
Instrukcja obsługi

TM-22 i TM-23 Wyświetlacz Multi-touch



2

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA ............................................... ......................... 3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ................................................ ............ 3 

UWAGI SPECJALNE na monitorze LCD ........................................ 6

PRZED URUCHOMIENIEM MONITORA ...................................... 7

FUNKCJE ................................................. ................................. 7

Sprawdzanie zawartości PAKIETU ..................... 7

INSTRUKCJE INSTALACJI ................................................ 7

Regulacja kąta widzenia ........................................... 7

Łączenia kabli ................................................ ............. 8

INSTRUKCJA OBSŁUGI ................................................ ....... 10

OGÓLNE INSTRUKCJE ................................................ ...... 10

Kontrole zewnętrzne ................................................ ........... 10 

FRONT PANEL ............................................... ......... 11

Jak wyregulować ustawienie ............................................. ..... 12

Ustawianie obrazu ............................................... ....... 13

PODŁĄCZ I GRAJ ............................................... ........................ 16

Pomoc techniczna (FAQ) ............................................. ......... 17

BŁĘDZIE & MOŻLIWE ROZWIĄZANIA ......................... 18

DODATEK ................................................. .................................... 19

FABRYCZNE CZAS TABELA ......................................... 19

ZADANIE pinowe złącze ............................................ 20 

SPECYFIKACJA PRODUKTU ................................................ ..23

WYMIARY PRODUKTU ................................................ ......... 25

SPIS TREŚCI



3

Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać tę instrukcję. Instrukcja ta powinna być zachowana do 

wykorzystania w przyszłości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Federal Communications Commission (FCC) Zawiadomienie (tylko USA)

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla 

urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te 

mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w 

instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować 

energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z 

instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże, nie ma 

gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie 

powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co 

można stwierdzić przez wyłączenie i urządzeń, użytkownik powinien spróbować 

skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenia urządzenia do gniazdka elektrycznego, niż ten, do którego 

podłączony jest odbiornik.

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo / telewizyjnym w celu uzyskania 

pomocy.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
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Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę 

odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z 

urządzenia.

Używaj tylko kabla ekranowanego RF, który został dostarczony wraz z wyświetlaczem po podłączeniu wyświetlacza do urządzenia 

komputerowego.

Aby uniknąć uszkodzenia, które mogą prowadzić do pieca lub porażeniem, nie wolno dopuścić, aby urządzenie deszczu 

lub nadmiernej wilgoci.

Ta klasa B CYFROWY APARAT spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących 

urządzeń POWODUJĄCYCH interferencji.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest przedmiotem 

następujących dwóch warunków: (1) urządzenie to może powodować zakłócenia, 

oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym, że mogą 

powodować działania niepożądane.

OSTRZEŻENIE: 

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci. Niebezpiecznie 

wysokie napięcia są obecne wewnątrz monitora. Nie otwierać obudowy. Zlecić naprawę tylko wykwalifikowany personel.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
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ŚRODKI

• Nie należy korzystać z monitora w pobliżu wody, na przykład blisko wanny, umywalki, zlewu kuchennego, 

balii, basenu lub w wilgotnej piwnicy.

• Nie należy umieszczać monitora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Jeśli monitor spadnie, może zranić osobę i 

spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Używaj tylko wózek lub stojak zalecane przez producenta lub 

sprzedawane razem z monitorem. Jeśli zamontowanie monitora na ścianie lub na półce, należy użyć zestawu 

montażowego zatwierdzonego przez producenta i postępować zgodnie z instrukcjami zestawu.

• Otwory w tylnej i dolnej części obudowy służą do wentylacji. Aby zapewnić niezawodne działanie 

monitora i chronić je przed przegrzaniem, należy otwory te nie są zablokowane lub przykryte. Nie 

należy umieszczać monitora na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni. Nie ustawiaj 

monitora w pobliżu lub nad grzejnikiem lub ciepła. Nie ustawiaj monitora w szafce lub na półce, chyba 

że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

• Monitor powinien być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Jeżeli nie ma pewności co 

do rodzaju zasilania w swoim domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Monitor jest wyposażony w trzech płaszczyznach uziemienia, korkiem z trzecim (uziemienie) trzpienia. 

Wtyczka ta pasuje tylko do uziemionego gniazdka elektrycznego jako zabezpieczenie. Jeśli wylot nie 

można wstawić wtyczkę trzy-wire, mają elektryk zainstalować odpowiedni wylot, lub uziemić 

urządzenie bezpiecznie. Nie należy usuwać zabezpieczeń uziemionej wtyczki.

• Odłączyć urządzenie podczas burzy lub gdy nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Pozwoli to 

zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia.

• Nie należy przeciążać listew zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

• Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do gniazda na obudowie monitora. To może krótkie części obwodu powodując 

pożar lub porażenie prądem. Nie rozlać płynów na monitorze.

• Nie próbować naprawiać monitora samodzielnie; otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na 

niebezpieczne napięcie i inne niebezpieczeństwa. Proszę obsługę do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

• Aby zapewnić prawidłowe działanie, monitor należy używać wyłącznie z UL komputerami wyposażonymi 

w odpowiednie gniazda oznaczone pomiędzy 100 - 240V AC, min. 5A.

• Gniazdo ścienne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
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WEEE OŚWIADCZENIE

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej.

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać 

razem z innymi waste.Instead gospodarstwa domowego, to ma obowiązek pozbywać się 

zużytego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu 

odpadów elektrycznego i elektronicznego equipment.The selektywna zbiórka i recykling 

zużytego sprzętu w momencie zbycia pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych i zapewnia, 

że są utylizowane w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Aby uzyskać więcej 

informacji o tym, gdzie można zostawić zużyty sprzęt do utylizacji, należy skontaktować się z 

lokalnym urzędem miasta, zajmującej się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt 

został zakupiony.

UWAGI SPECJALNE na monitorze LCD

Następujące objawy są typowe dla monitorów LCD i nie oznaczają awarii.

UWAGI

• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, ekran może migać podczas pierwszego użycia.

• Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że migotanie znika.

• może okazać się niejednolita jasność ekranu w zależności od wzoru stosowanego pulpitu.

• Ekran LCD ma efektywnych pikseli wynosi 99,99% lub więcej. Może on zawierać 0,01% lub mniej, takie 

jak brakujący piksel lub piksel oświetlony przez cały czas.

• Ze względu na cechy ekranu LCD, powidok poprzedniego ekranu mogą pozostać po przełączeniu 

obrazu, jeśli ten sam obraz jest wyświetlany przez kilka godzin. W tym przypadku, ekran odzyskuje 

powoli poprzez zmianę obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Aby zadeklarować produkt jest wyposażenie techniczne Informacje przeznaczone głównie do stosowania w 

warunkach domowych.

• Monitor jest do pracy z komputerem, a nie w obrocie i przeznaczone do wyświetlania dowolnych sygnałów 

telewizyjnym.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
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FUNKCJE

• 54.69cm (21,53 cala) kolorowy TFT LCD Monitor

58.42cm (23 cale) TFT kolorowy monitor LCD

• Ostry, wyraźny obraz dla Windows

• Zalecane Rozdzielczość: 1920x1080 @ 60Hz

• Ergonomiczny styl

• Oszczędność miejsca, kompaktowa obudowa

Sprawdzanie zawartości PAKIETU

Opakowanie produktu powinno zawierać następujące elementy:

Monitorowanie 1. LCD

2. Podręcznik użytkownika (włącznie z CD-ROM i karta gwarancyjna)

3. Przewód zasilania

4. 15-pin D-Sub Kabel

5. Kabel audio

6. Kabel USB

INSTRUKCJE INSTALACJI

Dla optymalnego oglądania zaleca się patrzenie na całą powierzchnię ekranu. Jesteś w stanie dostosować 

wysokość monitora (H):

122,0 mm 387,4 mm (TM-22)

131,5 mm 400,0 mm (TM-23)

Regulacja kąta widzenia

Przytrzymaj podstawkę, dzięki czemu monitor nie przewróci po zmianie 

angle.You monitora są w stanie regulować kąt nachylenia monitora od -5 ° do 90 

°.

• Połóż monitor na płaskiej powierzchni.

• Przytrzymaj panel tak, że monitor nie przewrócił.

• Zaleca się, aby dopasować podstawkę do najniższego położenia przy 

korzystaniu z monitora w pozycji do góry nachylenia 90 stopni.

Figura 1 Instrukcja instalacjiFigura 1 Instrukcja instalacji

Rysunek 2 Regulacja Rysunek 2 Regulacja 

Kąt widzenia

PRZED URUCHOMIENIEM MONITORA
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Źródło prądu:

1. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowego typu wymagane na danym obszarze.

2. Ten monitor LCD posiada uniwersalny zasilacz zewnętrzny, który umożliwia pracę w obu 100 / 120V AC lub 220 / 

240V AC obszarze napięcia (nie jest wymagana żadna regulacja użytkownika).

3. Podłącz przewód zasilający do AC-AC-POWER-wejście monitora LCD. Przewód zasilający może być 

podłączony do gniazdka sieciowego lub ściennego gniazda gniazda zasilania na komputerze, w zależności 

od rodzaju kabla zasilającego dostarczonego z monitorem LCD.

łączenia kabli

KABEL SYGNAŁOWY

Podłączenie kabla sygnałowego: Podłącz kabel sygnałowy jeden koniec do „D-Sub” gniazdo Podłączenie kabla sygnałowego: Podłącz kabel sygnałowy jeden koniec do „D-Sub” gniazdo 

monitora LCD, a drugi koniec do portu VGA komputera i dokręć dwie śruby na złączu kabla.

Podłączanie kabla DP: Podłącz jeden koniec kabla DP do portu wyjściowego urządzenia wideo DP, a Podłączanie kabla DP: Podłącz jeden koniec kabla DP do portu wyjściowego urządzenia wideo DP, a 

drugi koniec do monitora LCD „ " gniazdo elektryczne.

Podłączanie kabla HDMI: Podłącz kabel HDMI jeden koniec do portu wyjściowego urządzenia wideo Podłączanie kabla HDMI: Podłącz kabel HDMI jeden koniec do portu wyjściowego urządzenia wideo 

HDMI, a drugi koniec do gniazda monitora LCD „HDMI”.

Podłączanie przewodu zasilającego: Podłącz przewód zasilający AC do monitora LCD „AC-IN”. Przewód zasilania Podłączanie przewodu zasilającego: Podłącz przewód zasilający AC do monitora LCD „AC-IN”. Przewód zasilania 

AC może być podłączony do gniazdka sieciowego lub ściennego gniazda gniazda zasilania na komputerze, w 

zależności od rodzaju kabla zasilającego dostarczonego z monitorem LCD.

Podłączanie kabla audio: Podłącz kabel audio między „AUDIO-IN” gniazda monitora, a wyjście Podłączanie kabla audio: Podłącz kabel audio między „AUDIO-IN” gniazda monitora, a wyjście 

audio komputera (zielone gniazdo).

Podłączanie kabla USB: Podłącz kabel USB jeden koniec do portu USB Monitor LCD jest upstream, a drugi koniec Podłączanie kabla USB: Podłącz kabel USB jeden koniec do portu USB Monitor LCD jest upstream, a drugi koniec 

do portu USB komputera. (Uwaga: Dotknij lub funkcja Kamera może pracować tylko wtedy, gdy jest podłączony ten 

kabel).

PRZED URUCHOMIENIEM MONITORA
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figura 3 Podłączanie kablifigura 3 Podłączanie kabli

Etykieta Typ kabla

Gniazdo zasilacza w

Gniazdo wejściowe DisplayPort B C 

D HDMI gniazdo wejściowe gniazda 

wejście D-SUB E audio typu gniazdo 

F G USB USB przed dolnym

PRZED URUCHOMIENIEM MONITORA
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OGÓLNE INSTRUKCJE

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć monitor. Pozostałe przyciski sterowania znajdują się na 

przedniej ściance monitora (patrz Figura 4). Poprzez zmianę tych ustawień, obraz można dostosować do przedniej ściance monitora (patrz Figura 4). Poprzez zmianę tych ustawień, obraz można dostosować do przedniej ściance monitora (patrz Figura 4). Poprzez zmianę tych ustawień, obraz można dostosować do 

własnych upodobań.

• Przewód zasilający powinien być podłączony.

• Podłącz kabel wideo od monitora do karty graficznej.

• Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć położenia monitora. Wskaźnik zasilania zaświeci się.

figura 4 Zewnętrzne przyciski sterowaniafigura 4 Zewnętrzne przyciski sterowania

kontroli zewnętrznej

Bez opisu

1 UP / DOWN Volume + 2 / ECO 

skrótu 3 AUTO / źródło / EXIT 4 

MENU / ENTER 5 przycisk zasilania 

6 Wskaźnik zasilania

1 

2 

3 

4 

5 

6

INSTRUKCJA OBSŁUGI



11

FRONT PANEL

• / Przycisk zasilania:

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć monitora i wyświetlania stanu pracy monitora.

• Wskaźnik mocy:

Niebieski - Power On. Orange - 

Tryb gotowości.

• MENU / ENTER:

Uaktywnić menu OSD, gdy OSD jest wyłączone lub włącza funkcję regulacji / dezaktywować, gdy OSD 

jest włączone lub menu Exit OSD kiedy w tomie Regulacja statusu OSD.

• DOWN / ECO skrótu:

Uaktywnienie regulacji ECO gdy ekranowym lub dostosować do funkcji, gdy jest aktywowany.

• UP / objętość +:

Włącza regulacji objętościowej, gdy OSD jest wyłączony lub regulacji funkcji, gdy jest aktywny.

• Auto / Źródło / Wyjście:

1. Gdy menu OSD jest aktywne, przycisk ten funkcjonuje jak PRZYCISK EXIT (Wyjście z menu OSD).

2. Gdy menu OSD jest wyłączone, naciśnij ten przycisk, aby wybrać Źródło wejścia: D-Sub / DP / HDMI.

3. Gdy menu OSD jest wyłączone, przyciśnięcie tego przycisku przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję 

automatycznej regulacji. Funkcja automatycznej regulacji służy do ustawiania HPOS, VPOS, zegar i fazę.

Blokada OSD Funkcja: Aby zablokować OSD, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, gdy monitor jest wyłączony, a Blokada OSD Funkcja: Aby zablokować OSD, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, gdy monitor jest wyłączony, a 

następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor. Aby odblokować OSD - naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, 

gdy monitor jest wyłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor.

UWAGI

• Nie należy instalować monitora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne, lub w miejscach narażonych na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub mechaniczne wibracje lub wstrząsy.

• Zachowaj oryginalne materiały opakowaniu i zabezpieczone, jak będą się przydać, jeśli 

kiedykolwiek do wysyłki monitora.

• Dla maksymalnej ochrony należy zapakować monitor jak to było oryginalnie zapakowane w fabryce.

• Aby zachować oryginalny wygląd monitora, należy okresowo czyścić miękką ściereczką. Uporczywych plam może być 

usunięty z ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem. Nigdy nie należy używać silnych rozpuszczalników takich jak 

benzen, rozcieńczalnik, lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę. Ze względów 

bezpieczeństwa, zawsze należy odłączyć monitor przed czyszczeniem.

• Nie porysować ekran z twardych rzeczy, może to spowodować trwałe uszkodzenie.

• Nie wyciekać płyn do monitora, który będzie prowadzić do uszkodzenia elementu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Jak wyregulować ustawienie

1. Naciśnij przycisk MENU w celu uaktywnienia okna OSD.

2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN aby poruszać się po funkcjach. Gdy pożądana funkcja ishighlighted, naciśnij 

przycisk MENU, aby go uaktywnić. ponownie, jeśli wybrana funkcja ma podmenu, nacisnąć górę lub w dół, 

aby przejść przez funkcje podrzędnego. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij przycisk MENU, aby 

go uaktywnić.

3. Wciśnij UP lub DOWN aby zmienić ustawienia wybranej funkcji.

4. Aby wyjść i zapisać, wybierz funkcję wyjścia. Jeśli chcesz ustawić dowolną inną funkcję, powtórz kroki 2-3.

figura 5 Wiadomość OSDfigura 5 Wiadomość OSD

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Ustawianie obrazu

Opisy do diod kontrolnych funkcji.

Menu główne 

Pozycja

Menu 

główne 

Ikona

Podmenu 

Pozycja 

Podmenu 

Opis

luminancji

Kontrast Kontrast z rejestru cyfrowego

Jasność Regulacja podświetlenia

Eco

Standardowy tryb standardowy

Tekst Tekst Tryb 

Internet Tryb gry Tryb gry 

Internet Movie Movie tryb 

sportowy Sport

DCR 

Poza Wyłączyć dynamiczny współczynnik kontrastu. Na

Włącz dynamiczny współczynnik kontrastu.

Ustawienia 

obrazu

Zegar 

Dostosuj obraz zegara w celu zmniejszenia 

hałasu Vertical-line.

Faza 

Wyregulować fazy obrazu w celu zmniejszenia 

hałasu poziomej linii.

H.Position 

Regulacja poziomej pozycji obrazu.

Pozycja pionowa 

Wyregulować pozycję pionową 

obrazu.

Proporcje obrazu Szeroki / 4: 3

Temp.

Ciepło 

Przypomnijmy Ciepłe temperatury barwowej z pamięci 

EEPROM.

Normalna 

Przypomnijmy Normalne temperatury barwowej 

z pamięci EEPROM.

Fajne 

Przypomnijmy super temperatury barwowej z 

pamięci EEPROM.

sRGB 

Przypomnijmy SRGB temperatury barwowej z 

pamięci EEPROM.

Użytkownik

User-B Blue Zysk z rejestru cyfrowego User-G Zielona 

korzyści z rejestru cyfrowego User-R Czerwony korzyści 

z rejestru cyfrowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Menu główne 

Pozycja

Menu 

główne 

Ikona

Podmenu 

Pozycja 

Podmenu 

Opis

Kolor 

doładowania

Full 

Enhance 

włączyć lub wyłączyć wyłączyć lub włączyć Full Enhance 

Tryb.

Nature 

Skin 

włączyć lub wyłączyć wyłączyć lub włączyć Nature Skin 

Tryb.

Zielone 

pole 

włączyć lub wyłączyć wyłączyć lub włączyć Green Field 

Tryb.

Niebieskie niebo włączyć lub wyłączyć wyłączyć lub włączyć Sky-niebieski 

Tryb.

Automatyczne wykrywanie włączyć lub wyłączyć wyłączyć lub włączyć AutoDetect 

Tryb.

Próbny włączyć lub wyłączyć wyłączyć lub włączyć Demo.

Zwiększ 

obraz

Rozmiar ramki Dostosuj rozmiar ramki.

Jasność Wyregulować jasność ramki.

Kontrast Dostosuj klatek kontrastu.

H.Position 

Regulacji pozycji poziomej części ramki.

Pozycja pionowa 

Wyregulować położenie pionowe ramki.

Bright Frame on lub off wyłączyć lub włączyć jasnych ramkę.

Ustawienia OSD

H.Position 

Regulacji pozycji poziomej OSD.

Pozycja pionowa 

Wyregulować położenie pionowe menu 

ekranowego.

Koniec czasu Dostosowuje czas OSD.

Język Wybierz język menu ekranowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Menu główne 

Pozycja

Menu 

główne 

Ikona

Podmenu 

Pozycja 

Podmenu 

Opis

Dodatkowy

Wybór wejścia

D-Sub wybierz źródło sygnału wejściowego analogowego. 

DP DP wybierz źródło sygnału wejściowego. Wybierz HDMI 

Wejście HDMI źródła.

DDC / CI Turn ON / OFF DDC / CI Support.

Nastawić Resetowanie menu do domyślnych.

Informacja 

Pokaż informacje głównego obrazu 

i sub-obrazu źródłowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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PODŁĄCZ I GRAJ

Plug & Play DDC1 / 2B Feature

Monitor wyposażony jest w moduł VESA DDC1 / 2B zgodnie ze standardem VESA DDC STANDARD. 

Pozwala monitor do systemu hosta informacji o swojej tożsamości oraz, w zależności od poziomu DDC 

przekazywanie dodatkowych informacji o możliwościach ekranu. Kanał komunikacyjny jest zdefiniowana 

w dwóch etapach, DDC1 i DDC2B.

DDC1 jest jednokierunkowym kanałem danych z wyświetlacza do systemu, przez który transmituje 

informacje EDID. DDC2B jest dwukierunkowym kanałem danych w oparciu o protokół I²C. Host może 

zażądać informacji EDID poprzez kanał DDC2B.

TEN MONITOR BĘDĄ ZAMIESZCZONE BYĆ NIE DZIAŁA JEŚLI NIE MA VIDEO 

wejściowego. Aby to MONITOR TO działa prawidłowo, musi istnieć VIDEO wejściowego.

Ten monitor spełnia normy Zielone monitora jako ustalone przez Video Electronics Standards Association 

(VESA) oraz Szwedzkiej Konfederacji Pracowników (NUTEK). Funkcja ta ma na celu oszczędzanie energii 

elektrycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii, gdy nie ma wejścia wideo obecny sygnał. Gdy nie ma sygnału 

wejściowego wideo monitora, po upływie określonego czasu, automatycznie przełączy się w tryb OFF. Zmniejsza 

to zużycie wewnętrznego zasilania monitora. Po przywróceniu sygnału wejściowego wideo, pełne zasilanie 

zostanie przywrócone, a wyświetlacz jest automatycznie odświeżana. Wygląd jest podobny do funkcji 

„Wygaszacz ekranu” poza ekran jest całkowicie wyłączony. Na wyświetlaczu zostanie przywrócone przez 

naciśnięcie klawisza na klawiaturze lub kliknąć myszką.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Problem i pytanie Możliwe rozwiązanie

Power LED nie jest włączony. • Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji ON.

• Przewód zasilający powinien być podłączony.

Nie Plug & Play • Sprawdź, czy komputer PC jest Plug & Play.

• Sprawdź, czy karta graficzna jest Plug & Play.

• Sprawdź, czy 15-stykowe D-Sub bolec kabel wideo jest wygięty.

Obraz jest niewyraźny. • Dostosuj kontrastu i jasności.

Obraz skacze lub faluje na 

zdjęciu.

• Przenieś urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

Dioda zasilanie jest włączone, ale 

nie ma obrazu lub brak obrazu.

• Włącznik zasilania komputera powinien znajdować się w pozycji ON.

• Karta graficzna komputera powinna być ciasno osadzona w gnieździe

• Zrobić kabel video monitora jest prawidłowo podłączony do 

komputera.

• Sprawdzić kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden z pinów nie jest 

zgięty.

• Upewnij się, że komputer działa poprzez wciśnięcie klawisza CAPS 

LOCK na klawiaturze, obserwując diody Caps Lock. Dioda powinna 

albo włączyć lub wyłączyć po uderzeniu CAPS LOCK.

Brak jednego z kolorów 

podstawowych (czerwony, 

zielony lub niebieski).

• Sprawdzić kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden z pinów 

nie jest zgięty.

Obraz na ekranie nie jest 

wyśrodkowany lub jego rozmiar 

jest nieprawidłowy.

• Zmień częstotliwość pikseli (zegar) i faza lub naciśnij klawisz skrótu 

(Auto).

Obraz ma wady kolorów (biały 

nie wygląda jak biały)

• Dostosować RGB lub temperatury barwowej.

Poziome lub pionowe 

zakłócenia na ekranie.

• Zastosowanie Win95 / 98/2000 / ME / XP wyłączenia trybu Regulacja 

zegara i fazy lub wykonać hot-key (AUTO-key).

ZEGAR (częstotliwość pikseli) kontroluje liczbę pikseli skanowanych w jednym ruchu poziomym. Jeśli 

częstotliwość nie jest poprawna, na ekranie widoczne są pionowe pasy i obraz nie ma prawidłowej 

szerokości. FAZA reguluje fazę sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowym ustawieniu fazy obraz ma 

zakłócenia poziome w świetle obrazu. Do fazy i zegara zastosowania regulacji „dot-wzorca” lub Win95 / 

98/2000 / ME / XP wyłączenia wzór trybu.

Pomoc techniczna (FAQ)
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BŁĘDZIE & MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

NIEPODŁĄCZONY KABEL:

1. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Jeśli złącze jest luźne, dokręcić śruby 

na wtyczce.

2. Sprawdzić sworznie połączenia kabla sygnałowego pod kątem uszkodzeń.

WEJŚCIE NIE OBSŁUGUJĄ :

Komputer został ustawiony w nieodpowiednim trybie video, należy ustawić komputer na tryb podanych w 

poniższej tabeli wyświetlane. (Strona 19)

Pomoc techniczna (FAQ)
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FABRYCZNE CZAS TABELA

Zaprogramowane tryby wyświetlania

Standard Rozkład 

Częstotliwość 

pozioma (kHz)

Częstotliwość 

pionowa (Hz)

VGA

640 x 480 @ 60Hz 31,469 59,940

640 x 480 @ 67Hz 35,000 66,667

640 x 480 @ 72Hz 37,861 72,809

640 x 480 @ 75Hz 37,500 75,000

Dos-mode 720 x 400 @ 70Hz 31,469 70,087

SVGA

800 x 600 @ 56Hz 35,156 56,250

800 x 600 60Hz 37,879 60,317

800 x 600 @ 72Hz 48,077 72,188

800 x 600 75Hz 46,875 75,000

Mac-Mode 832 x 624 @ 75Hz 49,725 74,550

XGA

1024 x 768 @ 60Hz 48,363 60,004

1024 x 768 @ 70Hz 56,476 70,069

1024 x 768 @ 75Hz 60,023 75,029

SXGA 

1280x1024 @ 60Hz 63,981 60,020

1280x1024 @ 75Hz 79,976 75,025

WSXGA 

1440x900 @ 60Hz 55,935 59,887

1440x900 @ 75Hz 70,635 74,984

WSXGA +

1680x1050 @ 60Hz 64,674 59,883

1680x1050 @ 60Hz 65,290 59,954

1680x1050 @ 75Hz 82,306 74,892

FULL HD 1920x1080 @ 60Hz 67,500 60,000

DODATEK
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HDMI i DP Czas Tabela

Format Rozkład Częstotliwość pionowa

480P 640 x 480 60Hz

480P 720 x 480 60Hz

576P 720 x 576 50Hz

720P 1280 x720 50Hz, 60Hz

1080I 1920 x 1080 50Hz, 60Hz

1080P 1920 x 1080 50Hz, 60Hz

Stykowe ZADANIE

1 5

6 
10

11 15

figura 6 15-Pin Kolor wyświetlacza Kabel sygnałowyfigura 6 15-Pin Kolor wyświetlacza Kabel sygnałowy

pin No. Opis pin No. Opis

1 Czerwony 9 5V / zmysł (+5 V),

2 Zielony 10 monitor GND

3 niebieski 11 GND

4 GND 12 DDC danych szeregowych

5 wykryć kabel 13H synchronizacji

6 czerwony GND 14 V sync

7 zielony GND 15 DDC seryjny Clk.

8 niebieski GND

DODATEK
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figura 7 20-Pin wyświetlacza kabel sygnałowy Portfigura 7 20-Pin wyświetlacza kabel sygnałowy Port

pin No. Mnemoniczny Sygnał

1 Ml Tor 3 (n) Ścieżka 3 -

2 GND Ziemia

3 Ml Tor 3 (p) Ścieżka 3 +

4 Ml Tor 2 (n) Ścieżka 2 -

5 GND Ziemia

6 Ml Tor 2 (P) Ścieżka 2 +

7 Ml Tor 1 (n) Lane 1 -

8 GND Ziemia

9 Ml Tor 1 (p) Ścieżka 1 str

10 Ml Tor 0 (n) Lane 0 -

11 GND Ziemia

12 Ml Tor 0 (s) Lane 0 +

13 GND Ziemia

14 GND Ziemia

15 AUX CH (P) Kanał + Aux

16 GND Ziemia

17 AUX CH (n) Aux Channel -

18 HPD Hot Plug Detect

19 Powrót Powrót

20 DP PWR Źródło zasilania W

DODATEK
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Cyfra 8 Kabel HDMI SignalCyfra 8 Kabel HDMI Signal

pin No. Nazwa sygnału pin No. Nazwa sygnału

1 TMDS Dane 2+ 11 Tarcza zegara TMDS

2 TMDS Dane 2 Tarcza 12 TMDS Zegar

3 TMDS Dane 2 13 CEC

4 TMDS Dane 1+ 14 Zarezerwowane (NC urządzenia)

5 TMDS Dane 1 Tarcza 15 SCL

6 TMDS Dane 1 16 SDA

7 TMDS Dane 0+ 17 DDC / CEC Uziemienie

8 TMDS Dane 0 Tarcza 18 Zasilanie + 5V

9 TMDS Dane 0 19 Hot Plug Detect

10 TMDS Zegar +

DODATEK
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DODATEK

SPECYFIKACJA PRODUKTU

TM-22 TM-23

Płyta panel Type Podświetlany diodami LED TFT 

LCD (TN Technology) 

Podświetlany diodami LED TFT 

LCD (IPS Technology)

panel Rozmiar 21.5” 23.0”

Max. Rozkład FHD 1920 x 1080 FHD 1920 x 1080

Plamka 0,248 mm 0,265 mm

Jasność 250 cd / m 2 250 cd / m 2 250 cd / m 2250 cd / m 2

Współczynnik kontrastu 1000: 1 1000: 1

Kąt widzenia (H /

V)

170 ° C / 160 ° 178 ° C / 178 °

Kolorowy wyświetlacz 16.7M 16.7M

Czas odpowiedzi 3 ms 5 ms

Częstotliwość (H / 

V),

H Częst. 30 kHz 83 kHz 30 kHz 83 kHz

V Częstotliwość. 50 Hz, 76 Hz 50 Hz, 76 Hz

Wkład DisplayPort x 1 x 1

HDMI 1,3 x 1 1,3 x 1

VGA 15-pin D-Sub x 1 15-pin D-Sub x 1

Inny 

Łączność

USB HUB USB (3,0 x 4) HUB USB (3,0 x 4)

Audio audio In Stereo audio jack (3,5 mm) stereo audio jack (3,5 mm)

Wewnętrzne głośniki 2W x 2 2W x 2

Technologia Touch Screen pojemnościowy rzutowa pojemnościowy rzutowa

Dokładność 

pozycjonowania

± 1,0 mm ± 1,0 mm

Interfejs panelu USB (typ B) USB (typ B)

Multi-touch Plug & Play 10-punktowy dotyk dla 

Windows 7/8/10

10-punktowy dotyk dla 

Windows 7/8/10

Pojedyncze dotykowy 

Wsparcie Sterownik

Windows XP Windows XP

Moc Zasilacz Wewnętrzny Wewnętrzny

Wymagania dotyczące 

zasilania

AC 100-240 V, 50/60 Hz AC 100-240 V, 50/60 Hz

On Mode 22W (On) 23W (On)

Tryb czuwania <0.5W <0.5W

Tryb wyłączenia <0.5W <0.5W
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DODATEK

TM-22 TM-23

Szkło Grubość 2,4 mm (0,09” ), 2,4 mm (0,09” ),

Szybkość transmisji> 90% > 90%

Twardość > 7H > 7H

Warunki 

pracy 

Temperatura 0 ° C do 40 ° C (32 ° F-104 ° F) 0 ° C do 40 ° C (32 ° F-104 ° F)

Wilgotność 10% -85% (bez 

kondensacji) 

10% -85% (bez 

kondensacji)

Warunki 

przechowywania 

Temperatura -25 ° C-55 ° C (-13 ° F-131 ° F) -25 ° C-55 ° C (-13 ° F-131 ° F)

Wilgotność 5% -93% (bez kondensacji) 5% -93% (bez kondensacji)

Montowanie VESA FPMPMI Tak (100 x 100 mm) Tak (100 x 100 mm)

Stoisko Przechylenie - 5 ° C do 90 ° - 5 ° C do 90 °

Regulacja wysokości 122.0-387.4 mm 131.5-400.0 mm

Bezpieczeństwo Kensington 

Security Slot

tak tak

Wymiary produktu z podstawką

(Szerokość x wysokość x D) 

522,4 x 387,4 x 238,5 mm (20,6” x 

15.3” x 9,4” ), 

561,0 x 400,0 x 238,5 mm (22,1” x 

15.7” x 9,4” ),

Opakowanie 

(szerokość x wysokość x D) 

586,0 x 422,0 x 186,0 mm (23,1” x 

16.6” x 7,3” ), 

632,0 x 448,0 x 186,0 mm (24,9” x 

17.6” x 7,3” ),

Waga Produkt z podstawą 6,3 kg (13,9 funta) 6,6 kg (14,6 funta)

Opakowania 8,1 kg (17,9 funta) 8,7 kg (19,2 funta)

Uwaga: ♦ Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.Uwaga: ♦ Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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WYMIARY PRODUKTU

TM-22

522,4 (wymiar zarys)

63,22

238,5

230

477,6 (wymiar pracy) 

100

191,76 

211,2211,2

(M4xL10) x4

261,22 261,22

22,4

22,4

DODATEK
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TM-23

63,2

191,8

238,5

25,4

561 (wymiar zarys)

510,2 (wymiar pracy)

280,5 
280,5

25,4

230

100 230,5230,5

(M4xL10) x4

561

398,981,1 81,1

DODATEK

AG Neovo

Adres firmy: 5F-1, nr 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Tajwan.

Copyright © 2018 AG Neovo. Wszelkie prawa zastrzeżone. TM-22 / TM 23_UM_V022
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