NÁVOD K INSTALACI
Monitoru
Upozornění!
V monitoru jsou části pod nebezpečným napětím. Monitor chraňte před vlhkem. Neodnímejte
kryt.
S opravou se obraťte na prodejce nebo odbornou servis.
Bezpečnostní opatření
Monitor zapojte pouze do zásuvky se stejným napětím, jaké je uvedeno na zadním panelu
monitoru.
Dbejte, aby zásuvka byla volně přístupná a v blízkosti monitoru. Pro napájení používejte pouze
napájecí šňůru s vhodným zakončením. Při odpojování vytáhněte napájecí šňůru za zástrčku.
Nikdy netahejte za šňůru samotnou. Při vniknutí jakéhokoli předmětu či tekutiny pod kryt
monitoru odpojte monitor a nechte jej zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
Při umístění monitoru dbejte, aby v okolí výřezů byla umožněna cirkulace vzduchu.
Při stěhování dbejte, aby nedocházelo ke srážení vzdušné vlhkosti na povrchu monitoru
v důsledku prudké změny okolní teploty. Monitor nechte v takovém případě před zapnutím
aklimatizovat. Monitor neumísťujte v těsné blízkosti závěsů či záclon.
Monitor připojte pouze k počítači se zásuvkou 100–240V, min. 1,5A. Pro napájení použijte šňůru
s třemi vodiči, uzpůsobenou pro zátěž 10A/25V.
Instalace a ovládání
Zapojte síťovou šňůru monitoru do zásuvky (případně do zdroje počítače). Zapojte signálový
kabel monitoru do konektoru zobrazovací karty počítače, resp. jiného výstupního zařízení.
Zapněte monitor stisknutím síťového vypínače. Obraz se díky rychlému systému spínání objeví
během několika sekund.
Nastavte světlost, kontrast obrazu a ostatní parametry tak, abyste obdrželi optimální kvalitu
obrazu.
Ovládání:
SOURCE: Stiskem zvolíte, zda signál do LCD přichází po kabelu VGA či DVI.
MODE: Monitor nabízí 3 přednastavené možnosti jasu a kontrastu – Game pro hry, Movie pro filmy, PC
pro kancelářskou práci.
MENU: Volba barev, kontrastu, jasu, jazyka. Do jednotlivých položek MENU se uživatel dostane po
stisku tlačítka SEL AUTO.
SEL AUTO: Při stisknutí provede automatické nastavení monitoru do přednastavených hodnot. Slouží
také ke vstupu do položek v MENU.
Ovládací šipky: Slouží k pohybu v MENU.

Vlastnosti Monitoru AKYGA:
screen size: 17 inch, visible size 338x270
max. resolution: 1280 x 1024, 75Hz (SXGA)
brightness: 300 cd/m
contrast ratio: 450:01
response time: Rise 7 ms / Fall 14 ms
viewing angle: 160° (L/R) / 140° (U/D) - obzvláště široký pozorovací úhel !
pixel pitch: 0.264mm(H) x 0.264mm(V)
colour support: up to 16.2 mln
Frequency:
31 ~ 80 kHz (Horizontal)
56 ~ 78 Hz (Vertical)
Plug-and-Play: VESA DPMS, DDC 1/2B
OSD: Brightness / Contrast /Colour/Sharpness/Volume
Power supply: AC/DC: 100~240V 50/60Hz, 12V/4.16A / 50W
Energy saving: VESA DPMS STANDARD
Interfaces: D-sub, DVI-D, DC IN
OSD languages: English/German/Spanish/French/Italian/Japanese/Korean
Conformity: Windows 98 / ME / 2000 / XP / Linux
Accessories: Manual, D-Sub cable, DVI-D cable, Power cable, AC/DC adaptor, Installation CD
Conformity: FCC, CE
Box size: 490 x 195 x 435 mm
Monitor dimensions: 400 x 185 x 370 mm
Monitor weight: 5,2 kg
Colour: silver-black

