
Model No.: VS13410

- User Guide

- Guide de l’utilisateur

- Guía del usuario

- Bedienungsanleitung

- Guida dell’utente

- Podręcznik użytkownika

- Pyководство пользователя

- Användarhandbok

- 使用手冊

ViewSonic®

VMP73
Network media player



ViewSonic VMP73i

Informacja dotycząca zgodności

Zgodność z CE dla krajów Europejskich
Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2004/108/EC i Dyrektywą niskonapięcio-
wą 2006/95/EC.

Następujące informacje są przeznaczone wyłącznie dla krajów członkowskich UE:
Symbol ten oznacza zgodność z Dyrektywą 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive [Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne]).
Symbol ten oznacza wymaganie, aby NIE wyrzucać tego urządzenia, bez sorto-
wania ze śmieciami miejskimi, włącznie ze zużytymi i rozładowanymi bateriami lub 
akumulatorami, ale przekazać je do dostępnego systemu zbiórki.

Jeśli na bateriach, akumulatorach i bateriach pastylkowych znajdujących się w tym 
urządzeniu, znajduje się symbol chemiczny Hg, Cd lub Pb, oznacza to, że baterie 
zawierają ilość metali ciężkich przekraczającą 0,0005% dla rtęci lub 0,002% dla 
kadmu lub 0,004% dla ołowiu.
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Deklaracja zgodności RoHS 
Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą 2002/95/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 
RoHS), w związku z czym jest zgodny z podaną poniżej listą maksymalnych wartości kon-
centracji sporządzoną przez TAC (European Technical Adaptation Committee [Europejski 
Komitet Dostosowania Technicznego]): 

Substancja
Proponowana maksymalna 

koncentracja 
Rzeczywista 
koncentracja

Ołów (Pb) 0,1% < 0,1%

Rtęć (Hg) 0,1% < 0,1%

Kadm (Cd) 0,01% < 0,01%

Chrom sześciowartościowy (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Polibromowane bifenyle (PBB) 0,1% < 0,1%

Polibromowane difenyloetery (PBDE) 0,1% < 0,1%

Niektóre określone powyżej komponenty produktów nie są objęte ograniczeniem na 
podstawie Aneksu do Dyrektyw RoHS, co stwierdzono poniżej:
Przykłady wyłączonych komponentów:
1.  Rtęć w kompaktowych lampach jarzeniowych w ilości nieprzekraczającej 5 mg na lampę 

i w innych lampach nieokreślonych dokładnie w Aneksie do Dyrektywy RoHS.
2.  Ołów w szklanych kineskopach katodowych, w komponentach elektronicznych, 

lampach jarzeniowych i elektronicznych częściach ceramicznych (np. urządzenia 
piezoelektroniczne).

3.  Ołów w wysoko-temperaturowych lutach (tj. stopy ołowiowe zawierające wagowo 85% 
lub więcej ołowiu).

4.  Ołów w stopach stali zawierających wagowo do 0,35% ołowiu, aluminium zawierające 
wagowo do 0,4% ołowiu oraz stopy miedzi zawierające wagowo do 4% ołowiu.
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Informacje dotyczące praw autorskich
Prawa autorskie © ViewSonic® Corporation, 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
ViewSonic, logo trzy ptaki, OnView, ViewMatch oraz ViewMeter są zarejestrowanymi 
znakami handlowymi firmy ViewSonic Corporation.
Zastrzeżenie: Firma ViewSonic Corporation nie bierze odpowiedzialności za błędy 
techniczne lub edycyjne oraz ewentualne braki niniejszej instrukcji; jak również za 
przypadkowe lub celowe zniszczenia wynikające z nabycia tej instrukcji oraz używania tego 
produktu.
W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma ViewSonic Corporation zastrzega 
sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez konieczności powiadamiania 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez konieczności 
powiadamiania.
Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, powielana lub przekazywana w 
żadnej formie w dowolnym celu bez uprzedniej zgodny firmy ViewSonic Corporation.

Dane zakupionego produktu

Nazwa produktu:

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

VMP73
ViewSonic Network Media Player
VS13410
VMP73_UG_POL Rev. 1B 12-27-10
_____________________________
_____________________________

Usuwanie produktu po zakończeniu użyteczności
Firma ViewSonic szanuje środowisko naturalne i jest wspiera pracę i życie w sposób 
zgodny ze środowiskiem naturalnym. Dziękujemy za współuczestnictwo w mądrzejszym 
i bardziej zgodnym ze środowiskiem  naturalnym przetwarzaniu komputerowym. Dalsze 
informacje można uzyskać na stronie sieci web ViewSonic.
USA i Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tajwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Instrukcje bezpieczeństwa 

Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, aby zapewnić 

bezpieczeństwo osobiste. Jednakże, nieprawidłowe używanie może spowodować 

potencjalne porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Aby nie usunąć zabezpieczeń 

znajdujących się w tym instrumencie i jego akcesoriach należy wykonać podane instrukcje 

podczas instalacji, obsługi i naprawy.  
  

Ostrzeżenie dotyczące źródła zasilania 

 Etykieta z oznaczeniem znajdująca się w tyłu adaptera (dostarczony), określa prawidłowe 

źródło zasilania tego urządzenia. Ten produkt może być zasilany wyłącznie z gniazdka 

elektrycznego o napięciu i częstotliwości wskazanych na etykiecie produktu. Nieprawidłowe 

źródło zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Przy braku 

pewności co do parametrów sieci zasilającej w domu należy skontaktować się z lokalnym 

zakładem energetycznym lub dostawcą urządzenia. 
 

 Należy używać wyłącznie przewód zasilający i adapter dostarczony przez producenta. Jeśli 

do zasilania produktu użyty zostanie inny adapter, mogą zostać uszkodzone komponenty 

wewnętrzne. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i pożaru należy uważnie 

dopasować wtyczkę i gniazdko, a następnie włożyć wtyczkę do końca. Jeśli nie można 

włożyć wtyczki do gniazdka należy skontaktować się z elektrykiem w celu aktualizacji 

gniazdek zasilających. 

 
 Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych, przedłużaczy lub rozgałęźników, ponieważ 

może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Aby zapobiec uszkodzeniu 

przewodu należy odpowiednio poprowadzić wszystkie przewody zasilające tak, aby nie 

chodzili po nich ludzie. Nie należy umieszczać na przewodach obiektów. 

 

 Ustaw ten produkt w miejscu znajdującym się wystarczająco blisko gniazdka elektrycznego, 

gdzie będzie także zapewniony łatwy dostęp do przewodu zasilającego, gdy będzie 

konieczne odłączenie go od gniazdka zasilającego. 
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Ostrzeżenie dotyczące używania 

 Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym nie należy zdejmować 
pokrywy lub demontować tego produktu. Wewnątrz nie ma części, które może naprawiać 
użytkownik. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. 

 
 Produkt należy zabezpieczyć przed obcymi obiektami. Nigdy nie należy wkładać żadnych 
obiektów poprzez szczeliny do tego produktu, ponieważ mogą one dotknąć do miejsc pod 
niebezpiecznym napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie porażenie 
prądem elektrycznym. 

 
 Nie należy narażać tego produktu na oddziaływanie płynów, deszczu lub wilgoci. 

 
 Ten produkt ma szczeliny wentylacyjne, zabezpieczające przed przegrzaniem. Nigdy nie 
należy blokować lub przykrywać tych szczelin. Nie należy umieszczać tego produktu w 
pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece i inne produkty 
wytwarzające ciepło. 

 
 Przed czyszczeniem lub wytarciem tego produktu należy upewnić się, że przewód zasilający 
został odłączony od gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia produktu można używać 
wyłącznie wilgotnej szmatki i nigdy nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w 
aerozolu. 

 
 Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, gdy produkt nie będzie długo 
używany należy odłączyć przewód zasilający od gniazda ściennego. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu produktu w wyniku wyładowań atmosferycznych i przepięć linii zasilającej. 

 
Ostrzeżenie dotyczące serwisu 

 Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. W przypadku 
uszkodzeń, które wymagają serwisu należy najpierw odłączyć przewód zasilający od 
gniazdka zasilania prądem zmiennym i skontaktować się z dostawcą lub personelem 
serwisu w celu wykonania naprawy, w następujących sytuacjach. 

 W przypadku uszkodzenia adaptera, przewodu zasilającego lub wtyczki. 
 W przypadku przedostania się do produktu płynu. 
 Po upuszczeniu tego produktu, gdy na produkt upadł ciężki obiekt lub po uszkodzeniu 

pokrywy tego produktu. 
 Po wystawieniu tego produktu na działanie deszczu lub wody. 
 Jeśli produkt nie działa normalnie, mimo wykonania instrukcji  

działania. 
 Jeśli nastąpiła wyraźna zmiana jakości działania produktu.  

Ostrzeżenie 

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, może spowodować eksplozję. Zużyte 

baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.  
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Uwaga dotycząca praw autorskich 

 Żadnej z części tego podręcznika użytkownika nie można kopiować, tłumaczyć lub 

odtwarzać w jakiejkolwiek formie, włącznie z elektroniczną, bez zgody właściciela. 

Dołożyliśmy starań w zapewnienie dokładności i kompletności tego dokumentu. 

Jednakże, ponieważ stały rozwój zwiększa możliwości naszych produktów i treść tego 

podręcznika, może zostać zmieniona w dowolnym czasie, nie gwarantujemy dokładności 

treści tego podręcznika. Nie odpowiadamy za błędy, pominięcia lub przyszłe zmiany. 

Informacje zamieszczone w tym dokumencie, mogą zostać zmienione bez 

powiadomienia. 
Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm 

następującym warunkom: 

（1） To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 

（2） To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami 

powodującymi niepożądane działanie. 

 

Uwaga dotycząca licencji i zastrzeżenia znaków towarowych 

Dolby Digital: 

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D, to 

znaki towarowe Dolby Laboratories. 
 

“HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone 

znaki towarowe HDMI Licensing LLC." 
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1 Wstęp 
PRODUKT to wysokiej jakości odtwarzacz multimedialny i streamer łączący 

zewnętrzne dyski twarde USB z TV HD, przenoszący funkcje komputera PC i Internetu 

do pokoju dziennego. PRODUKT to także urządzenie do pobierania danych BitTorrent 

z wbudowanym mechanizmem BitTorrent. Umożliwia ono pobieranie plików 

multimedialnych do podłączonych dysków twardych USB odpowiadającym seedom 

BitTorrent już zapisanym w napędzie USB. Odtwarzanie i pobieranie ulubionych plików 

multimedialnych może się teraz odbywać bez udziału komputera PC. Urządzenie 

obsługuje większość formatów video/audio/obrazów, dlatego nie jest konieczna 

konwersja pobranych multimediów na inny format. Poprzez menu ekranowe (OSD), 

można podłączyć urządzenia USB do PRODUKTU w celu odtwarzania muzyki, 

oglądania filmów i obrazów na TV. PRODUKT umożliwia także dostęp do 

udostępnionych folderów w odległym komputerze PC przez intranet (lokalna sieć 

komputerowa) i odtwarzanie cyfrowych plików multimedialnych w TV. Urządzenie 

obsługuje odtwarzanie wysokiej jakości multimediów z wyjściem HDMI. 

  Zawartość opakowania 
Upewnij się, że opakowanie z nowym PRODUKTEM zawiera następujące elementy. 

PRODUKT może nie być zgodny z niektórymi akcesoriami innych producentów. 

Polecamy używanie wyłącznie określonych, zalecanych akcesoriów. 
- Adapter zasilania prądem zmiennym 

- Pilot zdalnego sterowania 

- Bateria (AAA) x 2 

- Podręcznik użytkownika 

- Kabel HDMI 

- Instrukcja szybkiego uruchomienia 
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Specyfikacje 

Interfejsy 

Wyjście video HDMI、Composite Video 

Wyjście audio Audio L/R、S/P DIF (Optyczne) 

Transfer 
danych 

e-SATA、USB x 2、port Ethernet 

Ogólne specyfikacje 

MPEG1 (AVI/MKV/TS/DAT/MPG/MPEG/VOB)

MPEG2 
(MKV/DAT/MPG/MPEG/VOB/ISO/IFO/TS/TP)
/M2TS 

MPEG4 (AVI/MP4/MKV/MOV/WMV/ASF) 
DivX 3/4/5/6、Xvid (AVI/MKV/MP4/MOV) 

H.264/AVC 
(TS/AVI/MP4/MKV/MOV/FLV)/M2TS 

VC-1 (TS/AVI/ASF/WMV)/M2TS 

WMV9 (ASF/WMV) 

Video 

Real Video 8/9/10 (RM/RMVB) 

Audio 

MP3、MPEG Audio、Dolby Digital、DTS 、
WMA、PCM、LPCM、ADPCM、FLAC、WAV、
AAC、RA、OGG、MKA 

Zdjęcia HD JPEG、GIF、PNG、BMP、TIF、TIFF 

Napisy SRT、SMI、SUB、SSA、IDX+SUB 

Obsługiwany 
format 
multimediów 

Systemy 
plików dysku 
twardego 

EXT3、NTFS、FAT16/32、HFS+ 

Dekodowanie Do 1080p (RMVB do 720p) 

Wyjście Do 1080p 

Zasilanie Napięcie wejścia 100~240V ±10%/ 5V @ 3A  
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Widok z przodu 

  

Widok z tyłu 

 
 

① Wejście prądu 

stałego Podłączenie do wyjścia prądu stałego adaptera zasilania. 

② AUDIO L/R/ 

VIDEO 
Podłączenie do wyświetlacza z gniazdami VIDEO IN/ 

AUDIO L/R IN (Wejście VIDEO/Wejście AUDIO L/R), 

kablami VIDEO (Żółty)/ AUDIO L (Biały)/R (Czerwony). 

③ Wyjście HDMI Podłączenie do gniazda HDMI wyświetlacza; pojedynczy 

kabel transmituje dane audio i video. 

④ LAN Do podłączania sieci RJ-45 Ethernet 10/100. Nie jest 

zgodny z linią telefoniczną. 

⑤ e-SATA Podłączenie do portów e-SATA obsługiwanych urządzeń 

e-SATA, takich jak dyski twarde e-SATA. 

⑥ S/PDIF Podłączenie VMP73 mini do wyświetlacza wyposażonego 

w optyczny, cyfrowy port audio, przez optyczny, cyfrowy 

kabel audio (także nazywany S/PDIF). 

①  Zasilanie Naciśnij    w celu włączenia VMP73 mini.  

② Dioda LED sieci Dioda LED miga podczas dostępu VMP73 mini do sieci. 

③ Port USB  Do portów USB, można podłączać obsługiwane 

urządzenia USB, takie jak dyski twarde USB, aparaty 

fotograficzne, kamery. 
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Pilot zdalnego sterowania 

ZASILANIE 
Naciśnij, aby włączyć PRODUKT; naciśnij ponownie, aby 

przełączyć na tryb wstrzymania. 

WYCISZENIE Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk. 

Przyciski 

numeryczne 
Przyciski numeryczne 0-9 do wybierania wymaganych 

opcji. 

PRZEJDŹ DO Rozdziału video/filmu i wyboru punktu czasowego. 

 
Wyświetlanie informacji o plikach multimedialnych w 

trybie odtwarzania. 

WSTECZ Powrót do poprzedniego ekranu. 

VOL + / - Zwiększenie/zmniejszenie głośności. 

CH + / - Przycisk zarezerwowany do dalszych zastosowań. 

GŁÓWNE Przycisk skrótu do menu głównego OSD. 

POWTARZAJ A-B 

 

Naciśnij raz, aby zaznaczyć wymagany punkt powtarzanie 

A; naciśnij ponownie, aby zaznaczyć wymagany punkt B; 

naciśnij jeszcze raz, aby wyłączyć tę funkcję 

POWTARZAJ Włączenie/wyłączenie powtarzania odtwarzania pliku. 

KĄT Przełączanie kątów wyświetlania DVD. 

MENU DVD Pokazywanie menu DVD. 

 
Nawigacja pomiędzy ekranami menu lub bibliotekami 

multimediów. 

OK Potwierdź, aby wybrać. 

PROPORCJE Regulacja współczynnika proporcji 

USTAWIENIA Przejście do menu ustawień 

NAPISY Przełączenie pomiędzy plikami napisów. 

 Odtwarzanie/pauza odtwarzania wybranego pliku. 

  WIELOFUNKCYJNE: Sprawdź instrukcje na ekranie. 

  
Powrót do poprzedniego pliku. / Przejście do następnego 

pliku. 

 
Zatrzymanie odtwarzania i powrót do poprzedniego 

ekranu. 

 Odtwarzanie filmów w trybie zwolnienia ruchu. 

L/R Włączenie/wyłączenie głośnika lewego/prawego. 

AUDIO Przełączanie wyjść wielojęzycznych. 

POWIĘKSZENIE Powiększenie video lub obrazów na ekranie. 
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2 Instalacja 

Połączenia kabli 
Dopasuj kable do połączeń TV lub wyświetlacza. Dostępne są następujące 
możliwości wyboru połączenia: 
 

HDMI Do wyjścia audio i video 

Kabel RCA Do composite video (żółte) i stereo 
audio (białe i czerwone) 

S/PDIF Do wyjścia audio 

 

 

Połączenia z Internetem 

Połącz PRODUKT z siecią domową przez przewodową sieć LAN. 

 

 

Kabel HDMI 

Kabel RCA 

Cyfrowy głośnik 7.1 
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Podłącz kabel Ethernet do gniazda “LAN” na panelu tylnym PRODUKTU 

w celu wykonania połączenia przewodowego z Internetem. PRODUKT 

wykryje sieć automatycznie. 

 

 
 
 
 
 
Podłączenie urządzeń USB 

 

 

Dysk twardy 

Kabel USB Sterownik pióra USB 

Modem DSL/Sygnał Kablowy Internet 

Współdzielenie IP/ 

Router 

Kabel Ethernet 
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Podłączenie przewodu zasilającego 
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do 
złącza z tyłu PRODUKTU, a drugi koniec do 
gniazda zasilania. Po podłączeniu zasilania, 
nastąpi automatyczne uruchomienie PRODUKTU, 
bez naciskania żadnego innego przycisku. 
 
Przełączenie wejścia TV/Źródła 
Po wybraniu wymaganego połączenia video i audio należy wybrać 
odpowiedni tryb wejścia video, pilotem zdalnego sterowania 
TV/wyświetlacza, aby przełączyć na odpowiednie wyjście video, poprzez 
naciśnięcie przycisku Input/Source (Wejście/Źródło) pilota zdalnego 
sterowania.  
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3 Połączenia sieciowe   

 ▲ Połączenia sieciowe: wymagane wyłącznie podczas korzystania z 
funkcji “PC Media” i “Torrent Download (Pobieranie torrenta)”. 

 

Jeśli używane urządzenie sieciowe, takie jak router udostępniania IP lub AP 

(Access Point [Punkt dostępowy]), wykorzystuje DHCP do przydzielania 

adresu IP, PRODUKT domyślnie, automatycznie zażąda IP i innych 

powiązanych informacji, do ustawienia PRODUKTU przez sieć w trybie 

DHCP (w opcji Setup (Ustawienia)> Network (Sieć) >Wired 

(Przewodowa)). Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP należy przełączyć na 

tryb Static IP (Statyczny adres IP) (w opcji Setup (Ustawienia)> 

Network (Sieć) >Wired (Przewodowa)) i ustawić rożne parametry 

ręcznie. 
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Ustawienia sieci przewodowej 

> DHCP 

 
 

  +  

W celu dostępu do opcji “Setup (Ustawienia)” w 
menu głównym. 
Wybierz “Network (Sieć)”. 

W menu Network (Sieć) wybierz “Wired 
(Przewodowa)”.  
Wybierz “DHCP”. 

    

+  

Aby zaimplementować ustawienie sieci DHCP. 
PRODUKT automatycznie odbierze adresy IP z 
serwera DHCP wbudowanego w punkt 
dostępowy lub z routera współdzielenia IP. 
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> Statyczny adres IP 

 

 
 

W menu Network (Sieć) wybierz “Wired 
(Przewodowa)”.  
Wybierz “Static IP (Statyczny adres IP)”. 

    

+  
Wprowadź odpowiednie wartości w polach 
tekstowych IP Address (Adres IP), Subnet 
mask (Maska podsieci), Gateway (Brama)
i DNS. 

 

PS: Należy najpierw uzyskać informacje o wartościach tych ustawień od ISP

（Internet Service Provider [Dostawca usługi połączenia z Internetem]）. 
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Udostępnianie plików (Proste NAS) 
Funkcja ta umożliwia działanie PRODUKTU jak prostego urządzenia NAS, 
umożliwiającego dostęp do folderów PRODUKTU w celu ich przeglądania, 
zmiany nazwy, przenoszenia i usuwania, poprzez sieciowe udostępnienie z 
odległego komputera. 
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Konfiguracja udostępniania plików 
Aby uaktywnić tę funkcję należy sprawdzić, czy: 

 PRODUKT jest podłączony do sieci; 
 Sieć jest prawidłowo ustawiona. Dalsze informacje dotyczące tej części, 

zawiera “Czynność 2” w części “Ustawienia PRODUKTU” i “Network 
(Sieć)” w “Setup Menu (Menu Ustawienia)”. 

 
Do umożliwienia PRODUKTOWI dostępu do folderów komputera, konieczne jest: 

1) Podłączenie PRODUKTU do sieci 

2) Wyznaczenie folderów/plików w komputerze PC jako współdzielonych zasobów. 

 
Sprawdź na oficjalnej stronie Microsoft: 

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/setup/homenet.mspx 

początkowy i szczegółowy proces ustawiania sieci domowej w Windows XP. Sprawdź 

następujące instrukcje, aby umożliwić PRODUKTOWI dostęp do współdzielonych folderów 

w odległym komputerze PC.  

 
Czynność 1: Kliknij prawym przyciskiem udostępniany folder i wybierz 

Sharing and Security (Udostępnianie i 
zabezpieczenia). 

 
Czynność 2: Przy pierwszym udostępnianiu foldera, Windows XP wyświetli 

komunikat z ostrzeżeniem, zachęcający ze względów 
bezpieczeństwa użycie funkcji Network Setup Wizard 
(Kreator konfiguracji sieci). Wybierz uruchomienie kreatora 
lub samodzielne wykonanie ustawień. XP wyświetli kolejne 
ostrzeżenie. Aby właczyć firewall, wybierz Use the wizard 
to enable file sharing (Użyj kreatora do włączenia 
udostępniania plików). W przeciwnym razie, wybierz 
enable file sharing (włączanie udostępniania plików). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie: Udostępnianie plików może powodować problemy z zabezpieczeniem, 

ponieważ, zgodnie z definicją, daje innym użytkownikom dostęp do zawartości części dysku 

twardego. Dlatego istotne jest, aby udostępniać foldery, które nie są bardzo ważne, gdy ich 

zawartość zostanie ujawniona. 
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Czynność 3: Można określić teraz nazwę “Share Name (Nazwa 
udziału)”, która będzie używana w sieci dla dostępu do 
udostępnionego foldera. Zmieni się ikona udostępnianego 
foldera, pokazując dłoń trzymającą  folder. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli używany system operacyjny to Windows Vista, wykonaj następujące 
instrukcje: 
(1) Otwórz Control Panel (Panel sterowania) i otwórz Network and 

Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).  
(2) Kliknij down arrow (strzałkę w dół) z right (prawej strony) opcji 

File Sharing (Udostępnianie plików) w celu jej rozwinięcia.  
(3) Kliknij Turn on file sharing (Włącz udostępnianie plików), a 

następnie kliknij Apply (Zastosuj).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Można także sprawdzić menu Setup (Ustawienia) na ekranie OSD 
PRODUKTU, aby wybrać połączenie przewodowe lub bezprzewodowe. 
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Konfiguracje udostępniania plików (Z Windows Vista) 
Udostępnianie plików obejmuje współdzielenie treści jednego lub więcej 
plików/folderów (w komputerze PC) w sieci. Poprzez “włączenie” 
udostępnienia liku, można przeglądać te pliki/ foldery (w komputerze PC) w 
celu dostępu/przeglądania w PRODUKCIE (w tej samej sieci). 
 
Ostrzeżenie: Udostępnianie plików może powodować problemy z 
zabezpieczeniem, ponieważ, zgodnie z definicją, daje innym użytkownikom 
dostęp do zawartości części dysku twardego. Dlatego istotne jest, aby 
udostępniać foldery, które nie są bardzo ważne, gdy ich zawartość zostanie 
ujawniona (lub zniszczona), Co więcej, zaleca się, aby nie udostępniać całej 
partycji dysku twardego. Szczególnie nie poleca się tej operacji, jeśli nie ufa 
się innym użytkownikom sieci! 
 
Włączenie funkcji “File Sharing (Udostępnianie plików)” w systemie Windows 
Vista 

 W komputerze PC, kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem Network 
(Sieć), a następnie kliknij Properties.. (Właściwości..) 

 Pojawi się nowe okno, o nazwie “Network and Sharing Center (Centrum 
sieci i udostępniania)”. 

 W części “Sharing and Discovery (Udostępnianie i odnajdowanie)” okna 
Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania), kliknij 
strzałkę w dół, obok opcji File sharing (Udostępnianie plików). 

 W ustawieniach File sharing (Udostępnianie plików), kliknij Turn on file 
sharing (Włącz udostępnianie plików), a następnie kliknij Apply 
(Zastosuj). 

 Aby udostępnić publiczny współdzielony folder należy wykonać 
następujące czynności: 

 W części Sharing and Discovery (Udostępnianie i odnajdowanie) 
okna Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania), 
kliknij strzałkę w dół, obok opcji Public folder sharing (Udostępnianie 
foldera publicznego). 

 W ustawieniach udostępniania publicznego foldera, kliknij “Turn on 
sharing so anyone with network access can open, change, and create 
files (Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci 
mogła otwierać, zmieniać i tworzyć pliki)”. 

 Kliknij Apply (Zastosuj). 
Po włączeniu funkcji “File Sharing (Udostępnianie plików)” w Windows-Vista, 

 Kliknij Start, a następnie kliknij Computer (Komputer). 
 W oknie Computer (Komputer), przejdź do foldera zawierającego 

udostępniany folder. 
 Kliknij prawym przyciskiem folder do udostępnienia, a następnie kliknij 

Share (Udostępnij). Wyświetlone zostanie okno File Sharing 
(Udostępnianie plików). 

 Użyj okna File Sharing (Udostępnianie plików) do wybrania konta Guest 
(Gość) lub Everyone (Każdy). Jest to ekwiwalent prostego udostępniania 
plików w Windows XP. 

 Po zakończeniu, kliknij Share (Udostępnij), a następnie kliknij Done 
(Zakończone). 
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Jak udostępnić folder plików w Windows 7 
(1) uruchom aplet "local security policy (zasady zabezpieczeń lokalnych)" 
dostępny w narzędziach administracyjnych. 
Jeśli nie są wyświetlane narzędzia administracyjne, 
włącz je we właściwościach menu start 
 
(2) w opcji local policies (zasady lokalne) >user rights assignment 
(przypisywanie praw użytkownika) 
“deny access to the computer from the network (odmowa dostępu do tego 
komputera z sieci)" USUŃ użytkownika "guest (gość)" 
 
(3) w opcji local policies (zasady lokalne)>user rights assignment 
(przypisywanie praw użytkownika) “Access this computer from the 
network (Uzyskiwanie dostępu do tego komputera z sieci)” 
=>dodaj ‘EVERYONE (WSZYSCY)’ i ‘ANONYMOUS LOGON (LOGOWANIE 
ANONIMOWE)’ 
 
(4) w opcji local policies (zasady lokalne)>security options (opcje 
zabezpieczeń)> Accounts (Konta): Limit local account use of blank 
passwords (ogranicz używanie pustych haseł przez konta lokalne). Zmień 
na "disabled (wyłączone)" 
 
(5) w opcji local policies (zasady lokalne)>security options (opcje 
zabezpieczeń)> Network Access:Shares that can be accessed 
anonymously (Dostęp sieciowy: udziały, do których można uzyskiwać 
dostęp anonimowo) – wprowadź nazwę udziału 
 
(6) Włącz konto gościa i ustaw puste hasło dla konta gościa 
 
(7) Sprawdź pozwolenia udziału i upewnij się, że jest ustawione 
"read (odczyt)" dla EVERYONE (WSZYSCY) 
 
(8) Sprawdź pozwolenia dla pliku dla współdzielonych plików i upewnij się, 
że jest ustawione "read (odczyt)" dla EVERYONE (WSZYSCY) 
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4 Odtwarzanie 

nośników 

> Dysk twardy 
PRODUKT wyszukuje i odtwarza wszystkie dostępne obrazy, muzykę i 
pliki video w zewnętrznym urządzeniu USB. 
Uwaga: W zależności od specyfikacji USB, jeśli każdy port USB udostępnia 

urządzeniu USB 0,5A należy użyć zasilanego dodatkowo urządzenia 
USB, jeśli do zasilania wymagany jest większy prąd. 

 
> PC Media 
Połączenie PRODUKTU z komputerem PC poprzez kabel Ethernet. 
Poprzez podłączenie komputera PC do lokalnej sieci komputerowej, 
można odtwarzać pliki multimedialne w odległych komputerach PC. 
Należy przed tym potwierdzić prawidłowość wykonania ustawień sieci i 
ustawień współdzielenia plików. (Dalsze informacje zawiera Rozdział 3.) 
Uwaga: Ograniczenie odtwarzania treści video HD przez sieć: Przy przesyłaniu 

video przez sieć może pogorszyć się jakość video HD. Jest to 
spowodowane przez ograniczenia intranetu. W wyniku pogorszenia 
jakości, odtwarzanie video może czasami nie być płynne. Dlatego, jeśli 
obsługiwana jest transmisja przez WiFi i PLC, dla uzyskania najlepszej 
jakości odtwarzania, zaleca się korzystanie z przewodowego 
Intranetu. 

 
> UPnP 

UPnP (Uniwersalne Plug and Play) umożliwia podłączanie urządzeń z 
włączoną obsługą UPnP (dostępne w sieci) i udostępnianie ich zawartości 
odtwarzaczowi multimediów. Po przejściu do aplikacji UPnP, PRODUKT 
automatycznie wykrywa komputery PC w sieci LAN. Należy upewnić się, 
czy komputer PC obsługuje odtwarzacz Windows Media Player w wersji 
11 lub nowszej. Ze względu na kwestie związane z kompatybilnością, 
niektóre komputery PC mogą nie obsługiwać UPnP. 
 

> Lista odtwarzania 
Lista odtwarzania umożliwia wybór kolejności odtwarzania muzyki, 
zdjęć i plików video zapisanych na dysku twardym. Użytkownik może 
skonfigurować dowolną kolejność odtwarzania muzyki, zdjęć i plików 
video w celu utworzenia listy odtwarzania. 
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Pilot Opis 

 +  Wybór/anulowanie plików do dodania. 

 Zmiana nazwy/usunięcie pliku. 

Uwaga: Pliki multimedialne dodane do listy odtwarzania zostaną 

skategoryzowane przez PRODUKT według znaczników 

video/muzyka/zdjęcie. 

Listy odtwarzania nie można zapisać, oprócz multimediów na USB i nie 

można odtwarzać multimediów sieciowych.  

> Wyszukiwanie plików 
Wyszukiwanie plików umożliwia znalezienie wymaganego pliku, poprzez 
wpisanie powiązanego z nim słowa kluczowego z klawiatury ekranowej.  

Pilot Opis 

    

+  

Dostęp do opcji Video, Audio, Photo  
(Video, Audio, Zdjęcia) w menu głównym. 
Wpisz powiązane słowa kluczowe z klawiatury 
ekranowej w celu wyszukania pliku. 
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Odtwarzanie video 

 
 

Pilot Opis 

  +  Dostęp do opcji Video w menu głównym. 

   

Nawigacja do pliku multimediów, który ma zostać 

odtworzony. W oknie podglądu pokazane zostanie 

podświetlone video.  

 Zmiana nazwy/usunięcie pliku. 

 +  Dodanie wybranego pliku do listy odtwarzania. 

 Powrót do poprzedniego ekranu. 

 Tryb pełnego ekranu. 

 
Tryb pełnego ekranu 

Pilot Opis 

 Odtwarzanie/pauza odtwarzania wybranego pliku. 

  Przewijanie do tyłu/do przodu 

 Zwolnienie ruchu. 

  Powrót do poprzedniego pliku. / Przejście do 

następnego pliku. 

  
Regulacja wielkości napisów. 

  Przesuwanie pozycji napisów. 

 
Zatrzymanie odtwarzania i opuszczenie trybu pełnego 

ekranu. 
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Odtwarzanie muzyki 

 
 
Pilot Opis 

  +  
Dostęp do opcji Music (Muzyka) w menu 
głównym. 

   

Przejście do pliku multimediów, który ma zostać 

odtworzony. W oknie podglądu pokazane zostaną 

szczegóły podświetlonego pliku. 

 Zmiana nazwy/usunięcie pliku. 

 +  Dodanie wybranego pliku do listy odtwarzania. 

 Powrót do poprzedniego ekranu. 

 Odtwarzanie wybranego pliku. 

 Odtwarzanie/pauza odtwarzania wybranego pliku. 

  Przewijanie do tyłu/do przodu 

 
Zatrzymanie odtwarzania i powrót do poprzedniego 

ekranu 

 

PS Po opuszczeniu menu MUSIC PLAYBACK (ODTWARZANIE MUYZKI) 

Odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane, jako muzyka w tle. Naciśnij , aby 

zatrzymać odtwarzanie. 
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Odtwarzanie zdjęć 

 
 
Pilot Opis 

  +  
Dostęp do opcji Photo (Zdjęcia) w menu głównym. 

   

Przejście do pliku multimediów, który ma zostać 

odtworzony. W oknie podglądu pokazane zostaną 

szczegóły podświetlonego pliku. 

 Zmiana nazwy/usunięcie pliku. 

 +  Dodanie wybranego pliku do listy odtwarzania. 

 Powrót do poprzedniego ekranu. 

 Tryb pełnego ekranu. 

Tryb pełnego ekranu 
Pilot Opis 

  
Poprzedni obraz. / Następny obraz. 

  Obrót oglądanego obrazu przeciwnie do wskazówek zegara

 Obrót oglądanego obrazu zgodnie ze wskazówkami zegara

 Opuszczenie trybu pełnego ekranu. 
 
PS W menu Setup (Ustawienia) można wybrać preferowane efekty pokazu 

slajdów. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do Setup (Ustawienia) > Other 

(Inne)> Transition Effect (Efekt przejścia). 
 
Aby dodać do pokazu slajdów muzykę tła, wystarczy dodać plik(i) z muzyką do 

tego samego foldera, gdzie znajdują się zdjęcia. W przeciwnym razie, podczas 

oglądania pokazu slajdów nie będzie muzyki w tle. 
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5 Funkcje dodatkowe 
Pobieranie przez Torrent 

Aby uaktywnić tę funkcję należy sprawdzić, czy: 
 PRODUKT jest podłączony do sieci; 
 Sieć jest prawidłowo ustawiona. Dalsze informacje dotyczące tej 

części, zawiera sekcja “Połączenia z Internetem” w części “Instalacja” 
i “Sieć” w “Menu Ustawienia”. 

Ostrzeżenie: Nie wolno pobierać nielegalnych plików lub treści. 
Ostrzeżenie: Usilnie zaleca się używanie do pobierania torrenta innego dysku 

twardego, NIE NALEŻY używać dysku twardego, na którym znajdują się także 

ważne informacje. 

 
BitTorrent to główny i najbardziej popularny protokół komunikacyjny 
peer-to-peer udostępniania plików. PRODUKT ma wbudowany 
mechanizm/klienta BitTorrent, co umożliwia pobieranie plików 
multimedialnych do zewnętrznego urządzenia USB lub do odległego 
komputera PC. Ten proces pobierania BT, odbywa się bez komputera. 
Najpierw należy przygotować co najmniej jeden dysk twardy USB o co 
najmniej 20GB wolnego miejsca, w formacie NTFS lub EXT-3 i podłączyć go 
do portu USB na panelu przednim PRODUKTU. 
 

 

Czynność 1: Podłącz zewnętrzny dysk twardy do portu USB PRODUKTU. 
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Czynność 2: Wybierz zewnętrzny dysk twardy lub odległy komputer PC, 
do wyszukania i implementacji seedów .torrent. 

Uwaga: Należy upewnić się, że seedy torrenta zostały już zaimportowane na 

zewnętrzny dysk twardy lub do sieciowego komputera PC, przed pobraniem 

plików multimedialnych, powiązanych z seedami .torrent do komputera PC lub do 

urządzeń USB. Plików nie można pobrać, jeśli w napędzie USB pozostało mniej niż 

10% miejsca. 
 

Czynność 3: Wybierz pliki .torrent do pobrania, po czym wyświetlona 
zostanie strona procesu pobierania. Aby zapewnić 
efektywność systemu, jednocześnie mogą być wykonywane 
jedynie 3 zadania pobierania, a każdy plik .torrent zostanie 
pobrany w ustalonej kolejności.  

 

Uwaga: Aby zapewnić efektywność systemu, pobieranie torrenta powinno zostać 

wstrzymane, podczas odtwarzania multimediów lub włączenia innych usług. 

 

Pilot Opis 

 Uruchomienie/Pauza plików torrenta w 

harmonogramie. 

 Usunięcie plików torrenta w harmonogramie. 

  Dopasowanei priorytetu plików torrenta w 

harmonogramie. 

  Poprzednia strona. /Następna strona. 

    
Flickr 

Produkt obsługuje przeglądarkę Flickr, umożliwiającą także 
wyszukiwanie wymaganych zdjęć. 
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6 Kopiowanie plików 
Funkcja ta służy do zarządzania plikami i umożliwia kopiowanie i 
przenoszenie plików z dysku twardego do innego dysku twardego lub z dysku 
twardego do odległego komputera PC albo z odległego komputera PC na 
dysk twardy. 

 

 

Pilot Opis 

  +  
Dostęp do opcji File Copy (Kopiowanie pliku) w 
menu głównym. 

  
+  +  

Wybór źródła na liście źródeł i wybór plików.  

 + 

   

Wybór miejsca docelowego na liście miejsc 

docelowych. 

 
Funkcja kopiowania/przenoszenia. 
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7 Ustawienia 

    

Audio 
Pilot Opis 

    
Przejście do menu ustawień “Audio”. 
Wybór elementu do regulacji. 

 Potwierdzenie zmiany. 

 Powrót do poprzedniego ekranu. 

Element Opcje 

Night Mode  

(Tryb Noc) 
Włączenie/Wyłączenie 

Digital Output 

(Wyjście cyfrowe) 
HDMI LPCM  
HDMI RAW 
S/PDIF LPCM  
S/PDIF RAW 

 

Tryb LPCM / RAW 

Tryb LPCM oznacza dekodowanie audio, a następnie zmiksowanie do wyjścia 2 

CH. 

Tryb RAW oznacza brak dekodowania audio, jedynie przejście do wzmacniacza w 

celu dekodowania audio. 
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AUDIO SETUP (USTAWIENIA AUDIO) - “Night Mode (Tryb Noc)” 

(Dynamiczne sterowanie zakresem aka) 

 

  Po włączeniu opcji Night Mode (Tryb Noc), wykonywana będzie dynamiczna 

kompresja poziomu dźwięku kompatybilnych ścieżek dźwiękowych. Dynamiczne 

sterowanie zakresem (DRC) zwiększa niskopoziomowe treści audio (takich jak 

dialogi w filmach), ułatwiając słyszenie przy niskich poziomach głośności, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu intensywności treści audio wyższego poziomu. 

 

 “Podczas słuchania dialogów filmowych późno w nocy i gdy konieczne jest 

zmniejszenie głośności podczas głośnych scen, pogarsza się dynamiczny zakres i 

mogą być niesłyszane niektóre dialogi i inne dźwięki. Przy włączonej opcji Night 

Mode (Tryb Noc), można zmniejszyć głośność, ale nadal korzystać odbierać 

prawidłowo zrównoważone tony i zakres dynamiczny.” 
 

Video  

Pilot Opis 

    
Przejście do menu ustawień “Video”. 
Wybór elementu do regulacji. 

 Potwierdzenie zmiany. 

 Powrót do poprzedniego ekranu. 

Element Opcje 

Aspect Ratio 

(Wspołczynnik 

proporcji) 

Pan Scan 4:3  
Letter Box 4:3      
Szeroki ekran 16:9      
Pełny ekran 

Resolution 

(Rozdzielczość) 
HDMI Auto 
480i 
576i                 
480P              
576P           
720P 50HZ         
720P 60HZ       
1080i 50HZ         
1080i 60HZ  
1080P 50HZ  
1080P 60HZ 
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System 
Pilot Opis 

   
Przejście do menu ustawień “System”. 
Wybór elementu do regulacji. 

 Potwierdzenie zmiany. 

 Powrót do poprzedniego ekranu. 

Element Opcje 

Menu Language (Menu 
Język) 

Angielski/Tradycyjny Chiński/Uproszczony 
Chiński/Francuski/Hiszpański/Niemiecki/Rosyjski
/ Szwedzki/Włoski/Polski/Rumuński 

Subtitle Encoding 
(Kodowanie napisów) 

Unicode(UTF8)/ 簡體中文(GBK)/ 繁體中文(BIG5)/ 
Zachodni/Turecki/Środkowoeuropejski/Grecki/ 
Cyrylica/Hebrajski/Europejski SE. 

System info (Informacje o 
systemie) 

Wersja/ID BOX/ ID klienta/MAC/Adres IP/Maska 
podsieci/Brama/DNS 

Software Update 
(Aktualizacja 
oprogramowania) 

Aktualizacja USB 

Default Setting 
(Ustawienie domyślne) 

Anuluj/OK 

Inne 
Pilot Opis 

    
Przejście do menu ustawień “Other (Inne)”. 
Wybór elementu do regulacji. 

 Potwierdzenie zmiany. 

 Powrót do poprzedniego ekranu. 

Element Opcje 

Resume Play 
(Wznowienie 
odtwarzania) 

Włączenie/Wyłączenie 

Slide Show Timer (Timer 
pokazu slajdów) 

Wyłączony/2, 5, 10, 30 sekund/1, 2 minuty 

Transition Effect (Efekt 
przejścia) 

Wyłączony/Przyciemnianie krzyżowe/Od lewej do 
prawej/Od góry do 
dołu/Wodospad/Wąż/Rozpuszczanie/Pasek z 
lewej w dół/Mieszanka wszystkich efektów 

Background Music  
(Muzyka tła) 

Włączenie/Wyłączenie 

Screen Saver (Wygaszacz 
ekranu) 

Włączenie/Wyłączenie 

Movie Preview (Podgląd 
filmu)  

Włączenie/Wyłączenie 
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8 Rozwiązywanie 

problemów 
Następująca lista referencyjna, przedstawia sytuacje, które mogą się 
wydarzyć i środki zaradcze. Listę tą należy sprawdzić przed 
skontaktowaniem się z wykwalifikowanym personelem serwisu.  

 

Symptom Środek zaradczy 
Nie wyświetla się obraz.  Sprawdź połączenie przewodu zasilającego. Lub 

podłącz przewód zasilający do innego gniazda 
zasilania. 

  Czy są odłączone lub luźne kable VIDEO/ AUDIO albo 
kabel HDMI? Upewnij się, że są prawidłowe połączenia.

 Wypróbuj użycie przycisku “SOURCE (ŹRÓDŁO)” na 
pilocie zdalnego sterowania zewnętrznego 
wyświetlacza/TV, aby wybrać prawidłowe źródło 
wejścia. 

Przy wchodzeniu do menu 
“PC Media (Multimedia PC)”, 
nie wyświetla się lista 
dostępnych komputerów PC. 

 Sprawdź połączenie przewodowe / bezprzewodowe, 
aby upewnić się, że działa ono prawidłowo. Użyj kabla 
Ethernet LAN do połączenia pomiędzy gniazdem 
sieciowym PRODUKTU, a routerem sieciowym lub 
punktem dostępowym. Lub sprawdź ustawienie 
pomiędzy zewnętrznym kluczem USB i urządzeniem 
udostępniania IP. 

 Sprawdź opcję Network Setting (Ustawienia sieci) 
menu Setup (Ustawienia).  

 Sprawdź ustawienie współdzielonego foldera/pliku w 
komputerze. 

Brak wyszukanych urządzeń 
USB w menu “USB Media 
(Multimedia USB)” pod menu 
głównym. 

 Sprawdź, czy urządzenie USB jest pewnie podłączone.
 Sprawdź format napędu USB: czy jest to format 
NTFS/EXT-3? 

Nie można pobrać 
multimedialnych plików BT. 

 Dla BitTorrent, użytkownicy muszą wykonać ustawienia 
przekazywania portów w zakresie TCP 6881-6890 
punktu dostępowego lub ustawienia współdzielenia IP.

 Przepustowość połączenia z Internetem ograniczy 
szybkość pobierania BT  

 BT to technologia pobierania peer-to-peer. Wymaga 
ona współdzielenia w tym samym czasie plików przez 
większą liczbę ludzi lub torrentów. 
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Pomoc techniczna klienta
W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej lub serwisu produktu, patrz tabela 
poniżej,lub skontaktuj się z dostawcą.

UWAGA: Należy przygotować numer seryjny produktu.

Kraj/Region Witryna internetowa 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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Ograniczona gwarancja
Sieć Media Player ViewSonic

Zakres gwarancji:
Firma ViewSonic gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu, w okresie gwarancji jej produkty będą wolne od 
defektów materiałowych i wad wytwarzania. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystapią defekty materiałowe lub 
wady wytwarzania produktu, firma ViewSonic według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt na inny 
podobny. Wymieniony produkt lub jego podzespoły, mogą zawierać części lub elementy wyremontowane lub 
odnowione.
Okres ważności gwarancji:
Sieć Media Player ViewSonic ma 1 rok gwarancji na robociznę, licząc od daty zakupienia przez pierwszego 
klienta.
Kogo dotyczy gwarancja:
Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwszego nabywcę.
Elementy nie objęte gwarancją:
1.   Wszelkie produkty z uszkodzonym, zmienionym lub usuniętym numerem seryjnym.
2.   Uszkodzenia, pogorszenie działania lub niewłaściwe działanie, spowodowane następującymi przyczynami:
 a.  Przypadkowe uszkodzenie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, pożar, zamoczenie, porażenie 

piorunem lub działanie innej siły przyrody, nieautoryzowana modyfikacja lub nieprzestrzeganie 
dołączonej do wyrobu instrukcji.

 b.  Naprawa lub usiłowanie naprawy przez osoby nieupoważnione przez ViewSonic.
 c.   Przyczyny zewnętrzne takie jak wahania napięcia lub awaria zasilania.
 d.  Stosowanie materiałów lub części nie spełniających specyfikacji technicznych ViewSonic.
 e. Normalne zużycie.
 f. Wszelkie inne przyczyny nie związane z defektem produktu.
3.   Dowolnego produktu, którego działanie wykazuje stan znany jako „wypalenie ekranu”, będący wynikiem 

długiego wyświetlania na ekranie statycznego obrazu.
Uzyskiwanie usługi:
1.   Informacje dotyczące uzyskiwania usługi gwarancyjnej, można uzyskać w dziale obsługi klientów 

ViewSonic  (sprawdź informacje na stronie pomocy technicznej klienta). Konieczne jest podanie numeru 
seryjnego produktu.

2.   W celu uzyskania usługi gwarancyjnej należy przedstawić (a) oryginalny dowód sprzedaży z datą 
sprzedaży, (b) imię i nazwisko, (c) adres, (d) opis problemu oraz (e) numer seryjny produktu.

3.   Produkt należy zanieść lub wysłać w oryginalnym opakowaniu, po opłaceniu kosztów przesyłki, do 
autoryzowanego punktu serwisowego ViewSonic lub do firmy ViewSonic.

4.   Dodatkowe informacje lub nazwę najbliższego punktu serwisowego ViewSonic można uzyskać po 
skontaktowaniu się z firmą ViewSonic.

Ograniczenia domniemanych gwarancji:
Nie udziela się żadnych gwarancji wyranych ani domniemanych, w tym gwarancji sprzedawalności ani 
przydatności do określonego celu, wykraczających poza tu opisane.
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:
Odpowiedzialność cywilna firmy viewsonic ogranicza się do kosztów naprawy lub wymiany wyrobu. Viewsonic 
nie przyjmuje odpowiedzialności za:
1.   Szkody wyrządzone w stosunku do innego mienia, spowodowane przez usterki wyrobu, szkody polegające 

na niewygodzie, niemożności użytkowania wyrobu, stracie czasu, zysków, możliwości gospodarczych, 
dobrego imienia, zakłóceniu stosunków gospodarczych lub na innej stracie handlowej, nawet jeżeli firma 
viewsonic została powiadomiona o możliwości takich strat.

2.  Wszelkie inne szkody dodatkowe, wtórne lub inaczej określone.
3.  Wszelkie roszczenia dowolnej strony trzeciej wobec klienta.
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