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1. Fontos

 Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)

1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips monitort használja.
$PRQLWRUKDV]QiODWDHOŉWWV]iQMRQLGŉWH
felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv
fontos információkat és megjegyzéseket
WDUWDOPD]DPRQLWRUNH]HOpVpUŉO

 1HWHJ\HNLDPRQLWRUWHUŉVUH]JpVQHNYDJ\
WŉGpVQHNPťN|GpVN|]EHQ
 A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
PťN|GpVLOOHWYHV]iOOtWiVN|]EHQ
Karbantartás

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a
NpV]OpNHWUHQGHOWHWpVpQHNPHJIHOHOŉFpOUD
KDV]QiOWiNDKDV]QiODWLXWDVtWiVQDNPHJIHOHOŉHQ
és a tulajdonos bemutatja az eredeti számlát
vagy készpénzes nyugtát, amelyen szerepel a
vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus neve és
a készülék gyártási száma.

 Hogy megóvja a monitort az esetleges
VpUOpVWŉOQHQ\RPMDHUŉVHQD]/&'SDQHO
felületét. A monitor mozgatása közben az
emeléshez mindig a keretet fogja meg. Soha
QHHPHOMHIHODPRQLWRUW~J\KRJ\D]/&'
panelra teszi a kezét vagy ujját.

1.1 %L]WRQViJyYLQWp]NHGpVHNpV
karbantartás

 Húzza ki a monitor tápkábelét, ha hosszabb
ideig nem fogja használni.

Figyelmeztetések
$MHOHQGRNXPHQWiFLyWyOHOWpUŉHOMiUiVRN
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.

 Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé
QHGYHVNHQGŉYHONHOOPHJWLV]WtWDQLD$
NpSHUQ\ŉIHOOHWpWV]iUD]UXKiYDOOHOHKHW
törölni, ha a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket, mint például alkoholt vagy
ammónia alapú folyadékokat a monitor
tisztítására.

Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat,
amikor a monitort beköti és használja.
0ťN|GpVN|]EHQ
 Tartsa a monitort távol a közvetlen
QDSIpQ\WŉOD]LJHQHUŉVIpQ\IRUUiVRNWyOpV
HJ\pEKŉIRUUiVRNWyO$]LO\HQN|UQ\H]HWQHN
YDOyNLWpWHODPRQLWRUHOV]tQH]ŉGpVpWpV
rongálódását eredményezheti.

 Az áramütés és a készülék maradandó
NiURVRGiViQDNNRFNi]DWiWHONHUOHQGŉ
QHWHJ\HNLDPRQLWRUSRUHVŉYt]LOOHWYH
túlzottan nedves környezet hatásának.
 Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal
W|U|OMHOHV]iUD]NHQGŉYHO

 7iYROtWVDHODPRQLWRUN|]HOpEŉOD]RO\DQ
WiUJ\DNDWDPHO\HNDV]HOOŉ]ŉQ\tOiVRNED
eshetnek, illetve megakadályozhatják
a monitor elektronikus alkatrészeinek
PHJIHOHOŉV]HOOŉ]pVpW

 Ha a monitor belsejébe idegen anyag vagy
víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és húzza
ki a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa el az
idegen anyagot, illetve vizet, majd szállítsa a
monitort a márkaszervizbe.

 1H]iUMDHODNiYDV]HOOŉ]ŉQ\tOiVDLW
 $PRQLWRUHOKHO\H]pVHHOŉWWJ\ŉ]ŉGM|Q
meg arról, hogy a tápkábel és a konnektor
N|QQ\HQHOpUKHWŉHN

 1HWiUROMDYDJ\KDV]QiOMDDPRQLWRUWKŉ
közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg
hatásának kitett helyen.

 Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja
NLDPHJIHOHOŉPťN|GpVpUGHNpEHQYiUMRQ
PiVRGSHUFLJPLHOŉWW~MUDFVDWODNR]WDWQiD
hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.

 A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjük, olyan helyen használja a
PRQLWRUWDPHO\D]DOiEELKŉPpUVpNOHWpV
SiUDWDUWDORPWDUWRPiQ\EDHVLN
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 +ŉPpUVpNOHW&)

1.2 .LHJpV]tWŉPHJMHJ\]pVHN

 3iUDWDUWDORPUHODWtY
páratartalom

$N|YHWNH]ŉDOIHMH]HWHND]HJ\HVQHP]HWL
NRQYHQFLyNDWWDUWDOPD]]iNPHO\HNHWÀJ\HOHPEH
kell venni a terméknél.

Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban

0HJMHJ\]pVHNÀJ\HOHPIHOKtYiVRN
ÀJ\HOPH]WHWpVHN

 0LQGLJDNWLYiOMRQHJ\PR]JyNpSHUQ\ŉYpGŉ
SURJUDPRWKDDPRQLWRUWŉUL]HWOHQOKDJ\MD
0LQGLJDNWLYiOMRQHJ\UHQGV]HUHVNpSIULVVtWŉ
alkalmazást, ha a monitor mozdulatlan
WDUWDOPDWMHOHQtWPHJ+DD]/&'PRQLWRU
hosszú ideig állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek.

Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér
YDJ\GŉOWEHWťYHOLVNLQ\RPWDWKDWy(]HND
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat
YDJ\ÀJ\HOPH]WHWpVHNHWWDUWDOPD]QDN(]HND
N|YHWNH]ŉHN
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja
használni számítógépét.

 A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
MyOLVPHUWMHOHQVpJD]/&'SDQHO
technológiában. Az esetek többségében a
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép”
IRO\DPDWRVDQHOWťQLNHJ\DGRWWLGŉ
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.

Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.

Figyelem
.pSHUQ\ŉYpGŉYDJ\UHQGV]HUHVNpSIULVVtWŉ
DONDOPD]iVDNWLYiOiViQDNPHOOŉ]pVHHVHWpQD
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
WQHWHLQHPV]ťQQHNPHJpVQHPMDYtWKDWyN
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.

Figyelem
(]D]LNRQYHV]pO\KHO\]HWUHKtYMDIHODÀJ\HOPHW
és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el
a problémát.

Szerviz

1pKiQ\ÀJ\HOPH]WHWpVPiVIRUPiEDQLV
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik
ŉNHWLNRQRN,O\HQHVHWWHNEHQDÀJ\HOPH]WHWpV
VSHFLiOLVIRUPiWXPiWN|WHOH]ŉHQMHOH]]N

 A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
 Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges dokumentumra
van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a
KHO\LPiUNDV]HUYL]]HO /iVGDÅ)RJ\DV]WyL
,QIRUPiFLyV.|]SRQWµFtPťIHMH]HWHW
 A szállítással kapcsolatos információkért
OiVGDÅ0ťV]DNLDGDWRNµFtPťIHMH]HWHW
 Soha ne hagyja a monitort közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
Megjegyzés
/pSMHQNDSFVRODWEDV]HUYL]WHFKQLNXVVDOKDD
PRQLWRUQHPPťN|GLNPHJIHOHOŉHQLOOHWYHKD
nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen,
ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.
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Taking back/Recycling Information for
Customers

1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése

Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.

(OHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVEHUHQGH]pVHN
KXOODGpNDL :(((

From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
3KLOLSVHQGRIOLIHPDQDJHPHQWSULPDULO\HQWDLOV
SDUWLFLSDWLRQLQQDWLRQDOWDNHEDFNLQLWLDWLYHV
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
(QYLURQPHQWDO/DZVDQGWDNLQJEDFNSURJUDP
with the contractor company.

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC 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
\RXUORFDOJRYHUQPHQWRIÀFHWKHZDVWHGLVSRVDO
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
KWWSZZZSKLOLSVFRPVLWHVSKLOLSVJOREDO
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page

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.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
3OHDVHÀQGRXWDERXWWKHORFDOUHJXODWLRQVRQ
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
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A talp felszerelése

2. A monitor beállítása

1. +HO\H]]HDPRQLWRUWDNLMHO]ŉSDQHOOHOOHIHOp
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
PHJNDUFROMDYDJ\PHJVpUWVHDNLMHO]ŉW

2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma

19S4

2. Fogja meg a talpat mindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse a talpat az oszlopra
J\HOYHDUUDKRJ\DKiURPYH]HWŉFVDS
DPHJIHOHOŉO\XNDNEDLOOHV]NHGMHQ

user s manual
使用产品前请阅读使用说明

2013

保留备用

(2) 8MMDOK~]]DPHJDWDOSDOMiQOpYŉFVDYDUW
hogy a talpat szorosan az oszlophoz
rögzítse.

$XGLy RSFLRQiOLV

2

9*$ RSFLRQiOLV

1

4

Csatlakoztatás a PC-hez

2.2 A monitor kezelése
 $NH]HOŉJRPERNOHtUiVD

5 4

3

2

1

6
3
2
4
5

1 Kensington lopásgátló zár
2 VGA bemenet
3 DVI bemenet (opcionális)
4 $XGLyEHPHQHW 6/$
5 Tápfeszültség bemenet

19S4LA

6 )OKDOOJDWyFVDWODNR]y 6/$

3

Csatlakoztatás a számítógéphez
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati tápkábelt
DPRQLWRUKiWXOMiQOpYŉDOM]DWKR]

7 6

2. Kapcsolják ki a számítógépet, és húzzák ki
csatlakozóját az áramforrásból.

5

4

2

1

4

2

1

19S4LS

3. Csatlakoztassa a monitor jelkábelét
DV]iPtWyJpSKiWXOMiQOpYŉYLGHy
csatlakozóhoz.

3

4. Csatlakoztassa számítógépét és monitorját
egy közeli aljzatba.

7 6

5. Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
Ha a monitor képet jelenít meg, a telepítés
kész.

5

$PRQLWRUWiSIHV]OWVpJpQHNEH
illetve kikapcsolása.
Az OSD menü elérése.
$]26'EHiOOtWiVPHJHUŉVtWpVH
Az OSD menü beállítása.
A SmartPower szintszabályozás
kiválasztása.
$KDQJHUŉEHiOOtWiVD
ÉOOtWVDEHDIpQ\HUŉW
9LVV]DOpSpVD]HOŉ]ŉ26'
szintre.
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SmartImage gyorsgomb. Hat
]HPPyGN|]OYiODV]WKDW
2IÀFH ,URGD 3KRWR )RWyN 
Movie (Filmek), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos) és Off
(Kikapcsolva).

6

Az OSD menü leírása

Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja
UHIHUHQFLiQDNDPLNRUNpVŉEEV]HUHWQH
módosításokat végezni.

0LD]DNpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉPHQ 26' "
9DODPHQQ\L3KLOLSV/&'PRQLWRUUHQGHONH]LN
NpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉ 26' PHQYHO
/HKHWŉYpWHV]LDYpJIHOKDV]QiOyV]iPiUDD
NpSHUQ\ŉWHOMHVtWPpQ\pQHNEHiOOtWiViWLOOHWYHD
monitorok funkcióinak közvetlen kiválasztását
DNpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉXWDVtWiVDEODNEDQ
Az alábbiakban látható egy felhasználóbarát
NpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉNH]HOŉIHOOHW
,QSXW

Main menu
Input

Sub menu
VGA

VGA

DVI(Optional)
Picture

'9,

Audio

3LFWXUH

Brightness

0~100

Contrast

0~100

50

SmartContrast

On, Off

Off

Gamma

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

2.2

Volume

0~100

80

Mute

On, Off

Off

100

(19S4LA)
Color

$XGLR

Color Temperature

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

6500K

sRGB
&RORU

User Define

/DQJXDJH

Green: 0~100
Blue: 0~100

100

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar, Nederlands, Português,
Português do Brazil, Polski, Русский, Svenska,
Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, ࿒፩ၭ,
繁體中文, 日本語, 한국어

OSD Settings

Horizontal

0~100

50

Vertical

0~100

50

Transparency

Off, 1, 2, 3, 4

Off

OSD Time Out

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

20s

Setup

English

Auto
H.Position

0~100

V.Position

0~100

Phase

0~100

Clock

0~100

Resolution Notification

On, Off

On

Reset

Yes, No

No

Information

7

100
100

Language

$ODSLQIRUPiFLyNpVHJ\V]HUť~WPXWDWiVRND]
LUiQ\tWyELOOHQW\ťNK|]
A fenti OSD menüben megnyomhatja a
JRPERNDWDNHUHWHOŉODSMiQDNXU]RU
mozgatásához, vagy az OK gombot a választás,
LOOHWYHPyGRVtWiVPHJHUŉVtWpVpKH]

Red: 0~100

2. A monitor beállítása

Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A monitor optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 1280 × 1024 képpont és 60
Hz képfrissítés mellett nyújtja. Ha a monitort
HWWŉOHOWpUŉIHOERQWiVPHOOHWWNDSFVROMiN
EHÀJ\HOPH]WHWŉ]HQHWMHOHQLNPHJD
NpSHUQ\ŉQUse 1280 × 1024 @ 60 Hz
for best results (Használja az 1280 × 1024
NpSSRQWIHOERQWiVW+]HVNpSIULVVtWpV
mellett a legjobb eredmény érdekében).
$VDMiWIHOERQWiVUDYRQDWNR]yÀJ\HOPH]WHWpV
kikapcsolható az OSD (On Screen Display)
menü Beállítás menütételében.
Fizikai funkció
'|QWKHWŉVpJ

20
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3. 7iYROtWVDHODSiQWIHGHOHWU|J]tWŉFVDYDURNDW

2.3 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
0LHOŉWWHONH]GHQpV]pWV]HUHOQLDPRQLWRUWDOSDW
kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a
megrongálódás és sérülés minden formáját.
1. +HO\H]]HDPRQLWRUWDNLMHO]ŉSDQHOOHOOHIHOp
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
PHJNDUFROMDYDJ\PHJVpUWVHDNLMHO]ŉW

4. A talpszerelvény eltávolítása.

2. $SiQWIHGpOEŉOWiYROtWVDHODQpJ\P\ODU
GXJyWHJ\ODSRVIHMťFVDYDUK~]yVHJtWVpJpYHO

Megjegyzés
(]DPRQLWRU[PPHVU|J]tWŉIHOOHWHW
fogad.

100mm
100mm

AUDIO IN
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3. Képoptimalizálás

3. Képoptimalizálás

JRPERWD]2IÀFH
2. Tartsa lenyomva a
(Iroda), Photo (Fotók), Movie (Filmek),
Game (Játék), Economy (Gazdaságos) és Off
(Kikapcsolva) közötti váltáshoz.
3. $6PDUW,PDJHNpSHUQ\ŉNLMHO]pV
PiVRGSHUFLJDNpSHUQ\ŉQPDUDGLOOHWYHD]
Å2.´JRPEPHJQ\RPiViYDOLVPHJHUŉVtWKHWL
a kiválasztást.
4. Ha a SmartImage engedélyezve van, az sRGB
EHiOOtWiVLOHKHWŉVpJDXWRPDWLNXVDQOHWLOWiVUD
kerül. Az sRGB használatához le kell tiltania a
6PDUW,PDJHV]ROJiOWDWiVWDPRQLWRUHOŉODSMiQ
OpYŉ
gomb megnyomásával.
+DW]HPPyGN|]OYiODV]WKDW2IÀFH ,URGD 
Photo (Fotók), Movie (Filmek),Game (Játék),
Economy (Gazdaságos) és Off (Kikapcsolva).

3.1 SmartImage
 0LD]"
$6PDUW,PDJHHOŉUHEHiOOtWRWWpUWpNHNNHO
optimalizálja a megjelenítést a különféle
WDUWDORPQDNPHJIHOHOŉHQpVYDOyVLGŉEHQ
GLQDPLNXVDQiOOtWMDDIpQ\HUŉWNRQWUDV]WRW
V]tQKŉPpUVpNOHWHWpVpOHVVpJHW$NiUV]|YHJHV
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít meg,
YDJ\YLGHyWQp]D3KLOLSV6PDUW,PDJHQDJ\V]HUť
optimalizált teljesítményt nyújt.
 0LpUWYDQV]NVpJHPUi"
Bármilyen monitorral szemben az a kívánalom,
hogy kedvenc tartalmát optimálisan jelenítse meg.
$6PDUW,PDJHV]RIWYHUYDOyVLGŉEHQGLQDPLNXVDQ
iOOtWMDDIpQ\HUŉWNRQWUDV]WRWV]tQWpVpOHVVpJHWD
OHKHWŉOHJMREEPRQLWRUQp]pVLpOPpQ\pUGHNpEHQ

6PDUW,PDJH
2IILFH
3KRWR
0RYLH

 +RJ\DQPťN|GLN"
A SmartImage egy élenjáró Philips technológia,
DPHO\HOHP]LDNpSHUQ\ŉQPHJMHOHQtWHWWWDUWDOPDW
A SmartImage az Ön által kiválasztott üzemmód
alapján, dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
V]tQWHOtWHWWVpJpWpVpOHVVpJpWDOHKHWŉOHJMREE
PHJMHOHQtWpVpUGHNpEHQ²PLQGH]WYDOyVLGŉEHQ
egyetlen gombnyomásra.

*DPH
(FRQRP\
2II

 +RJ\DQHQJHGpO\H]HPD6PDUW,PDJH
SURJUDPRW"

1. Nyomja meg a
gombot a SmartImage
NpSHUQ\ŉPHQLQGtWiViKR]
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 2IILFH ,URGD javítja a szöveges kijelzést és
YLVV]DIRJMDDIpQ\HUŉWDMREEROYDVKDWyViJpV
DV]HPPHJHUŉOWHWpVFV|NNHQWpVHpUGHNpEHQ
(]D]]HPPyGMHOHQWŉVPpUWpNEHQMDYtWMDD]
olvashatóságot és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal, beolvasott
cikkekkel vagy egyéb általános irodai
alkalmazásokkal dolgozik.
 3KRWR )RWyN Ez a profil egyesíti a
V]tQWHOtWHWWVpJGLQDPLNXVNRQWUDV]WpV
élességjavítást, így a fotók és egyéb képek
NLHPHONHGŉWLV]WDViJJDOpVUDJ\RJyV]tQHNEHQ
jelennek meg – mindezt képzaj és fakult
színek nélkül.
 0RYLH )LOPHN $IHOHUŉVtWHWWIpQ\HUŉVVpJ
nagyobb színtelítettség, dinamikus kontraszt
és a borotvaéles kép a videók sötétebb
területein minden részletet megjelenít anélkül,
hogy a fényesebb területeken elmosná a
színeket, így dinamikus természetes értékeket
DONDOPD]DOHKHWŉOHJMREEYLGHRPHJMHOHQtWpV
érdekében.

3. Képoptimalizálás

 *DPH -iWpN Válassza ezt az üzemmódot,
KRJ\IHOJ\RUVtWVDDYiODV]LGŉWFV|NNHQWVH
DNpSHUQ\ŉQJ\RUVDQPR]JyWiUJ\DN
elmosódott körvonalát, feljavítsa a
kontrasztarányt a fényesebb és sötétebb
területeken. Ez az üzemmód nyújtja a legjobb
teljesítményt a játékok megszállottjainak.

3.3 Philips SmartControl Premium
A Philips új SmartControl Premium szoftvere
segítségével monitorját könnyedén vezérelheti
HJ\N|QQ\HQKDV]QiOKDWyNpSHUQ\ŉQPHJMHOHQŉ
JUDÀNXVNH]HOŉIHOOHWiOWDO$ERQ\ROXOWEHiOOtWiVL
folyamat már a múlté, mivel ez a felhasználóbarát
szoftver végigvezeti Önt, amikor a felbontás
ÀQRPEHiOOtWiViWV]tQNDOLEUiOiVWIi]LVyUDMHO
beállításokat, RGB fehérpont beállítást stb. végez.

 (FRQRP\ *D]GDViJRV Ebben az
]HPPyGEDQPHJW|UWpQLNDIpQ\HUŉpV
a kontraszt beállítása a háttérvilágítás
finomhangolása mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése és a kisebb
energiafogyasztás érdekében.

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a
OHJNRUV]HUťEEWHFKQROyJLiYDOIHOV]HUHOWD
:LQGRZVWHOLVNRPSDWLELOLVV]HPEHV]|Nŉ
DQLPiOWLNRQDODS~V]RIWYHUNpV]HQiOODUUD
hogy a Philips monitorokkal még jobb élményt
nyújtson!

 2II .LNDSFVROYD  Nincs SmartImage általi
optimalizálás.

3.2 SmartContrast

Üzembe helyezés

 0LD]"

 Kövesse az utasításokat az üzembe helyezés
elvégzéséhez.

Egyedülálló technológia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenített tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a monitor kontrasztarányát a képek
maximális tisztasága és élvezete érdekében úgy,
hogy fokozza a háttérvilágítást a tisztább, élesebb
és fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi
DKiWWpUYLOiJtWiVWDV|WpWHEEKiWWHUťNpSHNWLV]WD
megjelentése érdekében.

 A telepítés befejezése után már elindíthatja
a szoftvert.
 +DNpVŉEENtYiQMDHOLQGtWDQLNDWWLQWVRQ
D]DV]WDORQYDJ\D]HV]N|]VRURQOpYŉ
parancsikonra.

 0LpUWYDQV]NVpJHPUi"
0LQGHQWDUWDORPWtSXVKR]DOHKHWŉOHJWLV]WiEE
és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és beállítja
a háttérvilágítást a játékok és videoképek tiszta,
éles és fényes, illetve az irodai munka szövegének
tiszta, olvasható megjelenítése érdekében. A
monitor energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a monitor megnövelt
élettartamát eredményezi.
 +RJ\DQPťN|GLN"

(OVŉLQGtWiV²YDUi]VOy

Ha aktiválja a SmartContrast programot,
YDOyVLGŉEHQHOHP]LDPHJMHOHQtWHWWWDUWDOPDW
és beállítja a színeket, illetve szabályozza a
háttérvilágítás erejét. Ez a funkció dinamikusan
javítja a kontrasztot, hogy videók nézegetése,
illetve játék közben még jobban szórakozzon.

 A SmartControl Premium telepítését
N|YHWŉHOVŉDONDORPPDODXWRPDWLNXVDQ
HOLQGtWMDD]HOVŉLQGtWiVLYDUi]VOyW
 A varázsló végigvezeti a monitor
beállításának lépésein.
 $3OXJLQ %ŉYtWPpQ\HN PHQEHQNpVŉEE
is elindíthatja a varázslót.
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 7RYiEELOHKHWŉVpJHNEHiOOtWiViUDLVYDQPyG
a varázsló nélkül, ha a Standard (Normál)
panelba lép.

 ,QGtWiV6WDQGDUG 1RUPiO SDQHOOHO
$GMXVW %HiOOtWiV PHQ
 $]$GMXVW %HiOOtWiV PHQOHKHWŉYpWHV]LD
%ULJKWQHVV )pQ\HUŉ &RQWUDVW .RQWUDV]W 
és Resolution (Felbontás) elemek beállítását.
 Az utasítások követésével elvégezheti a
beállítást.
 $0pJVHPOHKHWŉVpJJHODIHOKDV]QiOy
visszavonhatja az üzembe helyezés
PťYHOHWHLW
&RORU 6]tQ PHQ
 $&RORU 6]tQ PHQOHKHWŉYpWHV]LD]
5*%%ODFN/HYHO )HNHWHV]LQW :KLWH3RLQW
(Fehérpont), Display Gamma (Megjelenítés
gamma), Calibration (Kalibráció),
SmartImage és SmartKolor elemek
beállítását.
 Az utasítások követésével elvégezheti a
beállítást.
 Tekintse meg az alábbi táblázatot az Ön
DGDWEHYLWHOpQHNPHJIHOHOŉDOPHQHOHPHLW
LOOHWŉHQ
 Példa Color Calibration (Színkalibráció).
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1. A „Show Me” (Mutasd meg) elindítja a
színkalibráció oktatóprogramját.
2. 6WDUW ,QGtWiV HOLQGtWMDDOpSpVEŉOiOOy
színkalibrációs szekvenciát.
3. A Quick View (Gyorsnézet) betölti ez
ÅHOŉWWHXWiQDµNpSHNHW
4. A &DQFHO 0pJVH gombra kattintva térhet
YLVV]DD&RORU 6]tQ LQGXOyNpSHUQ\ŉMpUH
5. 6]tQNDOLEUiFLyHQJHGpO\H]pVH
alapértelmezésképpen be van kapcsolva.
+DQLQFVEHMHO|OYHQHPWHV]LOHKHWŉYpD
színkalibrációt és kiszürkíti a start és Quick
View (gyorsnézet) gombokat.
6. Szabadalmi információkat kell tartalmaznia a
NDOLEUiFLyVNpSHU\QŉQHN
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(OVŉV]tQNDOLEUiFLyVNpSHUQ\ŉ

Eco Power menü

 $3UHYLRXV (Oŉ]ŉ JRPEOHYDQWLOWYDDPtJD
PiVRGLNV]tQNpSHUQ\ŉUHQHPOpSHWW
 $1H[W 7RYiEE JRPEEDODN|YHWNH]ŉ
NpSHUQ\ŉUHOpSKHW GEEHiOOtWyNpSHUQ\ŉ 
 9pJOQ\LVVDPHJD)LOH )iMO !3UHVHWV (OŉUH
beállított értékek) ablaktáblát.

2SWLRQV 2SFLyN PHQ
2SWLRQV 2SFLyN ! 3UHIHUHQFHV 3UHIHUHQFLiN 
&VDNDNNRUDNWtYKDNLYiODV]WMDD3UHIHUHQFHV
(Preferenciák) elemet az Options (Opciók)
OHJ|UGOŉPHQEHQ$''&&,IXQNFLyYDOIHOV]HUHOW
GHQHPWiPRJDWRWWPHJMHOHQtWŉQNL]iUyODJD+HOS
6~Jy pV2SWLRQV 2SFLyN IOHNHOpUKHWŉN

 A Cancel (Mégsem) bezárja a felhasználói
felületet és visszatér a plug-LQ EŉYtWPpQ\HN 
oldalra.
SmartImage
/HKHWŉYpWHV]LKRJ\DIHOKDV]QiOyNPyGRVtWViN
a beállításokat, hogy a tartalom szerint a legjobb
megjelenítési beállításokat érjék el.
Az Szórakozás beállítása esetén a SmartContrast
és a SmartResponse funkciók engedélyezettek.

 0HJMHOHQtWLDMHOHQOHJLSUHIHUHQFLDEHiOOtWiVRNDW
 A négyzet bejelölésével engedélyezni lehet a
IXQNFLyW$MHO|OŉQpJ\]HWNpWiOOiV~
 Az Enable Context Menu (Helyi menü
engedélyezése) elem az asztalon
alapértelmezésképpen (Be) értékre van
állítva. Az Enable Context Menu (Helyi
menü engedélyezése menün) láthatóak
a SmartControl Premium választható
OHKHWŉVpJHL~J\PLQWD6HOHFW3UHVHW (OŉUH
beállított érték választása) és Tune Display
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2SWLRQ /HKHWŉVpJHN !$XWR3LYRW $XWR
HOIRUJDWiV 

0HJMHOHQtWŉKDQJROiVD D]DV]WDOMREE
NDWWLQWiVUDPHJMHOHQŉKHO\LPHQMpEHQ
$/HWLOWYDYiODV]WiViYDOHOWiYROtWKDWMDD
SmartControl Premium elemet a jobb
NDWWLQWiVUDPHJMHOHQŉKHO\LPHQEŉO
 Az Enable Task Tray icon (Tálcamenü
engedélyezve ikon) alapértelmezésképpen
Be értékre van állítva. Az Enable context
menu (Helyi menü engedélyezése) megjeleníti
a SmartControl Premium tálcamenüjét. A
tálcaikonra végzett jobb kattintás megjeleníti
D+HOS 6~Jy 7HFKQLFDO6XSSRUW 0ťV]DNL
WiPRJDWiV PHQOHKHWŉVpJHLW&KHFNIRU
Update (Frissítés keresése), About (Névjegy)
és Exit (Kilépés). Amikor az Enable Task Tray
(Feladat engedélyezése tálcamenü) le van
tiltva, a tálcaikonon csak az Exit (Kilépés) elem
látható.
 A Run at Startup (Futtatás indításkor)
alapértelmezésképpen be van jelölve (Be).
/HWLOWiVDHVHWpQD6PDUW&RQWURO3UHPLXP
nem indul rendszerindításkor és nem lesz
a tálcán. A SmartControl Premium indítása
FVDND]DV]WDORQOHYŉSDUDQFVLNRQUyOYDJ\D
programfájlból lehetséges. Ha ez a négyzet
QLQFVEHMHO|OYH /HWLOWYD QHPW|OWŉGLNEH
egyik, indításkor futtatásra beállított érték sem.
 Átlátszóság mód engedélyezése (csak
Windows 7, Vista és XP). Az alapértelmezett
pUWpNiWWHWV]ŉ

2SWLRQV 2SFLyN !,QSXW %HPHQHW &VDNDNNRU
aktív, ha kiválasztja az Input (Bemenet) elemet az
2SWLRQV 2SFLyN OHJ|UGOŉPHQEHQ$''&
CI funkcióval felszerelt, de nem támogatott
PHJMHOHQtWŉQNL]iUyODJD+HOS 6~Jy pV2SWLRQV
2SFLyN IOHNHOpUKHWŉN$]|VV]HVW|EEL
6PDUW&RQWURO3UHPLXPIOQHPHOpUKHWŉ

2SWLRQV 2SFLyN !$XGLR $XGLy &VDNDNNRU
DNWtYKDNLYiODV]WMDD9ROXPH +DQJHUŉ HOHPHWD]
2SWLRQV 2SFLyN OHJ|UGOŉPHQEHQ
A DDC/CI funkcióval felszerelt, de nem támogatott
PHJMHOHQtWŉQNL]iUyODJD+HOS 6~Jy pV2SWLRQV
2SFLyN IOHNHOpUKHWŉN

 Megjeleníti a Source (Forrás) utasítás panelt
és a jelenlegi forrásbeállítást.
 $]HJ\EHPHQHWWHOUHQGHONH]ŉPHJMHOHQtWŉN|Q
ez a panel nem látható.

15

3. Képoptimalizálás

2SWLRQV 2SFLyN !7KHIW'HWHUUHQFH
/RSiVJiWOiV $7KHIW'HWHUHQFH /RSiVJiWOiV 
SDQHOFVDNDNNRUOHV]DNWtYKDDOHJ|UGOŉ3OXJ
LQ %ŉYtWPpQ\HN PHQEHQNLYiODV]WMDD7KHIW
'HWHUUHQFH0RGH /RSiVJiWOiV]HPPyG HOHPHW

+HOS 6~Jy PHQ
+HOS 6~Jy !8VHU0DQXDO )HOKDV]QiOyL
Np]N|Q\Y &VDNDNNRUDNWtYKDNLYiODV]WMDD8VHU
Manual (Felhasználói kézikönyv) elemet a Help
6~Jy OHJ|UGOŉPHQEHQ$''&&,IXQNFLyYDO
IHOV]HUHOWGHQHPWiPRJDWRWWPHJMHOHQtWŉQ
kizárólag a Help (Súgó) és Options (Opciók) fülek
HOpUKHWŉN

$7KHIW'HWHUUHQFH /RSiVJiWOiV IXQNFLy
engedélyezéséhez kattintson az 2Q %H gombra,
DPLUHHOŉEXNNDQDN|YHWNH]ŉNpSHUQ\ŉ
+HOS 6~Jy !9HUVLRQ 9HU]Ly &VDNDNNRUDNWtY
ha kiválasztja a Version (Verzió) elemet a Help
6~Jy OHJ|UGOŉPHQEHQ$''&&,IXQNFLyYDO
IHOV]HUHOWGHQHPWiPRJDWRWWPHJMHOHQtWŉQ
kizárólag a Help (Súgó) és Options (Opciók) fülek
HOpUKHWŉN

 $IHOKDV]QiOyNL]iUyODJV]iPMHJ\HW
WDUWDOPD]y3,1WDGKDWPHJ
 A PIN megadása után az Accept (Elfogad)
JRPEUDNDWWLQWiVVDODIHOKDV]QiOyDN|YHWNH]ŉ
ROGDORQOpYŉHOŉXJUySiUEHV]pGSDQHOUDMXW
 A perc érték minimális beállítása 5 perc. A
FV~V]NDDODSpUWHOPH]pVNpSSHQUHYDQiOOtWYD
 A monitort nem kell más gazdához
hozzárendelni ahhoz, hogy a Theft Deterrence
/RSiVJiWOiV ]HPPyGEDOHKHVVHQOpSQL
A PIN létrehozása után a Theft Deterrence
/RSiVJiWOiV SDQHOHQPHJMHOHQLND7KHIW
'HWHUUHQFH(QDEOHG /RSiVJiWOiVHQJHGpO\H]YH 
üzenet és látható lesz a PIN Options (PIN
OHKHWŉVpJHN JRPE
 $7KHIW'HWHUUHQFH(QDEOHG /RSiVJiWOiV
engedélyezve) üzenet látható.
 'LVDEOH7KHIW'HWHUUHQFH0RGH /RSiVJiWOiV
]HPPyGOHWLOWiVD DSDQHOHVNpSHUQ\ŉWD
N|YHWNH]ŉROGDORQQ\LWMDPHJ
 $3,12SWLRQV 3,1OHKHWŉVpJHN JRPE
FVDNDNNRUpUKHWŉHOPLXWiQDIHOKDV]QiOy
OpWUHKR]WDD3,1W$JRPEEL]WRQViJRV3,1
weboldalt nyit meg.
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&RQWH[W6HQVLWLYHPHQX +HO\LPHQ

$WiOFD|WHOHPHWWDUWDOPD]

A Context Sensitive Menu (helyi menü)
alapértelmezett beállítása Engedélyezett. Ha
bejelölik az Enable Context Menu (Helyi menü
HQJHGpO\H]pVH HOHPHWD]2SWLRQV /HKHWŉVpJHN 
>Preferences (Preferenciák) panelben, a menü
látható lesz.



+HOS 6~Jy $)HOKDV]QiOyL~WPXWDWyIiMO
HOpUpVH0HJQ\LWMDD)HOKDV]QiOyL~WPXWDWyIiMOW
D]DODSpUWHOPH]HWWE|QJpV]ŉDEODNiEDQ



7HFKQLFDO6XSSRUW 0ťV]DNLWiPRJDWiV 
PHJMHOHQtWLDPťV]DNLWiPRJDWiVLROGDOW



&KHFNIRU8SGDWH )ULVVtWpVNHUHVpVH D
felhasználót a PDI induló oldalra juttatja
pVHOOHQŉU]LKRJ\HOpUKHWŉHDIHOKDV]QiOy
verziójánál újabb változat.



$ERXW 1pYMHJ\ 5pV]OHWHVKLYDWNR]iVL
LQIRUPiFLyWMHOHQtWPHJDWHUPpNUŉOPLQW
például termékverzió, kiadás verziója és
terméknév.



([LW .LOpSpV $6PDUW&RQWURO3UHPLXP
bezárása

$KHO\LPHQQpJ\OHKHWŉVpJHWWDUWDOPD]


SmartControl Premium+DNLYiODV]WMiN
OiWKDWyD]1pYMHJ\NpSHUQ\ŉ



6HOHFW3UHVHW (OŉUHEHiOOtWRWWpUWpN
YiODV]WiVD +LHUDUFKLNXVPHQEHQPXWDWMD
a mentett beállításokat, amelyek azonnal
használhatók. Pipa jel mutatja a jelenleg
NLYiODV]WRWWpUWpNHW$OHJ|UGOŉPHQEŉOD
)DFWRU\3UHVHW *\iULEHiOOtWiV LVHOŉKtYKDWy



7XQH'LVSOD\ 0HJMHOHQtWŉKDQJROiVD 
0HJQ\LWMDD6PDUW&RQWURO3UHPLXP
YH]pUOŉSXOWRW



SmartImage$]DNWXiOLVEHiOOtWiVRN
HOOHQŉU]pVH2II .L 2IILFH ,URGD 3KRWR
(Fotó), Movie (Film), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos).

A SmartControl Premium újbóli futtatásához
jelölje ki a SmartControl Premium elemet a
Program menüben, duplán kattintson a PC ikonra
az asztalon, vagy indítsa újra a rendszert.

Tálcamenü letiltva

7iOFDPHQHQJHGpO\H]YH

Amikor a tálcamenü a preferenciák mappában le
YDQWLOWYDFVDND](;,7 .LOpSpV HOHPHOpUKHWŉ
Ahhoz, hogy teljesen eltávolítsa a SmartControl
Premium elemet a tálcáról, tiltsa le a Run at
Startup (Futtatás indításkor) elemet az Options
/HKHWŉVpJHN !3UHIHUHQFHV 3UHIHUHQFLiN 
menüben.

$WiOFDPHQPHJMHOHQtWKHWŉKDDMREEHJpUJRPEEDO
DWiOFiQOHYŉ6PDUW&RQWURO3UHPLXPLNRQUDNDWWLQW
Bal kattintással elindíthatja az alkalmazást.

Megjegyzés
A fejezet ábrái kizárólag hivatkozási célt szolgálnak.
$6PDUW&RQWUROV]RIWYHUYHU]LyMDHOŉ]HWHVpUWHVtWpV
QpONOPHJYiOWR]KDW5HQGV]HUHVHQHOOHQŉUL]]H
a hivatalos Portrait weboldalt www.portrait.
com/dtune/phl/enu/index, ahonnan letöltheti
SmartControl szoftver legfrissebb verzióját.
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3.4 6PDUW'HVNWRS*XLGH

kurzor a tartományon belül van, a tartomány
kiemelve jelenik meg.

SmartDesktop

Megjegyzés
+DDWDUWRPiQ\NOVŉYRQDODQHPOiWKDWyD]
ablak áthúzásakor, akkor a „Show windows
contents while dragging” (Ablaktartalom
láthatósága áthúzás alatt) le van tiltva. Az
HQJHGpO\H]pVKH]

$6PDUW'HVNWRSD6PDUW&RQWURO3UHPLXPEDQ
WDOiOKDWy7HOHStWVHD6PDUW&RQWURO3UHPLXP
RWpVYiODVV]DNLD6PDUW'HVNWRSRWD]2SWLRQV
(opciók) közül.

1. $&RQWURO3DQHO 9H]pUOŉSXOW PHQEHQ
kattintson a System (Rendszer) elemre.
2. Kattintson az Advanced system settings
%ŉYtWHWW5HQGV]HUEHiOOtWiVRN HOHPUH
(Vista & Win7 OS esetében, ez a bal oldali
szövegoszlopban található).
3. A Performance (Végrehajtás) szakaszban,
kattintson a Settings (Beállítások) elemre.
4. $QpJ\]HWEHQHOOHQŉUL]]HD]6KRZZLQGRZ
contents while dragging (Ablaktartalom
láthatósága áthúzás alatt funkciót), és
kattintson az OK gombra.
(J\pEDOWHUQDWtY~W
9LVWD
&RQWURO3DQHO 9H]pUOŉSXOW !3HUVRQDOL]DWLRQ
(Testreszabás) > Window Color and
Appearance (Ablak szín és megjelenés) >
Kattintson az "Open Classic appearance
properties for more color options” (Klasszikus
megjelenés tulajdonságok megnyitása további
szín opciókért) fülre > Kattinson a "Effects”
(Hatások) gombra > jelölje ki az Show window
contents while dragging (Ablaktartalom
láthatósága áthúzás alatt) elemet.

 Az Align to partition (Partícióhoz igazítás)
MHO|OŉQpJ\]HWHQJHGpO\H]QLIRJMDD]DEODN
számára az automatikus igazítást, ha
elmozdítja a meghatározott particióba.
 Válassza ki a kívánt partíciót az ikonra
kattintva. A partíció alkalmazásra kerül az
asztalon és az ikon kiemelve jelenik meg.
 Az Identify (Azonosítás) egy gyors
OHKHWŉVpJHWDGDUiFVPHJWHNLQWpVpUH

;3
Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) >
Appearance (Megjelenés) > Effects... (Hatások...)
> jelölje ki az Show window contents while
dragging (Ablaktartalom láthatósága áthúzás
alatt) elemet.
:LQ
1LQFVPiVHOpUKHWŉDOWHUQDWtY~W

 $EODNRNiWK~]iVD
$PLQWDSDUWtFLyNNRQÀJXUiOiVDPHJW|UWpQWpV
az Align to partition (Partícióhoz igazítás) ki van
választva, egy ablak áthúzható a tartományba és
DXWRPDWLNXVDQLOOHV]WŉGLN+DD]DEODNpVHJpU
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Címsor opciók

Megjegyzés
+DW|EEPLQWHJ\NpSHUQ\ŉYDQFVDWODNR]WDWYD
DIHOKDV]QiOyNLYiODV]WKDWMDDFpONpSHUQ\ŉWD
partíció megváltoztatásához. A kijelölt ikon az
éppen aktív partíciót mutatja.

Az Desktop partition (Asztal partíció) az aktív
DEODNFtPVRUiEyOpUKHWŉHOÌJ\J\RUVDQpV
könnyen elérheti az asztalt, illetve bármennyi
ablakot küldhet bármelyik partícióra anélkül,
hogy áthúzná. Irányítsa a kurzort az aktív ablak
FtPVRUiEDKRJ\HOpUMHDOHJ|UGOŉPHQW

 ,GHQWLI\3DUWLWLRQ 3DUWtFLyD]RQRVtWiVD –
Megjeleníti a rácsvonalakat az asztalon az
aktuális partíció számára.
 $OLJQ2Q$OLJQ2II ,OOHV]WpV%H,OOHV]WpV
.L – Engedélyezi/letiltja az áthúzáskori
automatikus illesztés funkciót.

Jobb kattintás menü

 ([LW .LOpSpV – Bezárja az Desktop
Partition (Asztal Partíció) és Display Tune
.pSHUQ\ŉ+DQJROiV HOHPHW$'LVSOD\
7XQH .pSHUQ\ŉ+DQJROiV LVPpWHOW
LQLFLDOL]iOiVDLQGtWiVDDVWDUWPHQEŉOYDJ\
a parancsikonnal az asztalon.

Kattinson a jobb egérgombbal a Desktop
3DUWLWLRQ $V]WDO3DUWtFLy LNRQUDDOHJ|UGOŉ
menü megtekintéséhez.

Bal kattintás menü
A Desktop Partition (Asztal Partíció) ikonon
bal kattintással gyorsan tud aktív ablakot küldeni
bármely partícióra, anélkül, hogy át kellene
húznia. Az egérgomb felengedésével az ablakot
elküldi a kijelölt partícióra.

 )LQG:LQGRZV $EODNRNNHUHVpVH –
Bizonyos esetekben a felhasználónak
több ablakot kell küldenie ugyanarra a
partícióra. A Find Windows (Ablakok
keresése) funkció minden nyitott ablakot
meg fog mutatni, és a kiválasztott ablakot
a sor elejére fogja helyezni.
 'HVNWRS3DUWLWLRQ $V]WDO3DUWtFLy –
Az Desktop Partition (Asztal Partíció)
megmutatja az éppen kiválasztott partíciót
és a felhasználónak gyors változtatásokat
engedélyez bármely partícióra
YRQDWNR]yDQPHO\DOHJ|UGOŉPHQEHQ
látható.

 -REENDWWLQWiVDPťYHOHWWiOFiQ
$PťYHOHWWiOFDV]LQWpQWDUWDOPD]]DDOHJW|EE
címsorban is támogatott funkciót (a bármely
SDUWtFLyUDW|UWpQŉDXWRPDWLNXVDEODNNOGpV
kivételével).
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 )LQG:LQGRZV $EODNRNNHUHVpVH –
Bizonyos esetekben a felhasználónak
több ablakot kell küldenie ugyanarra a
partícióra. A Find Windows (Ablakok
keresése) funkció minden nyitott ablakot
meg fog mutatni, és a kiválasztott ablakot a
sor elejére fogja helyezni.
 'HVNWRS3DUWLWLRQ $V]WDO3DUWtFLy –
Az Desktop Partition (Asztal Partíció)
megmutatja az éppen kiválasztott partíciót
és a felhasználónak gyors változtatásokat
engedélyez bármely partícióra
YRQDWNR]yDQPHO\DOHJ|UGOŉPHQEHQ
látható.
 ,GHQWLI\3DUWLWLRQ 3DUWtFLyD]RQRVtWiVD –
Megjeleníti a rácsvonalakat az asztalon az
aktuális partíció számára.
 $OLJQ2Q$OLJQ2II ,OOHV]WpV%H,OOHV]WpV
.L – Engedélyezi/letiltja az áthúzáskori
automatikus illesztés funkciót.
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SmartDesktop Partíció Meghatározások
1pY

Leírás

Kép

Full Desktop (Teljes
Asztal)

Minden beállítást alkalmaz a teljes asztalon.

9HUWLFDO )JJŉOHJHV

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVNpWHJ\IRUPD
PpUHWťIJJŉOHJHVUpV]UHRV]WMDD]W
$V]iPiUDIJJŉOHJHVNRQÀJXUiFLyWWiPRJDW

Horizontal
(Vízszintes)

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVNpWHJ\IRUPD
PpUHWťYt]V]LQWHVUpV]UHRV]WMDD]W
$V]iPiUDYt]V]LQWHVNRQÀJXUiFLyWWiPRJDW

Vertical Triple
+iUPDVIJJŉOHJHV

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVKiURPHJ\IRUPD
PpUHWťIJJŉOHJHVUpV]UHRV]WMDD]W
A 90 számára az 1. Partíció vízszintesen fent, a 2. Partíció
vízszintesen középen, a 3. Partíció vízszintesen alul.
A 270 számára az 3. Partíció vízszintesen fent, a 2.
Partíció vízszintesen középen, a 1. Partíció vízszintesen
alul.

9HUWLFDO6SOLW/HIW
)JJŉOHJHVEDO
felosztás)

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVNpWIJJŉOHJHV
részre osztja azt, a bal oldal egy egyszeres rész, a jobb
ROGDONpWHJ\IRUPDPpUHWťUpV]UHOHV]IHORV]WYD
A 90 esetén az 1. Partíció fent, a 2. és 3. Partíció lent. A
270 esetén az 1. Partíció lent, a 2. és 3. Partíció fent.

Vertical Split Right
)JJŉOHJHVMREE
felosztás)

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVNpWIJJŉOHJHV
részre osztja azt, a jobb oldal egy egyszeres rész, a bal
ROGDONpWHJ\IRUPDPpUHWťUpV]UHYDQIHORV]WYD
A 90 esetén az 1. és 2. Partíció fent, a 3. Partíció lent. A
270 esetén a 3. Partíció fent, az 1. és 2. Partíció lent.

Horizontal Split
7RS 9t]V]LQWHVIHOVŉ
felosztás)

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVNpWHJ\IRUPD
PpUHWťYt]V]LQWHVUpV]UHRV]WMDD]WDIHOVŉUpV]HJ\
HJ\V]HUHVUpV]D]DOVyNpWHJ\IRUPDPpUHWťUpV]UHOHV]
felosztva.
A 90 számára az 1. Vízszintes Partíció jobb oldalon, a 2.
és 3. Vízszintes Partíció bal oldalon lesz.
A 270 számára az 1. Vízszintes Partíció bal oldalon, a 2.
és 3. Vízszintes Partíció a jobb oldalon lesz.
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1pY

Leírás

Kép

Horizontal Split
Bottom (Vízszintes
lenti felosztás)

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVNpWHJ\IRUPD
PpUHWťYt]V]LQWHVUpV]UHRV]WMDD]WD]DOVyUpV]HJ\
HJ\V]HUHVUpV]DIHOVŉNpWHJ\IRUPDPpUHWťUpV]UHOHV]
felosztva.
$HVHWpQD]pV)JJŉOHJHV3DUWtFLyMREEROGDORQ
D)JJŉOHJHV3DUWtFLyEDOROGDORQOHV]
$HVHWpQD]pV)JJŉOHJHV3DUWtFLyEDOROGDORQ
D)JJŉOHJHV3DUWtFLyMREEROGDORQOHV]

(YHQ6SOLW (J\HQOŉ
felosztás)

0HJiOODStWMDDNpSHUQ\ŉIHOERQWiVWpVQpJ\HJ\HQOŉ
PpUHWťUpV]UHRV]WMDIHOD]W
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4. 0ťV]DNLDGDWRN
.pS0HJMHOHQtWŉ
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
.pSSRQWPpUHW
)pQ\HUŉ
SmartContrast
.RQWUDV]WDUiQ\ MHOOHP]ŉ
9iODV]LGŉ
Optimális felbontás
/iWyV]|J
0HJMHOHQtWKHWŉV]tQHNV]iPD
)JJŉOHJHVIULVVtWpVLVHEHVVpJ
Vízszintes frekvencia
sRGB
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszórók
Felhasználói kényelmi
szolgáltatások
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
Állvány
'|QWKHWŉVpJ
Elforgatás
0DJDVViJEHiOOtWiV
Elforgatás
Tápfeszültség
Bekapcsolt állapotban
Energiafogyasztás
(EnergyStar tesztmódszer)
1RUPiOPťN|GpV MHOOHP]ŉ
Alvó mód (készenléti)

7)7/&'
/('
19” (48,3 cm)

0,294 x 0,294 mm
250 cd/m²


5 ms
1280 x 1024 @ 60Hz
 9  ) &5@ > 10
16,7 millió
56 Hz – 76 Hz
30 kHz – 83 kHz
IGEN
DVI (digitális)Available for selective model,
VGA (analóg)
Külön szinkron, zöld szinkr.
PC audió bemenet, Fülhallgató csatlakozó
1,5 W x 2
6/$
6/6
(QJOLVK'HXWVFK(VSDxROƆƫƫƧƭƩƪƞ)UDQoDLV,WDOLDQR0DU\DU
1HGHUODQGV3RUWXJXrV3RUWXJXrV%UD]LO3ROVNLǝȀǾǾǷǵǶ6YHQVND
6XRPL7UNoHćHåWLQDǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭㆰփѝ᮷ 
㑱億ѝ᮷ ᰕᵜ䃎 ଞ˲߭
Kensington típusú zár
''&&,V5*%:LQGRZV9LVWD;30DF26;/LQX[


110mm
90 fok
15,2 W (jell.) 25 W (max.)
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
50 Hz
60 Hz
14,3 W
14,3 W
: MHOOHP]ŉ
: MHOOHP]ŉ
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AC bemeneti
feszültség 230 V~,
50 Hz
14,3 W
: MHOOHP]ŉ

0ťV]DNLDGDWRN

Ki
+ŉOHDGiV
1RUPiOPťN|GpV
Alvó mód (készenléti)
Ki
%HNDSFVROWiOODSRWRWMHO]ŉ/('
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x
Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x
Mé)
7|PHJ
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
+ŉPpUVpNOHWWDUWRPiQ\ ]HPL
+ŉPpUVpNOHWWDUWRPiQ\
(üzemen kívül)
Relatív páratartalom
MTBF

: MHOOHP]ŉ
: MHOOHP]ŉ
: MHOOHP]ŉ
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
48,81 BTU/h
48,81 BTU/h
48,81 BTU/h
0,34 BTU/h
0,34 BTU/h
0,34 BTU/h
0,34 BTU/h
0,34 BTU/h
0,34 BTU/h
%HNDSFVROWPyG)HKpU.pV]HQOpWL$OYiVPyG)HKpU YLOORJy
%HpStWHWW9a+]
404,3 X 417,7 X 193,9 mm
404,3 X 346,2 X 60,7 mm
3,20 kg
2,80 kg
4,92 kg
0ºC – 40ºC
&²&
²
30.000 óra

.|UQ\H]HWL
ROHS
EPEAT
Csomagolás
6SHFLÀNXVDQ\DJRN
EnergyStar
Megfelelés és szabványok

IGEN
Ezüst (www.epeat.net)
EDQ~MUDKDV]QRVtWKDWy
39&%)5PHQWHVEXUNRODW
IGEN

(OŉtUWMyYiKDJ\iVRN

&(MHO|OpV)&&%RV]WiO\6(0.28/F8/%60,*267*6
(5*27&2KLWHOHVtWpV:(((36%&7LFN&(/.tQDL5R+6
&&&&(&3(7/&88.5É1

Burkolat
Szín
Felület

Fekete/ezüst
Textúra

Megjegyzés
1. Az EPEAT Arany és Ezüst csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket.
/iWRJDVVDPHJDwww.epeat.netROGDOWD]gQRUV]iJiUDYRQDWNR]yUHJLV]WUiFLyViOODSRWRWLOOHWŉHQ
2. (]D]DGDWHOŉ]HWHVpUWHVtWpVQpONOPHJYiOWR]KDW$SURVSHNWXVOHJ~MDEEYHU]LyMiQDNOHW|OWpVppUW
látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
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4.1 )HOERQWiVpVHOŉUHEHiOOtWRWW
]HPPyGRN
Maximális felbontás
1280 x 1024 @ 60 Hz (analóg bemenet)
1280 x 1024 @ 60 Hz (digitális bemenet)
Ajánlott felbontás
1280 x 1024 @ 60 Hz (digitális bemenet)
9IUHN N+]

Felbontás

)IUHNY +]

31,47

720x400

70,09

31,47

640x480

59,94

35,00

640x480

66,67

37,86

640x480

72,81

37,50

640x480

75,00

37,88

800x600

60,32

46,88

800x600

75,00

48,36

1024x768

60,00

60,02

1024x768

75,03

44,77

1280x720

59,86

63,89

1280x1024

60,02

79,98

1280x1024

75,03

Megjegyzés
9HJ\HÀJ\HOHPEHKRJ\DPRQLWRURSWLPiOLV
teljesítményét saját felbontása, azaz 1280 x 1024
képpont @ 60 Hz képfrissítés mellett nyújtja.
$OHKHWŉOHJMREENpSPLQŉVpJpUGHNpEHQH]WD
felbontást használja.
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5. Energiagazdálkodás

5. (QHUJLDJD]GiONRGiV
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
NRPSDWLELOLVJUDÀNXVNiUW\iYDOLOOHWYHD3&UH
telepített szoftverrel, a monitor automatikusan
képes csökkenteni áramfelvételét, amikor nem
KDV]QiOMiN+DDGDWEHYLWHOWpV]OHOELOOHQW\ť]HWUŉO
HJpUUŉOYDJ\PiVDGDWEHYLWHOLHV]N|]UŉOD
monitor automatikusan “felébred”. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
iUDPIHOYpWHOLpVMHOWRYiEEtWiVLMHOOHP]ŉLW
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó 9V]LQNU )V]LQNU Fogyasztott energia

/('V]tQH

Aktív

BE

Igen

Igen

15,2 W (jell.),
25 W (max.)

Alvó mód
(készenléti)

KI

Nem

Nem

: MHOOHP]ŉ

Fehér
(villogó)

Kikapcsolva

KI





: MHOOHP]ŉ

KI

Fehér

A monitor energiafogyasztásának megmérésére
D]DOiEELNRQÀJXUiFLyWKDV]QiOWXN
 6DMiWIHOERQWiV[
 .RQWUDV]W
 )pQ\HUŉQLW
 6]tQKŉPpUVpNOHWNWHOMHVIHKpU
mintázattal
Megjegyzés
(]D]DGDWHOŉ]HWHVpUWHVtWpVQpONO
megváltozhat.

26

6. Szabályozási információk

headsets) Acoustic performance – protection
against sound spikes (headsets) and fan noise
(projectors, computers) Ergonomically designed
keyboard (notebooks)

6. Szabályozási információk
Congratulations!
7KLVSURGXFWLV7&2&HUWLÀHGIRU6XVWDLQDEOH,7

Electrical Safety, minimal electro-magnetic
(PLVVLRQV7KLUG3DUW\7HVWLQJ
All certified product models have been tested
in an independent, accredited laboratory.

7&2&HUWLÀHGLVDQLQWHUQDWLRQDOWKLUGSDUW\
VXVWDLQDELOLW\FHUWLÀFDWLRQIRU,7
SURGXFWV7&2&HUWLÀHGHQVXUHV
that the manufacture, use and
UHF\FOLQJRI,7SURGXFWVUHÁHFWHQYLURQPHQWDO
social and economic responsibility. Every
7&2&HUWLÀHGSURGXFWPRGHOLVYHULÀHGE\DQ
accredited independent test laboratory.
7KLVSURGXFWKDVEHHQYHULÀHGWRPHHWDOOWKH
FULWHULDLQ7&2&HUWLÀHGLQFOXGLQJ

A detailed criteria set is available for download
at www.tcodevelopment.com, where you can
DOVRÀQGDVHDUFKDEOHGDWDEDVHRIDOO7&2
&HUWLÀHG,7SURGXFWV
TCO Development, the organization behind
7&2&HUWLÀHGKDVEHHQDQLQWHUQDWLRQDO
GULYHULQWKHÀHOGRI6XVWDLQDEOH,7IRU\HDUV
&ULWHULDLQ7&2&HUWLÀHGDUHGHYHORSHGLQ
collaboration with scientists, experts, users
and manufacturers. Organizations around the
ZRUOGUHO\RQ7&2&HUWLÀHGDVDWRROWRKHOS
them reach their sustainable IT goals. We are
RZQHGE\7&2DQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ
UHSUHVHQWLQJRIÀFHZRUNHUV7&2'HYHORSPHQW
is headquartered in Stockholm, Sweden, with
regional presence in North America and Asia.

Corporate Social Responsibility
Socially responsible production - working
conditions and labor law in manufacturing
country
(QHUJ\(IÀFLHQF\
Energy efficiency of product and power supply.
Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to
either ISO 14001 or EMAS

For more information, please visit
ww.tcodevelopment.com

0LQLPL]DWLRQRI+D]DUGRXV6XEVWDQFHV
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent
chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and
hazardous flame retardants

Technology for you and the planet

(Only for selective models)

Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on
the number of different plastics used.
3URGXFW/LIHWLPH3URGXFW7DNH%DFN
Minimum one-year product warranty. Minimum
three-year availability of spare parts. Product
takeback
Packaging
Limits on hazardous substances in product
packaging. Packaging prepared for recycling
(UJRQRPLF8VHUFHQWHUHGGHVLJQ
Visual ergonomics in products with a display.
Adjustability for user comfort (displays,
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/HDGIUHH3URGXFW

CE Declaration of Conformity

/HDGIUHHGLVSOD\SURPRWHV
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
VXEVWDQFHVOLNH/HDGKDVEHHQHOLPLQDWHG
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.

This product is in conformity with the following
standards

EPEAT

 (1$$
/LPLWVIRU+DUPRQLF&XUUHQW(PLVVLRQ 

 (1$$
$ 6DIHW\UHTXLUHPHQWRI
Information Technology Equipment).
 (1 5DGLR'LVWXUEDQFH
requirement of Information Technology
Equipment).
 (1 ,PPXQLW\UHTXLUHPHQWRI
Information Technology Equipment).

(www.epeat.net)

 (1 /LPLWDWLRQRI9ROWDJH
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.

The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.

 (& /RZ9ROWDJH'LUHFWLYH 
 2004/108/EC (EMC Directive).
 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption) and is produced by a
manufacturing organization on ISO9000
level.
The product also comply with the following
standards

EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.

 ,62 (UJRQRPLF
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
 *6(. (GS mark requirement).
 SU(1 /RZ)UHTXHQF\(OHFWULF
and Magnetic fields for Visual Display).

%HQHÀWVRI(3($7

 035,, 035/RZ
Frequency Electric and Magnetic fields).

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
(1(5*<67$5·VHQHUJ\HIÀFLHQF\VSHFLÀFDWLRQV
means that these products will consume less
energy throughout their life.
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Energy Star Declaration

 &KDQJHVRUPRGLÀFDWLRQVQRWH[SUHVVO\
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
JXLGHOLQHVIRUHQHUJ\HIÀFLHQF\

Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.

Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.

7RSUHYHQWGDPDJHZKLFKPD\UHVXOWLQÀUHRU
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.

)HGHUDO&RPPXQLFDWLRQV&RPPLVVLRQ )&& 
1RWLFH 862QO\

7+,6&/$66%',*,7$/$33$5$7860((76
$//5(48,5(0(1762)7+(&$1$',$1
,17(5)(5(1&(&$86,1*(48,30(17
5(*8/$7,216

This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.

FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
ZLWK)&&/RJR
8QLWHG6WDWHV2QO\

This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
FRQGLWLRQV  WKLVGHYLFHPD\QRWFDXVHKDUPIXO
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.

However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
IROORZLQJPHDVXUHV

&RPPLVVLRQ)HGHUDOHGHOD&RPPXQLFDWLRQ
)&&'HFODUDWLRQ
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
OLPLWHVVRQWFRQoXHVGHIDoRQjIRXULU
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.

 Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the
equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.

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.
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(1&RPSOLDQFH &]HFK5HSXEOLF2QO\

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
VXLYDQWHV

3ROLVK&HQWHUIRU7HVWLQJDQG&HUWLÀFDWLRQ
1RWLFH
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
WKUHHSURQJVRFNHW $OOHTXLSPHQWWKDWZRUNV
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.

 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.

The phasing conductor of the room's electrical
LQVWDOODWLRQVKRXOGKDYHDUHVHUYHVKRUWFLUFXLW
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).

 Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
 7RXWHVPRGLÀFDWLRQVQ D\DQWSDVUHoX
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
G LQWHUGLUHjO XWLOLVDWHXUO XVDJHGXSUpVHQW
équipement.

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.
$SURWHFWLRQPDUN%FRQÀUPVWKDWWKH
equipment is in compliance with the protection
XVDJHUHTXLUHPHQWVRIVWDQGDUGV317
DQG31(

N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
&(7$33$5(,/180(5,48('(/$&/$66(
%5(63(&7(7287(6/(6(;,*(1&(6'8
5(*/(0(17685/(0$7(5,(/%528,//(85
DU CANADA.
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1RUWK(XURSH 1RUGLF&RXQWULHV ,QIRUPDWLRQ

(UJRQRPLH+LQZHLV QXU'HXWVFKODQG
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.

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

$XIGHU5FNZDQGGHV*HUlWHVEHÀQGHWVLFK
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
,,,ʔ$EVGHU5|QWJHQYHURUGQXQJHUIOOWVLQG

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß

Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. QXURULJLQDO(UVDW]WHLOHYHUZHQGHWZHUGHQ
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben 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.

%60,1RWLFH 7DLZDQ2QO\

$&+781*%(,0$8)67(//(1
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
1(7=.$%(/$16&+/8/(,&+7
=8*b1*/,&+6,1'
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China RoHS
⧟⭘֯؍ᵏ䲀

The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.

↔ḷ䇶ᤷᵏ䲀 ॱᒤ ⭥ᆀؑӗ૱ѝਜ਼ᴹ
Ⲵᴹ∂ᴹᇣ⢙䍘ᡆݳ㍐൘↓ᑨ֯⭘ⲴᶑԦ
лнՊਁ⭏ཆ⋴ᡆケਈ⭥ᆀؑӗ૱⭘ᡧ
֯⭘䈕⭥ᆀؑӗ૱нՊሩ⧟ຳ䙐ᡀѕ䟽
⊑ḃᡆሩަӪ䓛ǃ䍒ӗ䙐ᡀѕ䟽ᦏᇣⲴᵏ
䲀Ǆ

ѝഭ⭥ᆀؑӗ૱⊑ḃ᧗ࡦḷ䇶㾱≲ ѝഭ
RoHS⌅㿴ḷ⽪㾱≲ ӗ૱ѝᴹ∂ᴹᇣ⢙䍘ᡆ
ݳ㍐Ⲵ〠৺ਜ਼䟿
ᴹ∂ᴹᇣ⢙䍘ᡆݳ㍐
䜘Ԧ〠

䫵
(Pb)

⊎
(Hg)

䭹
(Cd)

ཆ༣

O

O

O

O

O

O

⏢Ღᱮ⽪ቿ⚟㇑

X

O

O

O

O

O

⭥䐟ᶯ㓴Ԧ

X

O

O

O

O

O

⭥Ⓚ䘲䝽㓯

X

O

O

O

O

O

⭥Ⓚ㓯䘎᧕㓯

X

O

O

O

O

O

*:

ޝԧ䬜 ཊⓤ㚄㤟 ཊⓤҼ㤟䟊
(Cr6+)
(PBB)
(PBDE)

ǉᓏᔳ⭥ಘ⭥ᆀӗ૱എ᭦༴⨶㇑⨶ᶑֻǊ
ᨀ⽪ᙗ䈤᰾

⭥䐟ᶯ㓴Ԧवᤜঠࡧ⭥䐟ᶯ৺ަᶴᡀⲴ䴦䜘Ԧˈྲ⭥䱫ǃ⭥ᇩǃ䳶ᡀ⭥
䐟ǃ䘎᧕ಘㅹǄ

O: 㺘⽪䈕ᴹ∂ᴹᇣ⢙䍘൘䈕䜘Ԧᡰᴹ൷䍘ᶀᯉѝⲴਜ਼䟿൷൘ǉ⭥ᆀؑӗ૱
ѝᴹ∂ᴹᇣ⢙䍘Ⲵ䲀䟿㾱≲ḷ߶Ǌ㿴ᇊⲴ䲀䟿㾱≲ԕлǄ

ѪҶᴤྭൠޣ⡡৺؍ᣔൠ⨳ˈᖃ⭘ᡧн
䴰㾱↔ӗ૱ᡆӗ૱ሯભ㓸→ᰦˈ䈧䚥ᆸഭ
ᇦᓏᔳ⭥ಘ⭥ᆀӗ૱എ᭦༴⨶⌅ޣᖻ⌅
㿴ˈሶަӔ㔉ᖃൠާᴹഭᇦ䇔ਟⲴഎ᭦༴
⨶䍴䍘Ⲵল୶䘋㹼എ᭦༴⨶Ǆ

X: 㺘⽪䈕ᴹ∂ᴹᇣ⢙䍘㠣ቁ൘䈕䜘ԦⲴḀа൷䍘ᶀᯉѝⲴਜ਼䟿䎵ࠪǉ⭥ᆀؑ
ӗ૱ѝᴹ∂ᴹᇣ⢙䍘Ⲵ䲀䟿㾱≲ḷ߶Ǌ㿴ᇊⲴ䲀䟿㾱≲˗նᱟк㺘ѝᢃ
“X”Ⲵ䜘Ԧˈㅖਸ⅗ⴏRoHS⌅㿴㾱≲˄Ҿ䉱Ⲵݽ䜘࠶˅Ǆ
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jelenik meg. A világos és sötét alképpontok egyéb
kombinációi más egységes színként jelennek meg.

7. Ügyfélszolgálat& Jótállás

Képpont hibák típusai

7.1 $3KLOLSVVtNNpSHUQ\ŉVPRQLWRURN
képponthibáira vonatkozó
irányelvei

.pSSRQWpVDONpSSRQWKLEiNNO|QE|]ŉNpSSHQ
MHOHQQHNPHJDNpSHUQ\ŉQ$NpSSRQWKLEiNQDN
két kategóriája van, és az egyes kategóriákon belül
számos alképpont hiba szerepel.

$3KLOLSVD]pUWN]GKRJ\DOHJMREEPLQŉVpJť
termékeket készítse el. Az iparág legmodernebb
J\iUWiVLHOMiUiVDLWKDV]QiOMXNpVV]LJRU~PLQŉVpJ
HOOHQŉU]pVWYpJ]QN(QQHNHOOHQpUHPpJLV
HOŉIRUGXOKDWQDNSL[HOYDJ\DOSL[HOKLEiND7)7
monitorpaneleken, amelyeket lapos monitorokon
használnak. Egyetlen gyártó sem tudja garantálni,
KRJ\YDODPHQQ\LNpSHUQ\ŉMHPHQWHVOHJ\HQD
képpont hibáktól, de a Philips garantálja, hogy
minden olyan monitort, amely kifogásolható
PHQQ\LVpJťNpSSRQWKLEiWWDUWDOPD]JDUDQFLiOLVDQ
megjavít vagy kicserél. Ez a felhívás a különféle
képpont hibákat írja le, és meghatározza az
elfogadható szintet mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy
garanciális javításra vagy cserére legyen jogosult,
D7)7PRQLWRUSDQHOHQOpYŉSL[HOKLEiNV]iPiQDN
meg kell haladnia a küszöbértéket. Például egy
monitoron a hibás alpixelek száma nem lehet
W|EED]|VV]HVDOSL[HOiQiO5iDGiVXO
mivel bizonyos képpont hibák kombinációi jobban
látszanak, ezekben az esetekben a Philips még
PDJDVDEEPLQŉVpJLV]DEYiQ\RNDWiOOtWIHO(]
világszerte alkalmazott eljárás.

Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító, azaz
´EHNDSFVROWµNpSSRQWNpQWYDJ\DONpSSRQWNpQW
jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy olyan
DONpSSRQWDPHO\YLOiJRVPDUDGDNpSHUQ\ŉQ
amikor a monitor sötét mintát jelenít meg. A fényes
pont hibák típusai.

(J\pJŉY|U|V]|OGYDJ\NpNDONpSSRQW

alpixelek

.pWV]RPV]pGRVpJŉDONpSSRQW
 9|U|V.pN %tERU
 9|U|V=|OG 6iUJD
 =|OG.pN &LiQ 9LOiJRVNpN

pixelek

Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
DONpSSRQWEyODKiURPHOVŉGOHJHVV]tQEŉOY|U|VEŉO
]|OGEŉOpVNpNEŉOiOO7|EENpSSRQWHJ\WWDONRW
egy képet. Amikor egy képpont összes alképpontja
világít, a három színes alképpont egységes fehér
képpontként jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete képpontként

Három szomszédos világító alképpont (egy fehér
képpont).
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.pSSRQWKLEiNN|]HOVpJH

Megjegyzés
$Y|U|VYDJ\NpNV]tQťIpQ\HVSRQWW|EEPLQW
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen a
V]RPV]pGRVSRQWRNQiOPtJD]|OGV]tQťIpQ\HV
pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.

Mivel az azonos képpont és alképpont hibák,
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban
pV]UHYHKHWŉND3KLOLSVPHJDGMDDN|]HOVpJL
határokat a hibákhoz.

Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
´NLNDSFVROWµNpSSRQWNpQWYDJ\DONpSSRQWNpQW
jelennek meg. Más szóval a fekete pont
HJ\RO\DQDONpSSRQWDPHO\V|WpWPDUDGD
NpSHUQ\ŉQDPLNRUDPRQLWRUYLOiJRVPLQWiW
jelenít meg. A fekete pont hibák típusai.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális
javításra vagy cserére legyen jogosult, a Philips
ODSRVPRQLWRUEDQOpYŉ7)7PRQLWRUSDQHOHQ
OpYŉSL[HOLOOHWYHDOSL[HOKLEiNV]iPiQDNPHJ
NHOOKDODGQLDD]DOiEELWiEOi]DWRNEDQV]HUHSOŉ
küszöbértéket.

)e1<(6.e33217+,%É.
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
.pWIpQ\HVNpSSRQWKLEDN|]|WWLWiYROViJ
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen

(/)2*$'+$7Ð6=,17
3
1
0
15 mm vagy több
3

)(.(7(.e33217+,%É.
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
7iYROViJNpWIHNHWHSRQWKLEDN|]|WW
Mindenfajta fekete ponthiba

(/)2*$'+$7Ð6=,17
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb

g66=(6.e33217+,%$
Mindenfajta világos képpont hiba

(/)2*$'+$7Ð6=,17
5 vagy kevesebb

Megjegyzés
1. YDJ\HJ\PiVPHOOHWWLDOSL[HOKLED SRQWKLED
2. (]DPRQLWRUPHJIHOHOD],62HOŉtUiVDLQDN,RV]WiO\~NRPSDWLELOLWiV ,62
(UJRQyPLDLHOŉtUiVRNHOHP]pVHNpVPHJIHOHOŉVpJLWHV]WPyGV]HUHNHOHNWURQLNXVPHJMHOHQtWŉNK|]
3. $],62DNRUiEEDQ,62QpYHQLVPHUWpVD],QWHUQDWLRQDO2UJDQLVDWLRQIRU
6WDQGDUGLVDWLRQ ,62 iOWDOYLVV]DYRQWV]DEYiQ\WYiOWMDOH
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7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos
részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt. Az alábbi látható, helyi Philips
ügyfélszolgálati számon is felveheti a kapcsolatot.
(OpUKHWŉVpJLDGDWRND1<8*$7(85Ð3$WpUVpJUHYRQDWNR]yDQ
Ország

CSP

)RUUyGUyWV]iP

Ár

1\LWYDWDUWiVLLGŉ

Austria

RTS



€ 0,07

0RQWR)ULDPSP

Belgium

Ecare



€ 0,06

0RQWR)ULDPSP

Cyprus

Alman

800 92 256

Free of charge

0RQWR)ULDPSP

Denmark

Infocare



/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

Finland

Infocare



/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

France

Mainteq



€ 0,09

0RQWR)ULDPSP

Germany

RTS



€ 0,09

0RQWR)ULDPSP

Greece

Alman



Free of charge

0RQWR)ULDPSP

Ireland

Celestica



/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

Italy

Anovo Italy



€ 0,08

0RQWR)ULDPSP

/X[HPERXUJ

Ecare



/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

Netherlands

Ecare



€ 0,10

0RQWR)ULDPSP

Norway

Infocare



/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

Poland

MSI



/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

Portugal

Mainteq

800 780 902

Free of charge

0RQWR)ULDPSP

Spain

Mainteq



€ 0,10

0RQWR)ULDPSP

Sweden

Infocare



/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

Switzerland

ANOVO CH 

/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

/RFDOFDOOWDULII

0RQWR)ULDPSP

United Kingdom Celestica
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.g=e3e6.(/(7(85Ð3$,WpUVpJHOpUKHWŉVpJHL
Ország

+tYyN|]SRQW CSP

Ügyfélszolgálati telefonszám

Belarus

N/A

IBA




Bulgaria

N/A

/$16HUYLFH



Croatia

N/A

056HUYLFH/WG

  

Czech Rep.

N/A

Asupport

420 272 188 300

Estonia

N/A

FUJITSU

 *HQHUDO
 ZRUNVKRS

Georgia

N/A

Esabi



Hungary

N/A

3URÀ6HUYLFH

 *HQHUDO
 )RU$2& 3KLOLSVRQO\

Kazakhstan

N/A

Classic Service I.I.c. 

/DWYLD

N/A

6HUYLFH1HW/9




/LWKXDQLD

N/A

UAB Servicenet

 JHQHUDO
 IRU3KLOLSV

Macedonia

N/A

AMC



Moldova

N/A

Comel



Romania

N/A

Skin



Russia

N/A

CPS

  

Serbia&Montenegro

N/A

Kim Tec d.o.o.



Slovakia

N/A

Datalan Service



Slovenia

N/A

PC H.and



the republic of Belarus N/A

ServiceBy



Turkey

N/A

Tecpro



N/A

Topaz



N/A

Comel



Ukraine

(OpUKHWŉVpJLDGDWRND/$7,1$0(5,.$,WpUVpJUHYRQDWNR]yDQ
Ország
Brazil
Argentina

+tYyN|]SRQW

Ügyfélszolgálati telefonszám


Vermont

0800 3330 856

(OpUKHWŉVpJLDGDWRN.tQiUDYRQDWNR]yDQ
Ország

+tYyN|]SRQW

Ügyfélszolgálati telefonszám

China

3&&:/LPLWHG

4008 800 008
36

7. Ügyfélszolgálat és jótállás

(OpUKHWŉVpJLDGDWRNe6=$.$0(5,.É5$YRQDWNR]yDQ
Ország

+tYyN|]SRQW

Ügyfélszolgálati telefonszám

U.S.A.

EPI - e-center

(877) 835-1838

Canada

EPI - e-center

(800)479-6696

(OpUKHWŉVpJLDGDWRND]$30($WpUVpJUHYRQDWNR]yDQ
Ország

ASP

Ügyfélszolgálati
telefonszám

1\LWYDWDUWiVLLGŉ

Australia

AGOS NETWORK
37</7'

1300 360 386

0RQa)ULDPSP

0800 657447

0RQa)ULDPSP

New Zealand 9LVXDO*URXS/WG
Hong Kong
Macau

+RQJ.RQJ
&RPSDQ\6PDUW3L[HOV 7HO
7HFKQRORJ\/WG
0DFDX
7HO  

0RQa)ULDPSP
6DWDPSP

India

REDINGTON INDIA
/7'

7HO
6063+,/,36WR

0RQa)ULDPSP

Indonesia

PT. CORMIC
SERVISINDO
PERKASA


(Customer Hotline)

(Customer Hotline)

0RQa7KX

)UL

Korea

Alphascan Displays, Inc



0RQa)ULDPSP
6DWDPSP

Malaysia

5/RJLF6GQ%KG



0RQa)ULDPSP
6DWDPDP

Pakistan

TVONICS Pakistan



6XQa7KXDPSP

Singapore

Philips Electronics
6LQJDSRUH3WH/WG
(65) 6882 3966
(Philips Consumer Care
Center)

0RQa)ULDPSP
6DWDPSP

Taiwan

FETEC.CO

0RQa)UL

Thailand

Axis Computer System
&R/WG

South Africa

Computer Repair
Technologies

011 262 3586

0RQa)ULDPaSP

Israel

(DVWURQLFV/7'



6XQa7KX
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Vietnam


Ho Chi Minh City
FPT Service Informatic

&RPSDQ\/WG+R&KL
Danang City
Minh City Branch

Can tho Province

0RQa)UL
6DW

Philippines

EA Global Supply
Chain Solutions ,Inc.

0RQa)ULDPaSP

Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan

Firebird service centre



6XQa7KX

Uzbekistan

Soniko Plus Private
(QWHUSULVH/WG



0RQa)UL

Turkmenistan

Technostar Service
Centre

   0RQa)UL

Japan

έͻςίΑκΣΗȜ

ȆεȜΠΓϋΗȜ
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8. Hibaelhárítás és GYIK

nem elfogadható, az OSD menüben elvégezheti
a kézi beállításokat.

8. Hibaelhárítás és GYIK

Megjegyzés
$]$XWRIXQNFLyQHPDONDOPD]KDWy'9,'LJLWDO
'9,GLJLWiOLV PyGEDQPLYHOQHPV]NVpJHV

8.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma továbbra
is fennáll, lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálat
NpSYLVHOŉMpYHO

Füst vagy szikra látható jelei
 Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
 A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a monitor hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból.

Általános problémák
1LQFVNpS $EHNDSFVROWiOODSRWRWMHO]ŉ/('QHP
YLOiJtW

 Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
J\IpOV]ROJiODWLNpSYLVHOŉMpYHO

 *\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\PHJIHOHOŉHQ
csatlakozik a hálózati tápkábel a monitor
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.

Képproblémák
$NpSQLQFVN|]pSHQ

 (OŉV]|UJ\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\DPRQLWRU
HOHMpQOpYŉ]HPNDSFVROyWJRPE ., 
helyzetben van, majd nyomja meg, hogy (BE)
helyzetben legyen.

 ÉOOtWVDEHDNpSKHO\]HWpWD]26'IŉPHQMpEHQ
OHYŉÅ$XWRµHOHPVHJtWVpJpYHO
 ÉOOtWVDEHDNpSKHO\]HWpWD]26')ŉ
NH]HOŉV]HUYHN6HWXS %HiOOtWiV PHQSRQWMD
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
VHJtWVpJpYHO(]FVDN9*$PyGEDQPťN|GLN

1LQFVNpS $EHNDSFVROWiOODSRWRWMHO]ŉ/('IHKpU
V]tQť
 *\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\DV]iPtWyJpSEH
van kapcsolva.

$NpSUHPHJDNpSHUQ\ŉQ
 *\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\DMHONiEHO
PHJIHOHOŉHQFVDWODNR]LNDJUDILNXVNiUW\iKR]
YDJ\D3&KH]

 *\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\DMHONiEHO
PHJIHOHOŉHQFVDWODNR]LNDV]iPtWyJpSKH]
 *\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\DPRQLWRU
YLGHRNiEHOpQHNGXJyMiEDQHJ\LNpULQWNH]ŉWť
sem görbült el. Amennyiben igen, javítsa meg
vagy cserélje ki a kábelt.

)JJŉOHJHVYLEUiOiVWDSDV]WDOKDWy

 (ONpS]HOKHWŉKRJ\D](QHUJLDWDNDUpNRVIXQNFLy
aktív
 ÉOOtWVDEHDNpSKHO\]HWpWD]26'IŉPHQMpEHQ
OHYŉÅ$XWRµHOHPVHJtWVpJpYHO

$NpSHUQ\ŉQDN|YHWNH]ŉ]HQHWOiWKDWy
Attention

 6]QWHVVHPHJDIJJŉOHJHVViYRNDWD]26'
)ŉNH]HOŉV]HUYHN6HWXS %HiOOtWiV PHQSRQWMD
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
VHJtWVpJpYHO(]FVDN9*$PyGEDQPťN|GLN

Check cable connection

Vízszintes vibrálás tapasztalható

 *\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\DPRQLWRU
YLGHRNiEHOHPHJIHOHOŉHQFVDWODNR]LND
számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a Gyors
telepítési útmutatót is).
 (OOHQŉUL]]HQHPJ|UEOWHHOHJ\LNpULQWNH]ŉ
sem a monitorkábelben.

 ÉOOtWVDEHDNpSKHO\]HWpWD]26'IŉPHQMpEHQ
OHYŉÅ$XWRµHOHPVHJtWVpJpYHO

 *\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\DV]iPtWyJpSEH
van kapcsolva.

 6]QWHVVHPHJDIJJŉOHJHVViYRNDWD]26'
)ŉNH]HOŉV]HUYHN6HWXS %HiOOtWiV PHQSRQWMD
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
VHJtWVpJpYHO(]FVDN9*$PyGEDQPťN|GLN

$]$872JRPEQHPPťN|GLN
 $]DXWRIXQNFLyNL]iUyODJ9*$DQDORJ 9*$
DQDOyJ PyGEDQPťN|GLN+DD]HUHGPpQ\
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$NpSKRPiO\RVQDNKDOYiQ\QDNYDJ\W~O
V|WpWQHNWťQLN

További információkért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba
a Philips ügyfélszolgálati munkatársával.

 Az OSD segítségével állítsa be a
NRQWUDV]WRWpVDIpQ\HUŉW

8.2 SmartControl Premium GYIK

Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
WQHWHLQHPV]ťQQHNPHJPLXWiQNLNDSFVROMiN
a monitort.

K1.

 +DD]/&'PRQLWRUKRVV]~LGHLJiOOyNpSHW
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert
MHOHQVpJD]/&'SDQHOWHFKQROyJLiEDQ
Az esetek többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép” folyamatosan
HOWťQLNHJ\DGRWWLGŉHOWHOWpYHOKD
kikapcsolják a monitort.

Ha a monitort másik PC-hez
csatlakoztatom, a SmartControl
Premium használhatatlanná válik. Mit
WHJ\HN"

9iODV] ,QGtWVD~MUDD3&WpVQp]]H
PHJPťN|GLNHD6PDUW&RQWURO
Premium. Amennyiben nem, el kell
távolítania, majd újra kell telepítenie a
SmartControl Premium programot,
KRJ\PHJJ\ŉ]ŉGM|QDPHJIHOHOŉ
HV]N|]PHJKDMWyWHOHStWpVpWLOOHWŉHQ

 0LQGLJDNWLYiOMRQHJ\PR]JyNpSHUQ\ŉYpGŉ
SURJUDPRWKDDPRQLWRUWŉUL]HWOHQOKDJ\MD

K2.

 Mindig aktiváljon egy rendszeres
NpSIULVVtWŉDONDOPD]iVWKDD]/&'PRQLWRU
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.

A SmartControl Premium eleinte
PHJIHOHOŉHQPťN|GLNGHYDODPLPLDWW
ez nem tart sokáig és elromlik. Mit
WHKHWHN"

9iODV] Ha az alábbi intézkedéseket tette,
DNNRUHONpS]HOKHWŉKRJ\DPRQLWRU
LOOHV]WŉSURJUDPMiW~MUDNHOOWHOHStWHQL

 .pSHUQ\ŉYpGŉYDJ\UHQGV]HUHVNpSIULVVtWŉ
DONDOPD]iVDNWLYiOiViQDNPHOOŉ]pVH
esetén a súlyos „beégés”, „utókép”, vagy
ÅV]HOOHPNpSµWQHWHLQHPV]ťQQHNPHJpV
nem javíthatók. Ilyen kárra nem vonatkozik
a garancia.

 *UDILNXVYH]pUOŉNiUW\DFVHUpMH
 9LGHyLOOHV]WŉSURJUDPIULVVtWpVH
 Az operációs rendszeren végzett
tevékenység, pl. szervizcsomag vagy javítás
telepítése

$NpSWRU]QDNWťQLN$V]|YHJpOHWOHQ
 Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a monitor ajánlott natív felbontásának
PHJIHOHOŉHQ

 $:LQGRZV8SGDWHIXWWDWiVDpVPRQLWRU
LOOHWYHYLGHyLOOHV]WŉSURJUDPIULVVtWpVH
 $:LQGRZVW~J\LQGtWRWWiNHOKRJ\D
monitor ki volt kapcsolva vagy nem volt
csatlakoztatva.

=|OGY|U|VNpNV|WpWYDJ\IHKpUNpSSRQWRN
MHOHQQHNPHJDNpSHUQ\ŉQ
 A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.

 Ennek kiderítéséhez a jobb egérgombbal
kattintson a My Computer (Sajátgép)
elemre, majd kattintson a Properties
7XODMGRQViJRN !+DUGZDUH +DUGYHU !
'HYLFH0DQDJHU (V]N|]NH]HOŉ HOHPUH

$ÅEHNDSFVROWiOODSRWRWMHO]ŉµOiPSDIpQ\HW~O
HUŉVpV]DYDUy

 Ha a „Plug and Play Monitor” tételt látja
a Monitor alatt, akkor újra kell telepítenie.
(J\V]HUťHQWiYROtWVDHOD6PDUW&RQWURO
Premium programot, és telepítse újra.

 $ÅEHNDSFVROWiOODSRWRWµMHO]ŉIpQ\WD]26'
)ŉNH]HOŉV]HUYHN%HiOOtWiVPHQSRQWMD
EHNDSFVROWiOODSRWRWMHO]ŉ/('HOHPpQHN
segítségével állíthatja be.
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K3.

A SmartControl Premium telepítése
és a SmartControl Premium fülre
kattintás után semmi sem jelenik meg
HJ\LGHLJLOOHWYHPHJKLEiVRGiVWMHO]ŉ
]HQHWROYDVKDWy0LW|UWpQW"

9iODV] A Philips Szervizközpontnak jogában áll
indokolt azonosítási és engedélyezési
DGDWRNDWNpUQLKRJ\OHKHWŉVpJpEHQ
álljon azonosítani a monitor tulajdonosát.

9iODV] /HKHWKRJ\DJUDÀNXVYH]pUOŉNiUW\iMiQDN
lapkakészlete nem kompatibilis a
SmartControl Premium programmal.
+DD]gQJUDÀNXVYH]pUOŉNiUW\MiMD
a fent említett márkák közük való,
próbálja meg letölteni a legfrissebb
JUDÀNXVNiUW\DLOOHV]WŉSURJUDPRWD
PHJIHOHOŉFpJZHEROGDOiUyO7HOHStWVH
D]LOOHV]WŉSURJUDPRW7iYROtWVDHOD
SmartControl Premium programot, és
telepítse ismét újra.
+DH]XWiQVHPPťN|GLNDNNRUVDMQiOMXN
DJUDÀNXVYH]pUOŉNiUW\DQHPWiPRJDWRWW
.pUMNÀJ\HOMHD3KLOLSVZHEROGDOiW
a rendelkezésre álló SmartControl
3UHPLXPLOOHV]WŉSURJUDPIULVVtWpVHNHW
LOOHWŉHQ
.

8.3 Általános GYIK
.

$PLNRU]HPEHKHO\H]HPDPRQLWRUW
PLDWHHQGŉKDDNpSHUQ\ŉQD
´&DQQRWGLVSOD\WKLVYLGHRPRGHµ
1HPMHOHQtWKHWŉPHJH]DYLGHyPyG 
]HQHWOiWKDWy"

9iODV] $PRQLWRUDMiQORWWIHOERQWiVD[
1024 @ 60 Hz.
 Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a
3&WDNRUiEEDQKDV]QiOWPRQLWRUKR]
 A Windows Start menüben jelölje ki
a Settings (Beállítások)/Control Panel
9H]pUOŉSXOW HOHPHW$9H]pUOŉSXOW
DEODNEDQMHO|OMHNLD'LVSOD\ 0HJMHOHQtWŉ 
LNRQW$'LVSOD\ 0HJMHOHQtWŉ 
YH]pUOŉSDQHOEHQMHO|OMHNLD´6HWWLQJVµ
(Beállítások) fület. A beállítások fülön, a
“Desktop Area” (asztal területe) panelben
mozgassa a csúszkát 1280 x 1024 képpont
értékre.

+DD3URGXFW,QIRUPDWLRQ
7HUPpNLQIRUPiFLyN HOHPUHNDWWLQWRN
csupán részleges információk jelennek
PHJ0LW|UWpQW"

9iODV] /HKHWKRJ\DJUDÀNXVYH]pUOŉNiUW\iMD
LOOHV]WŉSURJUDPMiQDNQHPDOHJIULVVHEE
változatát használja, amely teljesen
támogatja a DDC/CI csatolót. Kérjük,
W|OWVHOHDOHJIULVVHEELOOHV]WŉSURJUDPRW
DJUDÀNXVNiUW\iKR]DPHJIHOHOŉ
cég weboldaláról. Telepítse az
LOOHV]WŉSURJUDPRW7iYROtWVDHOD
SmartControl Premium programot, és
telepítse ismét újra.

 Nyissa meg az “Advanced Properties”
(Speciális tulajdonságok) fület, állítsa a
5HIUHVK5DWH NpSIULVVtWpVW +]UHPDMG
kattintson az OK gombra.
 Indítsa újra a számítógépet és ismételje
PHJDpVOpSpVWKRJ\PHJJ\ŉ]ŉGM|QD
PC beállítása 1280 x 1024 képpont 60 Hz
képfrissítés mellett.
 Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi
monitort, majd csatlakoztassa újra a Philips
/&'PRQLWRUW

Attention

 .DSFVROMDEHDPRQLWRUWPDMGD3&W
.

Theft Deterrence is Enabled

K5.

0LD]/&'PRQLWRUDMiQORWW
NpSIULVVtWpVLVHEHVVpJH"

9iODV] $]/&'PRQLWRURNDMiQORWWNpSIULVVtWpVL
VHEHVVpJH+]%iUPLO\HQNpSHUQ\ŉQ
PHJMHOHQŉ]DYDUHVHWpQEHiOOtWKDWMD
+]UHKRJ\PHJJ\ŉ]ŉG|QPHJV]ťQWD
zavar.

Elfelejtettem a Theft Deterrence
/RSiVHOOHQL IXQNFLy3,1NyGMiW0LW
WHKHWHNLO\HQNRU"
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.

.

0LUHYDOyND&'520RQWDOiOKDWy
LQIpVLFPNLWHUMHV]WpVťIiMORN"
+RJ\DQWHOHStWHPD] LQIpVLFP 
LOOHV]WŉSURJUDPRNDW"

9iODV] Általános tisztításhoz tiszta, puha
W|UOŉURQJ\RWKDV]QiOMRQ$]DODSRVDEE
WLV]WtWiVKR]L]RSURSLODONRKROWKDV]QiOMRQ
Soha ne használjon oldószereket, mint
SpOGiXOHWLODONRKROWDFHWRQWKH[iQWVWE

9iODV] (]HNDPRQLWRULOOHV]WŉSURJUDPMDLW
tartalmazó fájlok. Kövesse a
használati utasítás úmutatását az
LOOHV]WŉSURJUDPRNWHOHStWpVpKH]$
PRQLWRUHOVŉWHOHStWpVHDONDOPiYDOD
számítógép esetleg kérheti a monitor
LOOHV]WŉSURJUDPMDLW LQIpVLFPIiMORNDW 
illetve az ezeket tartalmazó lemezt.
Kövesse az utasításokat és helyezze be
DFVRPDJEDQOpYŉ&'520OHPH]W
$PRQLWRULOOHV]WŉSURJUDPMDL LQIpV
LFPNLWHUMHV]WpVťIiMORN DXWRPDWLNXVDQ
telepítésre kerülnek.
.

.

 Nyomja meg az „OK” gombot az
26' 2Q6FUHHQ'LVSOD\²NpSHUQ\ŉQ
PHJMHOHQŉ PHQPHJMHOHQtWpVpKH]
 1\RPMDPHJDÅ'RZQ$UURZµ /HIHOp
Q\tO JRPERWDÅ&RORUµ 6]tQ OHKHWŉVpJ
kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK”
gombot, hogy belépjen a színbeállításba. Az
alábbi három beállítás áll rendelkezésre.
1. 6]tQKŉPpUVpNOHWDKDWEHiOOtWiVD
N|YHWNH]ŉ...
8200K, 9300K és 11500K. Az 5000K
WDUWRPiQ\EDQDSDQHOÅPHOHJQHNWťQLN
vörösesfehér tónussal”, míg a 11500K
V]tQKŉPpUVpNOHWÅKLGHJNpNHVIHKpU
tónust ad”.

+RJ\DQiOOtWKDWRPiWDIHOERQWiVW"

0LW|UWpQLNKDHOWpYHGHNDPRQLWRU
EHiOOtWiVDN|]EHQD]26'EHQ"

2. V5*%(]HJ\V]DEYiQ\DPHO\D
V]tQHNPHJIHOHOŉFVHUpMpWEL]WRVtWMD
NO|QE|]ŉHV]N|]|NN|]|WW SO
GLJLWiOLVIpQ\NpSH]ŉJpSHNPRQLWRURN
nyomtatók, lapolvasók stb.)

9iODV] (J\V]HUťHQQ\RPMDPHJD]2.JRPERW
majd válassza a „Reset” (Alaphelyzet)
pontot az összes gyári beállítás
HOŉKtYiViKR]
.

7XGRPHPyGRVtWDQLDPRQLWRURP
színbeállítását?

9iODV] Igen, az alábbi eljárással az OSD
menüben módosítani tudja a
V]tQEHiOOtWiVW

9iODV] $]gQYLGHRNiUW\iMDJUDÀNXV
LOOHV]WŉSURJUDPMDpVPRQLWRUMDHJ\WW
határozzák meg a rendelkezésre
álló felbontást. A kívánt felbontást a
Windows®&RQWURO3DQHO 9H]pUOŉSXOW 
„Display properties” (Megjelenítés
tulajdonságai) panel segítségével
választhatja ki.
.

+RJ\DQWLV]WtWVDPD]/&'IHOOHWpW"

3. )HOKDV]QiOyiOWDOGHÀQLiOW$IHOKDV]QiOy
tetszése szerint kiválaszthatja a beállítást
a vörös, zöld és kék szín módosításával.

(OOHQiOOHD]/&'NpSHUQ\ŉD
NDUFROyGiVQDN"

9iODV] Általánosságban javasolt óvni a
SDQHOIHOOHWpWDW~O]RWWWŉGpVWŉO
és megvédeni az éles, illetve tompa
tárgyaktól. A monitor kezelése közben
J\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\QHP
gyakorol nyomást a panel felületére. Ez
befolyásolhatja a garanciális feltételeket.

Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének
PpUWpNH(]D]pUWpNDEV]RO~WVNiOiQIHMH]KHWŉ
NL .HOYLQIRNEDQ $ODFVRQ\DEEKŉPpUVpNOHWHQ
például 2004 Kelvin fokon a tárgy vörös, míg
PDJDVDEEKŉPpUVpNOHWHQSpOGiXO.HOYLQ
IRNRQNpN$VHPOHJHVV]tQKŉPpUVpNOHW
Kelvin fokon fehér.
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.

&VDWODNR]WDWKDWRPHD]/&'PRQLWRUW
EiUPLO\HQ3&KH]PXQNDiOORPiVKR]
YDJ\0DFKH]"

9iODV] $/&'PRQLWRURSWLPiOLVWHOMHVtWPpQ\pW
saját felbontása, azaz 1280 x 1024
képpont @ 60 Hz képfrissítés mellett
Q\~MWMD$OHKHWŉOHJMREENpSPLQŉVpJ
érdekében ezt a felbontást használja.

9iODV] ,JHQ9DODPHQQ\L3KLOLSV/&'PRQLWRU
NRPSDWLELOLVDV]DEYiQ\3&NNHO
0DFHNNHOpVPXQNDiOORPiVRNNDO
(OŉIRUGXOKDWKRJ\NiEHODGDSWHU
szükséges Mac számítógéphez
W|UWpQŉFVDWODNR]iVHVHWpQ7RYiEEL
tájékoztatásért kérjük, lépjen kapcsolatba
D3KLOLSVpUWpNHVtWpVLNpSYLVHOŉYHO
.

7iPRJDWMiNHD3KLOLSV/&'PRQLWRURN
D3OXJDQG3OD\V]DEYiQ\W"

9iODV] ,JHQDPRQLWRURNNRPSDWLELOLVHND3OXJ
DQG3OD\V]DEYiQQ\DOD:LQGRZV
Vista/XP/NT, valamint Mac OSX és
/LQX[RSHUiFLyVUHQGV]HUHNHVHWpEHQ
.

0LpUWQHPpOHVDV]|YHJD
PHJMHOHQtWŉQpVPLpUWV]|JOHWHVHND
EHWťNUDMWD"

Mi a képállandósulás, beégés, utókép
YDJ\V]HOOHPNpSD]/&'SDQHOHNHQ"

9iODV] +DD]/&'PRQLWRUKRVV]~LGHLJ
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek. A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség az
/&'SDQHOWHFKQROyJLiEDQ$]HVHWHN
többségében a „beégett” kép, „utókép”
YDJ\ÅV]HOOHPNpSµIRO\DPDWRVDQHOWťQLN
HJ\DGRWWLGŉHOWHOWpYHOKDNLNDSFVROMiND
monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó
NpSHUQ\ŉYpGŉSURJUDPRWKDD
PRQLWRUWŉUL]HWOHQOKDJ\MD
Mindig aktiváljon egy rendszeres
NpSIULVVtWŉDONDOPD]iVWKDD]/&'
monitor mozdulatlan tartalmat jelenít
meg.
Figyelem
.pSHUQ\ŉYpGŉYDJ\UHQGV]HUHVNpSIULVVtWŉ
DONDOPD]iVDNWLYiOiViQDNPHOOŉ]pVHHVHWpQD
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
WQHWHLQHPV]ťQQHNPHJpVQHPMDYtWKDWyN
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
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