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O wiadczenia o zgodno ci z przepisami

O wiadczenie FCC
To urz dzenie jest zgodne z cz ci  15 zasad FCC. Jego dzia anie podlega nast puj cym
dwóm warunkom: (1) urz dzenie to nie mo e powodowa  szkodliwych zak óce  oraz (2)
urz dzenie to musi akceptowa  wszystkie odbierane zak ócenia, w cznie z zak óceniami,
które mog  powodowa  nieoczekiwane dzia anie.
Urz dzenie to zosta o poddane testom, które stwierdzi y, e spe nia ono ograniczenia dla
urz dze  cyfrowych klasy B, zgodnie z cz ci  15 Zasad FCC. Ograniczenia te okre lono w
celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zak óceniami w instalacjach
domowych. Urz dzenie to generuje, wykorzystuje i mo e emitowa  energi  o cz stotliwo ci
radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami mo e powodowa
uci liwe zak ócenia komunikacji radiowej. Jednak e, nie gwarantuje si , e zak ócenia nie
wyst pi  w danej instalacji. Je eli urz dzenie to powoduje uci liwe zak ócenia odbioru radia
i telewizji, co mo na sprawdzi  poprzez w czenie i wy czenie sprz tu, u ytkownik mo e
podj  prób  usuni cia zak óce  poprzez jeden lub wi cej nast puj cych rodków:

• Zmiana kierunku lub pooenia anteny odbiorczej.

• Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem i odbiornikiem.

• Podczenie urzdzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu ni odbiornik.

• Kontakt ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Ostrze enie: Ostrzega si , zmiany lub modyfikacje wykonywane bez wyra nej zgody strony 
odpowiedzialnej za zgodno , mog  spowodowa  uniewa nienie prawa do u ywania tego 
urz dzenia.

Dla Kanady
To urz dzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z przepisami kanadyjskimi ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zgodno  z CE dla krajów europejskich
To urz dzenie jest zgodne z Dyrektyw  EMC 2004/108/EC i Dyrektyw
niskonapi ciow  2006/95/EC.

Nast puj ca informacja dotyczy tylko pa stw cz onkowskich Unii 
Europejskiej (UE):
Symbol przedstawiony po prawej stronie jest zgodny z dyrektyw  2002/96/WE w 
sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Produktów oznaczonych tym symbolem nie nale y wyrzuca  do lokalnych 
mietników podlegaj cych miastu, lecz powinny one by  zebrane i usuni te 

zgodnie z systemem zbiórki obowi zuj cym w danym kraju lub regionie, opartym na 
odpowiednich ustaleniach prawnych.
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Wa ne instrukcje bezpiecze stwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.

2. Zachowaj niniejsze instrukcje.

3. Zwracaj uwag  na wszystkie ostrze enia.

4. Post puj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

5. Nie korzystaj z urz dzenia w pobli u wody. Ostrze enie: Aby zmniejszy  zagro enie
po aru lub pora enia pr dem elektrycznym, nie nale y nara a  tego urzadzenia na 
dzia anie deszczu lub wilgoci.

6. Czy  urz dzenie tylko such

7. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urz dzenie zgodnie z instrukcjami 
producenta.

8. Nie instaluj urz dzenia w pobli u

9. Nie lekcewa  zabezpiecze  w postaci wtyczki polaryzacyjnej i wtyczki z uziemieniem. 
We wtyczce polaryzacyjnej jeden z p askich bolców jest szerszy od drugiego. Wtyczka z 
uziemieniem zawiera dodatkowy bolec. Szerszy bolec wtyczki polaryzacyjnej i trzeci 
bolec wtyczki z uziemieniem maj  na celu zapewnienie bezpiecze stwa u ytkownikowi.
Je li wtyczka nie pasuje do gniazda sieciowego, skontaktuj si  z elektrykiem w celu 
wymiany przestarza ego gniazda.

10. Nie depcz ani nie ciskaj kabla zasilaj cego (szczególnie przy wtyczkach, oprawkach i 
przy punkcie wyprowadzenia z urz dzenia). Upewnij si , e gniazdo zasilania znajduje si
w pobli u urz dzenia i jest atwo dost pne.

11. U ywaj tylko dodatków/akcesoriów wskazanych przez producenta.

12. Z urz dzeniem u ywaj tylko wózków, stojaków, statywów, wsporników lub 
sto ów okre lonych przez producenta lub sprzedawanych z tym 
urz dzeniem. Przy u ywaniu wózka w celu unikni cia obra e
spowodowanych przewróceniem si  kombinacji wózek/urz dzenie, nale y
zachowa  ostro no  podczas przemieszczania.

13. Je li urz dzenie nie b dzie u ywane przez d u szy czas nale y je od czy .

14. Wszelkie prace serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 
Obs uga serwisowa jest wymagana w przypadku uszkodzenia urz dzenia (np. uszkodzenia 
kabla zasilaj cego lub wtyczki, zalania urz dzenia p ynem czy dostania si  innych 
obiektów do wn trza urz dzenia), nara enia urz dzenia na dzia anie deszczu lub wilgoci, 
nieprawid owego dzia ania urz dzenia lub upuszczenia urz dzenia.
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Deklaracja zgodno ci RoHS

Produkt ten zosta  zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektyw  2002/95/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
substancji niebezpiecznych w urz dzeniach elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa
RoHS), w zwi zku z czym jest zgodny z podan  poni ej list  maksymalnych warto ci
koncentracji sporz dzon  przez TAC (European Technical Adaptation Committee [Europejski
Komitet Dostosowania Technicznego]): 

Niektóre okre lone powy ej komponenty produktów nie s  obj te ograniczeniem na podstawie 
Aneksu do Dyrektyw RoHS, co stwierdzono poni ej:
Przyk ady wy czonych komponentów:
1. Rt  w kompaktowych lampach jarzeniowych w ilo ci nieprzekraczaj cej 5 mg na lamp  i 

w innych lampach nieokre lonych dok adnie w Aneksie do Dyrektywy RoHS.

2. O ów w szklanych kineskopach katodowych, w komponentach elektronicznych, lampach 
jarzeniowych i elektronicznych cz ciach ceramicznych (np. urz dzenia piezoelektronic-
zne).

3. O ów w wysoko-temperaturowych lutach (tj. stopy o owiowe zawieraj ce wagowo 85% lub 
wi cej o owiu).

4. O ów w stopach stali zawieraj cych wagowo do 0,35% o owiu, aluminium zawieraj ce
wagowo do 0,4% o owiu oraz stopy miedzi zawieraj ce wagowo do 4% o owiu.

Substancja Proponowana maksymalna 
koncentracja Rzeczywista koncentracja

O ów (Pb) 0.1% < 0.1%

Rt  (Hg) 0.1% < 0.1%

Kadm (Cd) 0.01% < 0.01%

Chrom sze ciowarto ciowy (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Polibromowane bifenyle (PBB) 0.1% < 0.1%

Polibromowane difenyloetery (PBDE) 0.1% < 0.1%
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Prawo autorskie informacja
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2012. Wszelkie prawa zastrze one.
Macintosh i Power Macintosh s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
ViewSonic, logo z trzema ptakami, OnView, ViewMatch i ViewMeter s  zastrze onymi znakami 
towarowymi firmy ViewSonic Corporation.
VESA jest zastrze onym znakiem towarowym organizacji Video Electronics Standards Association. 
DPMS i DDC s  znakami towarowymi organizacji VESA.
ENERGY STAR® jest zastrze onym znakiem towarowym ameryka skiej Agencji Ochrony rodowiska ( 
EPA ).
Jako partner programu ENERGY STAR® firma ViewSonic stwierdza, e produkt ten spe nia wytyczne 
ENERGY STAR® odno nie oszcz dzania energii.
Ograniczenie odpowiedzialno ci: Firma ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialno ci za b dy 
techniczne i drukarskie oraz przeoczenia wyst puj ce w niniejszym podr czniku ani za przypadkowe 
szkody wynikaj ce z wykorzystania niniejszych materia ów oraz dzia ania produktu lub korzystania z 
niego.
W ramach dba o ci o ci g  popraw  jako ci produktów firma ViewSonic Corporation zastrzega sobie 
prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej 
dokumentacji mog  ulec zmianie bez powiadomienia.

adna cz  niniejszej dokumentacji nie mo e by  kopiowana, odtwarzana ani rozpowszechniana w 
jakikolwiek sposób w adnym celu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ViewSonic Corporation.

Rejestracja produktu
Aby móc w przysz o ci realizowa  swoje potrzeby i otrzymywa  dodatkowe informacje dotycz ce 
produktu w miar  ich publikowania, zarejestruj produkt w Internecie pod adresem: 
www.viewsonic.com. Dysk CD-ROM  ViewSonic Wizard umo liwia równie  wydrukowanie 
formularza rejestracyjnego, który mo na wys a  poczt  lub faksem do firmy ViewSonic.

Usuwanie produktu po zako czeniu u yteczno ci
Firma ViewSonic szanuje rodowisko naturalne i jest wspiera prac  i ycie w sposób zgodny 
ze rodowiskiem naturalnym. Dzi kujemy za wspó uczestnictwo w m drzejszym i bardziej 
zgodnym ze rodowiskiem  naturalnym przetwarzaniu komputerowym. Dalsze informacje 
mo na uzyska  na stronie sieci web ViewSonic.
USA i Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639
Tajwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Dane zakupionego produktu
Nazwa produktu:

Numer modelu:
Numer dokumentu:
Numer seryjny:
Data zakupu:

VA2248/m-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display
VS13818
VA2248/m-LED-1_UG_POL Rev. 1B 01-16-12
_______________________________
_______________________________
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Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu kolorowego monitora ViewSonic®LCD display. 
Wa ne! Zachowaj oryginalne opakowanie razem ze wszystkimi materia ami wype niaj cymi 
na wypadek przewo enia monitora w przysz o ci.
UWAGA: Slowo "Windows" w niniejszym podreczniku uzytkownika odnosi sie do 
nastepujacych systemów operacyjnych firmy Microsoft: Windows XP, oraz Windows Vista, 
oraz Windows 7.

Zawarto  opakowania
Opakowanie monitora LCD display zawiera:

• Monitor LCD display

• Przewody zasilaj ce

• Przewód audio (mini jack stereo, wy cznie dla VA2248m-LED)

• Przewód D-Sub lub DVI

• CD-ROM ViewSonic Wizard (dost pne tylko w wybranych krajach)

• Przewodnik
UWAGA: Opakowanie CD zawiera Przewodnik szybkiej instalacji, natomiast p yta CD 
zawiera pliki z Podr cznikiem u ytkownika w formacie PDF oraz sterowniki wy wietlania 
INF/ICM. Plik INF zapewnia zgodno  z systemami operacyjnymi Windows, za  plik 
Dopasowania Kolorów Obrazu (ang. ICM) zapewnia, e wy wietlane s  w a ciwe kolory. 
ViewSonic zaleca instalacj  obydwu plików.

rodki ostro no ci

• Obraz wy wietlany na ekranie nale y ogl da
z odleg o ci co najmniej 45 cm.

• Nale y unika  dotykania ekranu monitora.
Odciski palców s  trudne do usuni cia.

• Nie wolno zdejmowa  tylnej os ony.  W 
monitorze znajduj  si  elementy pod wysokim 
napi ciem. Dotkni cie tych elementów grozi 
powa nymi obra eniami.

• Nale y unika  wystawiania monitora na 
bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych 
lub innych róde  ciep a. Monitor powinien 
by  odwrócony ty em do kierunku padania 
promieni s onecznych, aby zredukowa
odblaski

• Podczas przenoszenia monitora nale y
zachowa  szczególn  ostro no .

• Monitor nale y ustawi  w miejscu 
zapewniaj cym dobr  wentylacj . Na 

monitorze nie nale y umieszcza
przedmiotów, które mog  zak óca
odprowadzanie ciep a..

• Przestrze  wokó  monitora powinna by
czysta i pozbawiona wilgoci.

• Na monitorze LCD, kablu wideo i przewodzie 
zasilaj cym nie wolno stawia  ci kich 
przedmiotów.

• Je li z monitora zacznie wydobywa  si  dym 
lub sw d, albo zaczn  dochodzi  nienaturalne 
d wi ki, nale y go natychmiast wy czy  i 
skontaktowa  si  ze sprzedawc  lub z firm
ViewSonic. Dalsze u ywanie monitora b dzie 
niebezpieczne.

• Nie trzec, ani nie naciskac panelu 
wyswietlacza LCD, poniewaz moze to 
spowodowac trwale uszkodzenie ekranu.
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Szybka instalacja
1. Pod cz zasilacz sieciowy i przewód

zasilaj cy.
2. Pod cz kabel wideo

• Upewnij si , e monitor LCD display oraz 
komputer s  wy czone

• Pod cz kabel wideo od monitora do 
komputera

• Pod cz kabel video od wy wietlacza LCD 
do komputera

Dotyczy u ytkowników komputerów 
Macintosh: Modele starsze ni  G3 wymagaj
adaptera dla komputerów Macintosh. Pod cz
adapter do komputera,a nast pnie pod cz 
kabel wideo do adaptera.
Aby zamówi  adapter firmy ViewSonic® do 
komputera Macintosh, skontaktuj si  z 
dzia em obs ugi klienta firmy ViewSonic.

3. W cz monitor LCD Display i komputer
NAJPIERW w cz monitor LCD display, a 
dopiero potem komputer. Powy sza kolejno
(monitor przed komputerem) jest bardzo 
wa na.
UWAGA: U ytkownicy systemu Windows 
mog  w tym miejscu zosta  powiadomieni o 
konieczno ci zainstalowania pliku INF. 
Znajduje si  on na p ycie CD.

4. W ó  dysk ViewSonic Wizard CD do
stacji CD-ROM komputera.
Post puj zgodnie z poleceniami wy wiet-
lanymi na ekranie.Je li komputer nie posiada 
nap du CD-ROM, sprawd  informacje na 
stronie pomocy technicznej klienta.
• Zaczekaj, a  uruchomi si  program z p yty 

CD-ROM.

UWAGA: Je li dysk CD-ROM nie 
uruchamia si  samoczynnie: kliknij 
dwukrotnie ikon  nap du CD-ROM w 
Eksploratorze Windows, a nast pnie kliknij 
dwukrotnie viewsonic.exe.
• Post puj zgodnie z poleceniami 

wy wietlanymi na ekranie.
5. Dotyczy u ytkowników systemu Windows: 

Ustaw tryb synchronizacji (rozdzielczo  i 
cz stotliwo  od wie ania)
Przyk ad:  1920 x 1080 @ 60 Hz.
Aby uzyska  informacje na temat zmiany 
ustawie  rozdzielczo ci i cz stotliwo ci
od wie ania, skorzystaj z podr cznika
u ytkownika karty graficznej.
Instalacja zosta a zako czona. yczymy
przyjemnej pracy z nowym monitorem 
LCD display firmy ViewSonic.
Aby jak najlepiej przygotowa  si  na sytuacje 
zwi zane z obs ug  klienta: wydrukuj 
niniejszy podr cznik u ytkownika i zapisz 
numer seryjny produktu w cz ci "Dane 
zakupionego produktu" na stronie 4. (Zobacz 
z ty u monitora LCD display).
Aby zarejestrowa  produkt za po rednictwem
Internetu, odwied  witryn  w a ciw  dla 
swojego regionu. Skorzystaj z tabeli Obs uga
klienta w niniejszym podr czniku.
P yta CD-ROM ViewSonic Wizard 
umo liwia tak e wydrukowanie formularza 
rejestracyjnego, który mo na wys a  poczt
lub faksem do firmy ViewSonic.

Zasilacz sieciowy i
przewód zasilaj cy

Gniazdo zasilania
(gniazdko cienne)

Przewód zasilaj cy komputera

DVI
D-SubAC IN

Wej cie audio (wy cznie dla VA2248m-LED)
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Przygotowanie do monta u na cianie (Opcja)
Do stosowania wy cznie ze wspornikami do monta u ciennego z certyfikatem UL

Aby uzyska  zestaw do monta u na cianie lub podstaw  z regulacj  wysoko ci nale y
skontaktowa  si  z ViewSonic® lub z lokalnym dostawc . Skorzystaj z instrukcji za czonych
do podstawowego zestawu monta owego. Aby zmieni  sposób instalacji monitora LCD na 
monta  na cianie:

Czynno

Czynno

Czynno

Czynno

Czynno

Czynno

Czynno  5. 4 
otwory rub 
VESA

Czynno  3. 
Plastykowa pokrywa

1. Od cz zasilanie.

2. Po ó  monitor LCD ekranem do do u na r czniku lub kocu.

3. Zdejmij podstaw i plastykow pokryw z tyu wspornika.

4. Odkr trzy ruby mocujce wspornik.

5. Zamocuj wspornik monta owy ze  zgodnego z norm  VESA zestawu do 
monta u na cianie (odl. 100 x 100 mm), u ycie rub o prawid owej d ugo ci.

6. Zamocuj monitor LCD do ciany, zgodnie z instrukcjami za czonymi do 
zestawu ciennego.

Czynno  4. Trzy ruby 
mocujce wspornik.
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Korzystanie z monitora LCD 
Display
Ustawianie trybu synchronizacji
Ustawianie trybu synchronizacji jest istotne dla maksymalizacji jako ci obrazu i ograniczenia 
do minimum zm czenia oczu. Tryb synchronizacji okre lany jest przez rozdzielczo  (na 
przyk ad: 1920 x 1080)i cz stotliwo od wie ania(lub inaczej cz stotliwo  odchylania 
pionowego; na przyk ad 60 Hz). Po ustawieniu trybu synchronizacji nale y skorzysta  z 
przycisków OSD s u cych do regulacji obrazu.
Aby uzyska  obraz o najwy szej jako ci, ustaw tryb synchronizacji monitora LCD displayna:
VESA 1920 x 1080@ 60 Hz.
Aby ustawi  tryb synchronizacji:

1. Ustaw rozdzielczo : Kliknij na pulpicie systemu Windows prawym przyciskiem myszy > 
W a ciwo ci > Ustawienia > ustaw odpowiedni  rozdzielczo .

2. Ustaw cz stotliwo  od wie ania: Skorzystaj z podr cznika u ytkownika karty graficznej.

OSTRZE ENIE: Nie nale y ustawia  karty graficznej komputera na cz stotliwo ci
od wie ania przekraczaj ce maksymaln  warto  75 Hz; mo e to doprowadzi  do 
nieodwracalnego uszkodzenia monitora LCD display.

Ustawienia blokady menu ekranowego OSD i 
przycisku zasilania
• Blokowanie menu OSD: Naci nij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przycisk (strza ka w 

gór ) przez 10 sekund. Naci ni cie któregokolwiek z przycisków spo-woduje wy wietlenie
na ekranie komunikatu OSD Locked (Blokada OSD) przez okres kilku sekund.

• Odblokowywanie OSD: Naci nij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przycisk (strza ka w 
gór ) przez kolejne 10 sekund.

• Blokada przycisku zasilania: Naci nij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przycisk (strza ka 
w dó ) przez 10 sekund. Po naci ni ciu przycisku zasilaniana ekranie na kilka sekund 
pojawi sie komunikat Power Button Locked (Blokada przycisku zasilania). Bez wzgl du
na ustawienie tej funkcji, w przypadku zaniku zasilania monitor LCD w czy si
automatycznie, gdy zasilanie zostanie przywrócone.

• Odblokowywanie przycisku zasilania: Naci nij i przytrzymaj przycisk [1] oraz 
przycisk (strza ka w dó ) przez kolejne 10 sekund.
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Regulacja obrazu
Do regulowania wy wietlanych na ekranie monitora elementów steruj cych OSD s u
przyciski na przednim panelu sterowania. Elementy steruj ce OSD zosta y opisane na 
nast pnej stronie w sekcji "Elementy steruj ce menu g ównego" na stronie 12.

VA2248-LED

Menu g ówne
I elementy steruj ce OSD

Wy wietla menu g ówne lub wy cza ekran sterowania i
zachowuje ustawienia

S u y do przewijania opcji menu oraz do regulacji wy wietlanych
elementów.

Jasno  ( ) / Kontrast  ( ) .

Wy wietla ekran sterowania dla wybranego parametru.
Równie , prze cza mi dzy dwoma elementami steruj cymi na

niektórych ekranach.
Równie , skrót do prze czania mi dzy po czeniami

analogowymi i cyfrowymi.

Lampka zasilania
Niebieski = ZA

Orange = Oszcz dzanie energii
Zasilanie za ./wy .
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VA2248m-LED

Menu g ówne
I elementy steruj ce OSD

Wy wietla menu g ówne lub wy cza ekran sterowania i
zachowuje ustawienia

S u y do przewijania opcji menu oraz do regulacji wy wietlanych
elementów.

Regulacja d wi ku ( ) / Jasno /Kontrast  ( ) .

Wy wietla ekran sterowania dla wybranego parametru.
Równie , prze cza mi dzy dwoma elementami steruj cymi na

niektórych ekranach.
Równie , skrót do prze czania mi dzy po czeniami

analogowymi i cyfrowymi.

Lampka zasilania
Niebieski = ZA

Orange = Oszcz dzanie energii
Zasilanie za ./wy .



ViewSonic VA2248-LED/VA2248m-LED 11

Aby przeprowadzi  regulacj  obrazu, wykonaj nast puj ce czynno ci:
1. Naci nij przycisk [1], aby wy wietli  meanu g ówne.

UWAGA: Wszystkie menu OSD i ekrany ustawie  znikaj  automatycznie po oko o 15 
sekundach. D ugo  czasu wy wietlania ekranowego menu okre la si  w opcji OSD Timeout 
(limit czasu OSD) w menu ustawie .
2. Aby wybra  parametr, który ma by  ustawiany, naci nij przycisk lub przycisk  , aby 

przewin  menu g ówne w gór  lub w dó .
3. Po wybraniu parametru, naci nij przycisk [2]. Pojawia si  ekran sterowania

podobny do poni szego.

4. Aby wyregulowa  wybrany parametr, naci nij przycisk (strza ka w gór ) lub przycisk
(strza ka w dó ).

5. Naci nij dwukrotnie przycisk [1], aby zachowa  ustawienia i zamkn  menu.
Poni sze wskazówki mog  okaza  si  pomocne przy optymalizacji ustawie
wy wietlania monitora:
• Wyreguluj ustawienia karty graficznej komputera tak, aby przekazywa a do monitora LCD 

sygna  wyj cia 1920 x 1080 @ 60 Hz. (Odszukaj wskazówki dotycz ce “zmiany 
cz stotliwo ci od wie ania” w instrukcji obs ugi karty graficznej).

• W razie potrzeby wyreguluj monitor za pomoc  opcji H POSITION iV POSITION, a  ca y
obraz znajdzie si  w polu widzenia. (Czarny margines wokó  kraw dzi ekranu powinien 
jedynie "dotyka " pod wietlanego "obszaru aktywnego" monitora LCD).

VA2248-LED VA2248m-LED

Linia u do u ekranu informuje, jakie 
czynno ci mog  by  nast pnie 
wykonywane: Zamknij lub wybierz przycisk.



ViewSonic VA2248-LED/VA2248m-LED 12

Elementy steruj ce menu g ównego
Poni sze ustawienia menu mo na regulowa , u ywaj c przycisków (w gór ) oraz  (w dó ).

Element Obja nienie

Auto Image Adjust (funkcja automatycznej regulacji) automatycznie 
zmienia rozmiar obrazu, wy rodkowuje go i dostosowuje sygna  wideo, aby 
wyeliminowa  efekt falowania obrazu i zniekszta cenia. Naci nij przycisk [2], 
aby uzyska  ostrzejszy obraz.
UWAGA: Funkcja automatycznej regulacji dzia a z wi kszo ci  kart 
graficznych. Je li funkcja nie dzia a poprawnie na monitorze LCD, zmniejsz 
cz stotliwo  od wie ania do 60 Hz i przywró  poprzedni  rozdzielczo
obrazu.

Contrast (Kontrast) s u y do ustawiania ró nicy mi dzy t em obrazu 
(poziomem czerni) a pierwszym planem (poziomem bieli).

Brightness (Jasno ) s u y do ustawiania poziomu czerni dla t a obrazu.

Input Select (Wybór wej cia) prze cza pomi dzy wej ciami, je li do 
wy wietlacza LCD pod czony jest wi cej ni  jeden kompouter.

Audio Adjust (Regulacja d wi ku) (wy cznie dla VA2248m-LED)
Volume (g o no ) zwi ksza i zmniejsza o no , oraz wycisza d wi k.
Mute (wycisz) tymczasowo wycisza d wi k.
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Element Obja nienie

Color Adjust (Regulacja kolorów) oferuje kilka opcji regulacji kolorów: 
ustawione fabrycznie temperatury kolorów oraz User Color (Indywidualne 
ustawienia koloru)  pozwalaj ce indywidualnie regulowa  poziomy kolorów 
czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B). Fabryczne ustawienie w 
przypadku tego produktu to Oryginalne.

sRGB - w szybkim tempie staje si  norm  bran ow  w dziedzinie zarz dzania
kolorem, dla którego wsparcie techniczne jest za czone do wielu najnowszych 
aplikacji. Aktywowanie tego ustawienia pozwala monitorowi LCD na bardziej 
dok adne wy wietlanie kolorów, w taki sposób w jaki by y oryginalnie 
zaprojektowane. W czenie ustawienia sRGB spowoduje dezaktywacj
regulacji Contrast (kontrastu) i Brightness (jasno ci).

Niebieskawe (Bluish)- Wi ksza ilo  koloru niebieskiego w obrazie, daj ca w 
efekcie zimniejsz  biel (ustawienie u ywane w wi kszo ci zespo ów biurowych 
z o wietleniem jarzeniowym).

Zimne (Cool)- Wi ksza ilo  koloru niebieskiego w obrazie, daj ca w efekcie 
zimniejsz  biel (ustawienie u ywane w wi kszo ci zespo ów biurowych z 
o wietleniem jarzeniowym).

Oryginalne (Native)- Wi ksza ilo  koloru czerwonego w obrazie, daj ca w 
efekcie cieplejsz  biel i bardziej intensywn  czerwie .

Ciep e (Warm)- Wi ksza ilo  koloru czerwonego w obrazie, daj ca w efekcie 
cieplejsz  biel i bardziej intensywn  czerwie .

User Color (Indywidualne ustawienia koloru) - Indywidualna regulacja dla 
kolorów czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B).
1. Aby wybra  kolor (R, G lub B), naci nij przycisk [2].
2. Aby wyregulowa  wybrany kolor, naci nij przycisk  p lub q .
Wa ne: Wybranie polecenia RECALL z Menu g ównego w czasie, gdy produkt 
jest ustawiony na Zaprogramowany tryb pracy, powoduje, e kolory powracaj
do ustawie  fabrycznych Oryginalne.
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Element Obja nienie

Information (Informacje) wy wietla dane o trybie synchronizacji 
(wej ciowego sygna u wideo) karty graficznej komputera, numer modelu 
wy wietlacza LCD, numer seryjny i adres witryny firmy ViewSonic®. Aby
uzyska  informacje na temat zmiany ustawie  rozdzielczo ci i cz stotliwo ci
od wie ania (cz stotliwo  odchylania pionowego), skorzystaj z podr cznika
u ytkownika karty graficznej.
UWAGA: Tryb VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz (zalecany) oznacza, e
rozdzielczo  ekranu to 1920 x 1080, a cz stotliwo  od wie ania wynosi 60 
Hz.

Manual Image Adjust (r czna regulacja obrazu) wy wietla menu r cznej
regulacji obrazu.

H./V. Position (Po o enie w poziomie/pionie) s u y do przesuwania obrazu w 
prawo lub w lewo i w gór  lub w dó .

H. Size (Rozmiar poziomy) reguluje szeroko  obrazu.

Fine Tune (Precyzyjne dostrajanie) wyostrza obraz poprzez dos-trojenie 
pod wietlonego tekstu i/lub znaków graficznych.
UWAGA: Spróbuj najpierw u y  funkcji Auto Image Adjust.
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Element Obja nienie

Sharpness (Ostro ) s u y do ustawiania wyrazisto ci i ostro ci wy wietlanego
obrazu.

Dynamic Contrast (Dynamiczny kontrast) umo liwia w czenie lub 
wy czenie poprawienia wspó czynnika kontrastu.

Aspect ratio (Wspó czynnik proporcji) Wybór rozmiaru obrazu spo ród opcji 
4:3 oraz pe ny ekran.

ECO Mode (Tryb ECO) zapewnia redukcj  zu ycia energii poprzez 
zmniejszenie jasno ci.
Standard (Standardowy): Domy lne ustawienie jasno ci
Optimize (Optymalizacja): Zmniejszenie jasno ci o 25 % 
Conserve (Oszcz dzanie): Zmniejszenie jasno ci o 50 %

Setup Menu (menu ustawie ) wy wietla nast puj ce menu:

Language Select (J zyk) pozwala wybra  j zyk, w którym wy wietlane  b d
menu i ekrany ustawie .

Resolution Notice (Informacja o rozdzielczo ci)  zawiera zalecenia nt. 
optymalnej rozdzielczo ci.

OSD Position (Po o enie menu ekranowego OSD) umo liwia
przemieszczanie wy wietlanych na ekranie menu i ekranów ustawie .
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Element Obja nienie

OSD Timeout (Limit czasu OSD) pozwala okre li  d ugo  czasu 
wy wietlania menu ekranowego. Na przyk ad, po wybraniu ustawienia "15 
second" wy wietlany ekran zniknie, je li w ci gu 15 sekund nie zostanie 
naci ni ty aden przycisk.

OSD Background(T a OSD) umo liwia w czy  lub wy czy  t o menu OSD.

Auto Power Off (Automatyczne wy czenie zasilania ), po w czeniu nast pi
automatyczne wy czenie zasilania, je li przez 3 minuty nie zostanie wykryty 
sygna .

Power Indicator (Wska nik zasilania) umo liwia u ytkownikowi wybór 
w czenia/wy czenia wska nika zasilania dla trybu w czednia/wy czenia
zasilania.

Memory Recall (Przywracanie ustawie ) przywraca oryginalne ustawienia 
fabryczne, je li monitor pracuje w jednym z zaprogramowanych trybów pracy, 
wymienionych w niniejszej instrukcji, w sekcji Dane techniczne.
Wyj tek: Te regulacja nie ma wplywu na zmiany dokonane za pomoca 
regulacji ustawien Language Select (Jezyk) oraz Power Lock (Blokada 
zasilania).
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Inne informacje
Dane techniczne

1 Komputery Macintosh starsze ni  wersja G3 wymagaj  adaptera firmy ViewSonic®. Aby zamówi  adapter, 
skontaktuj si  z firm  ViewSonic.

LCD
(ekran
ciek okrystaliczny
)

Typ

Rozmiar wy wietlacza

Filtr kolorów
Szklana powierzchnia 
ekranu

Tranzystor TFT (Thin Film Transistor),
aktywna matryca 1920 x 1080 LCD, plamka 0,25 mm
Metryczne: 55 cm
Angielskie: 22” (Widoczny rozmiar 21.5”)
Pasek pionowy RGB
Przeciwodblaskowa

Sygna
wej ciowy

Synchronizacja
wideo

RGB analogowy (0,7/1,0 Vp-p, 75 omów) /Cyfrowy TMDS (100 
omów)
Synchronizacja oddzielna
fh:24-82 kHz, fv:50-75 Hz

Kompatybilno PC
Macintosh 1

Maks.  1920 x 1080 bez przeplotu (NI)
Power Macintosh: Maks. 1920 x 1080

Rozdzielczo Zalecania
i obs ugiwana

1920 x 1080 przy 60 Hz
1680 x 1050 przy 60 Hz
1360 x 768 przy 60 Hz
1440 x 900 przy 60 Hz
1280 x 1024 przy 60, 75 Hz
1280 x 960 przy 60, 75 Hz
1280 x 800 przy 60, 75 Hz
1024 x 768 przy 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 przy 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 przy 60, 75 Hz
720 x 400 przy 70 Hz

Zasilanie Napi cie 100-240 V pr du zmiennego, 50/60 Hz 
(automatyczne prze czanie)

Obszar 
wy wietlania

Przy skanowaniu
pe noekranowym

476.64 mm (w poziomie) x 268.11 mm (w pionie)
18.77" (w poziomie) x 10.56" (w pionie)

Warunki
pracy

Temperatura
Wilgotno
Wysoko  npm.

0° C do +35° C
10% do 90% (bez skraplania)
Do 3000 m

Warunki
przechowywania

Temperature
Humidity
Altitude

-20° C do +60° C
10% do 80% (bez skraplania)
Do  12000 m

Wymiary Zewn trzne 528 mm x 400 mm x 228 mm
20.78” x 15.76" x 8.98"

Waga Zewn trzne 8.01 lbs (3.64 kg)

Tryby 
oszcz dzania
energii

On

Off

23W (Typowa) (VA2248-LED)    (dioda niebieski)
26W (Typowa) (VA2248m-LED)    (dioda niebieski)
<0.3W

Zaprogramowany tryb pracy (Wst pnie ustawiony tryb VESA® 1920 x 1080 przy 60 Hz)
Ostrze enie: Na karcie graficznej komputera nie nale y ustawia  cz stotliwo ci od wie ania, które przekraczaj
podane warto ci maksymalne; mo e to doprowadzi  do nieodwracalnego uszkodzenia monitora.
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Rozwi zywanie problemów

Brak zasilania
• Upewnij si , e przycisk (prze cznik) zasilania jest w czony.

• Sprawd , czy przewód zasilaj cy jest starannie pod czony do monitora.

• Pod cz do gniazdka inne urz dzenie (np. radio), aby sprawdzi , czy gniazdo
jest sprawne.

Zasilanie w czone, ale brak obrazu
• Upewnij si , e kabel wideo jest starannie pod czony do z cza wyj ciowego wideo w 

komputerze. Je li drugi koniec kabla nie jest na sta e po czony z monitorem, zamocuj go 
starannie w gnie dzie monitora.

• Wyreguluj jasno  i kontrast.

• U ytkownicy komputerów Macintosh starszych ni  G3 mog  potrzebowa  adaptera.

Nieprawid owe kolory
• Je li jaki  kolor (czerwony, zielony lub niebieski) nie jest wy wietlany, sprawd , czy kabel 

wideo jest prawid owo pod czony (przyczyn  problemu mog  by  obluzowane lub 
wy amane styki w z czu).

• Pod cz monitor do innego komputera.

• Je li posiadasz kart  graficzn  starego typu, skontaktuj si  z dzia em obs ugi klienta firmy 
ViewSonic® w celu uzyskania adaptera.

Przyciski steruj ce nie dzia aj
• Nie naciskaj kilku przycisków jednocze nie.
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Pomoc techniczna klienta
W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej lub serwisu produktu, patrz tabela poni ej,
lub skontaktuj si  z dostawc .
UWAGA: Nale y przygotowa  numer seryjny produktu.

Kraj/region Strona sieci web Telefon E-mail
Polska i inne 
kraje Europy 
Centralnej

www.viewsoniceurope.com/pl/ www.viewsoniceurope.com/pl/
support/call-desk/ service_pl@viewsoniceurope.com
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Czyszczenie monitora LCD Display
• UPEWNIJ SI , E MONITOR JEST WY CZONY.

• NIGDY NIE ROZPYLAJ ANI NIE ROZLEWAJ P YNÓW BEZPO RED
NIO NA EKRAN LUB OBUDOW  MONITORA.

Aby wyczy ci  ekran:
1. Przetrzyj ekran czyst , mi kk  szmatk  nie pozostawiaj c  w ókien, usuwaj c kurz i inne 

zanieczyszczenia.

2. Je li to konieczne, zwil  szmatk  niewielk  ilo ci rodka do czyszczenia szk a nie 
zawieraj cego amoniaku ani alkoholu.

Aby wyczy ci  obudow :
1. U yj mi kkiej i suchej szmatki.

2. Je li potrzebne jest dalsze czyszczenie, dodaj ma  ilo  nie zawieraj cego amoniaku i alko-
holu, agodnego nie r cego detergentu na czyst , mi kk , pozbawion  w ókien szmatk , a 
nast pnie wytrzyj ni  powierzchni .

Ograniczenie odpowiedzialno ci

• ViewSonic® nie zaleca u ywania do czyszczenia wy wietlacza LCD lub obudowy, rodków
czyszcz cych na bazie amoniaku lub alkoholu. Niektóre chemiczne rodki czyszcz ce
mog  uszkodzi  ekran i/lub obudow  wy wietlacza LCD.

• ViewSonic nie odpowiada za szkody spowodowane u yciem rodków na bazie amoniaku 
lub alkoholu.
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Ograniczona gwarancja
MONITOR Z WYŒWIETLACZEM LCD

Zakres gwarancji:
Firma ViewSonic® gwarantuje, e produkt b dzie wolny od wad materia owych i b dów w 
wykonaniu w okresie obj tym gwarancj . Je li podczas okresu gwarancji ujawni  si  wady 
materia owe lub b dy w wykonaniu, firma ViewSonic wed ug w asnego uznania naprawi 
produkt b d  wymieni go na równowa ny. Produkt oferowany w zamian lub wymieniane 
cz ci mog  zawiera  cz ci lub podzespo y naprawiane b d  odnawiane.

D ugo  okresu gwarancji:
Wy wietlacze ViewSonic LCD obj te s   3 letni  gwarancj   na wszystkie cz ci w cznie ze 
ród em wiat a i 3 letni  gwarancj  na ca  robocizn , od daty zakupu przez pierwszego 

klienta.

Prawo do gwarancji:
Prawo do gwarancji przys uguje jedynie pierwszemu nabywcy.

Gwarancja nie obejmuje:
1. Produktów, których numery seryjne zosta y zatarte, zmienione b d  usuni te.
2. Uszkodze , pogorszenia jako ci i nieprawid owego dzia ania wynikaj cych z 

nast puj cych przyczyn:
a. Wypadek, nieprawid owe u ytkowanie, niedbalstwo, zetkni cie z ogniem lub wod

wy adowania atmosferyczne i inne zdarzenia losowe, modyfikacje dokonane przez 
osoby nieupowa nione oraz post powanie niezgodne z zaleceniami opisanymi w 
podr czniku u ytkownika do czonym do produktu.

b. Uszkodzenia podczas transportu.
c. Deinstalacja lub instalacja produktu.
d. Przyczyny zewn trzne, jak np. wahania lub zanik napi cia.
e. U ytkowanie materia ów i cz ci nie spe niaj cych wymaga  firmy ViewSonic.
f. Naturalne zu ycie.
g. Inne przyczyny nie zwi zane z wad  produktu.

3. Dowolny produkt wykazuj cy stan znany jako “wypalenie ekranu”, b d cy wynikiem 
wy wietlania statycznego obrazu na ekranie produktu przez d u szy czas.

4. Usuwanie, instalacja, transport w jednym kierunku, ubezpieczenie i ustawienie op at za 
us ug .

Jak uzyska  pomoc:
1. Informacje dotycz ce uzyskiwania us ugi gwarancyjnej, mo na uzyska  w dziale obs ugi

klientów ViewSonic (sprawd  informacje na stronie pomocy technicznej klienta). Koniec-
zne jest podanie numeru seryjnego produktu.

2. Aby otrzyma  pomoc serwisow  konieczne b dzie przedstawienie (a) oryginalnego 
dokumentu potwierdzaj cego dat  sprzeda y, (b) nazwiska, (c) adresu, (d) opisu problemu 
oraz (e) numeru seryjnego produktu.

3. Produkt nale y dostarczy  w oryginalnym opakowaniu lub wys a , p ac c za przesy k , do 
autoryzowanego centrum serwisowego firmy ViewSonic lub przedstawiciela firmy 
ViewSonic.

4. Informacje o najbli szych punktach serwisowych firmy ViewSonic mo na otrzyma ,
kontaktuj c si  z firm  ViewSonic.

4.3: ViewSonic LCD Warranty Page 1 of 2 LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
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Ograniczenia gwarancji domniemanych:
Nie istniej adne gwarancje, zarówno wyrane, jak i domniemane, wykraczaj ce poza warunki 
zawarte w niniejszej umowie, cznie z domnieman  gwarancj  przydatno ci handlowej i 
u yteczno ci do okre lonych celów.

Ograniczenie szkód:
Odpowiedzialno  firmy viewsonic jest ograniczona do kosztu naprawy lub wymiany 
produktu. Firma viewsonic nie ponosi odpowiedzialno ci za:

1. Uszkodzenia innych produktów wynikaj ce z wad produktu, straty wynikaj ce z niedogod-
no ci, utrat  funkcjonalno ci, strat  czasu, utrat  dochodów, strat  potencjalnej okazji hand-
lowej, utrat  dobrej opinii, niekorzystny wp yw na  stosunki w interesach i inne straty 
gospodarcze, nawet je li firma jest poinformowana o mo liwo ci ich wyst pienia.

2. Inne szkody, przypadkowe, wynikowe i inne.
3. Roszczenia wzgl dem klientów wnoszone przez stron  trzeci .
4. naprawy lub próby napraw dokonywane przez osoby nie posiadaj ce upowa nienia firmy 

ViewSonic.

Konsekwencje prawa stanowego:
Niniejsza gwarancja daje kupuj cemu okre lone prawa, a oprócz tego mog  mu przys ugiwa
inne prawa, które ró ni  si  w zale no ci od stanu. Niektóre stany nie dopuszczaj  ogranicze
gwarancji domniemanych i/ lub wy czenia przypadkowych i wtórnych uszkodze , tak wi c
powy sze ograniczenia i wy czenia mog  nie obowi zywa  w danym przypadku.

Sprzeda  poza Stanami Zjednoczonymi i Kanad :
Informacje na temat gwarancji i us ug serwisowych dotycz cych produktów firmy ViewSonic 
sprzedawanych poza obszarem Stanów Zjednoczonych i Kanady mo na uzyska  od firmy 
ViewSonic lub u miejscowego dystrybutora firmy ViewSonic.

Okres gwarancji na ten produkt w cz ci kontynentalnej Chin (z wy czeniem Hong Kongu, 
Makao i Tajwanu) zale y od okre le  i warunków w karcie napraw gwarancyjnych.

Szczegó owe informacje dotycz ce udzielonej gwarancji dla u ytkowników z  Europy i Rosji, 
s  dost pne pod adresem www.viewsoniceurope.com w cz ci Support/Warranty Information.

4.3: ViewSonic LCD Warranty Page 2 of 2 LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
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