisztrá iós állapotot illet en.
2. Ez az adat el zetes értesítés nélkül egváltozhat. A prospekt s leg jabb verziójának letöltéséért 

látogassa eg a www.philips. o s pport oldalt.
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4.1 Felbontás és el re beállított 
üzemmó ok

  Maximális felbontás
128   1 24  6  Hz (analóg be enet)
128   1 24  6  Hz (digitális be enet)

  Ajánlott felbontás
128   1 24  6  Hz (digitális be enet)

V frek. kHz Felbontás F. frekv. Hz
31 47 72 4 7 9
31 47 64 48 9 94
3 64 48 66 67
37 86 64 48 72 81
37 64 48 7
37 88 8 6 6 32
46 88 8 6 7
48 36 1 24 768 6
6 2 1 24 768 7 3
79 98 128 1 24 7 3
63 89 128 1 24 6 2
44 77 128 72 9 86

 Megjegyzés
Vegye gyele be  hogy a onitor opti ális 
teljesít ényét saját felbontása azaz 128   1 24 
képpont és 6  Hz képfrissítés ellett ny jtja. 
A lehet  legjobb kép in ség érdekében ezt a 
felbontást használja.
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5. Energiagazdálkodás
A ennyiben rendelkezik VESA PM 
ko patibilis gra k skártyával  illetve a P re 
telepített szoftverrel  a onitor a to atik san 
képes sökkenteni ára felvételét  a ikor ne  
használják. Ha adatbevitelt észlel billenty zetr l  
egérr l vagy ás adatbeviteli eszközr l  a 

onitor a to atik san felébred . Az alábbi 
táblázat tatja ennek az a to atik s 
energiatakarékossági szolgáltatásnak az 
ára felvételi és jeltovábbítási jelle z it
17S4LLA

Energiagazdálkodás eghatározása

VESA ód Videó V szinkr. F szinkr. Fogyasztott 
energia E  színe

Aktív BE Igen Igen
13 6  

(jelle z )
19   ( a )

Fehér

Alvó ód 
(készenléti) KI Ne Ne 2  (jell.) Fehér 

(villogó)

Kikap solva KI 2  (jelle z ) KI

17S4LL

Energiagazdálkodás eghatározása

VESA ód Videó V szinkr. F szinkr. Fogyasztott 
energia E  színe

Aktív BE Igen Igen 13 6  
(jelle z ) Fehér

Alvó ód 
(készenléti) KI Ne Ne 2  (jell.) Fehér 

(villogó)

Kikap solva KI 2  (jelle z ) KI

17S4LLC
Energiagazdálkodás eghatározása

VESA ód Videó V szinkr. F szinkr. Fogyasztott 
energia E  színe

Aktív BE Igen Igen 13 8  
(jelle z ) Fehér

Alvó ód 
(készenléti) KI Ne Ne 2  (jell.) Fehér 

(villogó)

Kikap solva KI 2  (jelle z ) KI

A onitor energiafogyasztásának eg érésére 
az alábbi kon g rá iót használt k.

 Saját felbontás 128   1 24
 Kontraszt  

 Fényer  2  nit
 Szính érséklet  6  k teljes fehér 

intázattal

 Megjegyzés
Ez az adat el zetes értesítés nélkül egváltozhat.
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6. Szabályozási információk
Congratulations!
This prod t is T O erti ed  for S stainable 
IT

T O erti ed is an international 
third party s stainability erti ation 
for IT prod ts. T O erti ed. 

ens res that the an fa t re  se and re y ling 
of IT prod ts re e t environ ental  so ial and 
e ono i  responsibility. Every T O erti ed 
prod t odel is veri ed by an a redited 
independent test laboratory. 

This prod t has been veri ed to eet all the 
riteria in T O erti ed in l ding 

 orporate So ial esponsibility  
So ially responsible prod tion  working 
onditions and labor law in an fa t ring 
o ntry 

 Energy Effi ien y  
Energy ef ien y of prod t and power 
s pply. Energy Star o pliant  where 
appli able

 Environ ental Manage ent Syste  
Man fa t rer st be erti ed a ording 
to either ISO 14 1 or EMAS  

 Mini ization of Hazardo s S bstan es  
i its on ad i  er ry lead 
 he avalent hro i  in l ding 

re ire ents for er ry free prod ts 
halogenated s bstan es and hazardo s 
a e retardants 

 esign for e y ling  
oding of plasti s for easy re y ling. i it 

on the n ber of different plasti s sed.  
 Prod t ifeti e  Prod t Take Ba k  

Mini  one year prod t warranty. 

Mini  three year availability of spare 
parts. Prod t takeba k 

 Pa kaging  
i its on hazardo s s bstan es in prod t 

pa kaging. Pa kaging prepared for re y ling 
 Ergono i  User entered design  

Vis al ergono i s in prod ts with a 
display. Adj stability for ser o fort 
(displays headsets)  A o sti  perfor an e 
– prote tion against so nd spikes 
(headsets) and fan noise (proje tors 
o p ters) Ergono i ally designed 

keyboard (notebooks) 
 Ele tri al Safety ini al ele tro agneti  

E issions  Third Party Testing  
All erti ed prod t odels have been 
tested in an independent a redited 
laboratory.   

A detailed riteria set is available for download 
at www.t odevelop ent. o  where yo  an 
also nd a sear hable database of all T O 

erti ed IT prod ts.  

T O evelop ent the organization behind 
T O erti ed has been an international 
driver in the eld of S stainable IT for 2  years. 

riteria in T O erti ed are developed in 
ollaboration with s ientists  e perts  sers 

and an fa t rers. Organizations aro nd the 
world rely on T O erti ed as a tool to help 
the  rea h their s stainable IT goals. e are 
owned by T O a non pro t organization 
representing of e workers. T O evelop ent 
is head artered in Sto khol  Sweden with 
regional presen e in North A eri a and Asia. 

For ore infor ation please visit   
www.t odevelop ent. o  

Technology for you and the planet

(Only for sele tive odels)
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Lead-free Product
ead free display pro otes environ entally 

so nd re overy and disposal of 
waste fro  ele tri al and ele troni  
e ip ent. To i  s bstan es like ead 
has been eli inated and o plian e 
with E ropean o nity s stringent 

oHs dire tive andating restri tions on 
hazardo s s bstan es in ele tri al and ele troni  
e ip ent have been adhered to in order to 

ake Philips onitors safe to se thro gho t its 
life y le.

EPEAT
(www.epeat.net)

The EPEAT (Ele troni  
Prod t Environ ental 
Assess ent Tool) progra  
eval ates o p ter 

desktops laptops and onitors based on 1 
environ ental riteria developed thro gh 
an e tensive stakeholder onsens s pro ess 
s pported by US EPA.

EPEAT syste  helps p r hasers in the p bli  
and private se tors eval ate  o pare and 
sele t desktop o p ters notebooks and 

onitors based on their environ ental 
attrib tes. EPEAT also provides a lear and 
onsistent set of perfor an e riteria for the 

design of prod ts and provides an opport nity 
for an fa t rers to se re arket re ognition 
for efforts to red e the environ ental i pa t 
of its prod ts.

Bene ts of EPEAT
ed e se of pri ary aterials 
ed e se of to i  aterials

Avoid the disposal of hazardo s waste EPEAT S 
re ire ent that all registered prod ts eet 
ENE GY STA s energy ef ien y spe i ations 

eans that these prod ts will ons e less 
energy thro gho t their life.

CE Declaration of Conformity
This prod t is in onfor ity with the following 
standards 

 EN6 9 1 2 6 A11 2 9 A1 2
1 A12 2 11 (Safety re ire ent of 
Infor ation Te hnology E ip ent).

 EN 22 2 1  ( adio ist rban e 
re ire ent of Infor ation Te hnology 
E ip ent).

 EN 24 2 1  (I nity re ire ent of 
Infor ation Te hnology E ip ent).

 EN61 3 2 2 6 A1 2 9 A2 2 9 
( i its for Har oni  rrent E ission).

 EN61 3 3 2 8 ( i itation of Voltage 
Fl t ation and Fli ker) following provisions 
of dire tives appli able.

 2 6 9 E  ( ow Voltage ire tive).
 2 4 1 8 E  (EM  ire tive).
 2 9 12 E  (ErP ire tive  E  No. 

127 2 8 I ple enting ire tive 
for Standby and Off ode power 
ons ption) and is prod ed by a 
an fa t ring organization on ISO9  

level.
The prod t also o ply with the following 
standards 

 ISO9241 3 7 2 8 (Ergono i  
re ire ent Analysis and o plian e test 

ethods for ele troni  vis al displays).
 GS EK1 2 2 11 (GS ark re ire ent).
 prEN 279 1998 ( ow Fre en y Ele tri  

and Magneti  fields for Vis al isplay).
 MP II (MP 199 8 199 1  ow 

Fre en y Ele tri  and Magneti  fields).
 T O E TIFIE  ( e ire ent for 

Environ ent abeling of Ergono i s  
Energy E ology and E ission T O Swedish 

onfederation of Professional E ployees) 
for T O versions.
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Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)

As an ENE GY STA ® Partner we 
have deter ined that this prod t 

eets the ENE GY STA ® 
g idelines for energy ef ien y.

 Note
e re o end yo  swit h off the onitor 

when it is not in se for a long ti e.

Federal Communications Commission FCC  
otice .S. Only
 This e ip ent has been tested and fo nd 
to o ply with the li its for a lass B digital 
devi e  p rs ant to Part 1  of the F  

les. These li its are designed to provide 
reasonable prote tion against har f l 
interferen e in a residential installation. 
This e ip ent generates ses and an 
radiate radio fre en y energy and if not 
installed and sed in a ordan e with the 
instr tions ay a se har f l interferen e 
to radio o ni ations.  
 
However there is no g arantee that 
interferen e will not o r in a parti lar 
installation. If this e ip ent does a se 
har f l interferen e to radio or television 
re eption whi h an be deter ined by 
t rning the e ip ent off and on the 
ser is en o raged to try to orre t 

the interferen e by one or ore of the 
following eas res 

 eorient or relo ate the re eiving antenna.
 In rease the separation between the 

e ip ent and re eiver.
 onne t the e ip ent into an o tlet on 

a ir it different fro  that to whi h the 
re eiver is onne ted.

 ons lt the dealer or an e perien ed 
radio TV te hni ian for help.

  hanges or odi ations not 
e pressly approved by the party responsible 
for o plian e o ld void the ser s 
a thority to operate the e ip ent.

Use only F shielded able that was s pplied 
with the onitor when onne ting this onitor 
to a o p ter devi e. 

To prevent da age whi h ay res lt in re or 
sho k hazard do not e pose this applian e to 
rain or e essive oist re. 

THIS ASS B IGITA  APPA ATUS MEETS 
A  E UI EMENTS OF THE ANA IAN 
INTE FE EN E AUSING E UIPMENT 

EGU ATIONS.

FCC Declaration of Conformity
e laration of onfor ity for Prod ts Marked 

with F  ogo 

nited States Only

This devi e o plies with Part 1  of the F  
les. Operation is s bje t to the following two 

onditions (1) this devi e ay not a se har f l 
interferen e  and (2) this devi e st a ept any 
interferen e re eived in l ding interferen e that 

ay a se ndesired operation. 

Commission Federale de la Communication 
FCC Declaration

 et é ipe ent a été testé et dé laré 
onfor e a li ites des appareils 
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n éri es de lass B a  ter es de 
l arti le 1  es r gles de la F . es 
li ites sont on es de fa on  fo rir 
ne prote tion raisonnable ontre les 

interféren es n isibles dans le adre d ne 
installation résidentielle.  
 

ET appareil prod it  tilise et pe t é ettre 
des hyperfré en es i  si l appareil n est 
pas installé et tilisé selon les onsignes 
données pe vent a ser des interféren es 
n isibles a  o ni ations radio. 

ependant rien ne pe t garantir l absen e 
d interféren es dans le adre d ne 
installation parti li re. Si et appareil est 
la a se d interféren es n isibles po r 
la ré eption des signa  de radio o  de 
télévision e i pe t tre dé elé en 
fer ant l é ipe ent p is en le re ettant 
en fon tion l tilisate r po rrait essayer de 
orriger la sit ation en prenant les es res 

s ivantes

 éorienter o  dépla er l antenne de 
ré eption.

 A g enter la distan e entre l é ipe ent 
et le ré epte r.

 Bran her l é ipe ent s r n a tre ir it 
e el i tilisé par le ré epte r.

 e ander l aide d  ar hand o  d n 
te hni ien hevronné en radio télévision.

  To tes odi ations n ayant pas re  
l approbation des servi es o pétents 
en ati re de onfor ité est s s eptible 
d interdire  l tilisate r l sage d  présent 
é ipe ent.

N tiliser e des bles F ar és po r 
les onne tions ave  des ordinate rs o  
périphéri es. 

ET APPA EI  NUME I UE E A ASSE 
B ESPE TE TOUTES ES E IGEN ES U 

EG EMENT SU  E MATE IE  B OUI EU  
U ANA A. 

E  55 22 Compliance Czech Republic Only

Polish Center for Testing and Certi cation 
otice

The e ip ent sho ld draw power fro  a 
so ket with an atta hed prote tion ir it (a 
three prong so ket). All e ip ent that works 



32

6. Szabályozási információk

together ( o p ter onitor printer and so on) 
sho ld have the sa e power s pply so r e.

The phasing ond tor of the roo s ele tri al 
installation sho ld have a reserve short ir it 
prote tion devi e in the for  of a f se with a 
no inal val e no larger than 16 a peres (A).

To o pletely swit h off the e ip ent the 
power s pply able st be re oved fro  the 
power s pply so ket whi h sho ld be lo ated 
near the e ip ent and easily a essible.

A prote tion ark B  on r s that the 
e ip ent is in o plian e with the prote tion 
sage re ire ents of standards PN 93 T 421 7 

and PN 89 E 62 1.

orth Europe ordic Countries  Information

Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACER INGEN 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 PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI otice Taiwan Only

Ergonomie Hinweis nur Deutschland
er von ns gelieferte Farb onitor entspri ht 

den in der Verordn ng über den S h tz vor 
S h den d r h öntgenstrahlen  festgelegten 
Vors hriften. 

A f der ü kwand des Ger tes be ndet si h 
ein A fkleber der a f die Unbedenkli hkeit der 
Inbetriebnah e hinweist  da die Vors hriften 
über die Ba art von Störstrahlern na h Anlage 
III   Abs. 4 der öntgenverordn ng erfüllt sind. 

a it Ihr Monitor i er den in der lass ng 
geforderten erten entspri ht  ist dara f z  
a hten da  

1. eparat ren n r d r h Fa hpersonal 
d r hgeführt werden. 

2.  n r original Ersatzteile verwendet werden. 



33

6. Szabályozási információk

3.  bei Ersatz der Bildröhre n r eine 
ba artglei he eingeba t 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. 

  A HTUNG BEIM AUFSTE EN 
IESES GE TES A AUF 

A HTEN A  NET STE KE  UN  
NET KABE ANS H U  EI HT 

UG NG I H SIN . 

China RoHS 
The People s ep bli  of hina released a 
reg lation alled Manage ent Methods for 

ontrolling Poll tion by Ele troni  Infor ation 
Prod ts  or o only referred to as hina 

oHS. All prod ts prod ed and sold for hina 
arket have to eet hina oHS re est.

RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X X O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

*:  

O:  

X:  

“X” RoHS
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7. Ügyfélszolgálat& Jótállás

7.1 A Philips síkképerny s monitorok 
képponthibáira vonatkozó 
irányelvei

A Philips azért küzd hogy a legjobb in ség  
ter ékeket készítse el. Az iparág leg odernebb 
gyártási eljárásait használj k  és szigor  in ség 
ellen rzést végzünk. Ennek ellenére égis 
el ford lhatnak pi el  vagy alpi el hibák a 
TFT onitorpaneleken a elyeket lapos 

onitorokon használnak. Egyetlen gyártó se  
t dja garantálni  hogy vala ennyi képerny je 

entes legyen a képpont hibáktól  de a Philips 
garantálja  hogy inden olyan onitort  a ely 
kifogásolható ennyiség  képpont hibát 
tartal az garan iálisan egjavít vagy ki serél. Ez 
a felhívás a különféle képpont hibákat írja le  és 

eghatározza az elfogadható szintet indegyik 
típ snál. Ahhoz hogy garan iális javításra vagy 
serére legyen jogos lt  a TFT onitorpanelen 

lév  pi elhibák szá ának eg kell haladnia a 
küszöbértéket. Példá l egy onitoron a hibás 
alpi elek szá a ne  lehet több az összes alpi el 

4 ánál. áadás l  ivel bizonyos képpont 
hibák ko biná iói jobban látszanak ezekben 
az esetekben a Philips ég agasabb in ségi 
szabványokat állít fel. Ez világszerte alkal azott 
eljárás.

 

pixelek

alpixelek

Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képele  ely a háro  
alképpontból  a háro  els dleges színb l  
vörösb l  zöldb l és kékb l áll. Több képpont 
együtt alkot egy képet. A ikor egy képpont 
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Két szo szédos ég  alképpont
 Vörös  Kék  Bíbor
 Vörös  öld  Sárga
 öld  Kék  ián (Világoskék)

Háro  szo szédos világító alképpont (egy 
fehér képpont).

 Megjegyzés
A vörös vagy kék szín  fényes pont több int 

 százalékkal világosabb kell  hogy legyen a 
szo szédos pontoknál  íg a zöld szín  fényes 
pont 3  százalékkal világosabb a szo szédos 
pontoknál.

összes alképpontja világít  a háro  színes 
alképpont egységes fehér képpontként 
jelenik eg. A ikor ind sötét az alképpont 
együttesen egységes fekete képpontként jelenik 

eg. A világos és sötét alképpontok egyéb 
ko biná iói ás egységes színként jelennek 

eg.
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák különböz képpen 
jelennek eg a képerny n. A képpont hibáknak 
két kategóriája van és az egyes kategóriákon 
belül szá os alképpont hiba szerepel.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák indig világító azaz 
bekap solt  képpontként vagy al képpontként 

jelennek eg. Más szóval a fényes pont egy 
olyan al képpont a ely világos arad a 
képerny n a ikor a onitor sötét intát jelenít 

eg. A fényes pont hibák típ sai.

Egy ég  vörös zöld vagy kék alképpont.
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Fekete pont hibák
A fekete pont hibák indig sötét azaz 
kikap solt  képpontként vagy al képpontként 

jelennek eg. Más szóval a fekete pont 
egy olyan al képpont a ely sötét arad a 
képerny n a ikor a onitor világos intát 
jelenít eg. A fekete pont hibák típ sai.

Képpont hibák k zelsége
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák 
a elyek egy áshoz közel vannak jobban 

észrevehet k a Philips egadja a közelségi 
határokat a hibákhoz.

Képpont hiba határok
Ahhoz hogy pi elhibák iatti garan iális 
javításra vagy serére legyen jogos lt  a Philips 
lapos onitorban lév  TFT onitorpanelen 
lév  pi el  illetve alpi el hibák szá ának eg 
kell haladnia az alábbi táblázatokban szerepl  
küszöbértéket.

F YES K PPO T HIBÁK ELFOGADHAT  S I T
1 világító alpi el 3
2 egy ás elletti világító alpi el 1
3 egy ás elletti egvilágító alpi el (egy fehér pi el)
Két fényes képponthiba közötti távolság 1   vagy több
Minden fajtáj  fényes képpon t hiba összesen 3
FEKETE K PPO T HIBÁK ELFOGADHAT  S I T
1 sötét alpi el  vagy kevesebb
2 egy ás elletti sötét alpi el 2 vagy kevesebb
3 egy ás elletti sötét alpi el
Távolság két fekete ponthiba között 1   vagy több
Mindenfajta fekete ponthiba  vagy kevesebb

SS ES K PPO T HIBA ELFOGADHAT  S I T
Mindenfajta világos képpont hiba  vagy kevesebb

 Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egy ás elletti alpi el hiba  1 ponthiba
2. Ez a onitor egfelel az ISO9241 3 7 el írásainak. I. osztály  ko patibilitás. (ISO9241 3 7 

Ergonó iai el írások ele zések és egfelel ségi teszt ódszerek elektronik s egjelenít khöz)
3. Az ISO9241 3 7 a korábban ISO134 6 néven is ert és az International Organisation for 

Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le 2 8 11 13.
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7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az n térségre érvényes garan iális fedezettel és a további tá ogatási igényekkel kap solatos 
részletekért látogassa eg a www.philips. o s pport weboldalt. Az alábbi látható helyi Philips 
ügyfélszolgálati szá on is felveheti a kap solatot.

Elérhet ségi adatok a Y GAT-E R PA térségre vonatkozóan
Ország CSP Forró drót szám Ár yitvatartási id
A stria TS 43 81  2 6  7 Mon to Fri  9a   6p
Belgi  E are 32 78 2 8 1  6 Mon to Fri  9a   6p

ypr s Al an 8  92 2 6 Free of harge Mon to Fri  9a   6p
en ark Info are 4  3 2  8761 o al all tariff Mon to Fri  9a   6p

Finland Info are 3 8 9 229  19 8 o al all tariff Mon to Fri  9a   6p
Fran e Mainteq 33 82161 16 8  9 Mon to Fri  9a   6p
Ger any TS 49 18 3 386 8 3  9 Mon to Fri  9a   6p
Gree e Al an 3  8  3122 1223 Free of harge Mon to Fri  9a   6p
Ireland elesti a 3 3 1 6 1 1161 o al all tariff Mon to Fri  8a   p
Italy Anovo Italy 39 84  32  41  8 Mon to Fri  9a   6p

e bo rg E are 3 2 26 84 3  o al all tariff Mon to Fri  9a   6p
Netherlands E are 31 9  4  63  1 Mon to Fri  9a   6p
Norway Info are 47 227  82 o al all tariff Mon to Fri  9a   6p
Poland MSI 48 223491 o al all tariff Mon to Fri  9a   6p
Port gal Mainteq 8  78  9 2 Free of harge Mon to Fri  8a   p
Spain Mainteq 34 9 2 888 78  1 Mon to Fri  9a   6p
Sweden Info are 46 8 632 16 o al all tariff Mon to Fri  9a   6p
Switzerland ANOVO H 41 2 231  2116 o al all tariff Mon to Fri  9a   6p
United Kingdo elesti a 44 2 7 949 69 o al all tariff Mon to Fri  8a   p
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K P- S KELET-E R PAI térség elérhet ségei

Ország Hívók zpont CSP Ügyfélszolgálati telefonszám

Belar s N A IBA 37  17 217 3386 
37  17 217 3389

B lgaria N A AN Servi e 3 9 2 96  236
roatia N A M  Servi e td 38  ( 1) 64  1111
ze h ep. N A As pport 42  272 188 3

Estonia N A FUJITSU 372 6 199 (General) 
372 6 19972(workshop)

Georgia N A Esabi 99  322 91 34 71

H ngary N A Pro  Servi e 36 1 814 8 8 (General) 
36 1814 8 6 (For AO Philips only)

Kazakhstan N A lassi  Servi e I.I. . 7 727 3 97 1

atvia N A Servi eNet V 371 6746 399
371 2726 399

ith ania N A UAB Servi enet 37  37 4 16 (general) 
37  74 88 (for Philips)

Ma edonia N A AM 389 2 312 97
Moldova N A o el 37322224 3

o ania N A Skin 4  21 21 1969
ssia N A PS 7 (49 ) 64  6746

Serbia&Montenegro N A Ki  Te  d.o.o. 381 11 2  7  684
Slovakia N A atalan Servi e 421 2 492 71
Slovenia N A P  H.and 386 1 3  8 24
the rep bli  of Belar s N A Servi eBy  37  17 284 2 3
T rkey N A Te pro 9  212 444 4 832 

Ukraine
N A Topaz 38 44 2  64 9
N A o el 38  62744422

Elérhet ségi adatok a LATI -AMERIKAI térségre vonatkozóan

Ország Hívók zpont Ügyfélszolgálati telefonszám
Brazil

Ver ont 
8 72 41 1

Argentina 8  333  8 6

Elérhet ségi adatok Kínára vonatkozóan

Ország Hívóközpont Ügyfélszolgálati telefonszám
China PCCW Limited 4008 800 008
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Elérhet ségi adatok S AK-AMERIKÁRA vonatkozóan

Ország Hívóközpont Ügyfélszolgálati telefonszám

U.S.A. EPI - e-center (877) 835-1838

Canada EPI - e-center (800) 479-6696

Elérhet ségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan

Ország ASP Ügyfélszolgálati 
telefonszám yitvatartási id

A stralia AGOS NET O K 
PTY T 13  36  386 Mon. Fri. 9 a 3 p

New ealand Vis al Gro p td. 8  6 7447 Mon. Fri. 8 3 a 3 p

Hong Kong 
Ma a

o pany S art Pi els 
Te hnology td.

Hong Kong 
Tel  8 2 2619 9639 
Ma a  
Tel  (8 3) 8 987

Mon. Fri. 9 a 6 p   
Sat. 9 a 1 p

India E INGTON IN IA 
T

Tel  1 8  42  6396 
SMS PHI IPS to 6677 Mon. Fri. 9 a 3 p

Indonesia
PT. O MI  
SE VISIN O 
PE KASA

62 21 4 8 9 86 
( sto er Hotline) 

62 8888 1 9 86 
( sto er Hotline)

Mon. Th . 8 3 12  13
17 3   
Fri. 8 3 11 3  13 17 3

Korea Alphas an isplays In 1661 3 Mon. Fri. 9 a 3 p  
Sat. 9 a 1 p

Malaysia ogi  Sdn Bhd 6 3 1 2 3336 Mon. Fri. 8 1 a p  
Sat. 8 3 a 12 3 a

Pakistan TVONI S Pakistan 92 213 6 3 1 S n. Th . 1 a 6 p

Singapore

Philips Ele troni s 
Singapore Pte td 
(Philips ons er are 

enter)

(6 ) 6882 3966 Mon. Fri. 9 a 6 p  
Sat. 9 a 1 p

Taiwan FETE . O 8 231 99 Mon. Fri. 9   18

Thailand A is o p ter Syste  
o.  td. (662) 934 498 Mon. Fri. 8 3 a 3 p

So th Afri a o p ter epair 
Te hnologies 11  262 3 86 Mon.  Fri. 8 a p

Israel Eastroni s T 1 8 67 S n. Th . 8 18  

Vietna
FPT Servi e Infor ati  

o pany td.  Ho hi 
Minh ity Bran h

84 8 38248 7 
Ho hi Minh ity 

84 113. 62666 
anang ity 
84 113. 62666 
an tho Provin e

Mon. Fri. 8 12  13 3 17 3  
Sat. 8 12
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Philippines EA Global S pply 
hain Sol tions In . ( 2) 6 7777 63 94 6 Mon. Fri. 8 3 a 3 p

Ar enia 
Azerbaijan 
Georgia 
Kyrgyzstan 
Tajikistan

Firebird servi e entre 97 14 8837911 S n. Th . 9   18

Uzbekistan Soniko Pl s Private 
Enterprise td 99871 27846 Mon. Fri. 9   18

T rk enistan Te hnostar Servi e 
entre (99312) 46 733 46 9 7 Mon. Fri. 9   18

Japan 0120-060-530 Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
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8. Hibaelhárítás és GYIK

8.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható 
problé ákkal foglalkozik. Ha a problé a 
továbbra is fennáll  lépjen kap solatba a Philips 
ügyfélszolgálat képvisel jével.

 Általános problémák

incs kép A bekapcsolt állapotot jelz  LED 
nem világít
 Gy z djön eg arról  hogy egfelel en 

satlakozik a hálózati tápkábel a onitor 
hát ljához illetve a hálózati konnektorhoz.

 El ször gy z djön eg arról  hogy a 
onitor elején lév  üze kap solót go b 

OFF (KI) helyzetben van ajd nyo ja eg 
hogy ON (BE) helyzetben legyen.

incs kép A bekapcsolt állapotot jelz  LED 
fehér szín
 Gy z djön eg arról  hogy a szá ítógép 

be van kap solva.
 Gy z djön eg arról  hogy a jelkábel 

egfelel en satlakozik a szá ítógéphez.
 Gy z djön eg arról  hogy a onitor 

videokábelének d gójában egyik érintkez t  
se  görbült el. A ennyiben igen javítsa 

eg vagy serélje ki a kábelt.
 Elképzelhet  hogy az Energiatakarékos 

f nk ió aktív

A képerny n a k vetkez  üzenet látható

Attention

Check cable connection

 Gy z djön eg arról  hogy a onitor 
videokábele egfelel en satlakozik a 
szá ítógéphez. (Kérjük olvassa el a Gyors 
telepítési t tatót is).

 Ellen rizze  ne  görbült e el egyik 
érintkez  se  a onitorkábelben.

 Gy z djön eg arról  hogy a szá ítógép 
be van kap solva.

Az A TO gomb nem m k dik
 Az a to f nk ió kizárólag VGA Analog 

(VGA analóg) ódban ködik. Ha az 
ered ény ne  elfogadható az OS  

enüben elvégezheti a kézi beállításokat.

 Megjegyzés
Az A to f nk ió ne  alkal azható VI igital 
( VI digitális) ódban ivel ne  szükséges.

Füst vagy szikra látható jelei
 Ne hajtson végre se iféle hibaelhárítást
 A biztonság érdekében azonnal h zza 

ki a onitor hálózati satlakozóját a 
d gaszolóaljzatból.

 Azonnal lépjen kap solatba a Philips 
ügyfélszolgálati képvisel jével.

 Képproblémák

A kép nincs k zépen
 Állítsa be a kép helyzetét az OS  

f enüjében lev  A to  ele  segítségével.
 Állítsa be a kép helyzetét az OS  F  

kezel szervek Set p (Beállítás) enüpontja 
Phase lo k (Fázis Órajel) ele ének 
segítségével. Ez sak VGA ódban ködik.

A kép remeg a képerny n
 Gy z djön eg arról  hogy a jelkábel 

egfelel en satlakozik a grafik skártyához 
vagy a P hez.

Függ leges vibrálás tapasztalható

 Állítsa be a kép helyzetét az OS  
f enüjében lev  A to  ele  segítségével.

 Szüntesse eg a függ leges sávokat az 
OS  F  kezel szervek Set p (Beállítás) 

enüpontja Phase lo k (Fázis Órajel) 
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ele ének segítségével. Ez sak VGA 
ódban ködik.

Vízszintes vibrálás tapasztalható

 Állítsa be a kép helyzetét az OS  
f enüjében lev  A to  ele  segítségével.

 Szüntesse eg a függ leges sávokat az 
OS  F  kezel szervek Set p (Beállítás) 

enüpontja Phase lo k (Fázis Órajel) 
ele ének segítségével. Ez sak VGA 

ódban ködik.

A kép homályosnak  halványnak vagy t l 
s tétnek t nik
 Az OS  segítségével állítsa be a 

kontrasztot és a fényer t.

Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép” 
tünetei nem sz nnek meg, miután kikapcsolják 
a monitort.
 Ha az onitor hossz  ideig állóképet 

vagy ozd latlan tartal at jelenít eg a 
kép beéghet  a it tóképnek  illetve 
szelle képnek  is neveznek. A beégés  
tókép  vagy szelle kép  jól is ert 

jelenség az  panel te hnológiában. 
Az esetek többségében a beégett  kép 

tókép  vagy szelle kép  folya atosan 
elt nik egy adott id  elteltével  ha 
kikap solják a onitort.

 Mindig aktiváljon egy ozgó képerny véd  
progra ot ha a onitort rizetlenül hagyja.

 Mindig aktiváljon egy rendszeres 
képfrissít  alkal azást  ha az onitor 

ozd latlan tartal at jelenít eg.
 Képerny véd  vagy rendszeres képfrissít  

alkal azás aktiválásának ell zése 
esetén a s lyos beégés  tókép  vagy 
szelle kép  tünetei ne  sz nnek eg és 

ne  javíthatók. Ilyen kárra ne  vonatkozik 
a garan ia.

A kép torznak t nik. A sz veg életlen.
 Állítsa be a P  egjelenítési felbontását 

a onitor ajánlott natív felbontásának 
egfelel en.

ld, v r s, kék, s tét vagy fehér képpontok 
jelennek meg a képerny n
 A aradó képpontok a odern 

folyadékkristályos te hnológia nor ális 
velejárói. További részletekért lásd a 
képpontokra vonatkozó szabályzatot.

A „bekapcsolt állapotot jelz ” lámpa fénye t l 
er s, és zavaró.
 A bekap solt állapotot  jelz  fényt az 

OS  F  kezel szervek Set p (Beállítás) 
enüpontja power E  (bekap solt 

állapotot jelz  E ) ele ének segítségével 
állíthatja be.

További infor á iókért olvassa el a Fogyasztói 
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kap solatba 
a Philips ügyfélszolgálati nkatársával.

8.2 SmartControl Premium GYIK

K1. Ha a monitort másik PC-hez 
csatlakoztatom, a SmartControl 
Premium használhatatlanná válik. Mit 
tegyek

Válasz  Indítsa jra a P t  és nézze 
eg ködik e a S art ontrol 

Pre i . A ennyiben ne  el kell 
távolítania ajd jra kell telepítenie a 
S art ontrol Pre i  progra ot 
hogy eggy z djön a egfelel  
eszköz eghajtó telepítését illet en.

K2. A SmartControl Premium eleinte 
megfelel en m k dik, de valami miatt 
ez nem tart sokáig és elromlik. Mit 
tehetek

Válasz  Ha az alábbi intézkedéseket tette  
akkor elképzelhet  hogy a onitor 
illeszt progra ját jra kell telepíteni.

 Grafik s vezérl kártya seréje
 Videó illeszt progra frissítése
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 Az operá iós rendszeren végzett 
tevékenység pl. szerviz so ag vagy javítás 
telepítése

 A indows Update f ttatása és onitor  
illetve videó illeszt progra  frissítése

 A indows t gy indították el  hogy a 
onitor ki volt kap solva vagy ne  volt 

satlakoztatva.
 Ennek kiderítéséhez a jobb egérgo bbal 

kattintson a My o p ter (Sajátgép) 
ele re  ajd kattintson a Properties 
(T lajdonságok)  Hardware (Hardver)  

evi e Manager (Eszközkezel ) ele re.
 Ha a Pl g and Play Monitor  tételt látja 

a Monitor alatt  akkor jra kell telepítenie. 
Egyszer en távolítsa el a S art ontrol 
Pre i  progra ot és telepítse jra.

K3. A SmartControl Premium telepítése 
és a SmartControl Premium fülre 
kattintás után semmi sem jelenik meg 
egy ideig, illetve meghibásodást jelz  
üzenet olvasható. Mi t rtént

Válasz  ehet hogy a gra k s vezérl kártyájának 
lapkakészlete ne  ko patibilis a 
S art ontrol Pre i  progra al. 
Ha az n gra k s vezérl kártyjája 
a fent e lített árkák közük való 
próbálja eg letölteni a legfrissebb 
gra k s kártya illeszt progra ot a 

egfelel  ég weboldaláról. Telepítse 
az illeszt progra ot. Távolítsa el a 
S art ontrol Pre i  progra ot és 
telepítse is ét jra.
Ha ez tán se  ködik akkor sajnálj k  
a gra k s vezérl kártya ne  tá ogatott. 
Kérjük gyelje a Philips weboldalát 
a rendelkezésre álló S art ontrol 
Pre i  illeszt progra frissítéseket 
illet en.

K4. Ha a Product Information 
Termékinformációk  elemre kattintok, 

csupán részleges információk jelennek 
meg. Mi t rtént

Válasz  ehet hogy a gra k s vezérl kártyája 
illeszt progra jának ne  a legfrissebb 

változatát használja  a ely teljesen 
tá ogatja a I satolót. Kérjük 
töltse le a legfrissebb illeszt progra ot 
a gra k skártyához a egfelel  
ég weboldaláról. Telepítse az 

illeszt progra ot. Távolítsa el a 
S art ontrol Pre i  progra ot és 
telepítse is ét jra.

Attention

Theft Deterence is Enabled

K5. Elfelejtettem a Theft Deterrence 
Lopás elleni  funkció PI -kódját. Mit 

tehetek ilyenkor
Válasz  A Philips Szervizközpontnak jogában áll 

indokolt azonosítási és engedélyezési 
adatokat kérni  hogy lehet ségében 
álljon azonosítani a onitor t lajdonosát.

8.3 Általános GYIK

K1 Amikor üzembe helyezem a monitort, 
mi a teend , ha a képerny n a 
Cannot display this video mode” 

em jeleníthet  meg ez a videó mód  
üzenet látható

Válasz  A monitor ajánlott felbontása  128  x 
1 24 6  Hz.

 H zza ki a kábeleket ajd satlakoztassa a 
P t a korábban használt onitorhoz.

 A indows Start enüben jelölje 
ki a Settings (Beállítások) ontrol 
Panel (Vezérl p lt) ele et. A ontrol 
Panel (Vezérl p lt) ablakban jelölje 
ki a Megjelenít  ikont. A Megjelenít  
vezérl panelben jelölje ki a Settings  
(Beállítások) fület. A beállítások fülön a 
desktop area  (asztal területe) panelben 
ozgassa a s szkát 128   1 24 képpont 

értékre.
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 Nyissa eg az Advan ed Properties  
(Spe iális t lajdonságok) fület  állítsa a 
képfrissítést 6  Hz re  ajd kattintson az 
OK go bra.

 Indítsa jra a szá ítógépet és is ételje 
eg a 2. és 3. lépést hogy eggy z djön a 

P  beállítása 128   1 24 képpont 6  Hz 
képfrissítés ellett.

 Állítsa le a szá ítógépet válassza le a régi 
onitort  ajd satlakoztassa jra a Philips 

 onitort.
 Kap solja be a onitort  ajd a P t.

K2 Mi az LCD monitor ajánlott 
képfrissítési sebessége

Válasz  Az  onitorok ajánlott képfrissítési 
sebessége 6  Hz. Bár ilyen képerny n 

egjelen  zavar esetén beállíthatja 7  
Hz re  hogy eggy z dön egsz nt a 
zavar.

K3 Mire valók a CD-ROM-on található 
.inf és .icm kiterjesztés  fájlok  
Hogyan telepítem az .inf és .icm  
illeszt programokat

Válasz  Ezek a onitor illeszt progra jait 
tartal azó fájlok. Kövesse a 
használati tasítás tatását az 
illeszt progra ok telepítéséhez. A 

onitor els  telepítése alkal ával a 
szá ítógép esetleg kérheti a onitor 
illeszt progra jait (.inf és .i  fájlokat) 
illetve az ezeket tartal azó le ezt. 
Kövesse az tasításokat és helyezze be 
a so agban lév  OM le ezt. 
A onitor illeszt progra jai (.inf és 
.i  kiterjesztés  fájlok) a to atik san 
telepítésre kerülnek.

K4 Hogyan állíthatom át a felbontást
Válasz  Az n videokártyája gra k s 

illeszt progra ja és onitorja együtt 
határozzák eg a rendelkezésre 
álló felbontást. A kívánt felbontást a 

indows® ontrol Panel (Vezérl p lt) 
isplay properties  (Megjelenítés 

t lajdonságai) panel segítségével 
választhatja ki.

K5 Mi t rténik, ha eltévedek a monitor 
beállítása k zben az OSD-ben

Válasz  Egyszer en nyo ja eg az OK go bot 
ajd válassza a eset  (Alaphelyzet) 

pontot az összes gyári beállítás 
el hívásához.

K6 Ellenáll-e az LCD képerny  a 
karcolódásnak

Válasz  Általánosságban javasolt óvni a 
panel felületét a t lzott üt dést l 
és egvédeni az éles illetve to pa 
tárgyaktól. A onitor kezelése közben 
gy z djön eg arról  hogy ne  
gyakorol nyo ást a panel felületére. Ez 
befolyásolhatja a garan iális feltételeket.

K7 Hogyan tisztítsam az LCD felületét
Válasz  Általános tisztításhoz tiszta p ha 

törl rongyot használjon. Az alaposabb 
tisztításhoz izopropil alkoholt használjon. 
Soha ne használjon oldószereket int 
példá l etil alkoholt  a etont he ánt stb.

K8  Tudom-e módosítani a monitorom 
színbeállítását

Válasz: Igen az alábbi eljárással az OS  
enüben ódosítani t dja a 

színbeállítást

 Nyo ja eg az OK  go bot az 
OS  (On S reen isplay – képerny n 

egjelen ) enü egjelenítéséhez
 Nyo ja eg a own Arrow  ( efelé 

nyíl) go bot a olor  (Szín) lehet ség 
kiválasztásához ajd nyo ja eg az OK  
go bot hogy belépjen a színbeállításba. Az 
alábbi háro  beállítás áll rendelkezésre.
1. olor Te perat re (Szính érséklet)  

a hat beállítás a következ  K 
6 K 7 K 82 K 93 K és 11 K. 
Az K tarto ányban a panel 

elegnek t nik vörösesfehér tón ssal  
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íg a 11 K szính érséklet hideg 
kékesfehér tón st ad .

2. s GB Ez egy szabvány a ely a 
színek egfelel  seréjét biztosítja 
különböz  eszközök között (pl. 
digitális fényképez gépek onitorok 
nyo tatók lapolvasók stb.)

3. User e ne (Felhasználó által 
de niált)  A felhasználó tetszése szerint 
kiválaszthatja a beállítást a vörös zöld és 
kék szín ódosításával.

 Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kis gárzott fény színének 

értéke. Ez az érték abszol t skálán fejezhet  
ki  (Kelvin fokban). Ala sonyabb h érsékleten 
példá l 2 4 Kelvin fokon a tárgy vörös íg 

agasabb h érsékleten példá l 93  Kelvin 
fokon kék. A se leges szính érséklet 6 4 
Kelvin fokon fehér.

K  Csatlakoztathatom-e az LCD-monitort 
bármilyen PC-hez, munkaállomáshoz 
vagy Mac-hez

Válasz: Igen. Vala ennyi Philips  onitor 
ko patibilis a szabvány P kkel  
Ma ekkel és nkaállo ásokkal. 
El ford lhat  hogy kábeladapter 
szükséges Ma  szá ítógéphez 
történ  satlakozás esetén. További 
tájékoztatásért kérjük lépjen kap solatba 
a Philips értékesítési képvisel vel.

K1  Támogatják-e a Philips LCD monitorok 
a Plug-and-Play szabványt

Válasz: Igen a onitorok ko patibilisek a Pl g
and Play szabvánnyal a indows 8 7
Vista P NT vala int Ma  OS  és 
in  operá iós rendszerek esetében

K11 Mi a képállandósulás, beégés, utókép 
vagy szellemkép az LCD paneleken

Válasz  Ha az onitor hossz  ideig 
állóképet vagy ozd latlan tartal at 
jelenít eg a kép beéghet  a it 

tóképnek  illetve szelle képnek  is 

neveznek. A beégés  tókép  vagy 
szelle kép  jól is ert jelenség az 

 panel te hnológiában. Az esetek 
többségében a beégett  kép tókép  
vagy szelle kép  folya atosan elt nik 
egy adott id  elteltével  ha kikap solják 
a onitort.
Mindig aktiváljon egy ozgó 
képerny véd  progra ot ha a 

onitort rizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres 
képfrissít  alkal azást  ha az 

onitor ozd latlan tartal at jelenít 
eg.

 Figyelem
Képerny véd  vagy rendszeres képfrissít  
alkal azás aktiválásának ell zése esetén a 
s lyos beégés  tókép  vagy szelle kép  
tünetei ne  sz nnek eg és ne  javíthatók. 
Ilyen kárra ne  vonatkozik a garan ia.

K12 Miért nem éles a sz veg a 
megjelenít n, és miért sz gletesek a 
bet k rajta

Válasz  A  onitor opti ális teljesít ényét 
saját felbontása azaz 128   1 24 
képpont és 6  Hz képfrissítés ellett 
ny jtja. A lehet  legjobb kép in ség 
érdekében ezt a felbontást használja.
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