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ZALECENIA DOTYCZ�CE U�YTKOWANIA 
OSTRZE�ENIA 
 

POZNAJ OZNACZENIA 
DOTYCZ�CE BEZPIECZE�STWA U�YTKOWANIA 

 

 
 
UWAGA: NIE NALE�Y OTWIERA� OBUDOWY, PONIEWA� WEWN�TRZ ZNAJDUJ� SI� ELEMENTY POD WYSOKIM NAPI�CIEM. 
WEWN�TRZ NIE MA �ADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE WYMAGA�YBY OBS�UGI PRZEZ U�YTKOWNIKA. WSZELKIE PRACE 
SERWISOWE MO�E WYKONYWA� JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. 

 

Ten symbol ostrzega u�ytkownika, �e nie izolowane elementy wewn	trz znajduj	 si
 pod tak du�ym napi
ciem, �e 
mo�e ono spowodowa� pora�enie pr	dem elektrycznym. Jakikolwiek wi
c bezpo�redni kontakt z dowolnym 
elementem wewn	trz obudowy jest niebezpieczny. 

 

Ten symbol informuje u�ytkownika, �e istotne informacje dotycz	ce pracy i obs�ugi monitora znajduj	 si
w 
za�	czonych instrukcjach. W zwi	zku z tym nale�y si
 szczegó�owo z nimi zapozna� w celu unikni
cia problemów. 

 
Uwaga do instalatora systemu CATV: nale�y zwróci� uwag
 na artyku� 820-40 of Narodowego Kodeksu Elektrycznego (Sekcja 54, 
Kanadyjski Kodeks Elektryczny, Cz
�� I), który zawiera wskazówki dotycz	ce odpowiedniego uziemienia, a w szczególno�ci wskazuje 
na to, �e kabel uziemienia powinien by� mo�liwie blisko pod�	czony do uziemienia w pobli�u danego budynku. 
 
Uwaga: Wg Zarz	dzenia FCC/CSA, jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje urz	dzenia mog	 pozbawi� u�ytkownika 
prawa do jego obs�ugi. 
 
Uwaga: Aby unikn	� pora�enia elektrycznego, nale�y dobrze dopasowa� szerok	 cz
�� wtyczki do gniazdka oraz umie�ci� wtyczk
 do 
koca w gniazdku. 
 
Uwaga: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la bome correspondante 
de la prise et pousser jusqu’au fond 
 
Wa�ne: Wed�ug S	du Federalnego USA jakiekolwiek nieautoryzowane kopiowanie programów TV jest naruszeniem praw autorskich. 
Niektóre kanadyjskie programy mog	 równie� podlega� ochronie praw autorskich i jakiekolwiek nagrywanie mo�e by� naruszeniem 
ca�o�ci lub cz
�ci tych praw autorskich. 
 
W CELU UNIKNI�CIA NIEBEZPIECZE�STWA PO�ARU LUB PORA�ENIA PR�DEM NIE NALE�Y WYSTAWIA� MONITORA NA 
DESZCZ LUB NA DZIA�ANIE WILGOCI.  
 
Urz	dzenie powinno by
 umieszczone mo�liwie najbli�ej �ród�a pr	du, za gniazdko �ród�a pr	du powinno znajdowa
 si� w 
�atwo dost�pnym miejscu. 
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Przeczytaj i pod	�aj za danymi instrukcjami podczas pod�	czenia i korzystania z monitora: 
� Od�acz monitor od �ród�a pr	du gdy nie b�dziesz z niego korzysta
 przez d�ugi okres czasu. 
� Od�acz monitor od �ród�a pr	du podczas przecierania go lekko wilgotn	 cierk	. Ekran mo�e 

by
 czyszczony na sucho, gdy jest wy�aczony. Jednak�e nigdy nie u�ywaj alkoholu, 
rozpuszczalników czy p�ynów z amoniakiem w sk�adzie. 

� Gdy monitor nie b�dzie funkcjonowa� jak powinien, pomino i� przestrzega�e wszekich 
kroków zawartych w instrukcji, skonsultuj si� z technikiem. 

� Opakowanie powinno zosta
 otwarte tylko w obecnoci wykwalifikowanego personelu. 
� Monitor nie powinien nie by
 nara�ony na bezporednie dzia�anie promieni s�onecznych, a 

tak�e nie powinien znajdowa
 si� w pobli�u piecyków czy innych �róde� ciep�a. 
� Usu� wszelkie obiekty, które mog	 wpa
 do wentyli lub zapobiec odpowiednigo ch�odzenia 

elektroniki wewn	trz monitora. 
� Nie blokuj otworów wentylacyjnych gablotami. 
� Monitor powienien by
 suchy. Aby unikn	
 pora�enia pr	dem, nie wystawiaj go na dzia�anie 

deszczu lub d�ugotrwa�ej wilgoci. 
� Po wy�aczeniu monitora poprzez roz�aczenie go od gniazdka, poczekaj 6 sekund zanim powtórnie 

pod�	czysz go do pr	du. 
� Aby unikn	
 ryzyka pora�eniem pr	du lub ca�kowitego zepsucia, nie wystawiaj monitora na 

dzia�anie deszczu lub d�ugotrwa�ej wilgoci. 
� Przy ustawianiu monitora, upewnij si� , i� wtyczka i gniazko s	 �atwo dost�pne. 
� WA�NE: Zawsze aktywuj program wygaszania ekranu podczas stosowania. Jeli 

wysokoskontrastowany obraz pozostanie na ekranie przez d�u�szy czas, mo�e pozostawi
 tzw; 
„obraz-po” lub „obraz-duch” z przodu ekranu. Ten dobrze znany fenomen spowodowany jest 
przez “wrodzon	” wad� technologii LCD. W wi�kszoci przypadków „obraz-po” zniknie po 
jakim czasie od od�	czenia monitora od pr	du. B	dz wiadom, i� symptomy „obrazu-po” nie 
mog	 by
 naprawione i koszty nie zostan	 pokryte gwarancj	. 
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DEKLARACJA PRODUCENTA 
 
DEKLARACJA ZGODNO�CI CE 
 
MMD niniejszym deklaruje, �e niniejszy produkt zosta� wyprodukowany zgodnie z niniejszymi standardami rady Europy. 
• EN60950-1:2006+A11:2009 (Wymagania dotycz	ce bezpieczestwa u�ytkowania of urz	dze IT) 
• EN55022:2006+ A1:2007 (Wymagania dotycz	ce zak�ócania fal radiowych przez sprz
t IT) 
• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Odporno�� elektromagnetyczna odbiorników i urz	dze dodatkowych) 
• EN6100-3-2:2006 (Ograniczenia emisji pr	du harmonicznego) 
• EN6100-3-3:2008 (Ograniczanie waha napi
cia i migotania �wiat�a powodowanych przez odbiorniki o pr	dzie znamionowym 

mniejszym lub równym 16 A w sieciach zasilaj	cych niskiego napi
cia) oraz dyrektywami 
• Dyrektyw	 Rady2006/95/EC (Dyrektywa Niskonapi
ciowa) 
• Dyrektyw	 Rady 2004/108/EC (EMC Directive) 
•2005/32/EC ( EuP, Dyrektywa dot. produktu zu�ywajacego enegri
 elektryczn	) EC No. 642/2009 wdro�enie 
• Poprawk	 do Dyrektywy 93/68/EEC (Poprawka do Dyrektywy EMC and Dyrektywa Niskonapi
ciowa) i zosta� wyprodukowany zgodnie 

z systemem zarz	dzania jako�ci	 na poziomie ISO9000. 
 
 
 
USA Zalecenia Komisji FCC 
 

 

Urz	dzenie zosta�o przetestowane i zosta�a stwierdzona jego zgodno�� z ograniczeniami urz	dze cyfrowych 
klasy B zgodnie z cz
�ci	 15 norm FCC. Ograniczenia zawarte w przepisach zosta�y opracowane, aby zapewni� 
odpowiedni poziom zabezpieczenia przeciw zak�óceniom, gdy produkt jest u�ytkowany w warunkach 
komercyjnych. Niniejsze urz	dzenie wytwarza, wykorzystuje i mo�e stanowi� �ród�o promieniowania energii o 
cz
stotliwo�ci radiowej; je�eli nie zostanie wi
c  

zainstalowane i nie b
dzie u�ytkowane zgodnie z instrukcj	, mo�e sta� si
 �ród�em szkodliwych zak�óce w komunikacji 
radiowej. U�ytkowanie urz	dzenia w rejonie mieszkalnym mo�e powodowa� szkodliwe zak�ócenia. W takim przypadku 
u�ytkownik b
dzie zmuszony do usuni
cia zak�óce na w�asny koszt. 
W razie konieczno�ci, u�ytkownik powinien skontaktowa� si
 z dystrybutorem lub do�wiadczonym technikiem radiowo- 
telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych porad. 
 

 

Wg Zarz	dzenia FCC/CSA, jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje urz	dzenia mog	 pozbawi� 
u�ytkownika prawa do jego obs�ugi. 

 
 
U�ywaj wy�	cznie ekranowanego kabla RF do�	czonego do zestawu przy pod�	czaniu do komputera. 
 
W celu unikni
cia niebezpieczestwa po�aru lub pora�enia pr	dem nie nale�y wystawia� monitora na deszcz lub na dzia�anie wilgoci.  
 
 
TO URZ�DZENIE CYFROWE KLASY B JEST ZGODNE ZE WSZYSTKIMI WYMOGAMI KANADYJSKICH PRZEPISÓW 
DOTYCZ�CYCH URZ�DZE� POWODUJ�CYCH ZAK�ÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE. 
 

 

Urz	dzenie zosta�o przetestowane i zosta�a stwierdzona jego zgodno�� z cz
�ci	 15 norm FCC. Jego dzia�anie 
podlega nast
puj	cym warunkom: (1) Niniejsze urz	dzenie  nie mo�e wytwarza� szkodliwego promieniowania 
oraz (2) to urz	dzenie musi by� odbiornikiem zak�óce, równie� takich zak�óce, które mog	 powodowa� 
niew�a�ciwe dzia�anie. 
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POLSKIE CENTRUM BADA� I CERTYFIKACJI 
Wyposa�enie powinno czerpa� pr	d z gniadka wyposa�onego w zabezpieczaj	ce ko�o (trójz
bne gnizadko). Ca�o�� wyposa�enia, 
które wspó�pracuje razem ( komputer, monitor, drukarka, itp.) powinno byc pod�	czone do tego samego zród�a pr	du. 
 
Przewód fazowy instalacji elektrycznej w pokoju powinien mie� rezerw
 w postaci bezpiecznika o warto�ci nominalnej nie wi
kszej ni� 
16amperów. 
 
Aby zupe�nie wy�aczy� wyposa�enie, kabel dostarczaj	cy pr	d musi zosta� usuni
ty z gniazdka, które powinno by� ulokowane w 
pobli�u wyposa�enia dla �atwo�ci dost
pu. 
 
Zabezpieczaj	cy znak „B” potwierdza, i� wyposa�enie spe�nia wymogi bezpieczestwa u�ycia wed�ug standardów PN-93/T-42107 i 
PN-89/E-06251. 
 
 

                    
 
 
 
POLA ELEKTRYCZNE, MAGNETYCZNE I ELEKTRONMAGNETYCZNE (“EMF”) 
1. Firma MMD produkuje i sprzedaje produkty, które tak jak wszystkie przyrz	dy elektryczne maj	 zdolno�� emisji i odbierania 

sygna�ów elektromagnetycznych. 
2. Jedn	 z zasad post
powania firmy MMD jest podejmowanie wszelkich niezb
dnych �rodków dotycz	cych zdrowia i bezpieczestwa 

zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i przestrzeganie norm EMF obowi	zuj	cych w momencie produkcji urz	dzenia. 
3. Firma MMD jest zaanga�owana w rozwój, produkcj
 i sprzeda� produktów, które nie wp�ywaj	 niekorzystnie na zdrowie 

u�ytkowników. 
4. MMD potwierdza, je�eli produkty firmy b
d	 u�ywane w sposób prawid�owy, zgodnie z przeznaczeniem, ich u�ywanie jest 

bezpieczne, zgodnie z obowi	zuj	cymi normami. 
5. MMD bierze aktywny udzia� w opracowywaniu norm EMF i standardów bezpieczestwa, umo�liwiaj	c sobie wp�yw na przysz�e 

procesy standaryzacji obejmuj	cej jego produkty. 
�
�
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NFORMACJA DLA U�YTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII 
 

 
OSTRZE�ENIE - TO URZ�DZENIE MUSI BY� UZIEMIONE. 
Wa�ne: 
 
 
To urz	dzenie posiada atestowan	 wtyczk
 13A. Aby zmieni� bezpiecznik w tym 
rodzaju wtyczki, nale�y post
powa� wg poni�szej instrukcji: 
 
1. Zdemontowa� os�on
 bezpiecznika i sam bezpiecznik. 
2. W�o�y� nowy bezpiecznik (BS 1362 5A,A.S.T.A. lub inny typ atestowany przez BSI). 
3. Za�o�y� z powrotem os�on
 bezpiecznika. 
 
Je�li ta wtyczka nie pasuje do gniazdek elektrycznych, powinna by� odci
ta, a na jej 
miejsce za�o�ona odpowiednia wtyczka trójbolcowa. 
 
Je�li wtyczka zasilania zawiera bezpiecznik, powinien mie� on opór  5A. Je�eli w 
u�yciu jest wtyczka bez bezpiecznika, opór bezpiecznika na tablicy rozdzielczej nie 
mo�e by� wi
kszy oporu ni� 5A. 
Uwaga: Odci
ta wtyczka powinna zosta� zniszczona, aby unikn	� ewentualnego 
pora�enia pr	dem po pod�	czeniu jej do gniazdka 13A. 

 
 

Jak pod�	czy
 przewody we wtyczce 
 
Poszczególne przewody 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 terminala we wtyczce, który 

jest zaznaczony liter	 “E” lub symbolem Ziemi lub koloru ZIELONEGO lub 
ZIELONO-�Ó�TEGO. 

2. Przewód NIEBIESKI musi by� pod�	czony do terminala oznaczonego liter	 “N” lub 
koloru CZARNEGO. 

3. Przewód BROWN musi by� pod�	czony do terminala oznaczonego liter	 “L” lub 
koloru CZERWONEGO. 

 
Przed zamkni
ciem pokrywy wtyczki upewnij 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. 
 
 
RECYKLING I USUWANIE 
Twój nowy monitor zawiera materia�y, które nadaj	 si
 do wtórnego wykorzystania i recyklingu. Specjalne 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 udzieli lokalny punkt sprzeda�y produktów marki Philips. 
 
(Dla klientów w Kanadzie i U.S.A.) 
ten produkt mo�e zawiera� o�ów i/lub rt
�. Nale�y utylizowa� zgodnie z lokalnymi i federalnymi zarz	dzeniami i przepisami. Wi
cej 
informacji udziela www.eia.org (Consumer Education Initiative: Inicjatywa Edukacji Klientów) 
 
 
 
WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT-WEEE 
Uwaga u�ytkownicy na terenie Unii Europejskiej 
 
 

To oznaczenie na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, �e zgodnie z dyrektyw	 2002/96/EG dotycz	c	 post
powania 
ze zu�ytym sprz
tem (WEEE), po zakoczeniu u�ytkowania tego urz	dzenia, nale�y odda� go do punktu zbiórki i 
recyklingu urz	dze elektrycznych i elektronicznych, pod �adnym pozorem nie wolno wyrzuca� go wraz z odpadami 
komunalnymi. Informuje o tym odpowiednie oznaczenie na produkcie, instrukcji obs�ugi lub/i opakowaniu. 

Komponenty zawarte do produkcji tego urz	dzenia nadaj	 si
 do powtórnego u�ycia, zgodnie z ich oznaczeniem, dzi
ki temu, wnosz	 
Pastwo istotny wk�ad w ochron
 �rodowiska naturalnego. 
Informacji o punktach zbierania i usuwania zu�ytych urz	dze udzieli Pastwu w�a�ciwy Urz	d Gminy 
 
Uwaga u�ytkownicy w Stanach Zjednoczonych 
Jak wszelkie produkty LCD, zestaw ten zawiera lamp
 z rt
ci	. W celu pozbycia si
 rt
ci, prosz
 zapozna� si
 z lokalnymi, stanowymi i 
federalnymi nakazami prawa. Informacje o likwidacji i recyklingu dost
pne s	 na stronie internetowej: www.mygreenelectronics.com or 
www.eiae.org. 
 
 

DYREKTYWY ODNO�NIE ZAKO�CZENIA �YCIA-RECYKLING 
Twój nowy telewizor/monitor zawiera szereg materia�ow, które mog	 zosta� u�yte ponownie przez nowych u�ytkowników. 
Jak w przypadku wszystkich produktów LCD, zestew ten zawiera lamp
 z rt
ci	, prosz
 zapozna� si
 z lokalnym, 
stanowym i federalnym prawem w celu pozbycia si
 jej. 

 

 
B
d	c partnerem ENERGY STAR, MMD do�o�y�o wszelkich stara, aby produkt spe�ni� wymagania i wytyczne na�o�one 
przez ENRERGY STAR dotycz	ce efektywno�ci energetycznej. 
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1. ROZPAKOWYWANIE I INSTALACJA 
 
1.1. ROZPAKOWYWANIE 
� Niniejszy produkt zapakowany zosta� w karton zawieraj	cy standardowyme akcesoria. 
� Wszelkie inne, opcjonalne akcesoria zostan	 zapakowane oddzielnie. 
� Waga produktu ró�ni si
 w zale�no�ci od typu produktu. W zwi	zku z rozmiarami i wielko�ci	 

rekomendowany jest udzia� 2 osób przy przenoszeniu produktu. 
� Po otwarciu kartonu, upewnij si
, i� kompletna zawarto�� znajduje si
 w dobrym stanie. 
 
1.2. ZAWARTO�� OPAKOWANIA 
Prosz
 sprawdzi�, i� zawarto�� opakowania zawiera nast
puj	ce pozycje:  
 
 
 
 

 
 
 
� Prosz
 si
 upewni�, i� w przypadku innych innych regionów, do�	czony kabel mo�na dostosowa� do napi
cia 

w gniazdku i jest on zaaprobowany oraz spe�nia wszelkie przepisy bezpieczestwa przewidziane ustawami w 
danym kraju. 

� Mo�esz zachowa� pude�ko oraz materia�y opakowuj	ce dla transportu monitora. 
� Tuner DVI oraz podstawa sto�owa zosta�y przygotowane jako produkty opcjonalne. 
 
1.3. UWAGI DOTYCZ�CE INSTALOWANIA 
� W zwi	zku z wysokim zu�yciem pr	du, zawsze u�ywaj wtyczki zaprojektowanej dla ninijeszego produktu. 

Je�eli pootrzbujesz przed�u�acza, skontaktuj si
 z osob	 z serwisu. 
� Produkt powinien zosta� zainstalowany na p�askiej powierzchni w celu unikni
cia wywrócenia. Powinno 

zachowa� si
 pewn	 odleg�o�� pomi
dzy ty�em produktu a scian	 w celu utrzymania odpowiedniej wentylacji. 
Nale�y unika� instalacji produktu w �azienkach czy kuchniach w zwi	zku w wysok	 wilgotno�cia, która mo�e 
skróci �ycie elektronicznych komponentów produktu. 

� Produkt mo�e normalnie funkcjonowa� na wysoko�ci do 4000 m. Powy�ej 4000 m mog	 zda�y� si
 
anormalnie zatem nie zaleca si
 instalacji produktu. 

 
 

1. Monitor LCD 
2. Pilot zdalnego sterowania z bateriami 
3. CD-ROM 
4. Skrócona instrukcja obs�ugi 
5. Podstawka Logo 
6. Adapter BNC-do-RCA (x3) 
7. Uchwyt 
8. �rubki do uchywtu (M4x8) x2   
9. Kable Power 
10. Kabel VGA (1.8 m) 
11. Pokrywa na g�ówne przyciski 
12. �rubki do stacyjnki (M3x6) x 2  
 

1 2 3 4 5 6 7

8 
9 

10 11 12North America Europe China 
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1.4. MONTOWANIE PORTRETOWE 
Otwory w �cianie 

 
 
Uwaga: 
� �rubki metryczne 8(12mm) sa wymagane dla 

monta�u sciennego (nie za��czone) 
� Powierzchnia montowania powinna by� w 

zgodzie ze standardem UL 1678 w Pó�nocnej 
Ameryce. �rodki montujace powinny by� na tyle 
mocne aby utrzyma� wag� monitora ( oko�o 42.7 
kg bez podstawy). 

 
Jak u�y
 logo dla trybu portretowego? 
a. Dopasuj Logo przewodnie aby uszeregowa� otwór do 

otworu na niskiej, przedniej kraw
dzi Usu tyln	 foli
 
zabezpieczaj	ca logo. 

b. Usu zabezpieczaj	cy papier znajduj	cy si
 z bocznej 
strony Logo. 

c. Upewnij si
, i� Logo znajduje si
 na równi z nisk	, 
przedni	 kraw
dzi	. Doci�nij Logo, raz po raz, do 
kraw
dzi. 

d. Usu film. 
 
 
 
 

Jak usun	
 logo? 
 

 
Uwaga:Podczas instalacji monitora na �cianie, prosze skonsultowa� si� z wykwalifikowanym technikiem, w 

celu poprawnego zainstalowania. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody, je�li instalacja 
przebieg�a bez pomocy profesjonalisty. 

�

Uwaga: Podczas odwracania monitora, 
sensor dla pilota powinien znajdowa� si� na 
dole. 
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1.5. INSTALACJA I USUWANIE NÓ�EK 
 
1.5.1. Jak zainstalowa
 nó�ki 
 
1. Prosz
 odwróci� monitor 
2. Po w�o�eniu nó�ki do wy��obienia, przykr
� �ruby po obu stronach monitora. 
 
UWAGA: 
D�u�sza strona nó�ki powinna by� skierowana do przodu podczas instalacji. 
 

 
 
 
 
1.5.2. Jak usun	
 nó�ki 
 
1. Na p�askiej powierzchni po�ó� zabezpieczaj	c	 mat
. 
2. Po�ó� na niej skierowany na dó� monitor. 
3. U�ywaj	� �rubokr
ta, usu �ruby i od�ó� je w bezpieczne miejsce dla dalszego u�ytku. 

 
 
 

�ruba  

Nó�ki 

“D�u�sza koncówka 
powinna by
 z 
przodu” 

�ruba  �ruba 

�ruba 
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1.5.3. Zabezpieczenie monitora przed upadkiem 
 
Aby zabezpieczy� monitor przed przewróceniem si
 w przypadku trz
sienia ziemi lub innego wypadku, prosz
 
pod	�a� za nast
pujacymi krokami. 
 
Jak pokazano na poni�szym rysunku, zabezpiecz monitor do solidnej �ciany u�ywaj	c przewodu/sznura, który 
b
dzie silny na tyle �eby utrzyma� ci
�ar monitora (BDL5545E: oko�o 44.2 kg). Haczyki (pier�cienie) s	 
rekomendowane. 
 

  
 
 
 
Uwaga: 
� Pomino i�, ninijesza metoda jest rekomendowana, nie ma gwarancji, i� monitor si
 nie przewróci. 
� Przed przeniesieniem monitora, nale�y najpierw usuna� przewód/sznur. 
 

Uchwyt 

�ruba 

Otwory na �ruby 

Haczyki, itp.
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2. CZ��CI I FUNKCJE 
 
2.1. WIDOK Z PRZODU 
 

 
 
 

1. Sensor reaguj	cy na otaczaj	ce wiat�o 
� Wykrywa otaczaj	ce �wiat�o dooko�a wy�wietlacza oraz automatycznie dostraja jasno�� gdy „SENSOR 

�WIAT�A” zosta� prze�	czony na „W��CZ” w menu na ekranie. 
 
2.  Sensor pilota 
� Odbiera sygna�y z pilota 
 
3.  Wska�nik statusu mocy LCD 
� Wskazuje status dzia�ania na wy�wietlaczu : 

- Zielone �wiat�o wskazuje w�	czenie wy�wietlacza 
- Czerwone �wiat�o wskazuje tryb oczekiwania 
- �wiat�o pomaraczowe wskazuje wej�cie do trybu DPMS  
- Po w�	czeniu HARMONOGRAMU, �wiat�o migota na zielono i czerwono 
- Gdy wska�nik migota na czerwono, wykryto nieprawid�owo�ci 
- Brak �wiat�a wskazuje na wy�	czenie mocy monitora 

 
4.  Wska�nik mocy OPS 
� Wskazuje status dzia�ania modu�u OPS (Otwarta, wymienna specyfikacja)  

- Zielone �wiat�o wskazuje w�	czenie OPS 
- Brak �wiat�a wskazuje na wy�	czenie mocy OPS
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2.2. WIDOK Z TY�U 
 

 
 
1. Przycisk POWER [MOCY] ( ) 

Aby w�	czy� monitor lub prze�	czy� na tryb oczekiwnia. 
 
2. MUTE button Przycisk MUTE [ WYCISZENIA] 

Aby w�	czy�/ wy�	czy� wyciszenie 
 

3. Przycisk SORCE [�RÓD�OWY] 
U�yj niniejszego klawisza, aby wybra� �ród�o wej�cia. 
Po aktywacji menu wy�wietlanego na ekranie, mo�na go u�y� jako klawisza USTAW. 

 
4. Przycisk PLUS (+)[ (+) PLUS] 

Aby zwi
kszy� dostrojenie podczas gdy menu OSD jest w�	czone, lub aby zwi
kszy� poziom wyj�cia 
d�wi
ku gdy menu OSD jest wy�	czone. 

 
5. Przycisk MINUS (-)[ (-) MINUS] 

Aby zmniejszy� dostrojenie podczas gdy menu OSD jest w�	czone, lub aby zmniejszy� poziom wyj�cia 
d�wi
ku gdy menu OSD jest wy�	czone. 

 
6. Przycisk UP [DO GÓRY] (�) 

Aby przesun	� do góry pod�wietlon	 jednostk
 tabeli w celu dopasowania wybranej jednostki gdy menu 
OSD jest w�	czone. 

 
7. Przycisk DOWN [NA DÓ�] (�) 

Aby przesun	� na dó� pod�wietlon	 jednostk
 tabeli w celu dopasowania wybranej jednostki gdy menu 
OSD jest w�	czone. 

 
8. Przycisk MENU [MENU] 

Aby powróci� do poprzedniego menu gdy menu OSD jest w�	czone lub aby aktywowa� menu OSD gdy 
jest ono wy�	czone. 
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Uwaga: Tryb blokady klawiatury kontrolnej Funkcja ta kompletnie blokuje dost
p do funkcji klawiatury 
kontrolnej. Aby przywróci� blokad
 klawiatury kontrolnej, wci�nij zarówno klawisz “�” jak i“�” i przytrzymaj 
przez co najmniej 3 sekundy. Aby przywróci� do trybu u�ytkownika, wci�nij zarówno klawisz “�” jak i“�” i 
przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy. 
 
 
2.3. TERMINALE WEJ�CIA/WYJ�CIA 
 

 
 
1. SLOT OPS 

Slot potrzebny do instalacji dodatkowego modu�u OPS. 
 

2. RS232C (WYJ�CIE/WEJ�CIE) 
Po�	czenie sieciowe wej�cie/wyj�cie RS232C w celu przeskoczenia funkcji. 
 

3. WEJ�CIE D�WI�KU (D�WI�K1/ D�WI�K 2/ D�WI�K 3) 
�	czy wyj�cie d�wi
ku z komputerem lub innym urz	dzeniem AV. 
 

4. WYJ�CIE D�WI�KU P/L 
Wyj�cie sygna�u d�wi
ku z WEJ�CIE D�WI�KU (D�WI�K1/ D�WI�K 2/ D�WI�K 3)) lub wtyku HDMI. 

 
5. G�O�NIKI P/L 

Wyj�cie sygna�u d�wi
ku z WEJ�CIE D�WI�KU (D�WI�K1/ D�WI�K 2/ D�WI�K 3) lub wtyku HDMI do 
zewn
trznych g�o�ników. 
 

6. G�ówny wy�	cznik pr	du 
Wci�nij aby w�	czy�/wy�	czy� pr	d. 
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7. WYJ�CIE PR�DU 
Pod�	cz do gniazdka pr	du lub zewn
trzne urz	dzenie medialne.  
(Cz
stotliwo�� 100~240Vac, 50-60Hz, 3A Max.) 
 

8. WEJ�CIE PR�DU 
Pod�	cz do�	czony kabel do gniazdka �ciennego. 
 

9. PORT WY�WIETLANIA 
Pod�	cz do wyj�cia portu wy�wietlania,komputer lub inne urz	dzenie AV. 
 

10. WEJ�CIE WIDEO (HDMI) 
Pod�	cz do wyj�cia HDMI urz	dzenie AV lub pod�	cz do wyj�cia DVI-D komputer. (U�ywajac kabla 
DVI/HDMI) 

 
11. WEJ�CIE WIDEO (DVD-D) 

Pod�	cz do wyj�cia DVD-D komputer lub pod�	cz do wyj�cia HDMI urz	dzenie AV (U�ywaj	c kabla DVD-
HDMI). 
 

12. WEJ�CIE VGA 
Pod�	cz do wej�cia VGA komputer. 
 

13. WYJ�CIE VGA 
Wyj�cie sygna�u VGA z wytku WEJ�CIE VGA. 
 

14. WEJ�CIE WIDEO (KOMPONENTOWE) 
Komponentowe wej�cie wideo (Component) dla pod�	czenia komponentowego wyj�cia urz	dzenia AV. 
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2.4. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
�
2.4.1. G�ÓWNE FUNKCJE 

 Przycisk POWER [MOCY] 
Wci�nij aby prze�	czy� monitor ze stanu oczekiwania. Wci�nij ponownie 
aby prze�	czy� monitor do trybu oczekiwania. 
 
Niniejszy klawisz równie� dzia�a jak przycisk mocy OPS po zainstalowaniu  
OPS. Je�li OPS jest domy�lnym �ród�em wideo, OPS w�	czy si
 i wy�	czy  
w tym samym czasie co wy�wietlacz. 
Uwaga: je�li OPS nie jest domy�lnym �ród�em wideo, jego status mocy nie  
zmieni si
 po wy�	czeniu wy�wietlacza. 

 Przycisk SMART [INTELIGENTNY] 

Aby dokona� wyboru inteligentnego trybu obrazu z: 
� Standard [Standardowy]: dla obrazów (ustawienia fabryczne) 
� Highbright [Rozjaniony]: dla ruchomych obrazów takich jak wideo 
� sRGB [sRGB]: dla obrazów tekstowych 
��Cinema(Kino): dla filmów 
Tryb komutera: Standard [Standardowy] Highbright [Rozjaniony]  
i sRGB [sRGB] 
Tryb wideo: Standard [Standardowy] Highbright [Rozjaniony]  
i Cinema [Kino] 

 Przycisk VIDEO SOURCE [�RÓD�O WIDEO] 

Aby aktywowa� menu wyboru �ród�a wideo. Wielokrotnie wci�nij aby 
wybra� �ród�o wejscia wideo z DP, DVI-D, VGA, HDMI i Component 
[komponentowy]. 

 Przycisk AUDIO SOURCE [�RÓD�O D�WI�KU] 

Aby aktywowa� menu wyboru �ród�a d�wi
ku. Wielokrotnie wci�nij aby 
wybra� �ród�o wejscia z HDMI, D�WI�K1, D�WI�K2, oraz D�WI�K3. 

 Przycisk Picture format [Format obrazu]  
Aby prze�	cza� format obrazu pomi
dzy  
Sygna� komputera: Full [Pe�ny], Normal [Normalny], Custom 
[Zwyczajny] , Real [Realny] i 21:9. 
Sygna� wideo: Full [Pe�ny], Normal [Normalny], Custom [Zwyczajny], 
Real [Realny] i 21:9. 
Przyciski PIP (Picture In Picture) [OwO (Obraz w obrazie)] 

Przycisk ON/OFF [W��CZ/WY��CZ]: Aby 
W��CZY�/WY��CZY� tryb PIP (Picture In Picture) [ Obraz w 
obrazie]
Przycisk INPUT [WEJSCIE]: Aby wybra� sygna� wej�cia dla 
pod-obrazu.
Przycisk CHANGE [ZMIE�]: Aby zamienia� pomi
dzy 
g�ównym obrazem a pod-obrazem.

 Przycisk CONTRAST [KONTRAST] 
Wci�nij aby otworzy� sekcj
 OSD Contrast [Kontrast], a nast
pnie 
wci�nij przyciski PLUS [PLUS] lub MINUS [MINUS] aby wyregulowa� 
jednostk
. 
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 Przycisk BRIGHTNESS [JASNO��] 
Wci�nij aby otworzy� sekcj
 OSD Brigtness [Jasno
], a nast
pnie 
wci�nij przyciski PLUS [PLUS] lub MINUS [MINUS] aby wyregulowa� 
jednostk
. 

 Przycisk DISPLAY [WY�WIETLENIA] 
Aby w�	czy�/wy�	czy� informacje wy�wietlane przez OSD na prawym, 
górnym rogu ekranu. 

 Przycisk MENU [MENU] 
Aby w�	czy�/wy�aczy� menu OSD. 

 Przycisk UP [DO GÓRY] 
� Aby przesun	� do góry pod�wietlon	 jednostk
 tabeli w celu 

dopasowania wybranej jednostki gdy menu OSD jest w�	czone. 
� Aby przesun	� do góry pod-obraz w trybie “PIP” [ Obraz w obrazie] 

 Przycisk DOWN [NA DÓ�] 
� Aby przesun	� na dó� pod�wietlon	 jednostk
 tabeli w celu dopasowania 

wybranej jednostki gdy menu OSD jest w�	czone. 
� Aby przesun	� na dó� pod-obraz w trybie “PIP” [ Obraz w obrazie] 
 

 Przycisk PLUS [PLUS] 
� Aby przesun	� na dó� pod�wietlon	 jednostk
 tabeli do 1-wszego lub 2-

giego podmenu gdy menu OSD jest w�	czone. 
�Aby zwi
kszy� dostrojenie z menu OSD. 
�Aby przesun	� pod-obraz w prawo w trybie “PIP” [ Obraz w obrazie] 

 Przycisk MINUS [MINUS] 
� Aby przesun	� na dó� pod�wietlon	 jednostk
 tabeli do 1-wszego 

podmenu gdy menu OSD jest w�	czone. 
� Aby zmniejszy� dostrojenie z menu OSD. 
� Aby przesun	� pod-obraz w lewo w trybie “PIP” [ Obraz w obrazie] 

 Przycisk SET 
Aby aktywowa� ustawienie z menu OSD. 

 Przycisk AUTO ADJUST [AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE] 
Uwaga: Tylko dla wej�cia VGA. 
Aby wyegzekwowa� funkcj
 AUTO ADJUST [AUTOMATYCZNE 
DOSTRAJANIE] 

 Przycisk EXIT [WYJ�CIE] 
Aby powróci� do poprzedniego menu OSD. 

 Przycisk MUTE [WYCISZENIE] 
Aby w�	czy�/wy�	czy� wyciszenie. 

 Przycisk VOL UP [PODG�A�NIANIE] 
Aby zwi
kszy� poziom wyj�cia d�wi
ku. 

 Przycisk VOL DOWN [PRZYCISZANIE] 
Aby zmniejszy� poziom wyj�cia d�wi
ku. 
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2.4.2. WK�ADANIE BATERII DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 

 
 
Pilot nap
dzany jest si�	 baterii 1.5 V AAA. Aby w�o�y� lub wymieni� baterie: 
1. Wci�nij i przesu aby otworzy� pokryw
. 
2. Wstaw baterie wed�ug oznakowania (+) i (–) wewn	trz przedzia�u na baterie. 
3. Zamknij pokryw
. 
 
Uwaga: 
Niepoprawne u�ycie baterii moze spowodowa� ich przeciek lub p
kni
cie. Zachowaj ostro�no�� szczególnie w 
przypadku: 
�  Baterie AAA musz	 zosta� umieszczone zgodnie ze znakami + i – widniejacymi zarówno na bateriach jak i 

w przedziale na baterie. 
� Nie nale�y miesza� ró�nych typów baterii. 
� Nie nale�y miesza� zu�ytych baterii z nowymi. Skraca to �ycie baterii oraz mo�e spowodowa� przeciek 

baterii. 
� Nale�y natychmiast usun	� zu�yte baterie aby zabezpieczy� pilota przed przeciekiem baterii do przedzia�u 

na baterie. Nie nale�y dotyka� p�ynu z baterii, gdy� mo�e doj�� do uszkodzenia skóry. 
 
Uwaga: 
Je�li nie zamierzasz u�ywa� pilota przed d�ugi okres, usu baterie z przedzia�u. 
 
2.4.3. ZAKRES DZIA�ALNO�CI PILOTA 
Naciskaj	c przyciski na pilocie, wskazuj pilotem w stron
 sensora na monitorze. Pilota nale�y u�ywa� w 
odleg�osci oko�o 10m/33stóp od sensora na monitorze oraz w pozycji poziomej lub pionowej pod k	tem 30 
stopni. 

 
Uwaga: Pilot mo�e funkcjonowa� niepoprawnie je�li sensor pilota na monitorze jest wystawiony na dzia�anie 

pe�nego s�o	ca lub innych typów o�wietlenia, lub gdy na drodze pomi�dzy pilotem a sensorem 
znajduje si� jaka� przeszkoda. Rozst�p efektywny maleje wraz ze wzrostem odleg�o�ci i k�ta
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3. PO��CZENIA Z ZEWN�TRZNYM WYPOSA�ENIEM 
 
3.1. U�YWAJ�C KLAMRY KABLA 

 

 
 
3.2. U�YWAJ�C POKRYWY NA PRZE��CZNIKI 
Mo�esz uzy� pokrywy na prze�	czniki aby ustrzec monitor przed przypadkowym w�	czeniem lub wy�	czeniem. 
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3.3. POD��CZANIE ZEWN�TRZNEGO WYPOSA�ENIA (DVD/VCR/VCD) 
 
3.3.1. U�YWAJ�C KOMPONENTOWEGO WEJ�CIA VIDEO 
1. Po�	cz zielony (oznaczony jako “Y”) wytk urz	dzenia z zielonym “Y” wtykiem monitora. 
2. Po�	cz niebieski (oznaczony jako “Pb”) wytk urz	dzenia z niebieskim “Pb” wtykiem monitora. 
3. Po�	cz czerwony (oznaczony jako “Pr”) wytk urz	dzenia z czerwonym “Pr” wtykiem monitora. 
4. Po�	cz czerwone(R) i bia�e (L) wtyki urz	dzenia audio do wtyków AUDIO IN (AUDIO2 or 

AUDIO3)[WEJ�CIE D�WI�KU (AUDIO2 lub AUDIO3)] w monitorze. 
 

 
 
 
3.3.2. U�YWAJ�C WEJ�CIA HDMI 
Connect the HDMI connector of the external device to the HDMI input of the monitor. 
Pod�	cz z�	cze HDMI z zewn
trznego urz	dzenia do wej�cia HDMI monitora. 
 

 
 

DVD/VCR/VCD 

DVD/VCR/VCD 
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3.3.3. U�YWAJ�C WEJ�CIA DisplayPort 
Pod�	cz z�	cze DisplayPort zewn
trznego urz	dzenia do wej�cia DisplayPort monitora. 

 
 

 
3.4. POD��CZANIE KOMPUTERA 
 
3.4.1. U�YWAJ�C WEJ�CIA VGA 
1. Pod�	cz 15 pinowe z�	cze VGA komputera do z�	cza VGA IN [WEJ�CIE VGA] monitora. 
2. Pod�	cz kabel d�wi
ku do AUDIO IN (AUDIO1) [WEJ�CIE D�WI�KU (D�WI�K1)] monitora. 
 

 

DVD/VCR/VCD 

PC 
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3.4.2. U�YWAJ�C WEJ�CIA DVI 
1. Pod�	cz z�	cze DVI-D komputera do z�	cza DVI-D monitora. 
2. Pod�	cz kabel d�wi
ku do AUDIO IN (AUDIO1) [WEJ�CIE D�WI�KU (D�WI�K1)] monitora. 
  
 

 
 
 
3.4.3. U�YWAJ�C WEJ�CIA HDMI 
Pod�	cz z�	cze HDMI komputera do z�	cza HDMI monitora. 
 

 

PC 

PC 
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3.4.4. U�YWAJ�C WEJ�CIA DISPLAY PORT 
Pod�	cz z�	cze DisplayPort komputera do z�	cza DisplayPort monitora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC 
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3.5. ZEWN�TRZNE PO��CZENIA D�WI�KU 
 
3.5.1. POD��CZENIE ZEWN�TRZNYCH G�O�NIKÓW 
1. Pod�	cz kabel g�o�nika do wyj�cia zewn
trznych g�o�ników (SPEAKERS) monitora. 
2. W�	cz monitor. 
Uwaga: Przed pod��czeniem kabla g�o�nika do monitora, wy��cz najpierw wy�wietlacz. 
 

 
 
 

3.5.2. POD��CZENIE ZEWN�TRZNYCH URZ�DZE� D�WI�KU 
Pod�	cz czerwone (P) i bia�e (L) wytki d�wi
ku od zewn
trznego urz	dzenia d�wi
ku do wtyków AUDIO OUT 
R/L [WYJ�CIE D�WI�KU P/L] monitora. 
 

 
 

Zewn
trzne urz	dzenie 
d�wi
ku 

Zewn
trzny g�o�nik
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3.6. POD��CZANIE modu�u OPS 
Koncepcja otwartej, wymiennej specyfikacji (OPS) jest standardem przemys�owym zaprojektowanym dla  
�atwiejszej integracji sprz
tu, np; wy�wietlacza medialnego z wy�wietlaczem sygna�u cyfrowego. Istotnie  
obrazuje rozdrobnienie rynku, oraz u�atwia instalacj
 urz	dzenia, u�ytkowanie, utrzymanie i procesy  
aktualizacji. 
Aby zainstalowa� modu� OPS, wsu odtwarza� medialny do otworu z ty�u wy�wietlacza oraz dokr
� �ruby. 
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4. Menu OSD 
Przegl	d ogólny struktury menu OSD (wy�wietlonego na ekranie) wskazano poni�ej. Mo�esz odwo�a� si
 do 
niej przy okazji dostrajania swojego monitora. 
 
4.1. NAWIGACJA W MENU OSD 
 
4.1.1. NAWIGACJA W MENU OSD PRZY U�YCIU PILOTA 
 

 
 
1. Wci�nij przycisk MENU [MENU] na pilocie aby wy�wietli� menu OSD. 

2. Wci�nij przycisk UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] any wybra� pozycj
, któr	 chcesz 
dostroi�. 

3. Wci�nij przycisk PLUS/SET [PLUS/USTAW] aby wej�� do podmenu. 

4. W podmenu, wci�nij przycisk UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
pozycjami, lub wci�nij przycisk PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dopasowa� 
ustawienia. Je�li wyst	pi podmenu, wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] 
aby wej�� do podmenu. 

 

5. Wci�nij klawisz EXIT [WYJ�CIE] na pilocie aby powróci� do wcze�niejszego 
menu, lub wci�nij przycisk MENU [MENU] aby wyj�� z menu OSD. 
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4.1.2. NAWIGACJA W MENU OSD PRZY U�YCIU KLAWISZY KONTROLNYCH MONITORA 
 

 
1. Wci�nij przycisk MENU[MENU] aby wy�wietli� menu OSD. 

2. Wci�nij przycisk �/�wybra� pozycj
, któr	 chcesz dostroi�. 

3. Wci�nij przycisk SOURCE [�RÓD�O] lub PLUS [PLUS] aby 
wej�� do podmenu. 

4. W podmenu, wci�nij przycisk �/� aby przechodzi� pomi
dzy 
pozycjami, lub wci�nij przycisk PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] 
aby dopasowa� ustawienia. Je�li wyst	pi podmenu, wci�nij 
przycisk SOURCE [�RÓD�O] lub PLUS [PLUS] aby wej�� do 
podmenu. 

 

5. Wci�nij przycisk MENU[MENU] aby aby powróci� do 
wcze�niejszego menu, lub wci�nij kilkakrotnie przycisk 
MENU[MENU] aby wyj�� z menu OSD. 
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4.2. PRZEGL�D MENU OSD 
 
4.2.1. OBRAZ MENU 
 

 
 

 
Brightness (Jasno
) 
Dostraja ogóln	 jasno�� obrazu poprzez zmian
 intensywno�ci pod�wietlenia panelu LCD. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS[USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Contrast (Kontrast) 
Dostraja jako�� obrazu. Czarne fragment obrazu staj	 si
 jeszcze czarniejsze a bia�e staj	 si
 ja�niejsze. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS[USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Sharpness (Ostro
) 
Dostraja, w celu polepszenia detaili. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS[USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Black level (Poziom czerni) 
Dostraja, w celu zmiany jasno�ci obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS[USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Noise reduction (Redukcja szumów) 
Dostraja, aby zredukowa� szumy obrazu. Mo�esz wybra� odpowiedni poziom redukcji szumów. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Off (Wy�	czone) � Low (Niski) 
� Middle (�redni) � High (Wysoki) 
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Tint (Ton) 
Uwaga: Tylko dla regulacji HDMI-Wideo, DVI-D (regulacja HD), DP (regulacja HD) i wej�� Component. 
Dostraja, aby zmienic kolor tonacji obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby tonacja koloru sta�a si
 zielesza. Wci�nij przycisk MINUS [MINUS] 
aby tonacja koloru sta�a si
 fioletowsza. 
 
Color (Kolor) 
Uwaga: Tylko dla regulacji HDMI-Wideo, DVI-D (regulacja HD), DP (regulacja HD) i wej�� Component. 
Dostaja, aby zwi
kszy� lub zmniejszy� intensywno�� kolorów obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby aby zwi
kszy� intensywno�� koloru lub wci�nij przycisk MINUS 
[MINUS] aby zmniejszy� intensywno�� koloru. 
 
Color temperature (Temperatura koloru) 
Wybiera temperatur
 koloru obrazu. Obraz wygl	da czerwieniej z nisk	 temperature koloru i b�
kitniej z 
wysok	 temperatur	 koloru.  
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� 5000K � 6500K 
� 7500K � 9300K 
� 10000K � Natywny 
� User (U�ytkownik)
 
Color control (Kontrola koloru) 
Uwaga: Ninijesza funkcja jest dost�pna tylko gdy temperature koloru jest ustawiona na U�ytkownik. 
Wraz z niniejsz	 funkcj	 mo�esz precyzyjnie wyregulowa� tony koloru obrazu poprzez niezale�n	 
zmian
 ustawie R (Red) [C (Czerwony)], G (Green) [Z (Zielony)] i B (Blue) [N (Niebieski)]. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu. Wci�nij przycisk UP/DOWN 
[GÓRA/DÓ�] aby wybra� User-R [U�ytkownik-C], User-G [U�ytkownik-Z] lub User-B [U�ytkownik-N], 
i wci�nij przycisk PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Light sensor (Czujnik wiat�a) 
Wybierz, aby odblokowa� lub zablokowa� sensor o�wietlenia t�a. Je�li odblokujesz niniejsz	 funkcj
, 
jasno�� obrazu zostanie automatycznie wyregulowana gdy warunki o�wietlenia t�a zmieni	 si
. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dokona� wyboru. 
 
Smart contrast (Inteligentny contrast) 
Uwaga: Nie mo�na u�y� sensora �wiat�a i inteligentnego kontrastu w tym samym czasie. 
Gdy niniejsza funkcja zostanie w�	czona, pomaga ona we wzmocnieniu kontrastu podczas wy�wietlania 
ciemnych scen. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dokona� wyboru. 



Instrukcja obs�ugi BDL5545E 

 
31 

 
 

 
Smart picture (Inteligentny obraz) 
Nast
puj	ce tryby inteligentnego obrazu dost
pne s	: 
Tryb komutera: Standard [Standardowy] Highbright [Rozjaniony] i sRGB [sRGB] 
Tryb wideo: Standard [Standardowy] Highbright [Rozjaniony] i Cinema [Kino] 
 
Video source (�ród�o wideo) 
Wybiera �ród�o wej�cia wideo. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Display Port � DVI-D 
� Card OPS � VGA 
� HDMI � Component 
 
Picture reset (Reset ustawie� obrazu) 
Resetuje wszystkie ustawienia w menu Picture [Obraz]. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
Wybierz Reset [Reset] i wci�nij przyciesk SET[USTAW] aby przywróci� wszystkie warto�ci ustawie 
fabrycznych. 
Wci�nij przycisk EXIT [WYJ�CIE] lub wybierz Cancel [Anuluj] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby 
usun	� a nast
pnie powró� do poprzedniego menu. 
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4.2.2. MENU NA EKRANIE 
 

 
 

 
H position (Pozycja H) 
Dostraja rozmieszczenie obrazu w pionie. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi� 
Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby przesun	� obraz w prawo, lub wci�nij przycisk MINUS [MINUS] aby 
przesun	� obraz w lewo. 
 
V position (Pozycja V) 
Dostraja poziome rozmieszczenie obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby przesun	� obraz do góry, lub wci�nij przycisk MINUS [MINUS] aby 
przesun	� obraz w dó�. 
 
Clock (Zegar) 
Uwaga: Tylko dla wej�cia VGA. 
Dostraja rozpi
to�� obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby rozsze�y� rozpi
to�� obrazu, lub wci�nij przycisk MINUS [MINUS] 
aby zmniejszy� rozpi
to�� obrazu. 
 
Clock phase (Faza zegara) 
Uwaga: Tylko dla wej�cia VGA. 
Dostraja, aby poprawi� ostro��, klarowno�� i stabilno�� obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Zoom mode (Tryb powi�kszenia) 
Otrzymany obraz mo�ne by� transmitowany w formacie 16:9 (szeroki ekran) lub w formacie 4:3 
(konewncjonalny ekran). W obrazie 16:9 mo�e czasami pojawi� si
 czarny pasek na górze i dole ekranu 
( format letterbox). 
Niniejsza funkcja pozwala na zoptymalizowanie obrazu w�wietlonego na ekranie. Nast
puj	ce tryby 
powi
kszenia s	 dost
pne dla: 
Tryb komputera: Full [Pe�ny], Normal [Normalny], Custon [Zwyczajny], Real [Realny] i 21:9 
Tryb wideo: Full [Pe�ny], Normal [Normalny], Dynamic [Dynamiczny], Custom [Zwyczajny], Real 
[Realny] i 21:9 
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� Pe�ny- Niniejszy tryb przywraca poprawne proporcje obrazu transmitowanego w 
16:9, oraz wy�wietla go na pe�nym ekranie. 

 

� Normalny- Obraz zostanie odtworzony w formacie 4:3 oraz czarne paski 
wy�wietlone zostan	 po obu stronach ekranu. 

 

 

 

 

� Dynamiczny- Wype�nia ca�y ekran poprzez nieproporcjonalne rozci	gni
cie obrazu 
4:3 

� Zwyczajny- Wybierz, aby zastosowa� ustawienia powi
kszenia custom w podmenu 
Custom Zoom [Powi
kszenie custom]. 

� Realny- Niniejszy tryb wy�wietla obraz na ekranie piksel po pikselu bez skalowania 
oryginalnego rozmiaru obrazu. 

� 21:9- Obraz zostanie powi
kszony do format 16:9. Niniejszy tryb rekomendowany 
jest gdy wy�wietlony obraz ma czarne paski na górze i dole ekranu (format 
letterbox). 

 
Custom zoom (Powi�kszenie custom) 
Uwaga: Ninijesza jednostka jest dost�pna tylko gdy ustawienia trybu powi�kszenia s� ustawione na 
Custom [Zwyczajny]. 
Mo�esz u�y� ninijeszej funkcji aby zindywidualizowa� ustawienia powi
kszenia w celu dopasowania ich 
do wy�wietlonego obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu. U�yj przycisku UP/DOWN 
[GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy poszczególnymi pozycjami, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 

 

� Powi�kszenie- Równocze�nie rozszerza rozmiar obrazu w pionie i w poziomie. 

� Powi�kszenie H- Rozszerza tylko rozmiar obrazu w poziomie. 

� Powi�kszenie V- Rozszerza tylko rozmiar obrazu w pionie. 

�Pozycja H- Przesuwa poziom	 pozycj
 obrazu w lewo i prawo. 

 
� Pozycja V- Przesuwa pionow	 pozycj
 obrazu w gór
 i dó�. 

 
Screen reset (Reset ustawie� ekranu) 
Resetuje wszystkie ustawienia w menu Screen [Obraz]. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
Wybierz Reset [Reset] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby przywróci� ustawienia fabryczne. Wci�nij 
przycisk EXIT [WYJ�CIE] lub wybierz Cancel [Anuluj] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby anulowa� i 
powróci� do poprzedniego menu. 
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4.2.3. MENU D�WI�KU 
 

 
 

 
Speaker (G�onik) 
Ustaw monitor aby odtwarza� d�wi
ki u�ywaj	c wbudowanego (wewn
trznego) g�o�nika lub 
zewn
trznych g�o�ników. 
U�yj przycisku UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Internal (Wewn�trzny) � External (Zewn�trzny) 
 
Volume (G�ono
) 
Dostraja, aby wzmocni� lub os�abi� poziom wyj�cia d�wi
ku. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi� 

 
Balance (Balans) 
Dostaraja, aby podkre�li� prawy lub lewy balans wyj�cia audio. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Treble (Wysokie tony) 
Dostraja, aby wzmocni� lub os�abi� wysoko nasycone d�wi
ki. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Bass (Niskie tony) 
Dostraja, aby wzmocni� lub os�abi� niskio nasycone d�wi
ki. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dostroi�. 
 
Mute (Wyciszenie) 
Aby w�	czy�/wy�aczy� tryb wyciszenia. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
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Audio source (�ród�o d�wi�ku) 
Aby wybra� �ród�o wej�cia d�wi
ku wed�ug �ród�a sygna�u d�wi
ku, pod�	czonego do wej�cia d�wi
ku i 
gniazdek HDMI monitora. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� HDMI � AUDIO1 (D�WI�K1) 
� AUDIO2 (D�WI�K2) � AUDIO3 (D�WI�K3) 
 
Audio reset (Reset ustawie� d�wi�ku) 
Resetuje wszystkie ustawienia w menu AUDIO [D�WI�K]. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
Wybierz Reset [Reset] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby przywróci� ustawienia fabryczne. Wci�nij 
przycisk EXIT [WYJ�CIE] lub wybierz Cancel [Anuluj] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby anulowa� i 
powróci� do poprzedniego menu. 
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4.2.4. MENU PIP (OBRAZ W OBRAZIE) 
 

 
 

 
PIP (OBRAZ W OBRAZIE) 
W�	cz/wy�	cz tryb PIP (Obraz w obrazie). 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� On (W�	cz)  � Off (Wy�	cz) 
 
PIP input (Wejcie PIP) 
Wybierz sygna� wej�cia dla pod-obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
 
PIP change (Zmiana PIP) 
Wymiana pomi
dzy g�ównym obrazem a podobrazem. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
 
PIP size (Rozmiar PIP) 
Wybierz rozmiar podobrazu w trybie PIP (Obraz w obrazie). 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Small (Ma�y) � Medium (�redni) 
� Large (Du�y) 
 
PIP audio (D�wi�k PIP) 
Wybierz �ród�o d�wi
ku w trybie PIP (Obraz w obrazie). 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� MAIN (G�ÓWNY) –Wybierz d�wi
k dla g�ównego obrazu 
� Sub (POD)- Wybierz d�wi
k dla podobrazu 
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PIP reset (Reset ustawie� PIP) 
Resetuje wszystkie ustawienia PIP. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. Wybierz Reset [Reset] i wci�nij przycisk SET 
[USTAW] aby przywróci� ustawienia fabryczne. Wci�nij przycisk EXIT [WYJ�CIE] lub wybierz Cancel 
[Anuluj] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby anulowa� i powróci� do poprzedniego menu. 
 
Uwaga: 

� Funkcja PIP jest dost�pna tylko dla pewnych kombinacji 
róde� sygna�u, jak pokazano w ponizszej 
tabeli. 

�ród�o sygna�u g�ównego obrazu  

DP HDMI DVI-D Card 
OPS VGA Component 

DP       

HDMI       

DVI-D       

Card OPS       

VGA       

�ród�o 
sygna�u 

podobrazu 

Component       

( : Funkcja dost
pna dla PIP, : Funkcja niedost
pna dla PIP) 
� Dost�pno�� funkcji PIP zale�y równie� od cz�stotliwo�ci wej�ciowej u�ytego sygna�u. 
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4.2.5. MENU KONFIGURACJI 1 
 

 
 

 
Switch on state (W�	cz status) 
Ustaw monitor aby wybra� moc wy�wietlacza w stanie wy�	czenia. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
�   Power off (Wy�	czenie) - Wybierz, aby wy�	czy� monitor  
�   Forced on (Wymuszenie) - Wybierz, aby w�	czy� monitor. 
�   Last status (Ostatni status) - Wybierz, aby w�	czy� lub wy�	czy� wy�wietlacz w zale�no�ci od ostatniego 

statusu pr	du (np: brak zmiany statusu ). 
 
Auto adjust (Autodostrojenie) 
Uwaga: Tylko dla wej�cia VGA. 
U�yj tej funkcji aby monitor automatycznie zoptymalizowa� wy�wietlenie obrazu wej�cia VGA. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk SET 
[USTAW] aby dostroi�. 
 
Power save (Oszcz�dno
 poboru mocy) 
Ustaw monitor aby automatycznie zredukowa� pobór energii. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� PC- Wybierz ON [W��CZ] aby monitor wszed� do trybu DPMS podczas gdy sygna� nie zosta� wykryty z 

wej�� DisplayPort, HDMI, DVI-D, i VGA po trzech nast
puj	cych po sobie cyklach. U�yj przycisku 
PLUS/MINUS [PULS/MINUS] aby dokona� wyboru. 

� WIDEO- Wybierz ON [W��CZ] aby monitor wszed� do trybu oszcz
dzania energii podczas gdy sygna� 
nie zosta� wykryty z wej��ia Component po trzech nast
puj	cych po sobie cyklach. U�yj przycisku 
PLUS/MINUS [PULS/MINUS] aby dokona� wyboru. 

 
Language (J�zyk) 
Wybierz j
zyk dla menu OSD. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� English � Deutsch 
� Pycc��� �  
� Polski � Français 
� Italiano � Español 
� T rkçe 
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Panel saving (Oszcz�dno
 panela) 
Wybierz, aby odblokowa� funkcje oszcz
dno�ci panela w celu redukcji ryzyka „nieust
puj	cego obrazu” 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� COOLING FAN (WIATRAK CH�ODZACY) - Wybierz On [W�	cz] a wiatrak ch�odz	cy b
dzie w�	czony 

przez ca�y czas. Wybierz AUTO [AUTOMATYCZNIE] a wiatrak ch�odz	cy b
dzie si
 w�	cza�/wy�	cza� 
w zale�no�ci od temperatury monitora. 
Uwaga: Warunki dla ch�odz�cego wiatarka to: niska/�rednia/wysoka pr�dko�� odpowiednio przy 
50/58/63 °C. Gdy temperatura monitora uzyska krytyczny punkt (82 °C), zostanie on automatycznie 
wy�	czony. 

� Brightness (Jasno
) - Wybierz On [W�	cz] a jasno�� obrazu zostanie zredukowana do 
odpowiedniego poziomu, za� ustawienia Brightness [Jasno
] w menu Pictire [Obraz] stan	 si
 
niedost
pne. U�yj przycisku PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 

� Pixel Shift (Przesuni�cie pikseli) - Wybierz przedzia� czasowy dla monitora w celu stopniowego 
rozszerzania rozmiaru obrazu i przesuni
cia pozycji pikseli w czterech kierunkach (góra, dó�, prawo, 
lewo). U�yj przycisku PLUS/MINUS[ PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru ( Off (Wy�	czony), AUTO 
[AUTOMATYCZNIE], 10-900sekund od bie�	cej chwili). 
 
WA�NE: Nie jest zalecanym, aby utrzymywa� pojedyczy obraz statyczny na wy�wietlaczu swojej 
jednostki przez d�u�szy czas. Mo�e spowodowa� to nak�adanie si
 obrazu, lub pojawienie si
 obrazu 
ducha, co spowoduje zmniejszenie jako�ci obrazu. W niektórych przypadkach zniszczenia 
spowodowane pojawieniem si
 obrazu duch mog	 okaza� si
 permanentne. W celu unikni
cia 
podobnych przypadków, zalecane jest: 
�   Okresowa zmiana obrazu 
�   Odblokuj Zmian� pikseli ( Zobacz Zmiana pikseli w Rozdziale 4.2.5 KONFIGURACJA I MENU) 
�   U�ywanie wygaszaczy ekranu wraz ze zmian	 obrazu 
 

Serial control port (Port kontroli seryjnej) 
Wybierz, aby w�	czy� lub wy�	czy� funkcj
 portu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
 
Configuration reset (Reset konfiguracji)  
Reset all settings in the menu. 
Resetuje wszystkie warto�ci w menu Configuration 1 (Konfiguracji 1). 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
Wybierz Reset [Reset] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby przywróci� ustawienia fabryczne. Wci�nij 
przycisk EXIT [WYJ�CIE] lub wybierz Cancel [Anuluj] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby anulowa� i 
powróci� do poprzedniego menu. 
 
Factory reset (Ustawienia fabryczne) 
Resetuje wszystkie ustawienia w menu Picture (Obraz), Screen (Ekran), Audio (D�wi�k), PIP, 
Configuration 1 (Konfiguracja 1), Configuration 2 (Konfiguracja 2) i Advanced option 
(Zaawansowane opcje). 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
Wybierz Reset [Reset] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby przywróci� ustawienia fabryczne. Wci�nij 
przycisk EXIT [WYJ�CIE] lub wybierz Cancel [Anuluj] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby anulowa� i 
powróci� do poprzedniego menu. 
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4.2.6. MENU KONFIGURACJI 2 
 

 
 

 
OSD turn off (Wy�	czenie OSD) 
Nastaw odcinek czasu, w którym menu OSD pozostaje na ekranie. (od 5 do 120 sekund) 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
 
Information OSD (Informacja OSD) 
Nastaw odcinek czasu, w którym informacja OSD zostanie wy�wietlona w prawym, górnym rogu ekranu. 
(od 1 do 60 sekund). Informacja OSD wy�wietli zmian
 wej�cia sygna�u. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dostroi�. 
Informacja OSD pozostanie na ekranie gdy Off [Wy�	cz] zosta�o wybrane. 
 
Sleep timer (Wy�	cznik czasowy) 
Ustaw czas prze�	czenia si
 monitora do trybu oczekiwania. (Off (Wy�	czony), 1-24 godziny od bie�	cej 
chwili) 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dostroi�. 
Uwaga: Gdy wy��cznik czasowy zostanie aktywowany, ustawienia harmonogramu zostan� zablokowane. 
 
OSD rotation (Obracanie OSD) 
Reguluje ukierunkowaniem menu na ekranie. 
Wci�nij klawisz SET/PLUS [USTAW/PLUS]aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby wyregulowa� pomi
dzy 0, 90, 180, i 270 stopni. 
 
OSD H-position (Pozycja H OSD) 
Dostaja pozycj
 poziom	 menu OSD. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dostroi�. 
 
OSD V-position (Pozycja V OSD) 
Dostraja pozycj
 pionow	 menu OSD. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dostroi�. 
 
Monitor information (Informacje monitora) 
Wy�wietla informacje o monitorze, w�	cznie z numerem modela, numerem seryjnym, godzinami pracy i 
wersj	 oprogramowania. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby zobaczy� informacje. Wci�nij przycisk EXIT [WYJ�CIE] 
aby powróci� do wcze�nijeszego menu. 
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4.2.7. MENU OPCJI ZAAWANSOWANYCH 

 
 

 
Input resolution (Rozdzielczo
 wejcia) 
Uwaga:Tylko dla wej�cia VGA 
Ustawia rozdzielczo�� wej�cia VGA. Ninijeszego dzia�ania wymaga si
 tylko wtedy, gdy monitor nie jest 
w stanie poprawnie wykry� rozdzialczo�� wej�cia VGA. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� 1024x768, 1280x768, 1360x768 i 1366x768 
� 640x480, 720x480 i 852x480 
� 800x600, 1064x600 i 720x576 
� 1400x1050 i 1680x1050 
� 720x400 i 640x400 
� 1440x900 i 1600x900 
Auto: Automatycznie wybiera rozdzielczo��. 
Ustawienie przez ciebie wybrane nabierze mocy po wy�	czeniu wy�wietlacza, i ponownym jego 
w�	czeniu. 
 
Black level expansion(Ekspansja poziomu czerni) 
Uwaga: tylko dla trybu wej�cia Wideo. 
Wybiera odpowiednie ustawienie ekspansji poziomu czerni aby ukaza� wi
cej szczegó�ów w ciemnych 
cz
�ciach obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Off (Wy�	cz) � Low (Niski) 
� Medium (�redni) � High (Wysoki) 
 
Gamma selection (Selekcja gamma) 
Gamma kontroluje ogóln	 jasno�� obrazu. Obrazy, które nie zosta�y skorygowane, mog	 wydawa� si
 za 
jasne lub za ciemne, wi
c w�a�ciwa kontrola gammy mo�e mie� olbrzymi wp�yw na ogóln	 jako�� 
wy�wietlania. 
Wybierza najbardziej odpowiednia dla obrazu wy�wietlan	 warto�� gamma oraz optymalizuje jasno�� i 
kontrast obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Native (Natywny) � 2.2 
� 2.4 � S gamma 
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Scan mode (Tryb skanowania) 
Uwaga:Tylko dla regulacji HDMI-Wideo, DVI-D (regulacja HD), DP (regulacja HD) i wej�� Component. 
Zmienia obszar wy�wietlenia obrazu. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Overscan (Powi�kszenie) - Wy�wietla oko�o 95%oryginalnego rozmiaru obrazu. Reszta obrazu 

zostaje obci
ta. 
� Underscan (Pomnijeszenie) - Wy�wietla obraz w oryginalnym rozmiarze. 
 
Scan conversion (Konwersja skanowania) 
Wybierz aby odblokowa� lub zablokowa� funkcj
 konwersji IP. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Progressive (Progresywny) - Udost
pnia funkcj
 konwersji IP (rekomendowane). Je�li odblokujesz, 

sygna� wej�cia przeplotu zostanie przekonwertowany do formatu progresywengo ale lepszej jako�ci 
odbioru. 

� Interlace (Przeplot) - Blokuje funkcj
 IP. Niniejszy tryb jest odpowiednia dla wy�wietlania ruchomego 
obrazu, ale szansa zatrzymywana wzrasta. 

 
Film mode (Tryb filmowy) 
Wybierz, aby w�	czy�/wy�	czy� funkcj
 konwersji klatek trybu filmowego. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Auto - Udost
pnia funkcj
 konwersji klatek trybu filmowego dla filmów oraz obrazów poruszajacych si
. 

Monitor konwertuje format sygna�u wej�ciowego 24 klatki na sekund
 (24 fps) na format sygna�u wideo 
DVD. Je�li odblokujesz, Rekomendowanym jest, aby� ustawi� funkcj
 Konwersji skanowania na 
Progresywny. 

� Off (Wy�	czone) - Blokuje funkcj
 konwersji klatek trybu filmowego. Ninijeszy tryb jest odpowiedni dla 
transmisji telewizyjnej lub sygna�ów VCR. 

 
IR control (Kontrola pilota) 
Wybierz tryb operacyjny pilota, gdy wiele monitorów BDL5545E jest pod�	czonych poprzez RS232C. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Normal (Normalny) - Wszytkie monitory b
da obs�ugiwane przez pilota w sposób normalny.  
� Primary (Pierwszorz�dny) - Wyznacza niniejszy monitor jako pierwszorz
dny dla obs�ugi przez pilota. 

Tylko ninijeszy monior moze byc obs�ugiwany przez pilota. 
� Secondary (Wtórny) - Wyznacza ninijeszy monitor jako drugorz
dny dla obs�ugi przez pilota. Niniejszy 

monitor nie mo�e by� operowany przez pilota, oraz jedynie odbierze sygna� kontrolny z 
pierwszorz
dnego monitora poprzez po�aczenie RS232C. 

� Lock (Blokada) - Blokuje funkcje pilota niniejszego monitora. Aby odblokowa�, wci�nij i przytrzymaj 
przycisk DISPLAY [WY�WIETL] na pilocie przzez 5 sekund. 

 
Keyboard control (Kontrola klawiarury) 
Wybierz, aby odblokowa� lub zablokowa� funkcj
 klawiatury (przyciski kontrolne) monitora. 
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Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Lock (Blokowanie) - Blokuje klawiarur
. 
� Unlock (Obdlokowanie) - Odblokowuje klawiarur
. 
 
Tiling (Matryca) 
Wraz z ninijesza funkcja mo�esz stworzy� pojedyczy, du�y ekranowy matrix (�ciana wy�wietlaj	ca), 
który b
dzie sie sk�ada� si
, z a� do 25 monitorów BDL5545E po�	czonych ze soba konfiguracj	 
�acuchow	. 

Przyk�ad: 

 

 
 
  H monitors 

 
� H monitors (Monitory w Poziomie) - Wybierz ilo�� monitorów w pozycji poziomej. 
� V monitors (Monitory w Pionie) - Wybierz ilo�� monitorów w pozycji pionowej 
� Position (Pozycja) - Wybierz pozycj
 monitorów w ekranie matrix. 
� Frame comp. (Kompensacja ramy) – Wybierz, aby w�	czy�/wy�	czy� funkcj
 wyrównywania ramy. 

Je�li odblokujesz, monitor dostroi obraz tak, aby wyrównac szeroko�� kraw
dzi monitorów w celu 
dok�adnego wy�wietlenia obrazu. 

 
 Komp. ramy - WY��CZONA Komp. ramy -W��CZONA  

 
� Enable (Dost�pny): Wybierz, aby udost
pni�/zablokowa� funkcj
 Tiling (matrycy). Je�li udost
pnisz, 

monitor wdro�y ustawienia w H monitors (Monitory w poziomie), V monitors (Monitory w pionie), 
Position (Pozycja) i Frame comp. (Kompensacja ramy).  

Uwaga: Funkcja matrycy nie b�dzie dost�pna gdy przycisk ON/OFF [W��CZ/WY��CZ] dla PIP jest 
naci�ni�ty. 
� Switch on delay (Prze�	cznik opó�nienia) - Wybierz prze�	cznik opó�nienia czasu dla ka�dego z 
monitorów z du�ego matriksu lub �ciany wideo aby uchroni� przed naporem strumienia pr	du. U�yj 
przycisków PLUS/MINUS aby dokona� wyboru ( Wy�	cz, automatyczny 1 - 50 sekund od w�	czenia). 

M
on

ito
ry

 V
 

M
on

ito
ry

 V
 

Pozycja 
Pozycja 

2 x 2 monitory matrix (4 monitory) 
 

Monitory H =2 
Monitory V = 2 

5 x 5 monitory matrix (25 monitory) 
 

Monitory H = 5 
Monitory V = 5 
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Heat status (Status ciep�a) 
Niniejsza funkcja pozwala na sprawdzenie status poziomu temperatury monitora w dowolnym czasie. 
Dok�adno�� pomiaru temperatury mo�e wacha� si
 w granicach �5 stopni. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby obejrze� status ciep�a. Wci�nij przycisk EXIT 
[WYJ�CIE] aby powróci� do poprzedniego menu. 
 
Date and time (Data i godzina) 
Dopasuj bie�	ca dat
 i godzin
 dla wewn
trznego zegara monitora. 
Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby otworzy� podmenu. Wci�nij przycisk UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby 
przechodzi� pomi
dzy ustawieniami : Year (Rok), Month (Miesi	c), Day (Dzie�), Hour (Godzina), 
Minute (Minuta) i Daylight saving (Zachowanie dzienne). 
Wci�nij przycisk PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby wyregulowa� wszystkie ustawienia oprócz Daylight 
saving time (Zachowanie dzienne). Wci�nij przycisk SET [USTAW] aby otworzyc podmenu Daylight 
saving (Zachownie dzienne). Wci�nij przycisk PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru i 
nast
pnie wci�nij przycisk UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dostroi�. 
 

 
 

 
Schedule (Harmonogram) 
Uwaga: Przed u�yciem niniejszej funkcji powiniene� najpierw ustawi� date i godzin�. 
Niniejsza funkcja pozwala ci na zaprogramowanie a� do siedmiu ró�nych harmonogramów interwa�ów 
czasowych. Mo�esz wybra� czas wy�	czenia/w�	czenia monitora, dni w tygodniu, w którym monitor 
aktywuje si
, oraz jakie �ród�o wejscia monitor wybierze dla ka�dych z zaprogramowanych czasów 
aktywacji. 
1. Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu. 

 
2. Wci�nij przycisk UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby wybra� pozycj
 harmonogramu (pozycja1 a� do pozycji 

7), a nast
pnie wci�nij przycisk PLUS [PLUS]. 
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3. Wraz z pod�wietlon	 pozycj	 ON [W��CZONY], wci�nij przycisk UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby 
ustawi� czas kiedy monitor si
 w�	czy, a nast
pnie wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby przej�� do 
pozycji minuta, w celu ustawienia minut. Je�li nie chcesz u�y� godziny w�	czenia, wybierz "__" dla 
ustawienia godziny i minuty. 

4. Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby pod�wietli� pozycj
 OFF [WY��CZONY]. Wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby ustawi� czas kiedy monitor si
 wy�	czy, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS [PLUS] aby przej�� do pozycji minuta, w celu ustawienia minut. Je�li nie chcesz u�y� godziny 
wy�	czenia, wybierz "__" dla ustawienia godziny i minuty. 

5. Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby pod�wietli� pozycj
 Input [Wejcie] a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby wybra� �ród�o wej�cia. Je�li nie wybierzesz �ród�a wej�cia, pozostanie 
ono niezmienione. 

6. Wci�nij przycisk PLUS [PLUS] aby wybra� na jakie dni w tygodniu niniejsza pozycja harmonogramu 
b
dzie mia�a wp�yw, a nast
pnie wci�nij przycisk SET [USTAW]. 

7. Je�li chcesz ustawi� wi
cej pozycji harmonogramu, wci�nij przycisk EXIT [WYJ�CIE] i powtórz 
powyzsze kroki. Ptaszek w kwadraciku obok b
dzie zaznacza� ilo�� pozycji wybranych jako 
harmonogram. 

 
Uwaga: 
� Wybór “Ka�dego dnia” w pozycji harmonorgamu b�dzie mia� pierwsze	stwo nad innymi pozycjami 

harmonogramu, które s� ustawione jako “Raz w tygodniu”. 
� Je�li dwa harmonogramy pokrywaj� si�, harmonogram z ustawionym czasem ma pierwsze	stwo nad 

harmonogramem bez ustawionego czasu. 
� Jesli dwa harmonogramy maj� taka sam� godzin�, wy�szy numer w harmonogramie b�dzie mia� 

pierwsze	stwo. 
 
Monitor ID (ID monitora) 
Ustaw numer ID dla kontroli monitora poprzez po�	czenie RS232C. Ka�dy monitor musi posiada� 
unikalny numer ID gdy wiele monitorów pod�aczonych jest poprzez RS232C. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby wybra� ID monitora. 
 
DDC/CI 
Wybierz, aby On/Off (w�	czy
/wy�	czy
) funkcj
 komumikacji DDC/CI. Ustaw W�	cz dla normalnego 
u�ytku. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dokona� wyboru. 
 
HDMI with One Wire (HDMI z One Wire) (Jeden kabel) 
Niniejsza funkcja daje ci mo�liwo�� kontroli wy�wielania poprzez z�	cze HDMI, u�ywaj	c rozkazów CEC 
(Consumer Electronics Control). 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dokona� wyboru. 
   
Smart power (Inteligentny w�	cznik) 
Ustaw monitor, aby automatycznie redukowa� zu�ycie pr	du. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby przechodzi� pomi
dzy 
� Off (Wy�	czony) � Medium (�redni) 
� High (Wysoki) 
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Auto signal detection (Automatyczne wykrywanie sygna�u) 
Wybierz, aby pozwolic monitorowi automatyczne wykrycie i wy�wietlenie dost
pnych �róde� sygna�u. 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
UP/DOWN [GÓRA/DÓ�] aby dokona� wyboru. 
� ON (W��CZONY) - Ustawia monitor aby wy�wietli� obraz automatycznie, gdy sygna� zosta� po�	czony. 
� OFF (WY��CZONY) - Gdy sygna� zostanie po�	czony, mo�e jedynie zosta� wybrany manualnie. 
 
Advanced option reset (Reset opcji zaawansowanych) 
Resetuje wszytkie ustawienia w menu Advanced option (Opcje zaawansowane). 
Wci�nij przycisk SET/PLUS [USTAW/PLUS] aby otworzy� podmenu, a nast
pnie wci�nij przycisk 
PLUS/MINUS [PLUS/MINUS] aby dokona� wyboru. 
Wybierz Reset [Reset] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby przywróci� ustawienia fabryczne. Wci�nij 
przycisk EXIT [WYJ�CIE] lub wybierz Cancel [Anuluj] i wci�nij przycisk SET [USTAW] aby anulowa� i 
powróci� do poprzedniego menu. 
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5. TRYB WEJ�CIA 
 
Rozdzielczo
 VGA 
 

Aktywna rozdzielczo�� Standardowa 
rozdzielczo�� Piksele H Linie V 

Cz
stotliwo�� 
od�wie�ania

Cz
stotliwo�� 
pikseli 

Format 
obrazu Dost
pny dla trybu 

480  60 Hz  25.175 MHz 
480 72 Hz  31.5 MHz  VGA 640 
480 75 Hz  31.5 MHz  

4:3 Video Graphic Array 

WVGA 720 400  70 Hz  28.322 MHz 16:9 Wide Video Graphic 
Array 

600  60 Hz  40 MHz  
SVGA 800 

600 75 Hz  49.5 MHz  4:3 Super VGA 

768  60 Hz  65 MHz  
XGA 1024 

768 75 Hz  78.75 MHz 
4:3 Extended Graphic Array

WXGA 1280 768 60 Hz 79.5 MHz 5:3 Wide XGA 
WXGA 1280 800 60 Hz 83.5 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 
 
Rozdzielczo
 SDTV  

Aktywna rozdzielczo�� Standardowa 
rozdzielczo�� Piksele H Linie V 

Cz
stotliwo�� 
od�wie�ania

Cz
stotliwo�� 
pikseli 

Format 
obrazu Dost
pny dla trybu 

480i 29.97 Hz 13.5 MHz 
480p 720 480 59.94 Hz 27 MHz 4:3 Modifikowany NTSC 

Standardowy 
576i 25 Hz 13.5 MHz 
576p 720 576 50 Hz 27 MHz 4:3 Modifikowany PAL 

Standardowy 
 
Rozdzielczo
 HDTV  

Aktywna rozdzielczo�� Standardowa 
rozdzielczo�� Piksele H Linie V 

Cz
stotliwos� 
od�wie�ania

Cz
stotliwo�� 
pikseli 

Format 
obrazu Dost
pny dla trybu 

50 Hz 720p 1280 720 60 Hz 74.25 MHz 16:9 Normalny Tryb DVB 

25 Hz 1080i 1920 1080 30 Hz 74.25 MHz 16:9 Normalny Tryb ATSC 

50 Hz 1080p 1920 1080 60 Hz 148.5 MHz 16:9 Normalny Tryb ATSC 

 
 
� Tekst komputera jest optymalny w trybie HD 1080 (1920 x 1080, 60Hz). 
� Wy�wietlenia na ekarnie twojego komputera mo�e si
 nieco ró�nic w zale�nosci od wytwórcy ( oraz wersji 

widows) 
Sprawd� instrukcj
 obs�ugi komputera, dotycz	ca pod�	czenia komputera do wy�wietlacza. 

� Je�li istnieje wybór trybu cz
stotliwo�ci pionowej czy poziomej, wybierz 60Hz (pionowa) and 31.5KHz 
(pozioma). W niektórych przypadkach, mo�e pojawi� si
 nienormalny sygna� (np.paski) gdy twój komputer 
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jest wy�aczony ( lub komputer jest roz�	czony). Je�li tak si
 zda�y, wci�nij przycisk INPUT [WEJ�CIE] aby 
wej�� do trybu wideo. Upewnij sie równie�, iz twój komputer jest pod�	czony. 

� Je�li równoczesny sygna� poziomy wydaje si
 nieregularny w trybie RGB, sprawd� tryb oszcz
dzania 
energii komputera lub po�	czenia kabla. 

� Tablica ustawie wy�wietlenia zgadza si
 ze standardami IBM/VESA oraz opiera si
 na wej�ciu 
analogowym. 

� Tryb obs�ugi DVD dotyczy takiego samego trybu obs�ugi jak w komputerze.  
� Najlepsza regulacja czasowa dla pionowej cz
stotliwo�ci ka�dego z trybów wynosi 60 Hz. 
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6. POLITYKA DOTYCZ�CA DEFEKTU PIKSELA 
 
Philips dobiera wszelkich stara, aby dostarczone produkty spe�nia�y jak najwy�sze wymagania. Nasz proces 
wytwarzania jest jednym z najbardziej zaawansowanych w przymy�le, a produkt przechodzi przez bardzo 
surowy proces kontroli.Jednak�e, defekty pikseli lub podpikseli w panelach PDP/TFT u�ytych do wy�wietlaczy 
plasmowych oraz LCD, s	 czasami nieuniknione. �aden z wytwórców nie mo�e zagwarantowa�, i� produkt 
b
dzie wolny od tego typu defektów, jednak�e firma Philips gwarantuje, i� zbyt wysoka ilo�� defektów w 
wy�wietlaczach plazmowych i LSD jest obj
ta gwaracj	 naprawy pod warunkami dostarczonymi przez 
gwarancj
 lokaln	. 
 
Niniejsze uwagi wyja�niaj	 ró�ne typy defektu piksela oraz okre�laj	 akceptowalny poziom defektów dla 
ekranów BDL5545E. W przypadku kwalifikacji do naprawy obj
tej gwarancj	, liczba pikseli musi przekroczy� 
pewien poziom, podany w tabeli. Je�li ekran LCD nie spe�nia powy�szych warunków, naprawa obj
ta 
gwarancj	/ wymian	 zostanie odmówiona. Dodatkowo, pewne kompinacje defektów pikseli s	 bardziej 
widoczne ni� inne, w zwi	zku z czym, Philips ustanowi� dla nich wy�sze standardy jako�ci. 
 
6.1. PIKSELE I PODPIKSELE 
Piksel, element obrazu, sk�ada si
 z trzech podpikseli w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim. Z wielu 
pikseli z�o�onych razem formuje si
 obraz. Gdy wszytkie podpiksele s	 jasne, trzy kolorowe podpiksele  
razem daj	 jeden, bia�y piksel. Gdy wszytkie podpiksele s	 ciemne, trzy kolorowe podpiksele razem daj	 jeden, 
czarny piksel. Inne po�	czenia jasnych i ciemnych podpikseli sk�adaj	 si
 na pojedycze poksele w innych 
kolorach. 
 

 
 
 
6.2. TYPY DEFEKTÓW PIKSELI + DEFINICJA PLAMKI 
Defekt piksela i podpiksela objawiaj	 si
 na ekranie w ró�ny sposób. W ka�dej z kategorii mo�na wyliczy� róne 
typy defektu piksela i podpiksela. 
 
Definicja plamki = Czym jest wadliwa “Plamka”? 
“Plamka” jest to jeden lub wi
cej wadliwych, s	siaduj	cych ze soba podpikseli. Liczba wadliwych podpikseli 
nie ma znaczenia w przypadku okre�lenia wadliwej plamki. Oznacza to, i� wadliwa plamka mo�e sk�ada� si
 z 
jednej, dwóch lub trzech jasnych lub ciemnych, wadliwych podpikseli. 

 
 
 

Jedna plamka = Jeden piksel; z�o�ony z trzech podpikseli; czerwonego, 
zielonego, niebieskiego 

Podpiksel podpiksel podpiksel 

piksel 
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6.3. DEFEKT JASNEJ PLAMKI 
Defekt jasnej plamki wyst
puje gdy piksele lub podpiksele s	 jasne lub “w�	czone”. Przyk�ady defektu jasnej 
plamki: 

   

Jeden jasny czerwony, zielony lub 
niebieski podpiksel 

Dwa s	siaduj
ce ze sob	 , jasne 
podpiksele: 
-Czerwony + niebieski = fioletowy 
- Czerwony + zielony = �ó�ty 
- zielony + ziebieski = cyjanowy 
(jasny niebieski) 

Trzy s	siaduj	ce ze soba, jasne 
podpiksele (jedna jasna plamka) 

 
6.4. DEFEKT CIEMNEJ PLAMKI 
Defekt ciemnej plamki wyst
puje gdy piksele lub podpiksele s	 ciemne lub “wy�	czone”. Przyk�ady defektu 
ciemnej plamki: 
 

   

Jedna ciemna plamka Dwie s	siaduj	ce ze sob	 ciemne 
plamki = 1 para ciemnych plamek 

Dwie ciemne plamki, specyfikacja 
okre�li minimaln	 odleg�o�� 
pomi
dzy ciemnymi plamkami. 

 
 
6.5. BLISKO�� DEFEKTÓW PIKSELI 
Poniewa� bliska obecnos� defektów pikseli lub podpikseli tego samego typu, mo�e by� bardziej zauwa�alna, w 
zwi	zku z czym, Philips okre�la tolerowan	 blisko�� defektów pikseli. 
� Dopuszczalna ilo�� s	siadujacych, ciemnych plamek = (s	siaduj	ca ciemna plamka = 1 para ciemnych 

plamek) 
� Minimalna odleg�o�� pomi
dzy ciemnymi plamkami 
� Ca�kowita ilo�� wadliwych plamek 
 
6.6. TOLERACJA DEFEKTU PIKSELA 
W celu kwalifikacji do naprawy  dotycz	cej defektu piksela, obj
tej gwarancj	, panel PDP/TFT w 
plazmowych/LCD wy�wietlaczach Philips, musi przekroczy� tolerowan	 ilo�� defektów pikseli, umieszczon	 w 
poni�szej tabeli. 
EFEKT JASNEJ PLAMKI TOLEROWANY POZIOM 
MODEL  BDL5545E  
1 jasny podpiksel 0  
EFEKT CIEMNEJ PLAMKI TOLEROWANY POZIOM 
1ciemny podpiksel 9 
CA�KOWITA LICZBA WADLIWYCH PLAMEK 
BEZ WZGL�DU NA RODZAJ 

9 

Uwaga: * 1 lub 2 s�siaduj�ce, wadliwe podpiksele = 1 wadliwa plamka 
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MURA 
Ciemne punkty czy �atki mog	 pojawia� si
 od czasu do czasu na panelach wy�wietlaczy ciek�okrystalicznych 
(LCD). W �rodowisku nazywa si
 to japoskim terminem Mura, co oznacza „nierówno�ci”. U�ywa si
 go do 
okre�lenia nieregularnego wzoru lub obszaru gdzie pojawi si
 nierówny obraz pod pewnymi warunkami. Mura 
jest rezultatem pogorszenia jako�ci warstwy ciek�okrystalicznej i spowodowana jest zazwyczaj operowaniem w 
�rodowisku o wysokiej temperaturze. Jest to zjawisko szeroko spotykane w przemysle i nie podlega naprawie. 
Warunki naszej gwarancji równie� jej nie pokrywaj	. Mura pojawi�a si
 wraz z technologi	 LCD oraz ze 
wzrostem ekranów i zwi
kszeniem godzin ich dzia�ania do 24/7, cz
sto w warunkach o niskim o�wietleniu. 
Wszystkie powy�sze czynniki mog	 doprowadzi� do efektu Mura. 
 
JAK WYKRY� MURA 
Dost
pnych jest wiele symptomów obrazuj	cych Mura, mog	 one by� wielkorakie. Niektóre z nich zosta�y 
przedstawione poni�ej: 
• Nieczysto�ci w zewn
trzych partyku�ach w matriksie krystalicznym 
• Nierówne rozprzestrzenienie si
 matriksu LCD podczas wyrobu 
• Nierówne rozprzestrzenienie si
 luminacji w pod�wietleniu 
• Stres wywo�any do�	czeniem paneli 
• Rysy w komórkach LCD 
• Stres wywo�any przegrzaniem- d�ugi czas operowania w wysokich temperaturach 
 
JAK UNIKN�� MURA 
Pomimo i�, nie gwarantujemy ca�kowitej ochrony przed Mura, zjawisko to mo�e zosta� zminimalizowane dzi
ki: 
• Zmniejszenie jasno�ci pod�wietlenia 
• U�ywanie wygaszaczy ekranu 
• Redukacja otaczaj	cej temperatury 
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7. CZYSZCZENIE ORAZ ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW 
 

7.1. CZYSZCZENIE 
 

�rodki ostro�noci podczas u�ywania wywietlaczy 
� Nie nale�y umieszcza� r	k, twarzy lub innych obiektó blisko otworów 

wentylacyjnych wy�wietlacza. Cz
�� przednia wy�wietlacza zazwyczaj 
jest bardzo gor	ca w zwi	zku z wysok	 temperatur	 wydalanego 
powietrza wypuszczanego przez otwory wentylacyjne. Zbyt bliska 
odleglo�� mo�e spowodowa� poparzenia lub zraniania. 

� Upewnij si
, i� od�aczy�e� wszytkie kable przed przeniesienim 
wy�wietlacza. Przenoszenie wy�wietlacza bez od�	czenia kabli mo�e 
spowodowa� uszkodzenie pod�	czonego kabla co grozi ogniem lub 
pora�eniem pr	dem. 

� Przed rozpocz
ciem czyszczenia nale�y od�	czy� wtyczk
 od gniazdka 
jako gwarancj
 bezpieczestwa. 
 

Instrukcje dotycz	ce czyszczenia przedniego panela 
� Przód wy�wietlacza jest miejscem wymagaj	cym specjalnej troski. 

Delikatnie wycieraj powierzchni
 przeznaczon	 do tego, mi
kk	 szmatk	. 
� Je�li powierzchnia ulegnie zabrudzeniu, wyczy�� j	, u�ywaj	c mi
kkiej 

szmatki nas	czonej p�ynem czyszcz	cym. Szmatka nie powinna by� 
mokra tylko wilgotna. Po wyczyszczeniu wy�wietlacza osusz go przy 
u�yciu suchej szmatki. 

� Nie drap powierzchni wy�wietlacza paznokciami lub innymi ostrymi 
przedmiotami. 

� Nie u�ywaj substancji dra�ni	cych takich jak spreje na owady czy 
rozpuszczalniki. 
 

Instrukcje dotycz	ce czyszczenia obudowy 
� Je�li obudowa ulegnie zabrudzeniu wyczy�� j	 przy uzyciu suchej, 

mi
kkiej szmatki. 
� Je�li obudowa jest szczególnie brudna, nas	cz szmatk
 �agodnym 

detergentem. Szmatka nie powinna by� mokra tylko wilgotna. Po 
wyczyszczeniu obudowy osusz j	 przy u�yciu suchej szmatki. 

� Nie dopu�� do przedostania si
 wody lub detergentu w pobli�e 
wy�wietlacza. Je�li woda lub wilgo� dostanie si
 do wewn	trz jednostki, 
mog	 pojawi� si
 problemy z odbiorem, lub ryzyko pora�enia pr	dem. 

� Nie drap powierzchni obudowy paznokciami lub innymi ostrymi 
przedmiotami. 

� Nie u�ywaj substancji dra�ni	cych takich jak spreje na owady czy 
rozpuszczalniki. 

� Nie umieszczaj niczego wykonanego z gumy lub PCV w pobli�e obudowy 
przez d�u�szy okres czasu. 
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7.2. ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW 
Symptom Prawdopodobna przyczyna Rozwi	znie problemu 

Brak wy�wietlonego 
obrazu 

1. Kabel jest roz�	czony. 
2. G�ówny w�	cznik pr	du znajdujacy si
 z 

boku monitora nie zosta� w�	czony. 
3. Brak po�	czenia w wybranym wej�ciu. 
4. Monitor znajduje si
 w trybie oczekiwania.

1. Pod�	cz kabel. 
2. Upewnij si
, i� w�	cznik zosta� w�	czony. 
3. Pod�	cz po�acznenie syga�u do monitora. 

Wy�wietlony obraz lub 
s�yszalno�� jest zak�ócona 
 

Spowodowane przez otaczaj	ce urz	dzenia 
elektryczne lub �wit�o fluorescencyjne. 

Przesu monitor w inne miejsce aby 
zmneijeszy�zak�ócenia. 

Nienormalny kolor Kabel sygna�u nie zosta� pod�	czony 
poprawnie. 

Upewnij si
, i� kabel sygna�u z ty�u monitoru, 
zosta� pod�	czony poprawnie.  

Obraz jest zak�ócony 
przez nienormalne wzory 

1. Kabel sygna�y nie zosta� pod�	czony 
poprawnie. 

2. Sygna� wej�ciowy jest powy�ej mo�liwo�ci 
monitora. 

1. Upewnij si
, i� kabel sygna�uzosta� 
pod�	czony poprawnie. 

2. Sprawd� �ród�o sygna�u wideo, aby 
przekona� si
 czy nie jest ono powy�ej 
cz
stotliwo�ci monitora. Zweryfikuj to ze 
specyfikacj	 monitora. 

Wy�wietlony obraz nie 
wype�ni� ca�ego ekranu.  

Tryb powi
kszenia nie zosta� ustawiony 
poprawnie. 

U�yj Zoom mode (trybu powi�kszenia) lub 
funkcji Custom zoom (powi�kszenie custom) 
w menu Screen (Ekran) aby dopasowa� 
parametry wy�wietlenia geometrycznego i 
cz
stotliwo�ci czasu. 

D�wi
k jest s�yszalny ale 
nie ma obrazu 

Niepoprawnie pod�	czony kabel �ród�a 
sygna�u. 

Upewnij si
, i� zarówno wej�cia wideo jaki 
d�wi
ku s	 pod�	czone poprawnie. 

Obraz jest widzialny ale 
nie ma d�wi
ku 

1. Niepoprawnie pod�	czony kabel �ród�a 
sygna�u. 

2. G�o�no�� jest zupe�nie sciszona. 
3. MUTE [WYCISZENIE] jest w�	czone. 
4. Brak pod�	czenia z zewn
trznymi 

g�o�nikami. 

1. Upewnij si
, i� zarówno wej�cia wideo jaki 
d�wi
ku s	 pod�	czone poprawnie. 

2. U�yj przycisku VOL UP/VOL DOWN 
[PODG�ASZANIE/SCISZANIE] aby 
us�ysze� d�wi
k. 

3. Wy�	cz WYCISZENIE poprzez u�ycie 
przycisku MUTE [WYCISZENIE]. 

4. Pod�	cz zewn
trzne g�o�niki i dopasuj 
g�o�no�� do odpowiedniego poziomu. 

Niektóre elementy obrazu 
nie s	 pod�wietlone. 

Niektóre piksele mog�y si
 nie w�	czy�. Niniejszy monitor zosta� wyprodukowany przy 
u�yciu jak najbardziej zaawansowanej i 
precyzyjnej technologii: jednak�e, czasami 
niektóre piksele nie w�	czaj	 si
. Nie jest to 
wada monitora. 

Obrazy-po s	 stale 
obecna na wy�wietlaczu 
nawet po wy�	czeniu. 
(Przyk�ady martwego 
obrazu w�	cznie z logo, 
gry wideo, obrazy 
komputerowe i zdj
cia s	 
wy�wietlone w trybie 
normalnym 4:3)  

Sta�e obrazy s	 wy�wietlane przez d�u�szy 
okres czasu. 

Nie wy�wietlaj sta�ych obrazów przez d�u�szy 
okres czasu, gdy� mo�e spowodowa� to, 
pojawienie si
 obrazów-po na monitorze. 
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Wy�wietlacz 

Pozycja Specyfikacja 
Rozmiar ekranu (Cz
�� aktywna) LCD 54.6” (138.7cm) 
Format obrazu 16:9 
Liczba pikseli 1920 (H) x 1080 (V) 
Rozstaw pikseli 0.630 (H) x 0.630 (V) [mm] 
Wyprowadzone kolory 1.06B kolorów 
Jasno�� (typowy) 500 cd/  
Wspó�czynnik dynamicznego kontrastu 15000:1 
Wspó�czynnik kontrastu (typowy) 5000:1 
K	t widzenia 178 stopni 
 
Terminale Wyj�cia/Wej�cia 

Pozycja Specyfikacja 

Wyj�cie g�osnika Wewn
trzny g�o�nik 
7W (L) + 7W (P) [RMS]/8� 
1 Jednostronny system g�o�ników 
82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz  

Wyj�cie d�wi
ków Wytk RCA x 1 0.5V [rms] (Normalny)/ 2 Kana� (L+P) 
Wej�cie d�wi
ków Wytk RCA x 2 0.5V [rms] (Normalny)/ 2 Kana� (L+P) 

RS232C  Wtyk D-Sub x 2 
(9 pin) 

TXD + RXD (1:1) 

Wej�cie DisplayPort Wtyk DisplayPort x 1 
(20 pin) 

Cyfrowy RGB (Wideo) 
Max 720p, 1080P, 1920 x 1080/60 Hz 

Wej�cie HDMI Wtyk HDMI x 1 (Typ 
A) (18 pin) 

Cyfrowy RGB: TMDS (Wideo + Audio)  
MAX: Wideo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz 
(WUXGA) Audio - 48 KHz/ 2 kana� (L+P) 
Obs�uguje tylko LPCM 

Wej�cie DVI-D Wtyk DVI-D Cyfrowy RGB: TMDS (Wideo) 

Wej�cie VGA Wtyk D-Sub x 1 (15 
pin) 

Analogowy RGB: 0.7V [p-p] (75�), H/CS/V: TTL 
(2.2k�), SOG: 1V [p-p] (75�)  
MAX: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA) 

Wyj�cie VGA Wtyk D-Sub x 1 (15 
pin) 

Analogowy RGB: 0.7V [p-p] (75�), H/CS/V: TTL 
(2.2k�), SOG: 1V [p-p] (75�)  
MAX: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA) 

Wej�cie 
komponentowe Wtyk RCA x 1 

Y: 1V [p-p] (75�), Pb: 0.7V [p-p] (75�), Pr: 0.7V [p-p] 
(75�)  
MAX: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
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Ogólne 

Pozycja Specyfikacja 
Zapotrzebowanie w pr	d 100-240V~, 50-60Hz 
Zu�ycie pr	du (Maksymalne) 350W 
Zu�ycie pr	du (Tryb oczekiwnie i 
wy�	czony) 

0.5W (Remote control off) 

Rozmiary [Szer x Wys x D�u mm] 
Z podstawk	 1299 x 815.7 x 405 mm 
Bez podstawki 1299 x 769.8 x 130 mm 
Waga 
Z podstawk	 
Ogó�em 

44.2 Kg 
53.2 Kg 
 

Bez podstawki 42.7 Kg 
Ogó�em 51.7 Kg 
 
Warunki rodowiska 

Pozycja Specyfikacja 

Temperatura 
Dzia�anie 
Przechowywanie 

0 ~ 40 C 
-20 ~ 60 C  

Wilgotno�� 
Dzia�anie 
Przechowywanie 

20 ~ 80% RH (Bez kondensacji) 
5 ~ 95% RH (Bez kondensacji)  

Ci�nienie 
Dzia�anie 
Przechowywanie/dostarczenie

795 ~ 1013 hPa (Wysoko��: 0 ~ 4,500 m)  
300 ~ 1013 hPa (Wysoko��: 0 ~ 9,000 m)   

 
Wewn�trzny g�onik 

Pozycja Specyfikacja 
Typ 1 Jednostronny g�o�nik 
Wej�cie 7 W (RMS) 
Impedancja 8� 
Ci�nienie wyj�cia d�wi
ku 82 dB/W/M 
Pasmo przenoszenia 160 Hz ~ 13 KHz 
 
Monitor BDL5545E obs�uguje protokól HDMI CEC (Consumer Electronics Control) poprzez funkcj
 One Wire. 
Daje ci to mo�liwo�� kontroli wy�witacza poprzez z�	cze HDMI u�ywaj	c rozkazów CEC. Rozkazy manualne 
dla ninijszych funkcji do�t
pne s	 oddzielnie. 
 
UWAGA: 
� Philips nie gwarantuje 100% operatywno�ci z urz	dzeniami HDMI CEC. 
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