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Podr cznik u ytkownika monitora BDL4230E

INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW

rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecze stwa i konserwacja

Poni sze instrukcje nale y przeczyta  i stosowa  si  do nich podczas pod czania oraz u ywania monitora:

Dzia anie:

• Nie nale y umieszcza  monitora w bezpo rednim wietle s onecznym ani w pobli u pieców lub innych róde
ciep a.

• Nale y odsun  wszelkie przedmioty, które mog yby wpa  do otworów wentylacyjnych lub uniemo liwi
prawid owe ch odzenie uk adów elektronicznych monitora.

• Nie wolno zatyka  otworów wentylacyjnych obudowy.
• Podczas ustawiania monitora nale y upewni  si , e wtyczka i gniazdo zasilaj ce s atwo dost pne.
• W przypadku wy czenia monitora przez od czenie przewodu zasilaj cego nale y odczeka  6 sekund przed 

ponownym pod czeniem przewodu w celu przywrócenia normalnego dzia ania.
• Nale y zawsze korzysta  z zatwierdzonego przewodu zasilaj cego dostarczonego przez firm  Philips. W 

przypadku braku przewodu zasilaj cego nale y skontaktowa  si  z lokalnym centrum serwisowym.
• W czonego monitora nie wolno wystawia  na dzia anie silnych drga  ani uderze .
• Podczas pracy lub transportu monitora nie wolno uderza  ani upuszcza .

Konserwacja:

• Aby chroni  monitor przed mo liwymi uszkodzeniami, nie wolno wywiera  nadmiernego nacisku na panel 
LCD. Aby podnie  monitor w celu jego przeniesienia, nale y chwyci  za obudow ; nie wolno podnosi
monitora, umieszczaj c d o  lub palce na panelu LCD.

• Je li monitor nie b dzie u ywany przez d u szy czas, nale y od czy  go od zasilania.
• Monitor nale y od czy  od zasilania w celu jego wyczyszczenia nieznacznie wilgotn  szmatk . Ekran mo na

wytrze  such  szmatk  po wy czeniu zasilania. Do czyszczenia monitora nie nale y jednak nigdy u ywa
rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub p yny z amoniakiem.

• Aby unikn  ryzyka pora enia pr dem lub trwa ych uszkodze  urz dzenia, nie nale y wystawia  monitora na 
dzia anie kurzu, deszczu, wody ani nadmiernej wilgoci.

• W przypadku zamoczenia monitora nale y go jak najszybciej wytrze  such  szmatk .
• W przypadku dostania si  do monitora obcych substancji lub wody nale y niezw ocznie wy czy  zasilanie i 

od czy  przewód zasilaj cy. Nast pnie nale y usun  obc  substancj  lub wod  i odes a  urz dzenie do 
centrum serwisowego.

• Monitora nie nale y przechowywa  ani u ywa  w miejscach wystawionych na dzia anie ciep a,
bezpo redniego wiat a s onecznego lub znacznego ch odu.

• W celu utrzymania najwy szej wydajno ci monitora i przed u enia jego ywotno ci z monitora nale y
korzysta  w miejscach o temperaturze i wilgotno ci mieszcz cych si  w podanych poni ej zakresach.

- Temperatura: 0 ~ 40 C 32-95 F
- Wilgotno : 20-80% RH

WA NE! Przed odej ciem od monitora nale y zawsze uaktywni  ruchomy wygaszacz ekranu. Je li na ekranie 
monitora ma by  wy wietlany niezmienny obraz, nale y zawsze uaktywni  aplikacj  do okresowego 
od wie ania ekranu. Nieprzerwane i d ugotrwa e wy wietlanie nieruchomych lub niezmiennych obrazów mo e
by  przyczyn  wyst pienia na ekranie zjawiska wypalenia „wypalenia”, zwanego równie  „powidokiem” lub 
„zjaw ”. „Wypalenie”, „powidok” lub „zjawa” to powszechnie znane zjawisko w technologii paneli LCD. W 
wi kszo ci wypadków „wypalenie”, „powidok” lub „zjawa” znika stopniowo po wy czeniu zasilania.

OSTRZE ENIE! Korzystanie z elementów sterowania, regulacji i procedur innych ni
opisane w niniejszym dokumencie mo e by  przyczyn  nara enia na pora enie pr dem,
zagro enia elektryczne i/lub mechaniczne.
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WARNING: Silne oznaki „wypalenia”, „powidoku” lub „zjawy” nie znikn  i nie b dzie mo na ich naprawi .
Wspomniane powy ej uszkodzenie nie jest obj te gwarancj .

Serwis:

• Obudowa mo e by  otwierana wy cznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
• W przypadku konieczno ci uzyskania jakiegokolwiek dokumentu niezb dnego do naprawy lub modyfikacji 

nale y skontaktowa  si  z lokalnym centrum serwisowym.
• Monitora nie nale y zostawia  w samochodzie/baga niku wystawionym na dzia anie bezpo redniego wiat a

s onecznego.

Poni sze instrukcje nale y przeczyta  i stosowa  si  do nich podczas pod czania oraz u ywania 
monitora komputerowego:

Je li monitor nie dzia a normalnie lub w przypadku braku pewno ci co do procedury, któr  nale y
wykona  po zastosowaniu instrukcji obs ugi zawartych w niniejszym dokumencie, nale y
skontaktowa  si  z technikiem serwisowym.

• Je li monitor nie b dzie u ywany przez d u szy czas, nale y od czy  go od zasilania.
• Monitor nale y od czy  od zasilania w celu jego wyczyszczenia nieznacznie wilgotn

szmatk . Ekran mo na wytrze  such  szmatk  po wy czeniu zasilania. Nie nale y
jednak nigdy u ywa  alkoholu, rozpuszczalników ani p ynów z amoniakiem.

• Je li monitor nie dzia a normalnie po zastosowaniu instrukcji zawartych w niniejszym 
dokumencie, nale y skontaktowa  si  technikiem serwisowym.

• Obudowa mo e by  otwierana wy cznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
• Nie nale y umieszcza  monitora w bezpo rednim wietle s onecznym ani w pobli u

pieców lub innych róde  ciep a.
• Nale y odsun  wszelkie przedmioty, które mog yby wpa  do otworów wentylacyjnych 

lub uniemo liwi  prawid owe ch odzenie uk adów elektronicznych monitora.
• Nie wolno zatyka  otworów wentylacyjnych obudowy.
• Nie nale y dopuszcza  do zamoczenia monitora. Aby unikn  pora enia pr dem

elektrycznym, nie nale y wystawia  go na dzia anie deszczu ani nadmiernej wilgoci.
• W przypadku wy czenia monitora przez od czenie kabla zasilaj cego lub przewodu 

zasilaj cego pr dem sta ym nale y odczeka  6 sekund przed ponownym pod czeniem
kabla zasilaj cego lub przewodu zasilaj cego pr dem sta ym w celu przywrócenia 
normalnego dzia ania.

• Aby unikn  ryzyka pora enia pr dem lub trwa ych uszkodze  urz dzenia, nie nale y
wystawia  monitora na dzia anie deszczu ani nadmiernej wilgoci.

• Podczas ustawiania monitora nale y upewni  si , e wtyczka i gniazdo zasilaj ce s
atwo dost pne.

• WA NE! Przed odej ciem od monitora nale y zawsze uaktywni  wygaszacz ekranu. 
Je li na ekranie przez d u szy czas wy wietlany b dzie nieruchomy obraz o wysokim 
kontra cie, mo e doj  do wyst pienia zjawiska „powidoku” lub „zjawy”. Jest to 
powszechnie znane zjawisko spowodowane wadami w a ciwymi dla technologii LCD. W 
wi kszo ci wypadków powidok znika stopniowo po wy czeniu zasilania. Nale y
pami ta , e zjawiska powidoku nie mo na naprawi  i nie jest ono obj te gwarancj .
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INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW

DEKLARACJA ZGODNO CI CE

Firma MMD oznajmia zgodnie z nasz  odpowiedzialno ci , e niniejszy produkt jest zgodny z nast puj cymi
standardami:

• EN60950-1:2006+A11:2009 (wymogi dotycz ce bezpiecze stwa w zakresie urz dze  IT)
• EN55022:2006+A1:2007 (wymogi dotycz ce zak óce  radiowych w zakresie urz dze  IT)
• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (wymogi dotycz ce odporno ci w zakresie urz dze  IT)
• EN61000-3-2:2006 (ograniczenia emisji pr du sinusoidalnego)
• EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (ograniczenia waha  napi cia i migotania wiat a)
• EN55013:2001+A1:2003 +A2:2006 (ograniczenia oraz metody pomiaru charakterystyki zak óce  radiowych 

odbiorników i urz dze  dodatkowych)
• EN55020:2007 (odporno  elektromagnetyczna odbiorników i urz dze  dodatkowych)

z nast puj cymi postanowieniami obowi zuj cych dyrektyw:
• 2006/95/EC (dyrektywa niskonapi ciowa)
• 2004/108/EC (dyrektywa EMC)
• 93/68/EEC (poprawka do dyrektywy EMC i niskonapi ciowej), a tak e, e zosta  wyprodukowany przez 

organizacj  produkcyjn  z wprowadzon  norm  ISO9000.

O WIADCZENIE FEDERALNEJ KOMISJI CZNO CI (FCC) (tylko dla USA)

Urz dzenie to zosta o sprawdzone i stwierdzono jego zgodno  z ograniczeniami dla urz dze
cyfrowych klasy B, zgodnie z cz ci  15 przepisów komisji FCC. Celem tych ogranicze  jest 
zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zak óceniami w instalacji domowej. Urz dzenie to 

wytwarza, wykorzystuje i mo e emitowa  energi  o cz stotliwo ci radiowej, a tak e w przypadku instalacji i 
u ytkowania niezgodnych z instrukcjami mo e by  przyczyn  szkodliwych zak óce  komunikacji radiowej. Nie 
mo na jednak zagwarantowa , e zak ócenia nie wyst pi  w konkretnej instalacji. Je li urz dzenie to jest 
przyczyn  szkodliwych zak óce  odbioru radiowo-telewizyjnego, co mo na okre li  przez wy czenie i 
ponowne w czenie urz dzenia, u ytkownik powinien podj  prób  wyeliminowania tych zak óce , korzystaj c
z co najmniej jednego z poni szych sposobów:

• Zmiana kierunku lub po o enia anteny odbiorczej.
• Zwi kszenie odleg o ci mi dzy urz dzeniem a odbiornikiem.
• Pod czenie urz dzenia do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie ni  ten, do którego pod czono

odbiornik.
• Skontaktowanie si  ze sprzedawc  lub do wiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania 

pomocy.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyra nie przez stron  odpowiedzialn  za zgodno  mog
pozbawi  u ytkownika prawa do obs ugi urz dzenia.

Do pod czenia monitora do komputera nale y u ywa  wy cznie kabla ekranowanego w zakresie 
cz stotliwo ci radiowej dostarczonego wraz z monitorem. Aby unikn  uszkodzenia, które mo e by
przyczyn  po aru lub pora enia pr dem, nie nale y wystawia  tego urz dzenia na dzia anie deszczu ani 
nadmiernej wilgoci.

NINIEJSZE URZ DZENIE CYFROWE KLASY B SPE NIA WSZYSTKIE WYMOGI KANADYJSKICH 
PRZEPISÓW DOTYCZ CYCH URZ DZE  POWODUJ CYCH ZAK ÓCENIA.

DEKLARACJA ZGODNO CI FCC

Nazwa firmowa: Philips

Deklaracja zgodno ci dla produktów oznaczonych logo FCC, tylko dla Stanów Zjednoczonych: 
Urz dzenie to jest zgodne z cz ci  15 przepisów komisji FCC. Dzia anie podlega nast puj cym
dwóm warunkom: (1) urz dzenie to nie mo e powodowa  szkodliwych zak óce , a tak e (2) 
urz dzenie to musi przyjmowa  wszelkie odbierane zak ócenia, w tym zak ócenia mog ce
powodowa  nieodpowiednie dzia anie.
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WYMAGANIA POLSKIEGO CENTRUM BADA  I CERTYFIKACJI

Urz dzenie powinno by  zasilane z gniazda z przy czonym obwodem ochronnym (gniazdo z ko kiem).
Wspó pracuj ce ze sob  urz dzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny by  zasilane z tego samego 
ród a.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawiera  w przewodzie fazowym rezerwow  ochron  przed 
zwarciami, w postaci bezpiecznika o warto ci znamionowej nie wi kszej ni  16 A (amperów).

W celu ca kowitego wy czenia urz dzenia z sieci zasilania nale y wyj  wtyczk  kabla zasilaj cego z 
gniazdka, które powinno znajdowa  si  w pobli u urz dzenia i by atwo dost pne.

Znak bezpiecze stwa „B” potwierdza zgodno  urz dzenia z wymaganiami bezpiecze stwa u ytkowania
zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

POLA ELEKTRYCZNE, MAGNETYCZNE I ELEKTROMAGNETYCZNE („EMF”)

1. Firma MMD produkuje i sprzedaje wiele produktów adresowanych do klientów, które podobnie jak inne 
urz dzenia elektroniczne maj  zdolno  emisji i odbierania sygna ów elektromagnetycznych.

2. Jedn  z g ównych zasad firmy MMD jest podejmowanie wszelkich niezb dnych rodków w zakresie zdrowia 
i bezpiecze stwa w celu zapewnienia zgodno ci produktów ze wszystkimi obowi zuj cymi przepisami 
prawa i standardami EMF obowi zuj cymi w momencie produkcji urz dze .

3. Firma MMD oddana jest opracowywaniu, produkcji i wprowadzaniu na rynek produktów, które nie powoduj
niekorzystnych skutków zdrowotnych.

4. Firma MMD o wiadcza, e w przypadku prawid owego u ywania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem 
ich u ytkowanie jest bezpieczne zgodnie z dost pnymi obecnie dowodami naukowymi.

5. Firma MMD bierze aktywny udzia  w opracowywaniu mi dzynarodowych norm EMF i standardów 
bezpiecze stwa, umo liwiaj c sobie wp yw na przysz e procesy standaryzacji obejmuj cej jej produkty.
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INFORMACJE DLA U YTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

OSTRZE ENIE — TO URZ DZENIE MUSI BY  UZIEMIONE.

Wa ne!

Urz dzenie to wyposa one jest w atestowan  wtyczk  13 A. W celu wymiany 
bezpiecznika w tego rodzaju wtyczce nale y wykona  poni sze czynno ci:

1. Zdejmij os on  bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik. 

2. W ó  nowy bezpiecznik (BS 1362 5 A, A.S.T.A. lub inny typ atestowany przez 
BSI).

3. Za ó  z powrotem os on  bezpiecznika.

Je li zamocowana wtyczka nie pasuje do gniazdek elektrycznych, powinna 
zosta  odci ta, a na jej miejsce za o ona odpowiednia wtyczka trójbolcowa.

Je li wtyczka zasilaj ca zawiera bezpiecznik, powinien mie  on warto  5 A. 
Je eli w u yciu jest wtyczka bez bezpiecznika, warto  bezpiecznika na tablicy 
rozdzielczej nie mo e by  wi ksza ni  5 A. 

Uwaga! Odci ta wtyczka powinna zosta  zniszczona, aby unikn
ewentualnego pora enia pr dem po pod czeniu jej do gniazdka 13 A.

Jak pod czy  przewody we wtyczce

Poszczególne przewody we wtyczce maj  nast puj ce kolory:

NIEBIESKI — „ZEROWY” („N”)

BR ZOWY — „POD NAPI CIEM” („L”)

ZIELONO- Ó TY — „UZIEMIENIE” („E”)

1. Przewód ZIELONO- Ó TY musi by  pod czony do zacisku we wtyczce, 

który jest oznaczony liter  „E” lub symbolem uziemienia albo  który jest 

koloru ZIELONEGO lub ZIELONO- Ó TEGO.

2. Przewód NIEBIESKI musi by  pod czony do zacisku, który jest oznaczony 
liter  „N” lub który jest koloru CZARNEGO.

3. Przewód BR ZOWY musi by  pod czony do zacisku, który jest oznaczony 
liter  „L” lub który jest koloru CZERWONEGO.

Przed zamkni ciem pokrywy wtyczki nale y upewni  si , e zacisk do 
przewodów znajduje si  nad pow ok  wyprowadzenia — a nie tylko nad trzema 
przewodami.
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NORTH EUROPE (NORDIC 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 PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

USUWANIE ZU YTEGO SPRZ TU

Nowy telewizor/monitor zawiera materia y, które nadaj  si  do wtórnego wykorzystania i recyklingu. 
Wyspecjalizowane firmy zajmuj ce si  recyklingiem zwi kszaj  ilo  materia u do wtórnego u ycia i 
minimalizuj  ilo  materia u do usuni cia.

Wi cej informacji na temat lokalnych przepisów i sposobu utylizacji mo na uzyska  w lokalnym punkcie 
sprzeda y produktów marki Philips.

(Dla klientów w Kanadzie i USA)

Ten produkt mo e zawiera  o ów i/lub rt . Nale y go zutylizowa  zgodnie z lokalnymi i federalnymi 
zarz dzeniami i przepisami. Wi cej informacji na temat recyklingu mo na znale  w witrynie www.eia.org 
(Consumer Education Initiative; Inicjatywa Edukacji Klientów).

DYREKTYWA WEEE DOTYCZ CA ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Uwaga dla u ytkowników w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej

To oznaczenie na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e zgodnie z dyrektyw  europejsk
2002/96/EG dotycz c  zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego, urz dzenia tego nie 
wolno wyrzuci  wraz ze zwyk ymi odpadami domowymi. U ytkownik jest odpowiedzialny za oddanie 
tego urz dzenia do odpowiedniego punktu zbiórki zu ytych urz dze  elektrycznych i 
elektronicznych. W celu okre lenia lokalizacji punktów zbiórki zu ytych urz dze  elektrycznych i 
elektronicznych nale y skontaktowa  si  z przedstawicielem w adz lokalnych, przedsi biorstwem
utylizacji odpadów dla danego gospodarstwa domowego lub ze sklepem, w którym produkt zosta
zakupiony.

Uwaga dla u ytkowników w Stanach Zjednoczonych:

Jak wszystkie produkty LCD zestaw ten zawiera lamp  z rt ci . Nale y go zutylizowa  zgodnie z lokalnymi, 
stanowymi i federalnymi przepisami. Informacje na temat utylizacji lub recyklingu mo na znale  w witrynie: 
www.mygreenelectronics.com lub www.eiae.org..

DYREKTYWY DOTYCZ CE ZU YTEGO SPRZ TU - RECYKLING

Nowy telewizor/monitor zawiera materia y, które mog  zosta  poddane recyklingowi.

Jak wszystkie produkty LCD zestaw ten zawiera lamp  z rt ci . Nale y j  zutylizowa  zgodnie ze 
wszystkimi lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami.
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SPIS TRE CI

1.       ROZPAKOWYWANIE I INSTALACJA
1.1.       ROZPAKOWYWANIE
1.2.       ZAWARTO  OPAKOWANIA
1.3.       UWAGI DOTYCZ CE INSTALACJI
1.4.       MONTA  PIONOWY

2.       CZ CI I FUNKCJE
2.1.  WIDOK Z PRZODU
2.2.       WIDOK Z TY U
2.3.       Z CZA WEJ CIA/WYJ CIA
2.4.       PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

2.4.1.       FUNKCJE OGÓLNE
2.4.2.       WK ADANIE BATERII DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
2.4.3.       ZAKRES DZIA ANIA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

3.       POD CZANIE DO URZ DZE  ZEWN TRZNYCH
3.1.       KORZYSTANIE Z UCHWYTU KABLA
3.2.       KORZYSTANIE Z POKRYWY PRZE CZNIKA
3.3.       POD CZANIE URZ DZE  ZEWN TRZNYCH (ODTWARZACZ DVD/VCD/MAGNETOWID)

3.3.1.       KORZYSTANIE Z KOMPONENTOWEGO WEJ CIA WIDEO
3.3.2. KORZYSTANIE Z WEJ CIA S-VIDEO
3.3.3. KORZYSTANIE Z WEJ CIA WIDEO
3.3.4. KORZYSTANIE Z WEJ CIA HDMI

3.4.       POD CZANIE KOMPUTERA PC
3.4.1. KORZYSTANIE Z WEJ CIA VGA
3.4.2. KORZYSTANIE Z WEJ CIA DVI
3.4.3. KORZYSTANIE Z WEJ CIA HDMI

3.5.       POD CZANIE ZEWN TRZNEGO RÓD A D WI KU
3.5.1.       POD CZANIE G O NIKÓW ZEWN TRZNYCH
3.5.2.       POD CZANIE ZEWN TRZNEGO URZ DZENIA AUDIO

3.6.       POD CZANIE KOLEJNEGO MONITORA BDL4230E

4.       MENU OSD
4.1.       NAWIGACJA W MENU OSD

4.1.1.       NAWIGACJA W MENU OSD PRZY U YCIU PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
4.1.2.       NAWIGACJA W MENU OSD PRZY U YCIU PRZYCISKÓW STEROWANIA 

MONITORA
4.2.       OMÓWIENIE MENU OSD

4.2.1.   MENU OBRAZ
4.2.2.   MENU EKRAN
4.2.3.       MENU DWI K
4.2.4.       MENU OBRAZ W OBRAZIE (PIP)
4.2.5.       MENU KONFIGURACJA 1
4.2.6.       MENU KONFIGURACJA 2
4.2.7.       MENU OPCJE ZAAWANSOWANE

5.       TRYB WEJ CIA

6.       ZASADY DOTYCZ CE WADLIWYCH PIKSELI
6.1.       PIKSELE I SUBPIKSELE
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6.2.       RODZAJE WADLIWYCH PIKSELI + DEFINICJA PUNKTU
6.3.       WADLIWE JASNE PUNKTY
6.4.       WADLIWE CIEMNE PUNKTY
6.5.       BLISKO  WADLIWYCH PIKSELI
6.6.       ZAKRES TOLERANCJI DLA WADLIWYCH PIKSELI

7.       CZYSZCZENIE I ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW
7.1.       CZYSZCZENIE
7.2.       ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW

8.       SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1.    ROZPAKOWYWANIE I INSTALACJA

1.1.    ROZPAKOWYWANIE

• Niniejszy produkt wraz ze standardowymi akcesoriami zapakowany jest w kartonowe pude ko.
• Wszelkie akcesoria dodatkowe pakowane s  osobno.
• Waga produktu jest ró na — w zale no ci od modelu. Ze wzgl du na rozmiar i wag  zaleca si , aby monitor 

przenosi y 2 osoby.
• Z przodu produktu zamontowane jest szk o ochronne i szklana podstawa. Poniewa  oba elementy szklane 

mo na atwo st uc i zarysowa , produkt nale y obs ugiwa  z zachowaniem ostro no ci. Nigdy nie nale y
k a  produktu szk em skierowanym w dó , o ile nie jest on zabezpieczony podk adkami.

• Po otwarciu kartonowego pude ka nale y sprawdzi  stan i kompletno  zawarto ci.

1.2.    ZAWARTO  OPAKOWANIA

Nale y sprawdzi , czy w opakowaniu znajduj  si  nast puj ce elementy:

• W przypadku wszystkich pozosta ych regionów nale y upewni  si , e przewód zasilaj cy odpowiada 
napi ciu pr du zmiennego gniazdka elektrycznego oraz e zosta  zatwierdzony i jest zgodny z zasadami 
bezpiecze stwa w danym kraju.

• Kartonowe pude ko i cz ci opakowania warto zachowa  w celu transportu monitora.
• G o niki zewn trzne i podstawki stanowi  wyposa enie opcjonalne.

1.3.    UWAGI DOTYCZ CE INSTALACJI

• Ze wzgl du na du y pobór mocy nale y zawsze korzysta  z wtyczki przeznaczonej wy cznie dla tego 
produktu. W przypadku konieczno ci zastosowania linii rozszerzonej nale y skontaktowa  si  z 
przedstawicielem serwisu.

• Produkt nale y umie ci  na p askiej powierzchni w celu unikni cia jego przechylania. Nale y zachowa
odst p mi dzy tyln  obudow  produktu a cian  w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Nale y unika
umieszczania produktu w kuchni, azience czy innym miejscu o wysokiej wilgotno ci, aby nie skróci
ywotno ci uk adów elektronicznych.

• Produkt dzia a normalnie na wysoko ci do 4000 m. Mo e on dzia a  nieprawid owo, znajduj c si  na 
wysoko ci ponad 4000 m, dlatego te  nie nale y go w takich miejscach umieszcza  ani obs ugiwa .

1. Monitor LCD

2. Pilot zdalnego sterowania z bateriami

3. Dysk CD-ROM (EDFU i SICP)

4. Przewodnik szybkiego rozpocz cia
pracy

5. Prowadnica z logo

6. Logo firmy PHILIPS

7. Przej ciówka BNC-RCA (x 2)

8. Przej ciówka RCA-BNC (x 3)

9. Uchwyt kabla (x 2)

10. Przewody zasilaj ce

11. Kabel VGA

12. Pokrywa prze cznika g ównego

1 2 3 5 6

NAFTA Europa UK Chiny 11

10

7

9

4 8

12
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1.4.    MONTA  PIONOWY

Otwory do monta u ciennego

Uwaga! W przypadku monta u monitora na cianie nale y skontaktowa  si  z zawodowym technikiem w celu 
zapewnienia prawid owej instalacji. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za monta  nieprzeprowadzony 
przez zawodowego technika.

Uwagi!

• Do monta u ciennego potrzebne s ruby
metryczne 6 (10 mm) (niedo czone).

• Interfejs monta owy powinien by  zgodny ze 
standardem UL1678 w Ameryce Pó nocnej.
Elementy monta owe powinny by  odpowiednio 
wytrzyma e, aby utrzyma  ci ar monitora (ok. 
24,5 kg bez podstawy).

Uwaga! W przypadku obracania monitora czujnik 
pilota zdalnego sterowania powinien znajdowa  si
na dole.

Jak nale y u ywa  prowadnicy z logo? Dozwolony k t nachylenia w pozycji pionowej

Jak nale y usun  logo?

1 2 3
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2.    CZ CI I FUNKCJE

2.1.    WIDOK Z PRZODU

1. Czujnik pilota zdalnego sterowania, czujnik wiat a z otoczenia i wska nik zasilania

• Odbiera sygna y polece  z pilota zdalnego sterowania.
• Wykrywa poziom o wietlenia otoczenia monitora.
• Wskazuje stan dzia ania monitora:

- wieci na niebiesko, gdy monitor jest w czony;

- wieci na bursztynowo, gdy monitor jest w trybie czuwania;

- miga na niebiesko podczas odbioru sygna u pilota zdalnego sterowania;

- miga na bursztynowo, gdy monitor przechodzi w tryb DPMS;

- nie wieci po wy czeniu zasilania g ównego monitora.

1
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2.2.    WIDOK Z TY U

1. Przycisk ENTER/VIDEO SOURCE

• Za pomoc  tego przycisku mo na wybra ród o sygna u wej ciowego.
• Po wy wietleniu menu OSD przycisk ten pe ni funkcj  przycisku USTAW.

2. Przycisk MENU

• Za pomoc  tego przycisku mo na w czy  menu OSD.
• Po wy wietleniu menu OSD za pomoc  tego przycisku mo na wróci  do poprzedniego menu.

3. Przycisk /

• Po wy wietleniu menu OSD przyciski te pe ni  funkcj  przycisków menu W GÓR /W DÓ .
• Po jednoczesnym naci ni ciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisków  i  wszystkie 

przyciski zostan  zablokowane lub odblokowane.

4. Przycisk /

• Po wy wietleniu menu OSD przyciski te pe ni  funkcj  przycisków menu PLUS/MINUS.

5. Przycisk ZASILANIA

Za pomoc  tego przycisku monitor mo na w czy  lub prze czy  do trybu czuwania.

6. Wska nik zasilania

Wskazuje stan dzia ania monitora:

- wieci na zielono, gdy monitor jest w czony;
- wieci na czerwono, gdy monitor jest w trybie czuwania;
- miga na czerwono, gdy monitor przechodzi w tryb DPMS;
- nie wieci po wy czeniu zasilania g ównego monitora.

7. Otwory monta owe p ytki PC

Przy u yciu tych otworów i rub M4 mo na zamontowa  p ytk  PC. (Maksymalne obci enie:
2 kg).

8. Otwory monta owe uchwytu kabla

Przy u yciu tych otworów mo na zamontowa  uchwyt kabla.

9. Uchwyt do przenoszenia

Z uchwytów tych nale y skorzysta  podczas przenoszenia monitora.

1 3 42 5

9
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8

7
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2.3.    Z CZA WEJ CIA/WYJ CIA

1. AUDIO IN (AUDIO1)

Pod czenie do wyj cia audio komputera.

2. AUDIO OUT R/L

Wyj cie sygna u audio z gniazda AUDIO IN
(AUDIO1/AUDIO2/AUDIO3) lub HDMI.

3. SPEAKERS R/L

Wyj cie sygna u audio z gniazda AUDIO IN
(AUDIO1/AUDIO2/AUDIO3) lub HDMI do g o ników
zewn trznych.

4. AUDIO IN (AUDIO2/AUDIO3)

Pod czenie do wyj cia audio urz dzenia AV.

5. VIDEO IN (HDMI)

Pod czenie do wyj cia HDMI urz dzenia AV lub 
pod czenie do wyj cia DVI-D komputera PC. (Przy 
u yciu kabla DVI-HDMI).

6. VIDEO IN (DVI-D)

Pod czenie do wyj cia DVI-D komputera PC lub 
pod czenie do wyj cia HDMI urz dzenia AV (przy 
u yciu kabla DVI-HDMI).

7. VGA OUT

Wyj cie sygna u VGA z gniazda VGA IN.

8. VGA IN

Pod czenie do wyj cia VGA komputera.

9. RS232C (OUT/IN)

Wej cie/wyj cie po czenia sieciowego RS232C do 
korzystania z funkcji przelotki.

10. VIDEO IN (COMPONENT)

Komponentowe wej cie wideo (YPbPr) do 
pod czania do komponentowego wyj cia
urz dzenia AV.

11. VIDEO IN (S-VIDEO)

Wej cie S-Video do pod czania do wyj cia S-Video 
urz dzenia AV.

12. VIDEO OUT

Wyj cie sygna u wideo z gniazda VIDEO IN.

13. VIDEO IN

Pod czenie do wyj cia wideo urz dzenia AV lub 
innego monitora BDL4230E.

14. G ówny prze cznik zasilania

Za pomoc  tego prze cznika mo na w czy /
wy czy  zasilanie g ówne.

15. AC IN (5,5 A)

Pod czenie dostarczonego przewodu zasilaj cego
do gniazdka ciennego.

16. AC OUT (3,0 A)

Pod czenie do gniazda AC IN innego monitora 
BDL4230E lub zewn trznego urz dzenia
multimedialnego.

1 2 3 4 5 6 8

7

9 10 11 13
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14 15 16
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2.4.    PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

2.4.1.    FUNKCJE OGÓLNE

Przycisk POWER

Za pomoc  tego przycisku mo na w czy  monitor z trybu czuwania. Ponowne 
naci ni cie spowoduje jego wy czenie do trybu czuwania.

Przycisk SMART

Wybór trybu obrazu inteligentnego spo ród opcji:

• WYSOKA JASN.: do obrazów ruchomych, takich jak obrazy wideo;
• STANDARD: do obrazów (ustawienie fabryczne);
• sRGB: do obrazów tekstowych;
• KINO: do filmów;
• NIESTANDARDOWE: osobiste ustawienia obrazu. Tryb ten zostanie 

automatycznie wybrany po zmianie ustawie  w menu OBRAZ.

Przycisk RÓD O VIDEO

Uaktywnianie menu wyboru ród a sygna u wideo. Kilkukrotne naci ni cie
umo liwia wybranie ród a wej ciowego sygna u wideo spo ród opcji: HDMI,
DVI-D, VGA, COMPONENT, S-VIDEO i WIDEO.

Przycisk RÓD O AUDIO

Uaktywnianie menu wyboru ród a sygna u audio. Kilkukrotne naci ni cie
umo liwia wybranie ród a wej ciowego sygna u audio spo ród opcji: HDMI,
AUDIO 1, AUDIO 2 i AUDIO 3.

Przycisk formatu obrazu

Prze czanie wspó czynnika kszta tu obrazu mi dzy opcjami: PE NY,
NORMALNY, DYNAMIKA, NIESTANDARDOWE, REALNY i 21:9.

Przyciski OBRAZ W OBRAZIE (PIP) (tryb obrazu w obrazie)

• Przycisk ON/OFF: w czanie/wy czanie trybu PIP.

• Przycisk WEJ CIE: wybór sygna u wej ciowego dla obrazu 

podrz dnego.

• Przycisk CHANGE: zamiana mi dzy obrazem g ównym a podrz dnym.

Uwaga! Tryb „PIP” nie dzia a po ustawieniu dla rozmiaru ekranu opcji 
„NIESTANDARDOWE”, „DYNAMIKA”, „REALNY” lub „21:9”.

Przycisk KONTRAST

Za pomoc  tego przycisku mo na wy wietli  menu OSD KONTRAST, a 
nast pnie przy u yciu przycisku PLUS lub MINUS dostosowa  warto .

Przycisk JASNO

Za pomoc  tego przycisku mo na wy wietli  menu OSD JASNO , a 
nast pnie przy u yciu przycisku PLUS lub MINUS dostosowa  warto .
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Przycisk DISPLAY

W czanie/wy czanie informacji o ustawieniach wy wietlanych w górnym 
prawym rogu ekranu.

Przycisk MENU

W czanie/wy czanie menu OSD.

Przycisk W GÓR

• Przesuwanie zaznaczenia do góry w celu dostosowania wybranej pozycji 
po w czeniu menu OSD.

• Przesuwanie do góry obrazu podrz dnego w trybie „PIP”.

Przycisk W DÓ

• Przesuwanie zaznaczenia w dó  w celu dostosowania wybranej pozycji po 
w czeniu menu OSD.

• Przesuwanie w dó  obrazu podrz dnego w trybie „PIP”.

Przycisk PLUS

• Zwi kszanie warto ci ustawienia w menu OSD.
• Przesuwanie w prawo obrazu podrz dnego w trybie „PIP”.

Przycisk MINUS

• Zmniejszanie warto ci ustawienia w menu OSD.
• Przesuwanie w lewo obrazu podrz dnego w trybie „PIP”.

Przycisk USTAW

Uaktywnianie ustawienia w menu OSD.

Przycisk AUTODOSTROJENIE

Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Wykonywanie funkcji AUTODOSTROJENIE.

Przycisk EXIT

Powrót do poprzedniego menu OSD.

Przycisk WYCISZENIE

W czanie/wy czanie funkcji wyciszenia.

Przycisk VOL UP

Zwi kszanie poziomu g o no ci.

Przycisk VOL DOWN

Zmniejszanie poziomu g o no ci.
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2.4.2.    WK ADANIE BATERII DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Zdejmij pokryw  z ty u pilota zdalnego sterowania.

2. W ó  dwie baterie typu AAA 1,5 V, zwracaj c uwag  na prawid owe u o enie
biegunów „+” i „-” baterii.

3. Ponownie za ó  pokryw .

Uwaga! Nie nale y czy  baterii ró nego rodzaju, np. alkalicznych z 
manganowymi.

2.4.3.    ZAKRES DZIA ANIA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Podczas naciskania przycisku nale y skierowa  czubek pilota zdalnego 
sterowania w kierunku czujnika zdalnego sterowania na monitorze.

Pilota zdalnego sterowania nale y u ywa  w odleg o ci oko o 10 m/33 stóp od 
czujnika zdalnego sterowania na monitorze oraz w zakresie k ta 45 stopni w 
pionie i w poziomie.

Uwaga! Pilot zdalnego sterowania mo e nie dzia a  prawid owo, je li na czujnik 
zdalnego sterowania na monitorze pada bezpo rednie wiat o s oneczne lub 
inne silne o wietlenie albo w przypadku wyst powania przeszkody na drodze 
transmisji sygna u.
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3.    POD CZANIE DO URZ DZE  ZEWN TRZNYCH

3.1.    KORZYSTANIE Z UCHWYTU KABLA

3.2.    KORZYSTANIE Z POKRYWY PRZE CZNIKA

U ycie pokrywy prze cznika zapobiega przypadkowemu w czeniu lub wy czeniu monitora.

3.3.    POD CZANIE URZ DZE  ZEWN TRZNYCH (ODTWARZACZ DVD/VCD/MAGNETOWID)

3.3.1.    KORZYSTANIE Z KOMPONENTOWEGO WEJ CIA WIDEO

1. Po cz zielone gniazdo typu jack (oznaczone jako „Y”) urz dzenia z zielonym gniazdem typu jack „Y” 
monitora.

2. Po cz niebieskie gniazdo typu jack (oznaczone jako „Pb”) urz dzenia z niebieskim gniazdem typu jack „Pb” 
monitora.

3. Po cz czerwone gniazdo typu jack (oznaczone jako „Pr”) urz dzenia z czerwonym gniazdem typu jack „Pr” 
monitora.

4. Po cz czerwone (R) i bia e (L) gniazdo audio typu jack urz dzenia z gniazdami typu jack AUDIO IN 
(AUDIO2 lub AUDIO3) monitora.

ODTWARZACZ DVD/VCD/
MAGNETOWID
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3.3.2.    KORZYSTANIE Z WEJ CIA S-VIDEO

1. Po cz z cze S-Video urz dzenia zewn trznego z wej ciem S-VIDEO monitora.

2. Po cz czerwone (R) i bia e (L) gniazdo audio typu jack urz dzenia z gniazdami typu jack AUDIO IN 
(AUDIO2 lub AUDIO3) monitora.

3.3.3.    KORZYSTANIE Z WEJ CIA WIDEO

1. Po cz z cze wideo urz dzenia zewn trznego z wej ciem VIDEO IN monitora. W razie potrzeby u yj
do czonej przej ciówki BNC-RCA.

2. Po cz czerwone (R) i bia e (L) gniazdo audio typu jack urz dzenia z gniazdami typu jack AUDIO IN 
(AUDIO2 lub AUDIO3) monitora.

ODTWARZACZ DVD/VCD/
MAGNETOWID

ODTWARZACZ DVD/VCD/
MAGNETOWID
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3.3.4.    KORZYSTANIE Z WEJ CIA HDMI

Po cz z cze HDMI urz dzenia zewn trznego z wej ciem HDMI monitora.

3.4.    POD CZANIE KOMPUTERA PC

3.4.1.    KORZYSTANIE Z WEJ CIA VGA

1. Po cz 15-pinowe z cze VGA komputera PC ze z czem VGA IN monitora.

2. Pod cz kabel audio do wej cia AUDIO IN (AUDIO1) monitora.

ODTWARZACZ DVD/VCD/
MAGNETOWID

KOMPUTER PC
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3.4.2.    KORZYSTANIE Z WEJ CIA DVI

1. Po cz z cze DVI-D komputera PC ze z czem DVI-D monitora.

2. Pod cz kabel audio do wej cia AUDIO IN (AUDIO1) monitora.

3.4.3.    KORZYSTANIE Z WEJ CIA HDMI

1. Po cz z cze DVI-D komputera PC ze z czem HDMI monitora przy u yciu kabla DVI-HDMI.

2. Pod cz kabel audio do wej cia AUDIO IN (AUDIO1) monitora.

KOMPUTER PC

KOMPUTER PC
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3.5.    POD CZANIE ZEWN TRZNEGO RÓD A D WI KU

3.5.1.    POD CZANIE G O NIKÓW ZEWN TRZNYCH

1. Pod cz przewody g o ników do wyj cia g o ników zewn trznych (SPEAKERS) monitora.

2. W cz monitor.

Uwaga! Przed pod czeniem przewodów g o ników do monitora nale y najpierw wy czy  monitor.

3.5.2.    POD CZANIE ZEWN TRZNEGO URZ DZENIA AUDIO

Po cz czerwone (R) i bia e (L) gniazdo audio typu jack zewn trznego urz dzenia audio z gniazdami typu jack 
AUDIO OUT R/L monitora.

G o nik zewn trzny

Zewn trzne urz dzenie audio
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3.6.    POD CZANIE KOLEJNEGO MONITORA BDL4230E

Mo liwe jest po czenie kilku monitorów BDL4230E w celu utworzenia konfiguracji a cuchowej do 
zastosowa , takich jak telewizor na cianie.

Uwaga! Liczba monitorów, których mo na u y  do konfiguracji a cuchowej, zale y od rozdzielczo ci
u ywanego sygna u wej ciowego.

• Po cz z cze VGA OUT monitora ze z czem VGA IN innego monitora BDL4230E.
• Po cz z cze RS232C OUT monitora ze z czem RS232C IN innego monitora BDL4230E.
• Po cz z cze VIDEO OUT monitora ze z czem VIDEO IN innego monitora BDL4230E.
• Po cz z cze AC OUT monitora ze z czem AC IN innego monitora BDL4230E.

Kolejny monitor BDL4230E
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4.    MENU OSD

Poni ej przedstawiono ogóln  struktur  menu ekranowego (OSD). Mo na si  do niej odnosi  podczas 
regulacji ustawie  monitora.

4.1.    NAWIGACJA W MENU OSD

4.1.1.    NAWIGACJA W MENU OSD PRZY U YCIU PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Naci nij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, aby wy wietli  menu 
OSD.

2. Naci nij przycisk W GÓR /W DÓ , aby wybra  pozycj  do regulacji.

3. Naci nij przycisk PLUS/USTAW, aby przej  do podmenu.

4. W podmenu naci nij przycisk W GÓR /W DÓ  w celu przej cia mi dzy
pozycjami lub naci nij przycisk PLUS/MINUS, aby dostosowa  ustawienia. 
Je li dost pne jest podmenu, naci nij przycisk USTAW , aby do niego przej .

5. Naci nij przycisk EXIT na pilocie zdalnego sterowania, aby wróci  do 
poprzedniego menu lub naci nij przycisk MENU, aby wyj  z menu OSD.
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4.1.2.    NAWIGACJA W MENU OSD PRZY U YCIU PRZYCISKÓW STEROWANIA MONITORA

1. Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  menu OSD.

2. Naci nij przycisk / , aby wybra  pozycj  do regulacji.

3. Naci nij przycisk ENTER/VIDEO SOURCE, aby przej
do podmenu.

4. W podmenu naci nij przycisk /  w celu przej cia
mi dzy pozycjami lub naci nij przycisk / , aby 
dostosowa  ustawienia. Je li dost pne jest podmenu, 
naci nij przycisk ENTER/VIDEO SOURCE, aby do niego 
przej .

5. Naci nij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wróci  do poprzedniego menu lub naci nij kilka razy 
przycisk MENU, aby wyj  z menu OSD.
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4.2.    OMÓWIENIE MENU OSD

4.2.1.    MENU OBRAZ

OBRAZ

RESET USTAWIE  OBRAZU

JASNO

KONTRAST

OSTRO

POZIOM CZERNI

REDUKCJA SZUMÓW

TON

KOLOR

TEMPERATURA KOLORU

KONTROLA KOLORU

CZUJNIK WIAT A

INTELIG. KONTRAST

RÓD O VIDEO

 100

 50

 5

 70

 50

 50

Sel Adjust Enter Back Quit

WY CZONE

10000K

WY CZONE

WY CZONE

JASNO
Regulacja jasno ci ca ego obrazu przez zmian  intensywno ci pod wietlenia panelu LCD.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

KONTRAST
Regulacja umo liwiaj ca zwi kszenie jako ci obrazu. Czarne fragmenty obrazu staj  si
intensywniejsze w ciemno ci, a bia e staj  si  ja niejsze.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

OSTRO
Regulacja umo liwiaj ca uwydatnienie szczegó ów.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

POZIOM CZERNI
Regulacja umo liwiaj ca zmian  jasno ci obrazu.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

REDUKCJA SZUMÓW
Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych WIDEO, S-VIDEO, COMPONENT i HDMI z przeplotem.

Regulacja umo liwiaj ca wyeliminowanie zak óce  obrazu. Mo liwe jest wybranie odpowiedniego 
poziomu redukcji zak óce .

Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

TON
Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych WIDEO, S-VIDEO, COMPONENT i HDMI.

Regulacja umo liwiaj ca zmian  odcienia kolorów obrazu.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS. Naci nij przycisk PLUS, a odcie  skóry stanie si
bardziej zielony. Naci nij przycisk MINUS, a odcie  skóry stanie si  bardziej purpurowy.

KOLOR
Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych WIDEO, S-VIDEO, COMPONENT i HDMI.

Regulacja umo liwiaj ca zwi kszenie lub zmniejszenie intensywno ci kolorów obrazu. 

Naci nij przycisk PLUS, aby zwi kszy  intensywno  kolorów lub naci nij przycisk MINUS, aby 
zmniejszy  intensywno  kolorów.
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TEMPERATURA KOLORU
Umo liwia wybranie temperatury kolorów obrazu. Obraz staje si  czerwonawy przy ni szej
temperaturze kolorów, a niebieskawy przy wy szej temperaturze kolorów.

Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

KONTROLA KOLORU
Uwaga! Funkcja ta jest dost pna tylko po wybraniu dla ustawienia TEMPERATURA KOLORU opcji 
U YTKOWNIK.

Za pomoc  tej funkcji mo na precyzyjnie dostosowywa  odcienie kolorów obrazu przez niezale n
zmian  ustawie  R (czerwie ), G (ziele ) i B (b kit).

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu. Naci nij przycisk W GÓR /W DÓ , aby 
wybra  ustawienie R, G lub B, a nast pnie naci nij przycisk PLUS/MINUS, aby je dostosowa .

CZUJNIK WIAT A
Umo liwia w czenie lub wy czenie czujnika wiat a z otoczenia. Po w czeniu jasno  obrazu 
b dzie automatycznie dostosowywana do zmian o wietlenia w otoczeniu.

Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

INTELIG. KONTRAST
Po w czeniu funkcja ta zwi ksza kontrast obrazu podczas wy wietlania ciemnych scen.

Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

RÓD O VIDEO
Umo liwia wybranie ród a wej ciowego sygna u wideo.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ  w celu przej cia mi dzy pozycjami

RESET USTAWIE  OBRAZU
Umo liwia zresetowanie wszystkich ustawie  w menu OBRAZ.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ , aby dokona  wyboru. Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk USTAW, aby przywróci
wst pne warto ci fabryczne ustawie . Naci nij przycisk EXIT, aby anulowa , a nast pnie wróci  do 
poprzedniego menu.

• HDMI • DVI-D

• VGA • COMPONENT

• S-VIDEO • WIDEO
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4.2.2.    MENU EKRAN

EKRAN

POZYCJA H

POZYCJA V

ZEGAR

FAZA ZEGARA

TRYB POWI KSZENIA

NORMALNE POWI KSZENIE

RESET USTAWIE  EKRANU

 50

 50

 16

 14

Sel Adjust Enter Back Quit

PE NY

POZYCJA H
Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Regulacja po o enia obrazu w poziomie.

Naci nij przycisk PLUS, aby przesun  obraz w prawo lub naci nij przycisk MINUS, aby przesun
obraz w lewo.

POZYCJA V
Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Regulacja po o enia obrazu w pionie.

Naci nij przycisk PLUS, aby przesun  obraz do góry lub naci nij przycisk MINUS, aby przesun
obraz w dó .

ZEGAR
Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Regulacja szeroko ci obrazu.

Naci nij przycisk PLUS, aby zwi kszy  szeroko  obrazu lub naci nij przycisk MINUS, aby 
zmniejszy  szeroko  obrazu.

FAZA ZEGARA
Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Regulacja umo liwiaj ca popraw  ostro ci, czysto ci i stabilno ci obrazu.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

TRYB POWI KSZENIA
Odbierane obrazy mog  by  nadawane w formacie 16:9 (szeroki ekran) lub w formacie 4:3 (typowy 
ekran). W przypadku obrazów 16:9 na górze i dole ekranu wyst puj  czasem czarne pasy (format 
letterbox). Funkcja ta umo liwia zoptymalizowanie wy wietlania obrazu na ekranie. Dost pne s
nast puj ce tryby zoom:

• PE NY — w trybie tym przywracane s  prawid owe proporcje obrazów nadawanych 
w formacie 16:9 dzi ki wy wietlaniu na pe nym ekranie.

• NORMALNY — obraz przetwarzany jest na format 4:3, a po obu jego bokach 
wy wietlane s  czarne pasy.

• DYNAMIKA — wype nienie ca ego ekranu przez nieproporcjonalne rozci gni cie
obrazów w formacie 4:3.
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NORMALNE POWI KSZENIE
Uwaga! Pozycja ta jest dost pna tylko po wybraniu dla ustawienia TRYB POWI KSZENIA opcji 
NIESTANDARDOWE.

Funkcja ta umo liwia dalsze dostosowanie ustawie  zoom w celu wyregulowania wy wietlanego
obrazu.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu. Naci nij przycisk W GÓR /W DÓ  w 
celu przej cia mi dzy poni szymi pozycjami, a nast pnie naci nij przycisk PLUS/MINUS, aby je 
dostosowa .

RESET USTAWIE  EKRANU
Umo liwia zresetowanie wszystkich ustawie  w menu EKRAN.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ , aby dokona  wyboru. Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk USTAW, aby przywróci
wst pne warto ci fabryczne ustawie . Naci nij przycisk EXIT, aby anulowa , a nast pnie wróci  do 
poprzedniego menu.

• NIESTANDARDOWE — tryb ten umo liwia zastosowanie niestandardowych
ustawie  zoom w podmenu NORMALNE POWI KSZENIE.

• REALNY — w trybie tym obraz wy wietlany jest piksel po pikselu bez skalowania 
oryginalnych wymiarów obrazu.

• 21:9 — obraz powi kszany jest do formatu 16:9. Tryb ten jest zalecany w przypadku 
wy wietlania obrazów z czarnymi pasami na górze i dole ekranu (format letterbox).

• POWI KSZENIE — jednoczesne rozszerzenie wymiarów obrazu w pionie i 
poziomie.

• POWI KSZ. POZIOM. — rozszerzenie tylko poziomego wymiaru obrazu. 

• POWI KSZ. PION. — rozszerzenie tylko pionowego wymiaru obrazu.

• POZYCJA H — przesuni cie poziomego po o enia obrazu w lewo lub w prawo.

• POZYCJA V — przesuni cie pionowego po o enia obrazu w gór  lub w dó .
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4.2.3.    MENU DWI K

DWI K

G O NO

WYCISZENIE

RÓD O AUDIO

G O NIK

RESET USTAWIE  DWI KU

 30

Sel Adjust Enter Back Quit

WY CZONE

WEWN TRZNY

G O NO
Regulacja umo liwiaj ca zwi kszenie lub zmniejszenie poziomu g o no ci.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

WYCISZENIE
W czanie/wy czanie funkcji wyciszenia.

Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

RÓD O AUDIO
Umo liwia wybranie ród a wej ciowego sygna u audio zgodnie ze ród em sygna u audio 
pod czonym do wej cia audio i gniazd HDMI monitora.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ  w celu przej cia mi dzy pozycjami

G O NIK
Umo liwia ustawienie odtwarzania d wi ku przy u yciu wbudowanego (wewn trznego) g o nika
monitora, g o ników zewn trznych lub zewn trznych urz dze  audio (o ile s  pod czone).

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

RESET USTAWIE  DWI KU
Umo liwia zresetowanie wszystkich ustawie  w menu DWI K.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ , aby dokona  wyboru. Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk USTAW, aby przywróci
wst pne warto ci fabryczne ustawie . Naci nij przycisk EXIT, aby anulowa , a nast pnie wróci  do 
poprzedniego menu.

• AUDIO 1 • AUDIO 2

• AUDIO 3 • HDMI

• WEWN TRZNY • ZEWN TRZNY

• WYJ. LINIOWE

AUDIO 1 AUDIO 2

AUDIO 3

HDMI
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4.2.4.    MENU OBRAZ W OBRAZIE (PIP)

Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych COMPONENT, VGA, DVI-D i HDMI.

ROZMIAR OKNA PIP
Umo liwia wybranie rozmiaru obrazu podrz dnego w trybie PIP (obraz w obrazie).

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

DWI K PIP
Umo liwia wybranie ród a sygna u audio w trybie PIP (obraz w obrazie).

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

• DWI K G ÓW — wybór d wi ku obrazu g ównego.
• OBRAZ W OBRAZIE (PIP) — wybór d wi ku obrazu podrz dnego.

RESET USTAWIE  PIP
Umo liwia zresetowanie wszystkich ustawie  w menu OBRAZ W OBRAZIE (PIP).

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ , aby dokona  wyboru. Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk USTAW, aby przywróci
wst pne warto ci fabryczne ustawie . Naci nij przycisk EXIT, aby anulowa , a nast pnie wróci  do 
poprzedniego menu.

Uwagi!

• Funkcja PIP jest dost pna tylko dla okre lonych kombinacji róde  sygna ów, tak jak to zosta o
przedstawione w poni szej tabeli.

 ( : funkcja PIP dost pna, : funkcja PIP niedost pna)

• Dost pno  funkcji PIP zale y tak e od rozdzielczo ci u ywanego sygna u wej ciowego.

• DU Y • REDNI

• MA Y

ród o sygna u obrazu g ównego

WIDEO S-VIDEO COMPONENT VGA DVI-D HDMI

ród o sygna u

obrazu
podrz dnego

WIDEO

S-VIDEO

COMPONENT

VGA

DVI-D

HDMI

OBRAZ W OBRAZIE (PIP)

ROZMIAR OKNA PIP

DWI K PIP

RESET USTAWIE  PIP

Sel Adjust Enter Back Quit

DWI K G ÓW

MA Y
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4.2.5.    MENU KONFIGURACJA 1

KONFIGURACJA 1

AUTODOSTROJENIE

OSZCZ DNO  POBORU MOCY

J ZYK

OSZCZ DNO  PANELA

SYSTEM KOLORU

RESET KONFIGURACJI

USTAWIENIA FABRYCZNE

Sel Adjust Enter Back Quit

AUTO

POLSKI

AUTODOSTROJENIE
Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Za pomoc  tej funkcji mo na dokona  automatycznej optymalizacji wy wietlania obrazów z wej cia
VGA.

Dostosuj za pomoc  przycisku USTAW.

OSZCZ DNO  POBORU MOCY
Umo liwia ustawienie automatycznej redukcji zasilania.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ  w celu przej cia mi dzy pozycjami

• RGB — wybierz opcj W CZONE, aby umo liwi  przej cie monitora w tryb DPMS, gdy aden 
sygna  nie zostanie wykryty z wej  HDMI, DVI-D i VGA trzy razy z rz du. Wybierz za pomoc
przycisku PLUS/MINUS.

• WIDEO — wybierz opcj W CZONE, aby umo liwi  przej cie monitora w tryb oszcz dzania
energii, gdy aden sygna  nie zostanie wykryty z wej  WIDEO, S-VIDEO i COMPONENT trzy 
razy z rz du. Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

J ZYK
Umo liwia wybranie j zyka menu OSD.

Wybierz j zyk za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

OSZCZ DNO  PANELA
Umo liwia w czenie funkcji oszcz dzania panelu w celu zmniejszenia ryzyka wyst pienia zjawiska 
„po wiaty obrazu”. Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij
przycisk W GÓR /W DÓ  w celu przej cia mi dzy pozycjami

• JASNO  — wybierz opcj W CZONE, a jasno  obrazu zostanie zmniejszona do 
odpowiedniego poziomu i ustawienie JASNO  w menu OBRAZ stanie si  niedost pne. Wybierz 
za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

• PIXEL SHIFT — wybierz przedzia  czasu dla monitora w celu nieznacznego rozszerzenia 
wymiarów obrazu i przesuni cia pozycji pikseli w czterech kierunkach (góra, dó , lewo i prawo). 
Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS (WY CZONE–900 sekund od aktualnej godziny).

SYSTEM KOLORU
Umo liwia wybranie systemu kolorów w zale no ci od wej ciowego formatu wideo.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

• AUTO • PAL 4.43

• PAL 3.58 • SECAM

• NTSC 4.43 • NTSC 3.58
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RESET KONFIGURACJI
Umo liwia zresetowanie wszystkich ustawie  w menu KONFIGURACJA 1.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ , aby dokona  wyboru. Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk USTAW, aby przywróci
wst pne warto ci fabryczne ustawie . Naci nij przycisk EXIT, aby anulowa , a nast pnie wróci  do 
poprzedniego menu.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Umo liwia zresetowanie wszystkich ustawie  w menu OBRAZ, EKRAN, DWI K, OBRAZ W 
OBRAZIE (PIP), KONFIGURACJA 1, KONFIGURACJA 2 i OPCJE ZAAWANSOWANE. Naci nij
przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /W DÓ ,
aby dokona  wyboru. Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk USTAW, aby przywróci  wst pne
warto ci fabryczne ustawie . Naci nij przycisk EXIT, aby anulowa , a nast pnie wróci  do 
poprzedniego menu.
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4.2.6.    MENU KONFIGURACJA 2

KONFIGURACJA 2

WY CZENIE OSD

TRYB OSD

INFORMACJA OSD

WY CZNIK CZASOWY

POZYCJA-POZ OSD

POZYCJA-PION OSD

INFORMACJE MONITORA

Sel Adjust Enter Back Quit

PEJZA
 60

50

50

WY CZONE

WY CZONE

WY CZENIE OSD
Umo liwia ustawienie czasu wy wietlania menu OSD na ekranie (od 5 do 120 sekund).

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

TRYB OSD
Umo liwia wybranie ustawienia menu OSD zgodnie z ustawieniem monitora.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

INFORMACJA OSD
Umo liwia ustawienie czasu wy wietlania na ekranie menu OSD informacji. Menu OSD informacji 
jest wy wietlane po zmianie sygna u wej ciowego, w przypadku braku sygna u.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS. Menu OSD informacji nie b dzie wy wietlane po 
wybraniu opcji WY CZONE. Je li wybrana zostanie opcja 0, menu OSD informacji pozostanie na 
ekranie.

WY CZNIK CZASOWY
Umo liwia ustawienie wy czenia monitora do trybu czuwania po up ywie okre lonego czasu 
(WY CZONE–24 godziny od aktualnej godziny).

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

Uwaga! Po uaktywnieniu funkcji WY CZNIK CZASOWY ustawienia HARMONOGRAM zostan
wy czone.

POZYCJA-POZ OSD
Umo liwia regulacj  po o enia menu OSD w poziomie.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

POZYCJA-PION OSD
Umo liwia regulacj  po o enia menu OSD w pionie.

Dostosuj za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

INFORMACJE MONITORA
Umo liwia wy wietlenie informacji o monitorze, w tym nazw  modelu, numer seryjny, godziny pracy 
i wersj  oprogramowania.

Naci nij przycisk USTAW, aby wy wietli  informacje. Naci nij przycisk EXIT, aby wróci  do 
poprzedniego menu.

• PORTRET • PEJZA
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4.2.7.    MENU OPCJE ZAAWANSOWANE

OPCJE ZAAWANSOWANE

ID MONITORA

ROZDZIELCZO  WEJ CIA

EKSPANSJA POZIOMU CZERNI

SELEKCJA GAMMA

TRYB SKANOWANIA

KONWERSJA SKANOWANIA

TRYB FILMOWY

KONTROLA PILOTA

KONTROLA KLAWIATURY

MATRYCA

STAN ROZGRZ.

DATA I CZAS

HARMONOGRAM

Sel Adjust Enter Back Quit

WY CZONE

WY CZONE

WY CZONE

WY CZONE

WY CZONE

INTELIG. ZASILANIE 

DDC/CI

RESET OPCJI ZAAWANSOWAN.

AUTOM. WYKR. SYGNA U

WY CZONE

WY CZONE

WY CZONE

WY CZONE

ROZDZIELCZO  WEJ CIA
Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Umo liwia ustawienie rozdzielczo ci sygna u wej ciowego VGA. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy 
monitor nie wykrywa prawid owej rozdzielczo ci sygna u wej ciowego VGA.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

EKSPANSJA POZIOMU CZERNI
Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych WIDEO, S-VIDEO, COMPONENT i HDMI (tryb wideo).

Umo liwia wybranie odpowiedniego ustawienia rozszerzenia poziomu czerni w celu wy wietlenia
wi kszej liczby szczegó ów w ciemnych obszarach obrazu.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

SELEKCJA GAMMA
Umo liwia wybranie warto ci gamma w celu dostosowania obrazu oraz zoptymalizowania jego 
jasno ci i kontrastu.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

TRYB SKANOWANIA
Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych WIDEO, S-VIDEO, COMPONENT i HDMI (tryb wideo).

Umo liwia zmian  obszaru wy wietlania obrazu.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

• POWI KSZ. — wy wietlanie oko o 95% oryginalnego rozmiaru obrazu. Pozosta e fragmenty 
otaczaj ce obraz zostan  wyci te.

• POMNIEJSZ. — wy wietlanie obrazu w oryginalnym rozmiarze.

KONWERSJA SKANOWANIA
Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych WIDEO, S-VIDEO, COMPONENT i HDMI (tryb wideo).

Umo liwia w czenie lub wy czenie funkcji konwersji IP (przeplot na progresywny).

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

• PROGRESYWNY — w czenie funkcji konwersji IP (zalecane). Po w czeniu wej ciowy sygna  z 
przeplotem zostanie przekonwertowany na format progresywny w celu zapewnienia lepszej 
jako ci wy wietlania.

• AUTO • 1024x768 • 1280x768

• 1360x768 • 1366x768

• WY CZONE • NISKA

• REDNI • WYSOKI

• 2.2 • 2.4

• NATYWNY
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• PRZEPLOT — wy czenie funkcji IP. Tryb ten jest odpowiedni do wy wietlania filmów, ale 
zwi ksza on mo liwo  pogorszenia jako ci obrazu.

TRYB FILMOWY
Uwaga! Tylko dla sygna ów wej ciowych WIDEO, S-VIDEO, COMPONENT i HDMI (tryb wideo).

Umo liwia w czenie lub wy czenie funkcji konwersji klatek w trybie filmowym.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

• AUTO — w czenie funkcji konwersji klatek w trybie filmowym dla filmów i ruchomych obrazów. 
Format sygna u wej ciowego 24 klatki-na-sekund  (24 klatki/s) zostanie przekonwertowany przez 
monitor na format sygna u wideo DVD. Po w czeniu tej funkcji zaleca si  ustawienie dla funkcji 
KONWERSJA SKANOWANIA opcji PROGRESYWNY.

• WY CZONE — wy czenie funkcji konwersji klatek w trybie filmowym. Tryb ten jest odpowiedni 
dla programów telewizyjnych i sygna ów z magnetowidu.

KONTROLA PILOTA
Umo liwia wybranie trybu dzia ania pilota zdalnego sterowania po pod czeniu kilku monitorów 
BDL4230E przy u yciu po czenia RS232C.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ  w celu przej cia mi dzy pozycjami

• NORMALNY — wszystkie monitory mog  by  normalnie obs ugiwane za pomoc  pilota zdalnego 
sterowania.

• PIERWOTNY — okre lenie danego monitora jako monitora g ównego dla pilota zdalnego 
sterowania. Tylko ten monitor mo e by  obs ugiwany za pomoc  pilota zdalnego sterowania.

• WTÓRNY — okre lenie danego monitora jako monitora drugorz dnego. Ten monitor nie mo e by
obs ugiwany za pomoc  pilota zdalnego sterowania; b dzie on odbiera  sygna  steruj cy z 
monitora g ównego dzi ki po czeniu RS232C.

• BLOKADA — zablokowanie dzia ania pilota zdalnego sterowania dla danego monitora. Aby 
odblokowa , naci nij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego 
sterowania.

KONTROLA KLAWIATURY
Umo liwia w czenie lub wy czenie funkcji klawiatury (przycisków sterowania) na monitorze. 

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

• BLOKADA — wy czenie klawiatury.
• ODBLOK. — w czenie klawiatury.

MATRYCA
Uwaga! Tylko dla sygna u wej ciowego VGA.

Za pomoc  tej funkcji mo na utworzy  jeden du y ekran (obszar wy wietlania) sk adaj cy si  z 
maksymalnie 25 monitorów BDL4230E (5 monitorów w ka dym rz dzie i w ka dej kolumnie). 
Wymaga to pod czenia ka dego monitora BDL4230E w konfiguracji a cuchowej.

Przyk ad:

MONIT. W POZIOMIE

M
O

N
IT

. 
W

 

Ekran 2 x 2 (4 monitorów)
MONIT. W POZIOMIE = 2

MONIT. W PIONIE = 2

Ekran 5 x 5 (25 monitorów)
MONIT. W POZIOMIE = 5

MONIT. W PIONIE = 5

MONIT. W POZIOMIE

M
O

N
IT

. 
W

 P
IO

N
IEPOZYCJA

POZYCJA
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• MONIT. W POZIOMIE — wybór liczby monitorów w poziomie.
• MONIT. W PIONIE — wybór liczby monitorów w pionie.
• POZYCJA — wybór po o enia danego monitora w strukturze ekranów.
• KOMPENSACJA — w czenie lub wy czenie funkcji kompensacji kraw dzi ramy. Po w czeniu

obraz zostanie dostosowany w celu kompensacji szeroko ci kraw dzi ramy monitorów, aby 
zapewni  dok adne wy wietlanie obrazu.

• W CZENIE — w czenie lub wy czenie funkcji MATRYCA. Po w czeniu zastosowane zostan
zmiany w ustawieniach MONIT. W POZIOMIE, MONIT. W PIONIE, POZYCJA i KOMPENSACJA.

Uwaga! Funkcja OBRAZ W OBRAZIE (PIP) zostanie wy czona po w czeniu funkcji MATRYCA i 
odwrotnie.

STAN ROZGRZ.
Funkcja ta umo liwia sprawdzenie w dowolnej chwili stanu nagrzania monitora. Dok adno

wskazywanej temperatury wynosi 5 stopni.

Naci nij przycisk USTAW, aby wy wietli  stan nagrzania. Naci nij przycisk EXIT, aby wróci  do 
poprzedniego menu.

DATA I CZAS
Umo liwia ustawienie bie cej daty i godziny wewn trznego zegara monitora.

Naci nij przycisk PLUS, aby wy wietli  podmenu. Naci nij przycisk W GÓR /W DÓ  w celu 
przej cia mi dzy ustawieniami ROK, MIESI C, DZIE , GODZINA, MINUTA i CZAS LETNI, a 
nast pnie naci nij przycisk PLUS/MINUS, aby je dostosowa .

HARMONOGRAM
Uwaga! Przed rozpocz ciem korzystania z tej funkcji nale y ustawi  bie c  dat  i godzin  za 
pomoc  menu DATA I CZAS.

Funkcja ta umo liwia zaprogramowanie maksymalnie siedmiu ró nych przedzia ów czasowych dla 
monitora. Mo liwe jest ustawienie godziny w czenia i wy czenia monitora, dzia ania monitora w 
okre lonych dniach tygodnia oraz ród a sygna u wej ciowego dla ka dego zaprogramowanego 
okresu dzia ania.

1. Naci nij przycisk USTAW, aby wy wietli  podmenu.

2. Naci nij przycisk W GÓR /W DÓ , aby wybra  pozycj  harmonogramu (pozycja od 1 do 7), a 
nast pnie naci nij przycisk PLUS.

3. Przy zaznaczonej pozycji W CZONE naci nij przycisk USTAW, a nast pnie naci nij przycisk W
GÓR /W DÓ , aby ustawi  godzin  w czenia monitora, po czym naci nij przycisk PLUS, aby 
przej  do pozycji minut w celu ich ustawienia. Aby nie ustawia  godziny w czenia zasilania, 
wybierz wskazanie „--” dla godzin i „00” dla minut.

KOMPENSACJA - WY CZONE KOMPENSACJA - W CZONE

_+

DZI

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Sel Adjust Enter Back Quit

HARMONOGRAM

2001   .   3   .   5    PI            18  :  52  :  16

W CZONE WEJ CIEWY CZONE

--  :  00 --  :  00 WIDEO

 KA . DZIE

 PON

 PI

 KA . TYDZ.

 CZW WTO

 SOB

RO

 NIE



POWRÓT DO SPISU TRE CI

Podr cznik u ytkownika monitora BDL4230E

4. Naci nij przycisk EXIT, a nast pnie naci nij przycisk PLUS, aby zaznaczy  pozycj
WY CZONE. Naci nij przycisk USTAW, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /W DÓ , aby 
ustawi  godzin  wy czenia monitora, po czym naci nij przycisk PLUS, aby przej  do pozycji 
minut w celu ich ustawienia. Aby nie ustawia  godziny wy czenia zasilania, wybierz wskazanie „-
-” dla godzin i „00” dla minut.

5. Naci nij przycisk EXIT, a nast pnie naci nij przycisk PLUS, aby zaznaczy  pozycj WEJ CIE,
po czym naci nij przycisk W GÓR /W DÓ , aby wybra ród o sygna u wej ciowego. Je li adne
ród o sygna u wej ciowego nie zostanie wybrane, u yte zostanie ród o domy lne (WIDEO).

6. Naci nij przycisk PLUS, aby wybra  dni tygodnia, w których dana pozycja harmonogramu ma 
obowi zywa , a nast pnie naci nij przycisk USTAW.

7. Aby zaprogramowa  kolejne pozycje harmonogramu, naci nij przycisk EXIT, a nast pnie powtórz 
powy sze czynno ci. Znacznik znajduj cy si  w polu obok numeru pozycji harmonogramu 
oznacza, e dana pozycja jest aktywna.

Uwagi!

• Wybranie dla pozycji harmonogramu opcji KA . DZIE  czyni j  wa niejsz  od innych 
harmonogramów z aktywno ci  cotygodniow .

• Je li pozycje harmonogramu pokrywaj  si , zaprogramowana godzina w czenia b dzie
wa niejsza od zaprogramowanej godziny wy czenia.

• Je li dwie pozycje harmonogramu odnosz  si  do tego samego czasu, wa niejsza b dzie pozycja 
o wy szym numerze.

ID MONITORA
Umo liwia ustawienie numeru ID do obs ugi monitora za pomoc  po czenia RS232C. Je li
pod czonych jest kilka monitorów BDL4230E, ka dy z nich musi mie  unikatowy numer ID.

Wybierz numer ID monitora za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

DDC/CI
Umo liwia wybranie opcji W CZONE lub WY CZONE dla funkcji komunikacji DDC/CI. W 
przypadku normalnego u ytkowania wybierz opcj  W CZONE.

Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

INTELIG. ZASILANIE
Umo liwia ustawienie automatycznej redukcji poboru mocy.

Naci nij przycisk PLUS/MINUS w celu przej cia mi dzy pozycjami

AUTOM. WYKR. SYGNA U
Umo liwia ustawienie automatycznego wykrywania i wy wietlania przez monitor dost pnych róde
sygna ów.

• W CZONE — ustawienie automatycznego wy wietlania obrazu po pod czeniu sygna u.
• WY CZONE — po pod czeniu sygna u mo na wybra  go tylko r cznie.
Wybierz za pomoc  przycisku PLUS/MINUS.

RESET OPCJI ZAAWANSOWAN.
Umo liwia zresetowanie wszystkich ustawie  w menu OPCJE ZAAWANSOWANE.

Naci nij przycisk USTAW/PLUS, aby wy wietli  podmenu, a nast pnie naci nij przycisk W GÓR /
W DÓ , aby dokona  wyboru. Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk USTAW, aby przywróci
wst pne warto ci fabryczne ustawie . Naci nij przycisk EXIT, aby anulowa , a nast pnie wróci  do 
poprzedniego menu.

• WY CZONE • REDNI

• WYSOKI
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5.    TRYB WEJ CIA

Rozdzielczo  VGA

Rozdzielczo  SDTV

Rozdzielczo  HDTV

Standardowa

rozdzielczo

Aktywna rozdzielczo
Cz stotliwo
od wie ania

Cz stotliwo
pikseli

Wspó czynnik
kszta tu
obrazu

Standard dla trybuPiksele
poziome

Linie
pionowe

VGA 640 480

60 Hz 25,175 MHz

4:3 Video Graphic Array72 Hz 31,5 MHz

75 Hz 31,5 MHz

WVGA 720 400 70 Hz 33,75 MHz 16:9
Wide Video Graphic 

Array

SVGA 800 600
60 Hz 40 MHz

4:3 Super VGA
75 Hz 49,5 MHz

XGA 1024 768
60 Hz 65 MHz

4:3
Extended Graphic 

Array75 Hz 78,75 MHz

WXGA 1280 768 60 Hz 79,5 MHz 5:3 Wide XGA

WXGA 1280 800 60 Hz 79,5 MHz 16:10 Wide XGA

SXGA 1280 960 60 Hz 108 MHz 4:3 Super XGA

SXGA 1280 1024 60 Hz 108 MHz 5:4 Super XGA

WXGA 1360 768 60 Hz 85,5 MHz 16:9 Wide XGA

WXGA 1366 768 60 Hz 85,5 MHz 16:9 Wide XGA

UXGA 1600 1200 60 Hz 162 MHz 4:3 Ultra XGA

HD1080 1920 1080 60 Hz 148,5 MHz 16:9 HD1080

Standardowa

rozdzielczo

Aktywna rozdzielczo
Cz stotliwo
od wie ania

Cz stotliwo
pikseli

Wspó czynnik
kszta tu
obrazu

Standard dla trybuPiksele
poziome

Linie 
pionowe

480i
720 480

29,97 Hz 13,5 MHz
4:3

Zmodyfikowany
standard NTSC480p 59,94 Hz 27 MHz

576i
720 480

25 Hz 13,5 MHz
4:3

Zmodyfikowany
standard PAL576p 50 Hz 27 MHz

Standardowa

rozdzielczo

Aktywna rozdzielczo
Cz stotliwo
od wie ania

Cz stotliwo
pikseli

Wspó czynnik
kszta tu
obrazu

Standard dla trybuPiksele
poziome

Linie
pionowe

720p 1280 720
50 Hz

74,25 MHz 16:9 Zwykle tryb DVB
60 Hz

1080i 1920 1080
25 Hz

74,25 MHz 16:9 Zwykle tryb ATSC
30 Hz

1080p 1920 1080
50 Hz

148,5 MHz 16:9 Zwykle tryb ATSC
60 Hz



POWRÓT DO SPISU TRE CI

Podr cznik u ytkownika monitora BDL4230E

• Jako  tekstu komputera PC jest optymalna w trybie HD 1080 (1920 x 1080, 60 Hz).
• Wy wietlany obraz komputera PC mo e si  ró ni  w zale no ci od producenta (i okre lonej wersji systemu 

Windows). Informacje na temat pod czania komputera PC do monitora mo na znale  w instrukcji obs ugi
komputera PC.

• Je li wyst puje tryb wyboru cz stotliwo ci odchylania pionowego i poziomego, nale y wybra  warto  60 Hz 
(pionowe) i 31,5 kHz (poziome). W niektórych przypadkach na ekranie mog  pojawi  si  nieprawid owe
sygna y (takie jak pasy) po wy czeniu zasilania komputera PC (lub po jego od czeniu). Je li tak si  stanie, 
nale y nacisn  przycisk WEJ CIE, aby przej  do trybu wideo. Nale y si  tak e upewni , e komputer PC 
jest pod czony.

• Je li w trybie RGB poziome sygna y synchroniczne s  nieregularne, nale y sprawdzi  tryb oszcz dzania
energii komputera PC lub po czenia kabli.

• Tabela ustawie  wy wietlania jest zgodna ze standardami IBM/VESA i odnosi si  do analogowego sygna u
wej ciowego.

• Tryb obs ugi DVI odpowiada trybowi obs ugi PC.
• Najlepsze taktowanie dla cz stotliwo ci odchylania pionowego wynosi dla ka dego trybu 60 Hz.
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6.    ZASADY DOTYCZ CE WADLIWYCH PIKSELI

Firma Philips d y do zapewniania produktów najwy szej jako ci. Korzysta ona z najbardziej 
zaawansowanych bran owych technologii produkcyjnych i stosuje cis  kontrol  jako ci. Wyst powania
wadliwych pikseli lub subpikseli na panelach PDP/TFT u ywanych w wy wietlaczach plazmowych i LCD nie 
mo na jednak czasem unikn . aden producent nie mo e zagwarantowa , e wszystkie panele pozbawione 
b d  wadliwych pikseli, ale firma Philips gwarantuje, e wy wietlacze plazmowe i LCD z niedopuszczaln
liczb  defektów zostan  w okresie obj tym gwarancj  naprawione, zgodnie z warunkami lokalnie udzielonej 
gwarancji.

W niniejszej cz ci zawarto informacje dotycz ce ró nych rodzajów wadliwych pikseli i okre lono 
dopuszczalny poziom defektów dla monitora LCD BDL4230E. Aby naprawa mog a zosta  obj ta gwarancj ,
liczba wadliwych pikseli musi przekracza  poziom okre lony w tabeli z warto ciami. Je li parametry ekranu 
LCD mieszcz  si  w specyfikacji, wymiana/reklamacja na podstawie gwarancji zostanie odrzucona. Ponadto z 
uwagi na to, e niektóre rodzaje lub kombinacje wadliwych pikseli s  bardziej zauwa alne od innych, firma 
Philips okre li a w odniesieniu do nich wy sze standardy jako ci.

6.1.    PIKSELE I SUBPIKSELE

Piksel lub fragment obrazu z o ony jest z trzech subpikseli w kolorach g ównych: czerwonym, zielonym i 
niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem obraz. Je li wszystkie subpiksele piksela wiec , trójkolorowe 
subpiksele tworz  razem jeden piksel bia y. Je li wszystkie s  ciemne, trójkolorowe subpiksele tworz  razem 
jeden piksel czarny. Z innych kombinacji wiec cych i ciemnych subpikseli powstaj  pojedyncze piksele w 
innych kolorach.

6.2.    RODZAJE WADLIWYCH PIKSELI + DEFINICJA PUNKTU 

Wadliwe piksele lub subpiksele widoczne s  na ekranie w ró ny sposób. Istniej  trzy kategorie wadliwych 
pikseli i kilka rodzajów wadliwych subpikseli w ka dej kategorii.

Definicja punktu = co to jest wadliwy „punkt”? :

Co najmniej jeden wadliwy, przyleg y subpiksel okre lany jest jako jeden „punkt”. Liczba wadliwych subpikseli 
nie ma znaczenia przy okre laniu wadliwego punktu. Oznacza to, e wadliwy punkt mo e zawiera  jeden, dwa 
lub trzy wadliwe subpiksele, które mog  by  ciemne lub wieci .

subpiksel subpikselsubpiksel

piksel

Jeden punkt = jeden piksel; sk ada si  z trzech subpikseli 
w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim
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6.3.    WADLIWE JASNE PUNKTY

Wadliwe jasne punkty widoczne s  jako zawsze wiec ce lub „aktywne” piksele albo subpiksele. Poni ej
przedstawiono przyk ady wadliwych jasnych punktów:

6.4.    WADLIWE CIEMNE PUNKTY

Wadliwe ciemne punkty widoczne s  jako zawsze ciemne lub „nieaktywne” piksele albo subpiksele. Poni ej 
przedstawiono przyk ady wadliwych ciemnych punktów:

6.5.    BLISKO  WADLIWYCH PIKSELI

Z uwagi na to, e znajduj ce si  w pobli u siebie wadliwe piksele lub subpiksele tego samego rodzaju s
bardziej zauwa alne, firma Philips okre la tak e zakres tolerancji dla blisko ci wadliwych pikseli. W poni szej
tabeli mo na znale  specyfikacje dotycz ce:

• dozwolonej liczby przyleg ych ciemnych punktów = (przyleg e ciemne punkty = 1 para ciemnych punktów),
• minimalnej odleg o ci mi dzy ciemnymi punktami,
• ca kowitej liczby wadliwych punktów.

6.6.    ZAKRES TOLERANCJI DLA WADLIWYCH PIKSELI

Aby naprawa z uwagi na wadliwe piksele mog a zosta  obj ta gwarancj , panel PDP/TFT wy wietlacza
plazmowego lub LCD firmy Philips musi zawiera  wadliwe piksele albo subpiksele w liczbie przekraczaj cej
zakres tolerancji przedstawiony w poni szej tabeli.

Jeden wiec cy czerwony, 
zielony lub niebieski subpiksel

Dwa przyleg e wiec ce subpiksele: 
- czerwony + niebieski = fioletowy 
- czerwony + zielony = ó ty
- zielony + niebieski = cyjan (jasnoniebieski)

Trzy przyleg e wiec ce
subpiksele (jeden bia y punkt)

Jeden ciemny punkt 
Dwa przyleg e ciemne punkty = 1 
para ciemnych punktów

Dwa ciemne punkty; specyfikacje 
okre laj  minimaln  odleg o
mi dzy ciemnymi punktami

EFEKT JASNEGO PUNKTU DOPUSZCZALNY POZIOM

MODEL BDL4230E

1 wiec cy subpiksel 1

EFEKT CIEMNEGO PUNKTU DOPUSZCZALNY POZIOM

1 ciemny subpiksel 8

CA KOWITA LICZBA WADLIWYCH PUNKTÓW 
WSZYSTKICH RODZAJÓW

9

Uwaga! * 1 lub 2 przyleg e wadliwe subpiksele = 1 wadliwy punkt.
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7.    CZYSZCZENIE I ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW

7.1.    CZYSZCZENIE

rodki ostro no ci dotycz ce u ytkowania monitora

• Do otworów wentylacyjnych monitora nie nale y zbli a  d oni, twarzy ani 
adnych przedmiotów. Górna cz  monitora jest zwykle bardzo gor ca z 

powodu wysokiej temperatury powietrza wylatuj cego przez otwory 
wentylacyjne. Nadmierne zbli enie cz ci cia a mo e by  przyczyn  oparze  lub 
obra e  cia a. Umieszczenie jakiegokolwiek przedmiotu w pobli u górnej cz ci
monitora tak e mo e prowadzi  do spowodowanych ciep em uszkodze
przedmiotu, jak równie  monitora.

• Przed przeniesieniem monitora nale y od czy  wszystkie kable. Przenoszenie 
monitora z pod czonymi kablami mo e doprowadzi  do uszkodzenia kabli, 
tworz c tym samym niebezpiecze stwo po aru lub pora enia pr dem
elektrycznym.

• Ze wzgl dów bezpiecze stwa przed rozpocz ciem czyszczenia lub 
jakichkolwiek czynno ci konserwacyjnych nale y od czy  wtyczk  zasilaj c
od gniazdka ciennego.

Instrukcje dotycz ce czyszczenia panelu przedniego

• Przedni panel monitora zosta  specjalnie zabezpieczony. Powierzchni  nale y
delikatnie wyciera  wy cznie szmatk  do czyszczenia lub mi kk , niestrz pi c
si  szmatk .

• Je li powierzchnia zostanie zabrudzona, mi kk , niestrz pi c  si  szmatk
nale y namoczy  w wodzie z dodatkiem agodnego detergentu. Szmatk  nale y
nast pnie wykr ci , aby usun  nadmiar wody. Powierzchni  ekranu nale y
wytrze  w celu usuni cia brudu. Nast pnie nale y u y  suchej szmatki tego 
samego rodzaju w celu wytarcia do sucha.

• Powierzchni panelu nie nale y drapa  ani uderza  palcami oraz adnymi 
twardymi przedmiotami.

• Nie nale y u ywa  substancji lotnych, takich jak substancje w sprayu, 
rozpuszczalniki czy rozcie czalniki.

Instrukcje dotycz ce czyszczenia obudowy

• Je li obudowa zostanie zabrudzona, nale y j  wytrze  mi kk , such  szmatk .
• Je li obudowa zostanie bardzo zabrudzona, niestrz pi c  si  szmatk  nale y

namoczy  w wodzie z dodatkiem agodnego detergentu. Szmatk  nale y
nast pnie wykr ci , aby usun  mo liwie najwi cej wody. Obudow  nale y
wytrze . Nast pnie nale y j  wytrze  do sucha inn  such  szmatk .

• Nie nale y dopuszcza  do kontaktu wody czy detergentu z powierzchni  ekranu. 
Je li do rodka urz dzenia dostanie si  woda lub wilgo , mog  wyst pi
problemy w dzia aniu oraz niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym.

• Obudowy nie nale y drapa  ani uderza  palcami oraz adnymi twardymi 
przedmiotami.

• Nie nale y u ywa  substancji lotnych, takich jak substancje w sprayu, 
rozpuszczalniki czy rozcie czalniki.

• W pobli u obudowy nie nale y umieszcza  na d u szy czas adnych
przedmiotów wykonanych z gumy lub PCW. 
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7.2.    ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

Brak wy wietlania obrazu 1. Przewód zasilaj cy jest od czony.

2. G ówny prze cznik zasilania z ty u
monitora nie zosta  w czony.

3. Wybrane ród o wej cia nie jest 
pod czone.

4. Monitor jest w trybie czuwania w trybie 
VGA.

1. Pod cz przewód zasilaj cy.

2. Sprawd , czy prze cznik zasilania jest 
w czony.

3. Pod cz kabel sygna owy do monitora.

Na ekranie widoczne s
zak ócenia lub s ycha
szumy

Przyczyn  problemu s  znajduj ce si  w 
otoczeniu urz dzenia elektryczne, 
samochody/motocykle lub o wietlenie 
jarzeniowe.

Przenie  monitor w inne miejsce, aby 
sprawdzi , czy zmniejszy to zak ócenia.

Nieprawid owe kolory Kabel sygna owy nie zosta  prawid owo
pod czony.

Kabel sygna owy nale y dok adnie 
przymocowa  z ty u monitora.

Obraz jest zniekszta cony
nieprawid owymi wzorami

1. Kabel sygna owy nie zosta  prawid owo 
pod czony.

2. Sygna  wej ciowy jest poza zasi giem 
odbioru monitora.

1. Kabel sygna owy nale y dok adnie 
przymocowa .

2. Sprawd , czy ród o sygna u wideo znajduje 
si  poza zasi giem odbioru monitora. 
Sprawd  jego specyfikacje w odniesieniu do 
specyfikacji monitora.

Wy wietlany obraz nie 
wype nia ca ego ekranu

Tryb zoom jest nieprawid owo ustawiony. Ustaw geometri  wy wietlania i parametr 
cz stotliwo ci za pomoc  funkcji TRYB 
POWI KSZENIA lub NORMALNE
POWI KSZENIE w menu EKRAN.

S ycha  d wi k, ale nie 
wida  obrazu

ród owy kabel sygna owy jest 

nieprawid owo pod czony.

Upewnij si , e kable wej ciowe obrazu i 
d wi ku s  prawid owo pod czone.

Wida  obraz, ale nie 
s ycha  d wi ku

1. ród owy kabel sygna owy jest 

nieprawid owo pod czony.

2. G o no  zosta a zmniejszona do 
minimum.

3. W czono funkcj WYCISZENIE.

4. Nie pod czono g o ników
zewn trznych.

1. Upewnij si , e kable wej ciowe obrazu i 
d wi ku s  prawid owo pod czone.

2. Ustaw g o no  za pomoc  przycisku VOL 
UP/VOL DOWN.

3. Wy cz funkcj WYCISZENIE za pomoc
przycisku WYCISZENIE.

4. Pod cz g o niki zewn trzne i ustaw 
odpowiedni poziom g o no ci.

Niektóre fragmenty obrazu 
nie s  jasne

Niektóre piksele mog  nie by  aktywne. Monitor ten zosta  wyprodukowany przy u yciu 
precyzyjnej technologii na bardzo wysokim 
poziomie: niektóre piksele monitora mog
jednak czasem nie by  wy wietlane. Nie 
oznacza to wadliwego dzia ania.

Po wy czeniu monitora 
nadal wida  na jego ekranie 
zjawisko powidoku. (Do 
przyk adowych obrazów 
nale  loga, gry wideo, 
obrazy komputerowe i 
obrazy wy wietlane w 
normalnym trybie 4:3). 

Obraz by  wy wietlany przez zbyt d ugi 
czas.

Obrazów nie nale y wy wietla  przez d u szy 
czas, poniewa  mo e to by  przyczyn
powstawania na ekranie sta ego zjawiska 
powidoku.



POWRÓT DO SPISU TRE CI

Podr cznik u ytkownika monitora BDL4230E

8.    SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wy wietlacz

Z cza wej cia/wyj cia

Ogólne

Element Specyfikacje

Rozmiar ekranu (obszar aktywny) 42” LCD

Wspó czynnik kszta tu obrazu 16:9

Liczba pikseli 1920 (poziom) x 1080 (pion)

Rozmiar plamki 0,4845 (poziom) x 0,4845 (pion) [mm]

Wy wietlane kolory 1,06 B kolorów

Jasno 500 cd/m2

Wspó czynnik kontrastu dynamicznego 3000:1

Wspó czynnik kontrastu (typowy) 1400:1

K t widzenia 178 stopni

Element Specyfikacje

Wyj cie g o nika G o nik wewn trzny

12 W (L) + 12 W (P) [RMS]/8

System 1-dro ny 1-g o nikowy

82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 kHz

Wyj cie audio Gniazdo RCA x 1 0,5 V [rms] (normalne)/2 kana y (L+P)

Wej cie audio Gniazdo RCA x 2 0,5 V [rms] (normalne)/2 kana y (L+P)

RS232C
Gniazdo D-Sub x 2 (9-
pinowe)

TXD + RXD (1:1)

Wej cie HDMI
Gniazdo HDMI x 1 
(typ A)

Cyfrowe RGB: TMDS (wideo + audio)

MAKS.: wideo — 720p, 1080p, 1920 x 1200/60 Hz (WUXGA)

Audio — 48 kHz/2 kana y (L+P)

Wej cie DVI-D Gniazdo DVI-D x 1 Cyfrowe RGB: TMDS (wideo)

Wej cie RGB

Gniazdo D-Sub x 1 
(15-pinowe)

Analogowe RGB: 0,7 V [p-p] (75 ), H/CS/V: TTL (2,2 k ), 

SOG: 1V [p-p] (75 )

MAKS.: 720p, 1080p, 1920 x 1200/60 Hz (WUXGA)

Gniazdo mini-jack 3,5 
mm x 1

Audio: 0,5 V [rms] (normalne)/2 kana y (L+P)

Wyj cie RGB
Gniazdo D-Sub x 1 
(15-pinowe)

Analogowe RGB: 0,7 V [p-p] (75 ), H/CS/V: TTL (2,2 k ), 

SOG: 1V [p-p] (75 )

MAKS.: 720p, 1080p, 1920 x 1200/60 Hz (WUXGA)

Wej cie
komponentowe

Gniazdo RCA x 1
Y: 1 V [p-p] (75 ), Pb: 0,7 V [p-p] (75 ), Pr: 0,7 V [p-p] (75 )

MAKS.: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Wej cie S-Video
Gniazdo Mini-DIN x 1 
(4-pinowe)

Y: 1 V [p-p] (75 ), C: 0,286 V [p-p] (75 ) [NTSC]

Y: 1 V [p-p] (75 ), C: 0,300 V [p-p] (75 ) [PAL/SECAM]

Wej cie wideo Gniazdo BNC x 1 Wideo: 1 V [p-p] (75 ) [NTSC/PAL/SECAM]

Wyj cie wideo Gniazdo BNC x 1 Wideo: 1 V [p-p] (75 ) [NTSC/PAL/SECAM]

Element Specyfikacje

Zasilanie AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy (maks.) 190 W
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Warunki otoczenia

G o nik wewn trzny

Wymiary [S x W x G mm]

Z podstawk

Bez podstawki

992 x 585 x 319,2 mm

992 x 585 x 119,6 mm

Ci ar

Z podstawk

Bez podstawki

26,4 kg

24,5 kg

Element Specyfikacje

Temperatura
Dzia anie

Przechowywanie

0 ~ 40 C

-20 ~ 60 C

Wilgotno
Dzia anie

Przechowywanie

20 ~ 80% wilgotno ci wzgl dnej (bez kondensacji)

5 ~ 95% wilgotno ci wzgl dnej (bez kondensacji)

Ci nienie

Dzia anie

Przechowywanie/
transport

800 ~ 1100 hPa (wysoko  n.p.m.: 0 ~ 2 000 m)

700 ~ 1100 hPa (wysoko  n.p.m.: 0 ~ 3 000 m)

Element Specyfikacje

Typ System 1-dro ny 1-g o nikowy

Wej cie 12 W (RMS)

Impedancja 8

Wyj ciowe ci nienie akustyczne 82 dB/W/M

Odpowied  cz stotliwo ciowa 160 Hz ~ 13 kHz




