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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Ten sprzęt jest zgodny z systemem klasy A EN55032 / CISPR 32. W środowisku mieszkalnym urządzenie OSTRZEŻENIE: Ten sprzęt jest zgodny z systemem klasy A EN55032 / CISPR 32. W środowisku mieszkalnym urządzenie 

może powodować zakłócenia radiowe.

CE

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym układem zabezpieczającym (gniazdko z trzema bolcami). Wszystkie urządzenia, które 

pracuje razem (komputer, monitor, drukarka, itd) powinny mieć tego samego źródła zasilania.

Przewód fazowy instalacji elektrycznej w pomieszczeniu powinien posiadać urządzenie zabezpieczające przed zwarciem rezerwowa w postaci bezpiecznika o 

wartości nominalnej nie większej niż 16 amperów (A).

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, kabel zasilający musi być usunięty z gniazda zasilającego, które powinno znajdować się w 

pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak ochrony „B” potwierdza, że sprzęt jest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w normach PN-93 / T-42107 

i PN-89 / E-06251.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne ( „EMF”)

• Produkujemy i sprzedajemy wiele produktów przeznaczonych dla konsumentów, które, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, w ogóle mają zdolność 

emisji i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.

• Jednym z naszych głównych zasad firmy jest, aby podjąć wszelkie niezbędne środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych produktów, aby przestrzegać 

wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i pozostawanie w bezpiecznych granicach norm EMF obowiązujących w momencie produkcji urządzenia.

• Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie powodują niekorzystnych skutków dla zdrowia rynku.

• Potwierdzamy, że jeśli jej produkty są właściwie traktowane przez ich przeznaczeniem, są bezpieczne w użyciu zgodnie z dostępnymi informacjami 

naukowymi dzisiaj.

• Mamy odgrywać aktywną rolę w rozwoju międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie 

kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Informacja dotyczy tylko Wielkiej Brytanii

Ostrzeżenie - To urządzenie musi być uziemione.

(ZA)

(B)

Ważny:

Urządzenie to jest zasilane z zatwierdzonym formowanego wtyku 13a. Aby zmienić bezpiecznik w tym rodzaju 

wtyczki, należy postępować w następujący sposób:

1 Zdjąć pokrywę bezpiecznika i bezpiecznik.

2 Założyć nowy bezpiecznik BS 1362 5A, ASTA lub BSI zatwierdzonego typu.

3 Założyć pokrywę bezpiecznika.

Jeżeli wtyczka nie nadaje się do swoich gniazd, należy odciąć i odpowiedniego wtyku 3 

trójbolcowa na swoim miejscu.

Jeśli wtyczka zasilania zawiera bezpiecznik, powinien mieć wartość 5A. Jeśli używana jest wtyczka 

bez bezpiecznika, bezpiecznik na tablicy rozdzielczej nie powinien być większy niż 5A.

Uwaga: odcięta zatyczka musi być zniszczona w celu 

uniknięcia ewentualnego niebezpieczeństwa porażenia 

powinien być wprowadzony do gniazda 13A.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Jak podłączyć wtyczkę

Przewody kabla sieciowego są oznaczone kolorami zgodnie z następującym kodem:

Błękit - „zerowego” ( „N”), Brown - 

„na żywo” ( „L”)

GREEN i żółty - „ziemia” ( „E”)

• Przewód ZIELONY & ŻÓŁTY musi być podłączony do zacisku we wtyczce oznaczonego literą „E” lub symbolem Ziemi lub kolorem 

zielonym lub zielono-żółty.

• Niebieski przewód musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą „N” lub kolorem czarnym.

• Przewód brąz musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą „L” lub kolorem czerwonym. Przed wymianą osłony wtyczki należy 

upewnić się, że zacisk do przewodów znajduje się nad powłoką wyprowadzenia - a nie tylko nad trzema przewodami.

Północna Europa (kraje skandynawskie) Informacje

Placering / Wentylacja

VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG AR LÄTÅTKOMLIGA, Nar DU VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG AR LÄTÅTKOMLIGA, Nar DU 

Staller DIN Utrustning PÅPLATS.

Placering / Wentylacja

ADVARSEL: Sorg VED PLACERINGEN DLA AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT ADVARSEL: Sorg VED PLACERINGEN DLA AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT 

TILGÆNGELIGE.

Paikka / Ilmankierto

VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, Etta VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, Etta VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 

IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering / VENTILASJON

ADVARSEL: NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA DU PASSE Pa KONTAKTENE ADVARSEL: NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA DU PASSE Pa KONTAKTENE 

DLA STØMTILFØRSEL ER lette Å nA.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

End-of-Life Utylizacja

Twój nowy Informacji Publicznej Wyświetlacz zawiera materiały, które mogą być powtórnie wykorzystane. Wyspecjalizowane firmy się 

recyklingiem, aby zwiększyć ilość surowców wtórnych oraz do zmniejszania ilości przeznaczonych do wyrzucenia.

Proszę dowiedzieć się o lokalnych przepisów i sposobu utylizacji zużytych wyświetlaczu od lokalnego dystrybutora.

(Dla klientów w Kanadzie i USA)

Produkt może zawierać ołów i / lub rtęć. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. Aby uzyskać dodatkowe informacje 

na temat recyklingu www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Odpadów elektrycznych i Electronie Sprzęt-WEEE uwagi użytkowników w Unii 

Europejskiej prywatnych gospodarstw domowych

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub na jego opakowaniu, że zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczących 

stosować urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niniejszy produkt nie może być usuwany razem z odpadami komunalnymi. Jesteś 

odpowiedzialny za utylizacji tego sprzętu poprzez wyznaczone zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego kolekcji. Aby określić 

lokalizacje dla zostawieniu takich odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z przedstawicielem władz 

lokalnych, organizacji unieszkodliwiania odpadów, który służy gospodarstwa domowego lub ze sklepem, w którym produkt został 

zakupiony.

Uwaga dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych: 

Proszę usunąć zgodnie z lokalnymi, stanowymi i federalnymi U.. Na temat utylizacji lub recyklingu, kontakt: www.mygreenelectronics.com 

lub www.eiae.org.

Koniec życia dyrektyw-Recycling

Twój nowy Informacji Publicznej Wyświetlacz zawiera kilka materiałów, które mogą być poddane recyklingowi dla nowych użytkowników.

Proszę usunąć zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

Ograniczenie niebezpiecznych rachunku substancje (Indie)

Produkt ten jest zgodny z „Indie odpady elektroniczne zasadzie 2011” i zabrania stosowania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, 

polibromowane bifenyle i polibromowanych eterów difenylowych w stężeniach powyżej 0,1% wagowych, a 0,01% wagowych kadmu, z 

wyjątkiem zwolnień przedstawionych w Załączniku 2 art.

Deklaracja E-Waste dla Indii

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami 

domowymi. Zamiast tego ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu 

zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 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.

www.mygreenelectronics.com
www.eiae.org
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

baterie

W krajach Unii Europejskiej: Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać do pojemników 

z odpadami domowymi! Istnieje oddzielny system zbiórki zużytych baterii, aby umożliwić odpowiednie leczenie i recyklingu 

zgodnie z przepisami.

Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami o szczegółowe informacje na temat systemów zbiórki i recyklingu. W Szwajcarii: 

Zużyty akumulator ma być zwrócony do punktu sprzedaży. Dla innych krajów spoza UE: Proszę skontaktować się z lokalnymi 

władzami na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii.

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66 / WE, że bateria nie może być umieszczony nieprawidłowo. Bateria powinna być oddzielona zbierać przez 

lokalne służby.

Turcja RoHS

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine uygundur.

Ukraina RoHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в 

електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.
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UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Ikona ta wskazuje na istnienie potencjalnego zagrożenia, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie 

produktu.

Ta ikona wskazuje ważną informację, eksploatacji i konserwacji.

Ogłoszenie

• Przeczytaj tę instrukcję obsługi uważnie przed użyciem wyświetlacza LCD i zachować ją na przyszłość.

• Specyfikacja produktu oraz inne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są tylko dla odniesienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Uaktualniona zawartość można pobrać z naszej strony internetowej

http://www.agneovo.com ,http://www.agneovo.com ,

• Aby zarejestrować się, przejdź do http://www.agneovo.com ,Aby zarejestrować się, przejdź do http://www.agneovo.com ,Aby zarejestrować się, przejdź do http://www.agneovo.com ,

• Aby chronić swoje prawa jako konsument nie usuwać żadnych naklejek z wyświetlacza LCD. Może to mieć wpływ na ustalenie 

okresu gwarancyjnego.

Przestrogi Konfigurowanie

• Nie należy umieszczać wyświetlacza LCD w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, kratki wentylacyjnej lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

• Nie należy zakrywać lub blokować otworów wentylacyjnych w obudowie.

• Umieścić wyświetlacz LCD na stabilnej powierzchni. Nie należy umieszczać wyświetlacza LCD, gdzie może narażone na wibracje lub wstrząsy.

• Umieścić wyświetlacz LCD w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

• Nie należy umieszczać wyświetlacza LCD na zewnątrz.

• Aby uniknąć ryzyka porażenia lub trwałego uszkodzenia zestawu, nie należy narażać monitora na działanie kurzu, deszczu, wody lub nadmiernie wilgotnym 

środowisku.

• Nie rozlewać cieczy lub wkładać ostrych przedmiotów do wyświetlacza LCD przez otwory wentylacyjne. Może to spowodować przypadkowe pożar, porażenie 

prądem lub uszkodzenie wyświetlacza LCD.

ŚRODKI
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ŚRODKI

Ostrzeżenie:

Odłącz przewód zasilający od gniazda 

zasilania i skontaktować się z 

wykwalifikowanym personelem serwisu, w 

następujących warunkach:

♦ Gdy przewód zasilania jest ♦ Gdy przewód zasilania jest 

uszkodzony.

♦ Jeśli wyświetlacz LCD został 

upuszczony lub obudowa została 

uszkodzona.

♦ Jeśli wyświetlacz LCD emituje dym lub 

wyraźny zapach.

Przestrogi dotyczące korzystania z

• Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z wyświetlaczem LCD.

• Gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu wyświetlacza LCD i być łatwo 

dostępne.

• Jeśli używany jest przedłużacz z wyświetlaczem LCD, zapewniają, że całkowity pobór 

prądu podłączony do gniazdka sieciowego nie przekracza wartości znamionowej.

• Nie kłaść na przewodzie zasilającym. Nie należy umieszczać wyświetlacza LCD w 

którym kabel zasilający może być nadepnąć.

• Jeśli wyświetlacz LCD nie będzie używany przez nieokreślony okres czasu, należy odłączyć przewód 

zasilający od gniazdka elektrycznego.

• Aby odłączyć przewód zasilający, chwytaj za wtyczkę. Nie ciągnąć za przewód; 

może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

• Nie należy odłączać lub dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami.

• Po wyłączeniu wyświetlacza przez odłączenie przewodu zasilającego, odczekać 6 sekund przed 

ponownym załączeniem przewód zasilający do normalnej pracy.

• Nie wolno uderzać lub upuszczać wyświetlacza podczas pracy lub 

transportu.

Czyszczenie i konserwacja

• Aby chronić wyświetlacz przed uszkodzeniem, nie należy nadmiernie naciskać na 

panel LCD. Podczas przenoszenia monitora, chwyć ramkę do zniesienia; nie 

podnoś wyświetlacza umieszczając dłoń lub palce na panelu LCD.

• Odłączyć wyświetlacz jeśli trzeba oczyścić je lekko wilgotną ściereczką. Ekran można 

wytrzeć suchą szmatką, gdy zasilanie jest wyłączone. Jednak nie stosować rozpuszczalnika 

organicznego, takiego jak alkohol, lub płynów na bazie amoniaku do czyszczenia ekranu.

• Jeśli wyświetlacz staje się mokra, należy przetrzeć go suchą ściereczką tak szybko, jak to możliwe.

• Jeżeli obca substancja lub woda dostanie się do monitora, należy wyłączyć zasilanie i 

natychmiast odłączyć przewód zasilający. Następnie należy usunąć obcą substancję lub 

wodę i wysłać urządzenie do centrum serwisowego.

• W celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza i zapewnić dłuższą 

żywotność, zalecamy pomocą wyświetlacza w miejscu, które mieści się w 

następujących zakresach temperatur i wilgotności.

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

♦ Wilgotność: 20-80% RH♦ Wilgotność: 20-80% RH
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ŚRODKI

Zauważ na wyświetlaczu LCD

• W celu utrzymania stabilnego wydajność świetlną, to zaleca się stosowanie niskiego ustawienia jasności.

• Ze względu na żywotność lampy, to jest normalne, że jakość Jasność wyświetlacza LCD może się zmniejszać wraz z upływem czasu.

• Kiedy statyczne obrazy są wyświetlane przez dłuższy czas, obraz może spowodować piętno na wyświetlaczu LCD. To się nazywa 

zatrzymanie obrazu lub wypalenie.

♦ Aby zapobiec powstawaniu obrazu szczątkowego, wykonaj jedną z następujących czynności:♦ Aby zapobiec powstawaniu obrazu szczątkowego, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Ustaw wyświetlacz LCD wyłączy się po kilku minutach bezczynności.

• Używaj wygaszacza ekranu, który porusza grafiki lub pusty biały obraz.

• Wykonaj funkcję ANTI-Burn-in wyświetlacza LCD. Patrz „ANTI Burn in” na stronie 36.

• Regularnie przełączać tła pulpitu.

• Wyregulować monitor LCD do niskich ustawieniach jasności.

• Wyłącz wyświetlacz LCD, gdy system nie jest w użyciu.

♦ Rzeczy zrobić, gdy wyświetlacz pokazuje obrazu szczątkowego:♦ Rzeczy zrobić, gdy wyświetlacz pokazuje obrazu szczątkowego:

• Wyłączyć wyświetlacz LCD przez dłuższy czas. Może to być kilka godzin lub kilka dni.

• Użyj wygaszacza ekranu i uruchom go przez dłuższy czas.

• Użyj czarno-białego obrazu i uruchom go przez dłuższy czas.

• Są miliony mikroskopijnych tranzystorów wewnątrz wyświetlacza LCD. To normalne, że kilka tranzystorów być uszkodzony i produkować 

plamy. Jest to dopuszczalne i nie jest uważane za niepowodzenie.

• WAŻNY: Zawsze uaktywnić ruchomy wygaszacz ekranu po opuszczeniu wyświetlacz bez nadzoru. Zawsze uaktywnić aplikację WAŻNY: Zawsze uaktywnić ruchomy wygaszacz ekranu po opuszczeniu wyświetlacz bez nadzoru. Zawsze uaktywnić aplikację 

okresowego odświeżania ekranu, gdy urządzenie wyświetla niezmienny, statyczny. Nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych 

obrazów ponad dłuższy czas może spowodować „wypalenie”, znane również jako lub „zjawa” „after-obrazowania” na ekranie. Jest to 

dobrze znane zjawisko w technologii paneli LCD. W większości przypadków, „wypalenie” lub „po-obrazowania” lub „zjawa” znika 

stopniowo po pewnym okresie czasu po włączeniu zasilania został wyłączony.

• OSTRZEŻENIE: Ciężkie „wypalenia” lub „po obrazie” lub „duch” obrazu objawy nie znikną i nie mogą być naprawione. To również nie OSTRZEŻENIE: Ciężkie „wypalenia” lub „po obrazie” lub „duch” obrazu objawy nie znikną i nie mogą być naprawione. To również nie 

jest objęte warunkami gwarancji.
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1.1 Zawartość opakowania

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy poniższe elementy są zawarte w pakiecie. Jeśli któryś z nich 

lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Skrócona instrukcja obsługi

Kabel zasilający

Uwaga: ♦ Zdjęcia są w celach informacyjnych Uwaga: ♦ Zdjęcia są w celach informacyjnych 

tylko. Rzeczywiste elementy mogą różnić się w 

momencie dostawy.

MOC

F1 
F2 

F3 
F4

MUZYKA

2 

FILM

3

ZDJĘCIE

1

OBRACAĆ SIĘ

5

16: 9/4: 3

4

WCHODZIĆ

MENU

NIEMY

POKAZ ŹRÓDŁOWYJŚCIE

6

OSD

8

POWIĘKSZENIE

7 9

BACKMUSIC

0

VOL

Kabel USB Pilot 

TX-32P i TX-42P

www.agneovo.com

TX-32P / TX-42P_Quick Guide_V010

Skrócona instrukcja obsługi

TX-32P i TX-42P podświetlany diodami LED wyświetlacz dotykowy Skrócona instrukcja

Wyświetlacz LCD

Przewód audio

Uwaga: ♦ Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany z Uwaga: ♦ Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany z 

dostarczone baterie AAA.

♦ Dla wszystkich innych regionów, zastosować ♦ Dla wszystkich innych regionów, zastosować 

Przewód zasilający, który dostosowuje 

się do napięcia sieciowego z gniazdka i 

został zatwierdzony przez i zgodne z 

przepisami bezpieczeństwa w danym 

kraju.

♦ Może chcesz zapisać ♦ Może chcesz zapisać 

Pole pakiet i materiał 

opakowaniowy dla wysyłać 

wyświetlacz.

kabel VGA

Rozdział 1: Opis produktu
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OPIS PRODUKTU

1.2 Przygotowanie do instalacji

• Ze względu na stosunkowo duży pobór mocy, należy zawsze używać wtyczki 

zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Jeśli wymagana jest rozszerzona linia, proszę 

skontaktować się z serwisem.

• Produkt powinien być instalowany na płaskiej powierzchni, aby uniknąć przechylenia. 

Odległość pomiędzy tylną wyrobu i ściany powinna być utrzymywana na odpowiedniej 

wentylacji. Nie wolno instalować urządzenia w kuchni, łazience lub innych miejscach o 

dużej wilgotności, aby nie skrócić żywotność komponentów elektronicznych.

• Produkt może normalnie działać tylko pod 5000m w wysokości. W instalacjach, na 

wysokościach powyżej 3000m, niektóre zaburzenia mogą być doświadczane.

1.3 Przesuwanie monitora

1.3.1 Rozpakowanie wyświetlacza

Przed rozpakowaniem wyświetlacz przygotować płaską i trwałą powierzchnią pobliżu gniazda. 

Ustaw w opakowaniu w pozycji pionowej zgodnie z oznaczeniami strzałek na zewnątrz 

opakowania produktu.

1 Otwórz pudełko z produktem z górnej części okna.

2 Wyjąć osprzęt i usunąć górną poduszkę.

3 Przytrzymaj ekran po bokach mocno z dwóch osób, aby usunąć 

ekran z pudełka. Nie chwytać za wyświetlacz ekranu dotykowego.

Ostrzeżenie: ♦ Nie należy naciskać zbyt mocno na Ostrzeżenie: ♦ Nie należy naciskać zbyt mocno na 

wyświetlacz LCD lub krawędź ramki, 

co może spowodować jego 

uszkodzenie.

♦ Podczas rozpakowywania, upewnij się, ♦ Podczas rozpakowywania, upewnij się, 

trzymać uchwyty, aby usunąć 

urządzenie z opakowania.



12

OPIS PRODUKTU

1.3.2 Przenoszenie monitora

Podczas przenoszenia wyświetlacza, należy trzymać go z dwóch osób korzystających z obu rąk i 

dotykowy ekran skierowaną do przodu.

1.3.3 Ustawianie dół wyświetlacza

Podczas ustawiania wyświetlacza w dół, to powierzchni ekranu do góry na płaskiej 

powierzchni i stabilne pokryty arkuszem ochronnym oraz poduszką stołu, jak pokazano na 

rysunku usług.

1.3.4 Umieszczenie monitora

Podczas umieszczania wyświetlacz, wyświetlacz utrzymać w pozycji pionowej. Nigdy przechylić 

ekran w lewo, w prawo lub zrównoważony na jednym rogu ramki.

Uwaga: ♦ Unikać stosowania siły lub przy użyciu Uwaga: ♦ Unikać stosowania siły lub przy użyciu 

ostrych przedmiotów na panelu LCD w każdym 

czasie.

Uwaga: ♦ Nigdy nie naciskaj lub umieszczać żadnych Uwaga: ♦ Nigdy nie naciskaj lub umieszczać żadnych 

na tylnej okładce. Może to spowodować uszkodzenie 

wewnętrznych części wyświetlacza.
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1,4 Wkładanie i wyjmowanie stołowe (opcjonalnie)

Aby zainstalować stojaki tabeli:

1 Upewnij się, że wyświetlacz jest wyłączony.

2 Rozprzestrzenił się warstwę zabezpieczającą na płaskiej powierzchni.

3 Ostrożnie umieścić wyświetlania dolu na arkuszu ochronnym.

4 Wyrównać podstawce otworami, a następnie dokręcić śruby 

dostarczane z obu stron na wyświetlaczu.

śruby

Podstawka Tabela

Dłuższe odcinki 

skierowane ku przodowi

Aby usunąć stoisk tabeli:

1 Wyłączanie zasilania wyświetlacza.

2 Rozprzestrzenił się warstwę zabezpieczającą na płaskiej powierzchni.

3 Ostrożnie umieścić wyświetlania dolu na arkuszu ochronnym.

4 Usuń śruby za pomocą śrubokręta i umieść je w bezpiecznym miejscu do ponownego 

wykorzystania.

Uwaga: ♦ Dłuższy bok podstawy Uwaga: ♦ Dłuższy bok podstawy 

Należy zmierzyć się z przodu 

monitora.
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Uwaga: ♦ Unikaj zestawu montażu ściennego do Uwaga: ♦ Unikaj zestawu montażu ściennego do 

blokować otworów wentylacyjnych z tyłu 

wyświetlacza.

♦ Zabezpieczyć wyświetlacz LCD na ♦ Zabezpieczyć wyświetlacz LCD na 

stałe ścianki wystarczająco wytrzymałe, aby jej 

ciężar.

♦ Położyć arkusz ochronny na ♦ Położyć arkusz ochronny na 

Tabela, która została nawinięta na 

wyświetlaczu podczas jego pakowania, 

poniżej powierzchni ekranu tak, aby nie 

zarysowania powierzchni ekranu.

♦ Sprawdź, czy masz wszystkie akcesoria ♦ Sprawdź, czy masz wszystkie akcesoria 

do mocowania tego ekranu (uchwyt 

ścienny, sufitowy, stojak stół itp).

♦ Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pochodzą ♦ Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pochodzą 

w zestawie mocującym. Niezastosowanie się 

do właściwych procedur montażowych może 

spowodować uszkodzenie sprzętu lub 

obrażenia użytkownika lub instalatora. 

Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzeń 

spowodowanych nieprawidłową instalacją.

♦ Do montażu naściennego zestawu, użytkowania ♦ Do montażu naściennego zestawu, użytkowania 

M6 śrub (o długości 10 mm większa niż 

grubość uchwytu montażowego) 

montażu i zacisnąć je pewnie.

♦ ciężar jednostkowy = 12,5 kg (TX-♦ ciężar jednostkowy = 12,5 kg (TX-

32P) lub 24,5 kg (TX-42P). Sprzęt i 

związane z nim środki mocujące 

pozostają bezpieczne podczas testu. Do 

użytku tylko z certyfikatem UL Uchwyt 

ścienny z minimalnej wadze / 

obciążeniu: 18.0 kg (TX-32P) lub

32,4 kg (TX-42P).

1.5 Montaż ścienny Montaż

Aby zamontować ten ekran na ścianie, trzeba będzie uzyskać standardowego zestawu do 

montażu ściennego (dostępny w sprzedaży). Zaleca się używanie interfejs montażowy, który 

jest zgodny z TUV-GS i / lub normy UL1678 w Ameryce Północnej.

Do montażu ściennego wyświetlacz LCD, przykręcić uchwyt montażowy do otworów VESA w 

tylnej części wyświetlacza LCD.

400mm

200mm

TX-32P

400mm

400mm

TX-42P

1.5.1 Siatka VESA

Nazwa modelu Siatka VESA

TX-32P 400 (H) x 200 mm (V)

TX-42P 400 (H) x 400 mm (V)
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Uwaga:

Aby zapobiec spadaniu wyświetlacz:

♦ Do ściany lub montażu na suficie, zalecamy zainstalowanie wyświetlacza z metalowymi wspornikami, które są ♦ Do ściany lub montażu na suficie, zalecamy zainstalowanie wyświetlacza z metalowymi wspornikami, które są 

dostępny w sprzedaży. Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w instrukcji otrzymanej z odpowiednim wsporniku.

♦ Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia i szkody wynikające z upadku wyświetlaczu w przypadku trzęsienia ziemi lub ♦ Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia i szkody wynikające z upadku wyświetlaczu w przypadku trzęsienia ziemi lub 

inne naturalne katastrofy, należy skonsultować się z producentem Uchwyt do miejsca instalacji.

1.5.2 Wymagania dotyczące wentylacji obudowy Lokalizowanie

W celu umożliwienia rozproszenia ciepła, pozostawić przestrzeń pomiędzy otaczające przedmioty, jak pokazano na poniższym schemacie.

40 mm 40 mm

40 mm

40 mm

1.6 Montaż w układzie pionowym stanowiska

Ten ekran może być zainstalowany w pozycji pionowej.

1 Usunąć podstawkę stołowego, jeśli załączeniu.

2 Obrócone o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, że główny wyłącznik z tyłu wyświetlacza skierowany w dół (jak 

pokazano poniżej).

90 

90

Uwaga: ♦ Przed przystąpieniem do montażu, upewnij się, że jest przestrzeń do podłączenia urządzeń. Patrz „Rozdział 2: TworzenieUwaga: ♦ Przed przystąpieniem do montażu, upewnij się, że jest przestrzeń do podłączenia urządzeń. Patrz „Rozdział 2: Tworzenie

Połączenia”na stronie 22.
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Wyświetlacz LCD 1.7 Przegląd

1.7.1 Panel sterowania

AUTO PLUS MINUS MOC MENU

1 5 764 3 2

TX-32P

AUTO PLUS MINUS MOC MENU

1 5 764 3 2

TX-42P
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1 AUTOMATYCZNY1 AUTOMATYCZNY

• Automatycznie wybiera źródło sygnału wideo, gdy 

menu OSD jest wyłączone.

• Wyjście z bieżącego menu, gdy menu 

OSD.

2 MINUS2 MINUS

• Zmniejszenie poziomu głośności, gdy menu 

OSD jest wyłączone.

• Umożliwia nawigację po menu OSD.

• Zmniejsza regulację podczas menu 

OSD.

3 PLUS3 PLUS

• Zwiększa poziom wyjściowy dźwięku podczas menu 

OSD jest wyłączone.

• Umożliwia nawigację po menu OSD.

• Zwiększa regulację podczas menu OSD.

4 MENU4 MENU

• Wyświetla menu On Screen Display 

(OSD).

• Wybiera przedmioty lub zaakceptuje wprowadzonych 

ustawień w menu OSD.

5 MOC5 MOC

Wyłącza zasilanie ON / OFF.

Uwaga: MOC ♦ Przycisk nie działa Uwaga: MOC ♦ Przycisk nie działa 

jeśli Główne zasilanie przełącznik jest wyłączony.jeśli Główne zasilanie przełącznik jest wyłączony.jeśli Główne zasilanie przełącznik jest wyłączony.

6 Wskaźnik czujnik podczerwieni 6 Wskaźnik czujnik podczerwieni 

Wyświetla stan czujnika podczerwieni.

• Zielony: moc wyświetlacz jest włączony.

• Czerwony: Wyświetlacz jest w trybie stand-by.

• Off: zasilanie wyświetlacza jest wyłączone.

7 czujnik podczerwieni7 czujnik podczerwieni

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania.
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1.7.2 Wejście / Terminale wyjściowe

4 5 6 7 8 9

2 

1

3

TX-32P

1 4 5 6 7 8 9

2 

3

TX-42P
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1 USB1 USB

Łączy się z komputerem hosta za pomocą kabla USB do 

pomocy ekranu dotykowego.

2 Główny wyłącznik zasilania2 Główny wyłącznik zasilania

Przełącza zasilanie włączone lub wyłączone.

3 AC-IN3 AC-IN

Łączy z dostarczonym przewodem zasilającym.

4 Wyjście dzwięku4 Wyjście dzwięku

• Wyjścia audio, który jest dostarczany przez 

źródło wideo.

• Łączy się z zewnętrznego wzmacniacza audio lub 

innych stosowanych urządzeń audio.

Uwaga: ♦ Słuchawki i słuchawki nie są Uwaga: ♦ Słuchawki i słuchawki nie są 

utrzymany.

5 audio5 audio

Łączy ze złącza audio out źródła wideo, takiego jak 

komputer, magnetowid lub odtwarzacz DVD, gdy 

monitor jest podłączony do źródła za pośrednictwem 

złącza VGA lub DVI.

6 VGA6 VGA

Łączy się z wyjściem analogowym wideo (VGA) w 

komputerze.

7 DVI7 DVI

Łączy się z cyfrowego wyjścia wideo z komputera i 

innych stosowanych urządzeń.

8 HDMI8 HDMI

Łączy się z urządzeniami obsługującymi dane audio / 

wideo przy użyciu interfejsu HDMI.

9 RS2329 RS232

Łączy się ze złącza szeregowego IO innego 

urządzenia.
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1.8 Zdalne sterowanie

1.8.1 Funkcje ogólne

MOC

F1 
F2 

F3 
F4

MUZYKA

2 

FILM

3

ZDJĘCIE

1

OBRACAĆ SIĘ

5

16: 9/4: 3

4

Wejdź do 

menu

NIEMY

POKAZ ŹRÓDŁOWYJŚCIE

6

OSD

8

POWIĘKSZENIE

7 9

BACKMUSIC

0

VOL

5

6

7

1

2

4 

3

1 [] MOC1 [] MOC1 [] MOC

Włącza lub wyłącza wyświetlacz.

Uwaga: ♦ 

Jeśli wskaźnik zasilania nie świeci się wtedy kontrole 

nie będą działać.

2 MENU2 MENU

Wyświetla menu OSD. Znajduje się na stronie 33.

3 [3 [
] [ ] [ ] [ ] Przyciski nawigacyjne

Umożliwia nawigację po menu, wybiera elementy, a następnie dostosowuje 

wartości.

4 WYJŚCIE4 WYJŚCIE

Wyjście z bieżącego menu.

5 WCHODZIĆ5 WCHODZIĆ

Wybiera przedmioty lub zaakceptuje wprowadzonych ustawień w menu OSD.

6 ŹRÓDŁO6 ŹRÓDŁO

Przełączanie źródła sygnału wideo. Użyj [ ] [ ]

aby wybrać [HDMI] [DVI] lub [VGA] i nacisnąć WCHODZIĆ przycisk, aby wybrać [HDMI] [DVI] lub [VGA] i nacisnąć WCHODZIĆ przycisk, aby wybrać [HDMI] [DVI] lub [VGA] i nacisnąć WCHODZIĆ przycisk, 

aby potwierdzić wybór.

7 [] [] VOL7 [] [] VOL7 [] [] VOL

• Naciśnij [ ] W celu zmniejszenia objętości.Naciśnij [ ] W celu zmniejszenia objętości.

• Naciśnij [ ], Aby zwiększyć objętość.Naciśnij [ ], Aby zwiększyć objętość.
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1.8.2 Wkładanie baterii do pilota

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany przez dwie baterie 1,5V AAA. Aby zainstalować 

lub wymienić baterie:

1 Otwórz pilota pokrywę komory baterii.

2 Wyrównać baterii zgodnie z (+) i (-) wskazania wewnątrz komory.

3 Załóż pokrywę.

1.8.3 Obsługa pilota

• Nie podlega silnym prądem.

• Nie dopuścić wody lub innej cieczy na zachlapanie pilota. Jeśli pilot zamoczeniu, 

należy go natychmiast wytrzeć.

• Unikać narażenia na działanie ciepła i pary wodnej.

• Inne niż do zainstalowania baterii, nie należy otwierać pilota.

1.8.4 Zasięg działania pilota zdalnego sterowania

Skieruj górną część pilota zdalnego sterowania w kierunku czujnika zdalnego sterowania 

wyświetlacza po naciśnięciu przycisku.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania w zakresie, który jest pokazany w następującej tabeli.

Model operacja Angle RC zasięg działania

TX-32P θ = ± 30 ° (H & V) ≤3m 

TX-42P θ = ± 30 ° (H & V) ≤1m 

30 ° 30 °

Uwaga:

Nieprawidłowe korzystanie z baterii może spowodować 

nieszczelności lub rozerwania. Należy postępować zgodnie 

z poniższymi instrukcjami:

♦ Umieścić baterie „AAA” ♦ Umieścić baterie „AAA” 

dopasowanie (+) i (-) znaków na 

każdej baterii do (+) i (-) znaków 

komory.

♦ Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii.♦ Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii.

♦ Nie należy łączyć nowych baterii ♦ Nie należy łączyć nowych baterii 

z nich wykorzystywanych. To powoduje 

skrócenie życia lub wycieku baterii.

♦ Wyjąć zużyte baterie ♦ Wyjąć zużyte baterie 

, w celu zapobieżenia ich powstania 

wycieku płynu z komory. Nie dotykać 

kwasu akumulatora, ponieważ może to 

spowodować uszkodzenie skóry.

Uwaga: ♦ 

Jeśli nie zamierzasz używać pilota 

przez dłuższy czas, należy wyjąć z 

niego baterie.

♦ Pilot nie może ♦ Pilot nie może 

działać poprawnie, gdy czujnik zdalnego 

sterowania na tym obrazie jest narażony na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych 

lub silnego oświetlenia, lub gdy nie jest 

przeszkodą na drodze transmisji sygnału.
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2.1 Podłączenie zasilania

1 Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do złącza AC IN z boku wyświetlacza LCD.

2 Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazda zasilania lub zasilacza.

3 Ustaw Główne zasilanie przełączyć na ON.Ustaw Główne zasilanie przełączyć na ON.Ustaw Główne zasilanie przełączyć na ON.

Uwaga: ♦ Upewnij się, że wyświetlacz nie jest podłączony do gniazdka sieciowego przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń. Uwaga: ♦ Upewnij się, że wyświetlacz nie jest podłączony do gniazdka sieciowego przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń. 

Kable łączące, gdy zasilanie jest włączone może spowodować porażenie prądem lub zranienia.

♦ Odłączając przewód zasilający, należy przytrzymać przewód zasilający za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel.♦ Odłączając przewód zasilający, należy przytrzymać przewód zasilający za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel.

♦ Luźne połączenia mogą powodować hałas. Nie należy podłączać i odłączać kabel zasilający wielokrotnie w krótkim okresie♦ Luźne połączenia mogą powodować hałas. Nie należy podłączać i odłączać kabel zasilający wielokrotnie w krótkim okresie

czasu.

♦ Odłączając przewód zasilający, należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.♦ Odłączając przewód zasilający, należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Rozdział 2: wykonywania połączeń

Uwaga: ♦ Dostarczony przewód zasilania różni się w zależności od kraju, w którym zakupiono ten wyświetlacz LCD. Dla wszystkichUwaga: ♦ Dostarczony przewód zasilania różni się w zależności od kraju, w którym zakupiono ten wyświetlacz LCD. Dla wszystkich

przypadków, należy użyć przewodu zasilającego, który pasuje do napięcia sieciowego z gniazdka i został zatwierdzony i zgodny ze standardami 

bezpieczeństwa swojego kraju.
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TWORZYĆ POŁĄCZENIA

2.2 Podłączenie komputera

2.2.1 Korzystanie z wejścia VGA 

1 Podłącz jeden koniec kabla D-sub do złącza VGA wyświetlacza LCD, a drugi koniec kabla D-sub VGA OUT (D-Sub) złącza 

komputera.

2 Do wejścia audio, podłącz jeden koniec kabla audio do gniazda AUDIO IN na wyświetlaczu LCD, a drugi koniec kabla audio do 

złącza wyjścia audio komputera.

3 wciśnij ŹRÓDŁO przycisk na pilocie, aby wybrać źródło sygnału wideo (D-Sub).wciśnij ŹRÓDŁO przycisk na pilocie, aby wybrać źródło sygnału wideo (D-Sub).wciśnij ŹRÓDŁO przycisk na pilocie, aby wybrać źródło sygnału wideo (D-Sub).

Komputer

Wyjście VGA 

D-Sub 15 pin

VGA

WYJŚCIE DZWIĘKU

AUDIO IN

2.2.2 Korzystanie z wejściem HDMI

Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza HDMI w wyświetlaczu LCD, a drugi koniec kabla HDMI do złącza HDMI z komputera.

HDMI

Komputer

HDMI OUT
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TWORZYĆ POŁĄCZENIA

2.2.4 Korzystanie Wejście RS232

Podłącz jeden koniec kabla szeregowego RS-232 do złącza RS232 wyświetlacza LCD, a drugi koniec kabla szeregowego RS232 do 

złącza RS232 komputera.

RS232

Komputer

RS232

2.2.3 Korzystanie z wejściem DVI

1 Podłącz jeden koniec kabla DVI do złącza DVI wyświetlacza LCD, a drugi koniec kabla DVI do złącza DVI z komputera.

2 Do wejścia audio, podłącz jeden koniec kabla audio do gniazda AUDIO IN na wyświetlaczu LCD, a drugi koniec kabla audio do 

złącza wyjścia audio komputera.

3 wciśnij ŹRÓDŁO przycisk na pilocie, aby wybrać źródło sygnału wideo (DVI). Po wybraniu ustawienia wejścia audio wciśnij ŹRÓDŁO przycisk na pilocie, aby wybrać źródło sygnału wideo (DVI). Po wybraniu ustawienia wejścia audio wciśnij ŹRÓDŁO przycisk na pilocie, aby wybrać źródło sygnału wideo (DVI). Po wybraniu ustawienia wejścia audio 

automatycznie przełącza się na odpowiednie źródło dźwięku za połączenie wideo.

DVI OUT

DVI

Komputer

AUDIO IN

WYJŚCIE DZWIĘKU
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TWORZYĆ POŁĄCZENIA

2.2.5 Korzystanie z ekranu dotykowego

Wyświetlacz LCD posiada funkcjonalności ekranu dotykowego, który pozwala na podłączenie komputera do monitora i kontrolować interfejs komputera za 

pomocą gestów dotykowych na wyświetlaczu. Aby skorzystać z tej funkcji ekranu dotykowego, podłącz kabel USB do portu USB w komputerze i 

wyświetlaczu. Po zakończeniu instalacji sterownika, można używać komputera przez dotknięcie, przesuwając lub przewijania ekranu.

USB

USB

Komputer

TX-32P

USB

USB

Komputer

TX-42P

Uwaga: ♦ Sterownik dotykowy zostanie zainstalowany automatycznie na komputerach z systemem Microsoft Windows 7, Windows 8, Uwaga: ♦ Sterownik dotykowy zostanie zainstalowany automatycznie na komputerach z systemem Microsoft Windows 7, Windows 8, 

System Windows 10, Linux 2.6 / 3.6, Mac OS, OS X i Android (2.3 lub nowszy).

♦ Pewne gesty dotykowe, takie jak zoom-in, zoom out i obracać, mogą nie działać w zależności od zastosowania ♦ Pewne gesty dotykowe, takie jak zoom-in, zoom out i obracać, mogą nie działać w zależności od zastosowania 

lub oprogramowanie komputer obsługuje.

♦ Ten port USB działa tylko na funkcjonalność ekranu dotykowego i nie obsługuje zewnętrzne USB ♦ Ten port USB działa tylko na funkcjonalność ekranu dotykowego i nie obsługuje zewnętrzne USB 

urządzenia, takie jak MP3, drukarka, dysk twardy lub innych urządzeń.
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TWORZYĆ POŁĄCZENIA

2.4 Podłączanie urządzeń audio

2.4.1 Podłączenie zewnętrznego urządzenia audio

Podłącz jeden koniec kabla audio do złącza wyjścia audio wyświetlacza LCD, a drugi koniec kabla audio do gniazda AUDIO IN 

urządzenia audio.

2.3 Podłączenie zewnętrznego urządzenia (DVD / DVD-B)

2.3.1 Korzystanie z wejścia HDMI wideo 

Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza HDMI w wyświetlaczu LCD, a drugi koniec kabla HDMI do złącza HDMI OUT odtwarzacza 

wideo (DVD / DVD-B).

HDMI

HDMI OUT

DVD / DVD-B

WYJŚCIE DZWIĘKU

audio Device

AUDIO IN
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3.1 Włączanie zasilania

1 Podłącz przewód zasilający do gniazdka 

sieciowego lub zasilacza.

2 Ustaw Główne zasilanie przełączyć na ON.Ustaw Główne zasilanie przełączyć na ON.Ustaw Główne zasilanie przełączyć na ON.

3 Naciśnij przycisk, aby włączyć 

wyświetlacz LCD na. Gdy wyświetlacz 

LCD jest włączony, naciśnij przycisk, aby 

wyłączyć wyświetlacz LCD.

Uwaga: ♦ Wyświetlacz LCD nadal zużywa Uwaga: ♦ Wyświetlacz LCD nadal zużywa 

zasilania gdy przewód zasilania jest 

podłączony do źródła zasilania. Odłącz 

przewód zasilający, aby całkowicie odciąć 

zasilanie.

3.2 Wybór źródła sygnału wejściowego 
Uwaga: ♦ 

Jeśli nie zostanie wykryte źródło sygnału 

wejściowego, po naciśnięciu MENUwejściowego, po naciśnięciu MENU

przycisk menu z dostępnymi źródłami sygnału 

wejściowego zostanie wyświetlony na ekranie.

D-SUB

DVI HDMI 

Automatyczne 

wyszukiwanie

640 X480 60Hz

♦ Jeśli wybrany źródła sygnału wejściowego nie 

jest podłączony do monitora LCD lub jest 

wyłączony, wyświetlany jest komunikat o 

braku sygnału na ekranie.

Brak sygnału 

wejścia: D-SUB

1 wciśnij ŹRÓDŁO przycisk.wciśnij ŹRÓDŁO przycisk.wciśnij ŹRÓDŁO przycisk.

2 Naciśnij lub przycisk, aby wybrać źródło sygnału, a następnie 

wciśnij WCHODZIĆ przycisk.wciśnij WCHODZIĆ przycisk.wciśnij WCHODZIĆ przycisk.

Rozdział 3: Korzystanie z wyświetlacza LCD

MOC

F1 
F2 

F3 
F4

MUZYKA

2 

FILM

3

ZDJĘCIE

1

OBRACAĆ SIĘ

5

16: 9/4: 3

4

Wejdź do 

menu

NIEMY

POKAZ ŹRÓDŁOWYJŚCIE

6

OSD

8

POWIĘKSZENIE

7 9

BACKMUSIC

0

VOL

MOC przyciskMOC przycisk

MOC

F1 
F2 

F3 
F4

MUZYKA

2 

FILM

3

ZDJĘCIE

1

OBRACAĆ SIĘ

5

16: 9/4: 3

4

Wejdź do 

menu

NIEMY

POKAZ ŹRÓDŁOWYJŚCIE

6

OSD

8

POWIĘKSZENIE

7 9

BACKMUSIC

0

VOL

ŹRÓDŁO przyciskŹRÓDŁO przycisk
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Korzystanie z wyświetlacza LCD

3.3 Regulacja tom

Naciśnij lub Przycisk do regulacji głośności.

Uwaga: ♦ Po naciśnięciu przycisku lub Uwaga: ♦ Po naciśnięciu przycisku lub 

przycisk, pasek regulacji głośności jest 

automatycznie wyświetlany na ekranie.

2

Tom

♦ wciśnij NIEMY przycisk, aby wyciszyć ♦ wciśnij NIEMY przycisk, aby wyciszyć ♦ wciśnij NIEMY przycisk, aby wyciszyć ♦ wciśnij NIEMY przycisk, aby wyciszyć 

dźwięk.

MOC

F1 
F2 

F3 
F4

MUZYKA

2 

FILM

3

ZDJĘCIE

1

OBRACAĆ SIĘ

5

16: 9/4: 3

4

Wejdź do 

menu

NIEMY

POKAZ ŹRÓDŁOWYJŚCIE

6

OSD

8

POWIĘKSZENIE

7 9

BACKMUSIC

0

VOL

TOM guzikiTOM guziki
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Korzystanie z wyświetlacza LCD

3.4 Przygotowywanie czujnika IR (dla TX-42P tylko)

Przed użyciem zdalnego sterowania, czujnik IR muszą być prawidłowo ustawione. Czujnik podczerwieni znajduje się po prawej stronie w tylnej części ekranu, jak 

pokazano poniżej. Aby skonfigurować czujnik podczerwieni, wykonaj następujące czynności:

1 Usunięcie dwóch śrub mocujących z czujnika podczerwieni do monitora poluzować czujnik IR.

2 Odkręcić przewody od zacisku kablowego.

3 Przymocować czujnik podczerwieni w żądanym położeniu na wyświetlaczu przy użyciu magnesów umieszczonych na czujnik. Odwrócić kroki, aby 

przywrócić czujnik do swojej pierwotnej pozycji.

czujnik podczerwieni 

Magnesy
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4.1 Korzystanie z menu ekranowego

# menu nawigacji Panel sterowania Pilot

1 Wyświetlić ekran menu głównego.1 Wyświetlić ekran menu głównego.

Kolor

Ustawianie obrazu 

OSD Menu Sygnał 

źródła audio 

specjalne

640 X480 60Hz

wciśnij MENU przycisk.wciśnij MENU przycisk.wciśnij MENU przycisk.

2 Wejść do podmenu.2 Wejść do podmenu.

640 X480 60Hz

Zegar

Faza

H. Position

V. Position

Kolor

Ustawianie obrazu

Menu OSD źródła 

sygnału audio 

specjalne

640 X480 60Hz

Wyróżniona pozycja (żółta) wskazuje na element menu aktywnego.

1 wciśnij PLUS1 wciśnij PLUS1 wciśnij PLUS

lub MINUS przycisk, aby lub MINUS przycisk, aby lub MINUS przycisk, aby 

wybrać element menu 

głównego.

2 wciśnij MENU2 wciśnij MENU2 wciśnij MENU

aby wejść do 

podmenu.

1 Naciśnij lub 1 Naciśnij lub 

przycisk, aby wybrać 

element menu głównego.

2 wciśnij WCHODZIĆ2 wciśnij WCHODZIĆ2 wciśnij WCHODZIĆ

aby wejść do 

podmenu.

3 Dostosuj ustawienia.3 Dostosuj ustawienia.

Podświetlony element wskazuje aktywny podmenu. Na przykład:

8

Zegar

Faza

H. Position

V. Position

640 X480 60Hz640 X480 60Hz

Zegar

Faza

H. Position

V. Position

1 wciśnij PLUS1 wciśnij PLUS1 wciśnij PLUS

lub MINUS przycisk, aby lub MINUS przycisk, aby lub MINUS przycisk, aby 

wybrać pozycję 

podmenu.

2 wciśnij MENU2 wciśnij MENU2 wciśnij MENU

aby wejść w tryb 

regulacji.

3 wciśnij PLUS3 wciśnij PLUS3 wciśnij PLUS

lub MINUS przycisk, aby lub MINUS przycisk, aby lub MINUS przycisk, aby 

wyregulować ustawienia.

1 Naciśnij lub 1 Naciśnij lub 

przycisk, aby wybrać 

pozycję podmenu.

2 wciśnij WCHODZIĆ2 wciśnij WCHODZIĆ2 wciśnij WCHODZIĆ

aby wejść w tryb 

regulacji.

3 Naciśnij lub 3 Naciśnij lub 

przycisk, aby wyregulować 

ustawienia.

4 Wyjście z podmenu. 4 Wyjście z podmenu. 

wciśnij AUTOMATYCZNYwciśnij AUTOMATYCZNY

przycisk.

wciśnij WYJŚCIEwciśnij WYJŚCIE

przycisk.

ROZDZIAŁ 4: ON menu ekranowym
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ON menu ekranowym

# menu nawigacji Panel sterowania Pilot

5 Zamknij okno OSD. 5 Zamknij okno OSD. 

wciśnij AUTOMATYCZNYwciśnij AUTOMATYCZNY

przycisk wielokrotnie, jeśli to 

konieczne.

wciśnij WYJŚCIEwciśnij WYJŚCIE

przycisk wielokrotnie, jeśli to 

konieczne.

Gdy ustawienia zostaną zmodyfikowane, wszystkie zmiany są zapisywane, gdy użytkownik wykonuje następujące czynności:

• Wpływy do innego menu.

• Wyjście z menu OSD.

• Czeka na menu OSD.

Uwaga: ♦ Dostępność niektórych elementów menu zależy od sygnału źródłowego.Uwaga: ♦ Dostępność niektórych elementów menu zależy od sygnału źródłowego.
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ON menu ekranowym

4.2 Menu OSD Drzewo

Kolor

Ustawianie obrazu 

OSD Menu Sygnał 

źródła audio 

specjalne

640 X480 60Hz

1 

2 

3 

4 

5 

6

Menu główne podmenu Uwagi

1. Kolor • Kontrast

• Jasność

• Regulacja koloru

• Color Temp

Patrz strona 33.

Ustawienie 2. Obraz • Zegar

• Faza

• Ostrość (dla TX-32P tylko)

• H. Position

• V. Position

Patrz strona 33.

3. Menu OSD • OSD H. Poz.

• Ekranowego V. Poz.

• Zegar OSD

• Język

• ANTI Burn in

Patrz strona 36.

4. Źródło sygnału • D-SUB

• DVI

• HDMI

• Wyszukiwanie automatyczne

Patrz strona 37.

5. audio • Tom

• Wycisz

Patrz strona 37.

6. Specjalny • Proporcje obrazu

• reset

• Auto

• Monitor Id

Patrz strona 38.

Uwaga: ♦ Dostępność niektórych elementów menu zależy od sygnału źródłowego.Uwaga: ♦ Dostępność niektórych elementów menu zależy od sygnału źródłowego.
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5,1 Kolor

Dostosowuje ustawienia kolorów na wyświetlaczu LCD.

Kolor

Ustawianie obrazu 

OSD Menu Sygnał 

źródła audio 

specjalne

640 X480 60Hz

37

Kontrast

Jasność Color 

Adjust Color 

Temp

640 X480 60Hz

1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

panel lub pilot aby wywołać okno OSD.

2 Wybierz Kolor, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Kolor, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Kolor, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Kolor, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Kolor, Następnie nacisnąć MENU

Przycisk na panelu sterowania lub 

WCHODZIĆ przycisk na pilocie.WCHODZIĆ przycisk na pilocie.

3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panel sterowania lub / Przycisk na 

Pilot zdalnego sterowania, aby wybrać opcję.

4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby 

wejść w tryb regulacji.

Pozycja Funkcjonować Operacja Zasięg

Kontrast Regulacja kontrastu wyświetlacza.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

pierwotne ustawienie Ustawienie wysokiej niskim poziomie

Jasność Regulacja jasności wyświetlacza.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

pierwotne ustawienie Ustawienie wysokiej niskim poziomie

ROZDZIAŁ 5: Regulowanie wyświetlacza LCD
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REGULACJA wyświetlaczu LCD

Pozycja Funkcjonować Operacja Zasięg

Regulacja koloru

Reguluje barwę wyświetlacza (R / G / 

B).

Uwaga: Dostępne tylko wtedy, gdy Temp parametr jest Uwaga: Dostępne tylko wtedy, gdy Temp parametr jest Uwaga: Dostępne tylko wtedy, gdy Temp parametr jest Uwaga: Dostępne tylko wtedy, gdy Temp parametr jest 

ustawiony na UŻYTKOWNIK.ustawiony na UŻYTKOWNIK.

za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk 

na panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby wybrać Czerwony przycisk na pilocie, aby wybrać Czerwony 

zielony, lub Niebieski.zielony, lub Niebieski.zielony, lub Niebieski.

b) wciśnij MENU Przycisk na b) wciśnij MENU Przycisk na b) wciśnij MENU Przycisk na b) wciśnij MENU Przycisk na 

panel sterowania lub WCHODZIĆpanel sterowania lub WCHODZIĆ

przycisk na pilocie.

do) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk do) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk do) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk do) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk 

na panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

Temp 

Regulacja temperatury barwowej wyświetlacza.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby wybrać 

ustawienie.

Dla TX-32P:

9300 

6500 

5800 

sRGB 

USER

Dla TX-42P:

11500k 

9300K 

6500K 

sRGB 

USER
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Otoczenie 5,2 Obrazek

Dostosowuje ustawienia obrazu na wyświetlaczu LCD.

Kolor

Ustawianie obrazu

Menu OSD źródła 

sygnału audio 

specjalne

640 X480 60Hz

8

Zegar

Faza

H. Position

V. Position

640 X480 60Hz

1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

panel lub pilot aby wywołać okno OSD.

2 Wybierz Ustawianie obrazu, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Ustawianie obrazu, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Ustawianie obrazu, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Ustawianie obrazu, Następnie nacisnąć 

MENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆMENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆMENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆ

przycisk na pilocie.

3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panel sterowania lub / Przycisk na 

Pilot zdalnego sterowania, aby wybrać opcję.

4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby 

wejść w tryb regulacji.

Pozycja Funkcjonować Operacja Zasięg

Zegar 

Regulacja czasu zegara wewnętrznego.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

Faza 

Regulacja fazy częstotliwości na wyświetlaczu.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

Ostrość

Reguluje ostrość obrazu wyświetlacza.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla TX-32P.Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla TX-32P.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 4

H. Position 

Reguluje obrazu wzdłuż osi 

poziomej.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

V. Position 

Reguluje obrazu wzdłuż osi 

pionowej.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100
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5.3 Menu OSD

Regulacja parametrów menu OSD.

Ustawienie koloru 

obrazu

Menu OSD

Źródło sygnału 

audio specjalne

640 X480 60Hz

50

OSD H. Poz.

Ekranowego V. 

Poz. Timer OSD 

Język ANTI Burn 

in

640 X480 60Hz

1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

panel lub pilot aby wywołać okno OSD.

2 Wybierz Menu OSD, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Menu OSD, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Menu OSD, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Menu OSD, Następnie nacisnąć 

MENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆMENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆMENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆ

przycisk na pilocie.

3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panel sterowania lub / Przycisk na 

Pilot zdalnego sterowania, aby wybrać opcję.

4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby 

wejść w tryb regulacji.

Pozycja Funkcjonować Operacja Zasięg

OSD H. Poz. Przesuwa położenie OSD

menu poziomo.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

Ekranowego V. Poz. Przesuwa położenie OSD

menu w pionie.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

0 do 100

timer OSD

Zmienia ustawienia timera menu OSD, gdzie 

wybrany dla tego ustawienia ilość jest równa 

liczbie sekund menu ekranowe wyświetlane jest 

przed nim zamyka się automatycznie (w 

przypadku wybrania 0 menu OSD nie zamknie się 

automatycznie).

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

Dla TX-32P:

0 do 30

Dla TX-42P:

0 do 100

Język Wybiera język menu OSD.

za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk za) wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk 

na panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby wybrać żądany 

język.

b) wciśnij MENU Przycisk na b) wciśnij MENU Przycisk na b) wciśnij MENU Przycisk na b) wciśnij MENU Przycisk na 

panel sterowania lub WCHODZIĆpanel sterowania lub WCHODZIĆ

przycisk na pilocie, aby potwierdzić.

Angielski 

Francuski 

Niemiecki 

Hiszpański 

Chiński 

tradycyjny 

Chiński 

uproszczony 

Japoński

ANTI Burn in

Wyzwala wygaszacz ekranu ( ON / OFF). Jeśli Wyzwala wygaszacz ekranu ( ON / OFF). Jeśli Wyzwala wygaszacz ekranu ( ON / OFF). Jeśli 

jest ustawiony na NA Następnie biały prostokąt jest ustawiony na NA Następnie biały prostokąt jest ustawiony na NA Następnie biały prostokąt 

automatyczne przejście na ekranie, i będą 

następnie za pomocą czarnego prostokąta.

wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu 

sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na 

pilocie, aby wybrać ustawienie.

POZA
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5.4 Źródło sygnału

Reguluje wejście sygnału wyświetlacza.

Barwa Ustawienia 

OSD Menu

Źródło sygnału

specjalna 

audio

640 X480 60Hz

D-SUB

DVI HDMI 

Automatyczne 

wyszukiwanie

640 X480 60Hz

1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

panel lub pilot aby wywołać okno OSD.

2 Wybierz Sygnał źródłowy, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Sygnał źródłowy, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Sygnał źródłowy, Następnie nacisnąć 2 Wybierz Sygnał źródłowy, Następnie nacisnąć 

MENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆMENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆMENU Przycisk na panelu sterowania lub WCHODZIĆ

przycisk na pilocie.

3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ przycisk 

panel sterowania lub / przycisk 

na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać opcję.

4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby 

potwierdzić wybór.

5.5 audio

Regulacja ustawień dźwięku.

Barwa Ustawienia 

OSD Menu Sygnał 

źródłowy

Audio

Specjalny

640 X480 60Hz

2

Tom

Niemy

640 X480 60Hz

1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

panel lub pilot aby wywołać okno OSD.

2 Wybierz Audio, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Audio, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Audio, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Audio, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Audio, Następnie nacisnąć MENU

Przycisk na panelu sterowania lub 

WCHODZIĆ przycisk na pilocie.WCHODZIĆ przycisk na pilocie.

3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panel sterowania lub / Przycisk na 

Pilot zdalnego sterowania, aby wybrać opcję.

4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby 

wejść w tryb regulacji.

Pozycja Funkcjonować Operacja Zasięg

Tom Regulacja głośności.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

Dla TX-32P:

0 do 16

Dla TX-42P:

0 20

Niemy Wyłączyć lub włączyć dźwięk.

wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu 

sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na 

pilocie, aby wybrać ustawienie.

ON 

OFF
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5.6 specjalne

Wyznacza parametry ekranu.

Sygnał Barwa 

Ustawienie menu 

OSD źródła 

dźwięku

Specjalny

640 X480 60Hz

NA

Proporcje obrazu

Zresetować Auto 

ID monitora

640 X480 60Hz

1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 1 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

panel lub pilot aby wywołać okno OSD.

2 Wybierz Specjalny, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Specjalny, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Specjalny, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Specjalny, Następnie nacisnąć MENU2 Wybierz Specjalny, Następnie nacisnąć MENU

Przycisk na panelu sterowania lub 

WCHODZIĆ przycisk na pilocie.WCHODZIĆ przycisk na pilocie.

3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 3 wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panel sterowania lub / Przycisk na 

Pilot zdalnego sterowania, aby wybrać opcję.

4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 4 wciśnij MENU Przycisk w sprawie kontroli 

Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby Panel lub WCHODZIĆ przycisk na pilocie, aby 

wejść w tryb regulacji.

Pozycja Funkcjonować Operacja Zasięg

Proporcje obrazu

Reguluje proporcje wyświetlania w 

następujący sposób:

- POZA: Oryginalny rozmiar.POZA: Oryginalny rozmiar.

- NA: Pełny ekran.NA: Pełny ekran.

wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu 

sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na 

pilocie, aby wybrać ustawienie.

ON 

OFF

Nastawić 

Przywraca wyświetlanie do ustawień 

fabrycznych.

wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu 

sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na 

pilocie.

N / A

Automatyczny

Automatycznie ustawia się w pozycji poziomej, 

pionowe położenie, częstotliwości i fazy dla 

źródła VGA.

wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu wciśnij MENU Przycisk na panelu 

sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na sterowania lub WCHODZIĆ przycisk na 

pilocie.

N / A

Monitor Id 

Ustawia unikalny numer 2-cyfrowy na 

wyświetlaczu.

wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na wciśnij MNIEJ WIĘCEJ Przycisk na 

panelu sterowania lub / 

przycisk na pilocie, aby ustawić 

wartość.

Dla TX-32P:

0 do 16

Dla TX-42P:

0 60
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6.1 Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze Przyczyna Rozwiązanie

Z zakresu wejść: 

HDMI

Rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania 

karty graficznej komputera jest zbyt wysoka.

• Zmienić rozdzielczość lub częstotliwość 

odświeżania karty graficznej.

Brak sygnału 

wejścia: D-SUB

Wyświetlacz LCD nie wykrywa sygnału 

źródłowego.

• Sprawdź, czy źródłem sygnału jest 

włączony.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest 

prawidłowo podłączony.

• Sprawdź, czy któryś z wtyków wewnątrz złącza 

kablowego jest skręcony lub złamany.

6.2 Obsługiwane rozdzielczości

Rozdzielczość VGA:

Rozkład Częstotliwość odświeżania (Hz) 

Częstotliwość 

pozioma (kHz) 

Częstotliwość pikseli 

(MHz) 

Typ Standardowy

640x480 

60 31,5 25,175 standard przemysłowy

75 37,5 31,5 VESA standard

800x600

60 37,9 40 Wytyczne VESA

72 48,1 50 VESA standard

75 46,9 49,5 VESA standard

1024x768

60 48,4 65 Wytyczne VESA

70 56,5 75 VESA standard

75 60 78,75 VESA standard

1280x768 60 47,4 68,25

1280x1024 60 64 108

1360x768 60 47,8 85,5

1440x900 

60 55,9 106,5

75 70,6 136,75

1920x1080 60 67,5 148,5

Rozdział 6: Załącznik
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Rozdzielczość DVI:

Rozkład Częstotliwość odświeżania (Hz) 

Częstotliwość 

pozioma (kHz) 

Częstotliwość pikseli 

(MHz) 

Typ Standardowy

640x480 

60 31,5 25,175 standard przemysłowy

75 37,5 31,5

1280x1024 60 64 108

1920x1080 60 67,5 148,5

Rozdzielczość HDMI:

Rozkład Częstotliwość odświeżania (Hz) 

Częstotliwość 

pozioma (kHz) 

Częstotliwość pikseli 

(MHz) 

Typ Standardowy

1920x1080 60 67,5 148,5

Ogólne wytyczne:

• Jakość tekstu PC jest optymalna w trybie HD 1080 (1920x1080, 60 Hz).

• Twój ekran komputera może wyglądać inaczej w zależności od producenta (i konkretnej wersji systemu Windows).

• Sprawdź swój komputer książkę instrukcji Informacje na temat podłączania komputera do wyświetlacza.

• Kiedy poziome sygnały synchroniczne wydają nieregularny w trybie RGB, sprawdź Power PC tryb oszczędzania lub połączeń kablowych.

• Tabela ustawień wyświetlania jest zgodna ze standardami IBM / VESA oraz oparte na wejściu analogowym.

• Tryb wsparcie DVI jest traktowane tak samo w trybie wsparcia PC.

• Najlepszy moment na częstotliwości pionowej w każdym trybie wynosi 60Hz.
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6.3 Czyszczenie

Ostrożność podczas korzystania z ekranu

• Nie przynieść rąk, twarzy lub przedmiotów w pobliżu otworów wentylacyjnych wyświetlacza. W górnej części ekranu zwykle gorący z powodu bardzo 

wysokiej temperatury powietrza uchodzącego przez otwory wentylacyjne. Oparzenia lub zranienia może wystąpić, jeśli jakieś części ciała, gdy jest zbyt 

blisko. Umieszczenie jakiegokolwiek przedmiotu w pobliżu górnej części wyświetlacza może również spowodować uszkodzenie związane ciepła do 

obiektu, jak i samego wyświetlacza.

• Należy odłączyć wszystkie kable przed przejściem wyświetlacz. Przesunięcie monitora z przewodów dołączonych może spowodować ich uszkodzenie, a zatem 

spowodować pożar lub porażenie prądem.

• Odłączenia wtyczki z gniazdka elektrycznego ze względów bezpieczeństwa, przed wykonaniem jakiejkolwiek procedury czyszczenia lub 

konserwacji.

Panel przedni Instrukcja czyszczenia

• Przednia wyświetlacza została poddana specjalnej obróbce. Wycierania powierzchni delikatnie za pomocą ściereczki lub miękkiej, gładkiej szmatki.

• Jeżeli powierzchnia staje się brudna, moczyć miękkiej, gładkiej ściereczki łagodnym detergentem. Załamują tkaniny w celu usunięcia nadmiaru płynu. Przetrzyj powierzchnię 

wyświetlacza, aby usunąć brud. Następnie za pomocą suchej szmatki tego samego typu do wyschnięcia.

• Nie rysuj lub uderzyć powierzchnię panelu z palcami lub twardymi przedmiotami wszelkiego rodzaju.

• Nie należy używać substancji lotnych, takich jak spraye, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki.

Instrukcje szafka czyszczące

• Jeśli obudowa zabrudzi, przetrzyj obudowę miękką, suchą szmatką.

• Jeśli obudowa jest bardzo brudna, moczyć niestrzępiącą się szmatkę w roztworze łagodnego detergentu. Wycisnąć ściereczkę, aby usunąć jak najwięcej wilgoci, 

jak to możliwe. Przetrzyj obudowę. Użyj innego suchej szmatki, dopóki powierzchnia jest sucha.

• Nie dopuszczać żadnego detergentu do stykania się z powierzchnią wyświetlacza. Jeśli woda lub wilgoci do wnętrza urządzenia, problemów 

eksploatacyjnych, może to spowodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.

• Nie rysuj lub uderzyć obudowę palcami lub twardymi przedmiotami wszelkiego rodzaju.

• Nie należy używać substancji lotnych, takich jak spraye, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki na szafce.

• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wykonanych z gumy lub PCV w pobliżu gabinetu przez dłuższy okres czasu.
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6.4 Rozwiązywanie problemów

Objaw Możliwa przyczyna Zaradzić

Nie jest wyświetlany obraz • Główny wyłącznik zasilania na stronie 

wyświetlacza nie jest włączony.

• Wybrane wejście nie ma 

połączenia.

• Wyświetlacz jest w trybie gotowości.

1 Podłącz kabel zasilania.1 Podłącz kabel zasilania.

2 Upewnij się, że Główne zasilanie2 Upewnij się, że Główne zasilanie2 Upewnij się, że Główne zasilanie

przełącznik jest włączony.

3 Podłącz kabel sygnałowy do 3 Podłącz kabel sygnałowy do 

wyświetlacz.

Zakłócenia wyświetlane na 

Wyświetlacz lub szum akustyczny spowodowany przez otaczający elektryczne urządzeń lub świetlówki. 

Przesunąć ekran do innej lokalizacji, aby zobaczyć 

jest ingerencja jest zmniejszona.

Kolor jest nieprawidłowy Kabel sygnałowy nie jest podłączony prawidłowo. Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo 

podłączony do dolnej części wyświetlacza.

Obraz jest zniekształcony z 

nieprawidłowych wzorców 

• Kabel sygnałowy nie jest podłączony prawidłowo.

• Sygnał wejściowy jest poza możliwości 

wyświetlacza.

• Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo 

podłączony.

• Sprawdź źródło sygnału wideo, aby 

zobaczyć, czy to jest poza zakresem 

wyświetlacza. Proszę sprawdzić swoje 

dane z sekcji specyfikacji tego 

wyświetlacza.

Słychać dźwięk, ale nie ma obrazu Nieprawidłowo podłączone źródło sygnału 

kabel. 

Upewnij się, że oba wejścia video i 

dźwięku są prawidłowo podłączone.

Widać obraz, ale nie słychać dźwięku • Nieprawidłowo podłączony kabel sygnałowy 

źródło.

• Głośność jest przez całą drogę w dół.

• MUTE funkcja jest włączona.• MUTE funkcja jest włączona.

• Nie głośnik zewnętrzny podłączony.

• Upewnij się, że oba wejścia dźwięku i 

wideo są prawidłowo podłączone.

• Naciśnij lub Przycisk na 

Pilot zdalnego sterowania, aby usłyszeć dźwięk.

• Włączyć NIEMY działać się przy użyciu NIEMY• Włączyć NIEMY działać się przy użyciu NIEMY• Włączyć NIEMY działać się przy użyciu NIEMY• Włączyć NIEMY działać się przy użyciu NIEMY

przycisk na pilocie.

• Podłączyć zewnętrzne głośniki i ustawić 

głośność na odpowiednim poziomie.

Niektóre elementy obrazu nie świecą Niektóre piksele wyświetlacza nie może się włączyć. Ekran ten jest produkowany z 

wykorzystaniem niezwykle precyzyjnej 

technologii: jednak czasami niektóre piksele 

wyświetlacza nie może wyświetlić. To nie jest 

usterka.

Po obrazy są nadal widoczne na wyświetlaczu 

po wyświetlacz jest wyłączony. (Przykładami 

nieruchomych obrazów mogą być logo, gry 

wideo, obrazy komputerowe, oraz obrazy 

wyświetlane w formacie 4: 3 tryb normalny)

A jeszcze obraz jest wyświetlany przez nadmierne 

dłuższy okres czasu. 

Nie dopuścić nieruchomy obraz ma być wyświetlany 

przez dłuższy okres czasu, ponieważ może to 

spowodować jego utrwalenie obrazu pozostanie na 

wyświetlaczu.
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6.5 Transport wyświetlacza LCD

Do transportu wyświetlacza LCD do naprawy lub wysyłki, należy umieścić wyświetlacz w oryginalnym opakowaniu kartonowym pudełku.

1 Umieść wszystkie akcesoria w pudełku (jeśli to konieczne). 1 Umieść wszystkie akcesoria w pudełku (jeśli to konieczne). 

2 Umieść dolną poduszkę piany (A) wewnątrz pudełka.2 Umieść dolną poduszkę piany (A) wewnątrz pudełka.

3 Umieścić monitora wewnątrz dołączonego torby ochronnej (c).3 Umieścić monitora wewnątrz dołączonego torby ochronnej (c).

4 Umieścić wyświetlacz LCD w dół w polu.4 Umieścić wyświetlacz LCD w dół w polu.

5 Umieścić górną poduszkę z pianki (B) w górnej części wyświetlacza LCD.5 Umieścić górną poduszkę z pianki (B) w górnej części wyświetlacza LCD.

6 Umieścić Dodatki na wyznaczonym obszarze (jeśli to konieczne).6 Umieścić Dodatki na wyznaczonym obszarze (jeśli to konieczne).

za

TX-32P TX-42P

b

do
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ROZDZIAŁ 7: DANE TECHNICZNE

7.1 Pokaż Specyfikacji

TX-32P TX-42P

Płyta panel Type Podświetlany diodami LED TFT LCD (VA Technology) Podświetlany diodami LED TFT LCD (VA Technology)

panel Rozmiar 31.5” 42,0”

Max. Rozkład FHD 1920 x 1080 FHD 1920 x 1080

Plamka 0,364 mm 0,485 mm

Jasność 500 cd / m 2 500 cd / m 2 500 cd / m 2500 cd / m 2

Współczynnik kontrastu 3000: 1 4000: 1

Kąt widzenia (w / v) 178 ° C / 178 ° 178 ° C / 178 °

Kolorowy wyświetlacz 16.7M 16.7M

Czas odpowiedzi 5 ms 5 ms

Częstotliwość (H / V), H Częst. 30 kHz 80 kHz 30 kHz 80 kHz

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

Wkład DisplayPort x 1 x 1

HDMI 1,4 x 1 1,4 x 1

DVI 29-stykowe złącze DVI-I 29-stykowe złącze DVI-I 

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

Kontrola zewnętrzna 232 W 9-pin D-Sub 9-pin D-Sub

Audio Audio In / Out Stereo audio jack (3,5 mm) x 1 Stereo audio jack (3,5 mm) x 1

Głośniki wewnętrzne 10W x 2 10W x 2

Ekran dotykowy Technologia pojemnościowy rzutowa pojemnościowy rzutowa

Dokładność pozycjonowania ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Interfejs panelu USB (typ A) USB (typ A)

Jednym dotknięciem Plug & Play Windows CE / XP

Android (Kernel 3.8 w górę) Linux 

(jądro 3.8 w górę) Mac10.6 górę

Windows CE / XP Android (Kernel 

3.8 w górę) Linux (jądro 3.8 w górę) 

Mac10.6 górę

Multi-touch Plug & Play Okna 8.7.10 Android (Kernel 3.8 w 

górę) Linux (jądro 3.8 w górę)

Okna 8.7.10 Android (Kernel 3.8 w 

górę) Linux (jądro 3.8 w górę)

Multi-touch support poprzez sterownik Mac10.7 ~ Mac10.13 z UPDD kierowcy 

(UPDD_06_00_376) 

Mac10.7 ~ Mac10.13 z UPDD kierowcy 

(UPDD_06_00_376)

Moc Zasilacz Wewnętrzny Wewnętrzny

Wymagania dotyczące zasilania AC 100-240 V, 50/60 Hz AC 100-240 V, 50/60 Hz

On Mode 40.81W (On) 67.5W (On)

Tryb czuwania <2W <2W

Tryb wyłączenia <1W <1W

Szkło Grubość 3,0 mm (0,12” ), 4,0 mm (0,16” ),

Prędkość przesyłu danych > 85% > 85%

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 20% -80% (bez kondensacji) 20% -80% (bez kondensacji)

Warunki przechowywania Temperatura -20 ° C-60 ° C (4 ° F-140 ° F) - 20 ° C-60 ° C (4 ° F-140 ° F)

Wilgotność 20% -80% (bez kondensacji) 20% -80% (bez kondensacji)

Montowanie VESA FPMPMI Tak (400 x 200 mm) Tak (400 x 400 mm)

Bezpieczeństwo Kensington Security Slot tak tak

wymiary Produkt w / o podstawa 

(szerokość x wysokość x D)

750,2 x 466,8 x 69,6 mm (29,5” x 

18.4” x 2,7” ),

978,5 x 578,2 x 82,1 mm (38,5” 

x 22.8” x 3,2” )

Opakowanie 

(szerokość x wysokość x D)

880,0 x 590,0 x 220,0 mm (34,6” x 

23.2” x 8,7” ),

1102,0 x 696,0 x 216,0 mm (43,4” x 

27.4” x 8,5” ),

Waga Produkt w / o podstawa 12,5 kg (27,6 funta) 24,5 kg (54,0 funta)

Opakowania 14,5 kg (32,0 funta) 28,0 kg (61,7 funta)

Uwaga: ♦ Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.Uwaga: ♦ Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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7.2 Wymiary wyswietlacza

7.2.1 TX-32P Wymiary

700,4 (wymiar pracy)
23,8 

32,6

69,6

462 143143

23,8

400 174174

(M6xL10) x4

750,2 (wymiar zarys)

374 374

7.2.2 TX-42P Wymiary

400289,7 289,7

258,7 462 258,7

982,3 (wymiar zarys)

932,2 (wymiar pracy)

23,6

23,6

34.7

71,7

(M6XL10) x4

AG Neovo

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

Copyright © 2018 AG Neovo. Wszelkie prawa zastrzeżone. TX3P00 / TX4P00_UM_V012
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