
Návod na použitie monitora

1. Neodstraňujte skrutky alebo kryt prístroja aby nedošlo k kontaktu s nebezpečným       
    napätím alebo úrazu el. prúdom. Nepokúšajte sa sami opravovať alebo vykonávať od-
    bornú údržbu monitora. Všetky servisné práce prenechajte odborne kvalifikovanému  
    personálu.
2. Napájacia časť:
    Monitor bol navrhnutý pre použitie v sietiach od 100V do 240V striedavého napätia.
3. Moniotr je vybavený zástrčkou s trojvodičovým zapojením s uzemnením (zástrčka má
    zemniaci kolík).Túto zástrčku je možné zapojiť do sieťovej zasuvky s uzemnením. Toto je
    predpísané bezpečné zapojenie. Ak nemôžete zapojiť zástrčku do zásuvky, obráťte sa
    na odborného pracovníka (elektrikára) aby zásuvku vymenil.
4. Na sieťovej šnúre nenechávajte žiadne predmety. Neumiestňujte zariadenie tam, kde cez
    šnúru môžu prechádzať osoby.
5. Nikdy nevkladajte akékoľvek predmety do otvorov krytu, pretože by sa mohli dostať do 
    kontaktu s nebezpečným  napätím, alebo spôsobiť skrat, alebo požiar.
6. Nikdy nelejte na monitor (kryt) žiadnu tekutinu.
7. Pre zníženie únavy očí nikdy neumiestňujte monitor v smere slnečného žiarenia alebo 
    silného osvetlenia.
8. Nepoužívajte monitor v podmienkach nespĺňajúcich teplotný rozsah a vlhkosť vzduchu
    (viď technické data).
9.  Pre správnu činnosť umožnite monitoru dostatočné vetranie.
10. Chráňte monitor pred silnými megnetickými poliami, ktoré sú vytvárané transformátormi, 
      motormi, ventilátormi alebo inými zariadeniami.
      Ak dôjde k porušeniu „farebnosti“ monitora vplyvom zariadení generujúcich magnetické 
      polia , vypnite monitor aspoň na 15 minút. Demagnetizačné obvody monitora odstránia
      porušenie „farebnosti“ .
11. Neodstraňujte monitor z jeho podstavca pokiať je zapnutý lebo to môže spôsobiť 
      porušenie „farebnosti“. Ak sa to stane postupujte podľa bodu 10.
12. Ak monitor nepracuje správne, vypnite vypínač a vytiahnite sieťovú šnúru.
13. Ak sa použije nesprávne napätie, ochranný obvod vypne monitor (LED nesvieti).
      Ak sa to stane , vypnite monitor aspoň na 30 sekúnd před ďalším zapnutím.
14. Pre pripojenie do siete musí byť zásuvka inštalovaná blízko zariadenia a musí byť ľahko 
      prístupná.

Zapojenie signálového kábla a sieťovej šnúry.
1. Zastrčte signálny kábel s 15 pinovým D-SUB alebo DVI konektorom do video konektora VGA    
karty, ktorý je umiestnený na zadnej časti počítača. Dotiahnite dve skrutky na konektore.
2. Zapojte sieťový kábel do sieťovej zásuvky alebo do zásuvky na skrinke počítača (v prípade 
predlžovacej sieť. šnúry).


