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 Преди да започнете да използвате този монитор, прочетете внимателно този 
наръчник. Запазете този наръчник за бъдещи справки. 
..............................................................................................................................................................  

 
Забележки:  
 
1. Изменения или модификации, които не са специално одобрени от лицето, 

отговорно за съответствието на този уред, лишават потребителя от правото да го 
използва. 

2. Екранирани интерфейсен кабел и захранващ променливотоков кабел, ако има 
такива, трябва да се използват, за да се изпълнят нормите за вредни излъчвания. 

3. Производителят не е отговорен за каквито и да са радио и телевизионни смущения, 
причинени от непозволена модификация на този уред. За отстраняването на такива 
смущения е отговорен ползвателят. 

 
 Внимание: 
 За да се предотврати удар от електрически ток, не излагайте монитора на дъжд или 
влага. Вътре в монитора има опасно високо напрежение. Не отваряйте кутията. За 
техническо обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА 
Опаковката на продукта трябва да съдържа следните неща: 
1. Цветен монитор 
2. Наръчник на потребителя 
3. Захранващ кабел 
4. Въртяща се основа. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

• Не използвайте монитора близо до вода, например близо до вана, леген, 
кухненска мивка, корито за пране, плувен басейн или в мокър сутерен. 

• Не поставяйте монитора на нестабилни количка, стойка или маса. Ако мониторът 
падне, той може да нарани някого и да настъпят сериозни повреди на уреда. 
Изполвайте само подвижна маса или стойка, препоръчвани от производителя или 
продавани с монитора. Ако монтирате монитора на стена или полица, използвайте 
принадлежностите за монтиране на производителя и спазвайте указанията за 
монтиране. 

• Прорезите и отворите на задната и долната страна на кутията за предназначени 
за охлаждане. За да се осигури надеждна работа на монитора и предпазването му 
от прегряване, уверете се, че тези отвори не са блокирани и покрити. Не 
поставяйте монитора близо или върху легло, диван, килим или други подобни 
повърхности. Не поставяйте монитора близо до отоплителни радиатори и други 
подобни тела. Не поставяйте монитора в шкаф за книги или бюфет, без да е 
осигурена добра вентилация. 

• Мониторът трябва да работи с източника на захранване, отбелязан на етикета. Ако 
не сте сигурни какво е вашено електрозахранване, консултирайте се с продавача 
или с местната електическа компания. 

• Мониторът е снабден с шуко щепсел и се свързва към шуко контакт...... 
• Изваждайте щепсела на уреда от контакта при светкавични бури или когато няма 

да се използва дълго време. Това ще защити монитора от повреди при възникнали 
пренапрежения. 

• Не претоварвайте захранващите разклонители и удължителни кабели. 
Претоварването може да причини пожар или удар от електрически ток. 

• Не пъхайте никакви предмети в отворите и прорезите на кутията.Това може да 
причини късо съединение и да предизвика пожар или удар от електрически ток. 
Никога не разливайте течности върху монитора. 

• Не се опитвайте да извършвате сами техническо обслужване на монитора. 
Отварянето или отстраняването на капака може да ви изложи на опасни 
напрежения и други рискове. При необходимост от техническо обслужване, се 
обръщайте към квалифициран персонал. 

• ............................................................................................................................................. 
• Стенният електрически контакт трябва да е разположен близо да уреда и да е 

лесно достъпен. 
• Внимание: Откачвайте захранващия кабел, за да прекъснете захранването на 

монитора. 
 
.............................................................................................................................................................. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
CRT 43.2 cm (17”), 900  отклонение, 29 mm шийка, 

0.27 mm точка при неярък екран 
Видим размер на изображението 40.6 cm (16”), диагонал 
Цвят на дисплея Неограничен брой цветове 
Входен сигнал 

• Видео 
• Синхронизация 

Аналогов вход. 
• Аналогов R, G, B 0.7 Vpp положитителен/75 ома 
• Хоризонтална синхр.: Положителна/ Отрицателна 
• Вертикална синхр.: Положителна/ Отрицателна  

Синхронизация 
• Хоризонтална 
• Вертикална 

 
От 30 kHz  до 72 kHz автоматична 
От 50 Hz  до 160 Hz автоматична 

Максимална резолюция 1280 Х 1024 
Video Dot Rate 110 MHz 
Фабрично нагласени настройки 6 
Нагласени от ползвателя настройки 8 
Несходимост 
• В центъра 
• В ъглите 

 
0.3 mm максимум 
0.4 mm максимум 

Захранване Превключваемо захранване с променлив ток от 100V 
до 240V, 50 Hz/60 Hz  

Работна температура От 00 С до 40 С           
Работна влажност От 10% до 85%, относителна, некондензирана 
Маса 15.5 kg (нетно) 
Размери 
• Монитор и основа 

 
410 mm (широчина)  х 402 mm (височина) х 420 mm 
(дълбочина) 

Сигнален кабел 15-пинов мини  
Външни органи за управление 
Превключвател 

 
• Бутон тип „совалка” 
• Превключвател за захранването 

Функции (на екранния дисплей) • Контраст 
• Яркост 
• Хоризонтално центриране 
• Хоризонтален размер 
• Вертикално центриране 
• Вертикален размер 
• Увеличаване на размера (Zoom) 
• Отстраняване на изкривявания тип „възглавница” 
• Отстраняване на трапецовидни изкривявания 
• Pin-баланс 
• Отстраняване на паралелограмни изкривявания 
• Въртене на картината 
• 6500 0  К  
• Цвят, определен от потребителя 
• 9300 0  К 
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• Размагнитване 
• Намаляване на ефекта „моаре” 
• Recall 
• Изход 
• Избор на езика 

Plug & Play DDC1/2 B 
EPA ENERGY STAR  
При включено състояние 
При изключено състояние 

 
По-малка или равна на 75 W 
По-малка или равна на 5 W 
 

Консумирана мощност 75 W Максимум 
Предварително нагласен размер на 
десплея 

310 mm х 230 mm  

Съответствие с нормативни   
изисквания 

 
UL, CSA, FCC, FDA, CE 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В – ТАБЛИЦА С ФАБРИЧНО НАГЛАСЕНИТЕ НАСТРОЙКИ 
 

 
СТАНДАРТ 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

ЧЕСТОТА НА 
ХОРИЗОНТАЛНАТА 

РАЗВИВКА 

ЧЕСТОТА НА 
ВЕРТИКАЛНАТА 
РАЗВИВКА 

IBM 720 X 400 31.5 KHz 70 Hz 
VGA 640 X 480 31.5 KHz 60 Hz 

VESA/85 640 X 480 43.3 KHz 85 Hz 
VESA/85 800 X 600 53.7 KHz 85 Hz 
VESA/85 1024 X 768 68.7 KHz 85 Hz 
VESA/60 1280 X 1024 64.0 KHz 60 Hz 

 


