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Bezpieczeństwo 

1. Przeczytaj te instrukcje całkowicie i spełniają wszystkie wymogi. 

2. Zachowaj te instrukcje dla odniesienia. 

3. Przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń, zarówno w tej instrukcji oraz na produkcie. 

4. Przed czyszczeniem należy odłączyć monitor od wszelkiej władzy. Użyj wilgotnej szmatki do 
czyszczenia; i nie używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu. 

5. Nigdy nie należy używać monitora w miejscach wilgotnych lub w pobliżu wody. 

6. Nigdy nie należy umieszczać monitora na niestabilnym podłożu; jeśli monitor spadnie, może 
spowodować poważne szkody dla ludzi lub mienia. 

7. Wybierając miejsce na stażu / instalacji należy upewnić się: 

A. Aby umożliwić zostawić odpowiednią wentylację minimalną odległość 4 "wokół monitora. 

B. Nigdy nie wolno niczego (np papier, tkaniny, etc.), aby blokować otworów wentylacyjnych 
monitora. 

C. Nigdy nie pozwalaj otwartego źródła ognia (np zapalonych świec) w pobliżu monitora. 
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D. Jeśli stosowane są akumulatory, należy je usunąć wszystkie baterie zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 

E. Używać monitora w pomieszczeniach zamkniętych, jak na temperatury i wilgotności 
specyfikacji. 

8. Monitor powinien być zasilany ze źródła zasilania wskazanego na tylnej części monitora. 

9. 3 Wtyczka z uziemieniem drutu [posiadającą trzeci bolec (uziemiający)] używane na tym 
monitorze jest funkcja bezpieczeństwa. Nie zasilać monitor bez wtyczki z uziemieniem. 

10. Nie należy umieszczać monitora, gdzie ludzie będą przechodzić przez przewód lub kłaść się i 
ocierają przewodu zasilającego. 

11. Jeśli używany jest przedłużacz do zasilania monitora, należy upewnić się, że całkowite zużycie 
prądu wszystkich wszystkich produktów podłączone do przedłużacza nie przekracza wartości 
znamionowej prądu przedłużacza ani mocy znamionowej gniazdka. 

12. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym na skutek zetknięcia z 
niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub uszkodzenia części, nigdy nie wkładaj żadnych 
przedmiotów w szczeliny obudowy monitora. Nigdy nie wylewaj żadnych płynów na monitorze. 

13. Nie próbuj naprawiać monitora samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw 
może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne 
niebezpieczeństwa. 

14. Jeżeli którykolwiek z poniższych sytuacji, należy odłączyć zasilanie monitora i skontaktować się 
z wykwalifikowanym personelem serwisu: 

A. Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony. 

B. Jeśli rozlano płyn do monitora. 

C. Jeśli monitor został wystawiony na działanie deszczu, wody lub innych płynów. 

D. Jeśli monitor nie działa prawidłowo zgodnie z instrukcją obsługi. Należy wykonywać tylko 
regulacje opisane w instrukcji obsługi; nieprawidłowa regulacja innych parametrów może 
spowodować, że monitor przestanie działać i może spowodować utratę gwarancji. 

E. Jeśli monitor został upuszczony lub obudowa została uszkodzona. 

F. Jeśli monitor wykazuje wyraźną zmianę zachowania, sygnalizując potrzebę obsługi 
serwisowej. 

Proszę zanotować: 

Przewód zasilania stosowany jest jako główny sposób odłączenia urządzenia. Upewnij się, że 
gniazdo zasilania znajduje się / zainstalowane blisko monitora i jest łatwo dostępny. 
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Ostrzeżenia 

OSTROŻNIE Z PERSONELEM 

PRZEWÓD ZASILANIA STOSOWANY JEST JAKO GŁÓWNY SPOSÓB 
ODŁĄCZENIA URZĄDZENIA MOCY W TYM PRODUKCIE. PRZED 
ZDJĘCIEM POKRYWY TYLNEJ I OBSŁUGI NALEŻY ODŁĄCZYĆ 
URZĄDZENIE OD GNIAZDKA SIECIOWEGO. 

1. Nigdy nie zdejmuj tylnej pokrywy. 

A. Tylko specjalnie wykwalifikowany personel zdjąć pokrywę tylną. 

2. Nie stosować w środowiskach, które mogą powodować zagrożenie. 

A. Aby uniknąć porażenia prądem lub zagrożenie pożarem, nie należy narażać monitora na 
działanie deszczu lub wilgoci. Monitor jest przeznaczony do stosowania w środowisku 
mieszkalnych i handlowych. Nie należy narażać monitora na nadmierne wibracje lub 
pyłów lub gazów powodujących korozję. 

3. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 

A. Szczeliny wentylacyjne są umieszczone na obudowie, aby kontrolować temperaturę 
wewnątrz monitora. Nie należy zakrywać tych otworów wentylacyjnych ani kłaść żadnych 
przedmiotów na urządzeniu, które mogą blokować tych szczelin. 

4. Należy unikać nadmiernego ciepła. 

A. Nie ustawiaj monitora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu 
urządzenia grzewczego. 

5. Aby zapobiec zmęczeniu oczu. 

A. Nie należy korzystać z monitora na jasnym tle lub gdy światło słoneczne i inne źródła 
światła będą świecić bezpośrednio na monitorze. 

6. Uważaj na ciężkich przedmiotów. 

A. Ani sama monitora, ani żaden inny ciężki przedmiot powinien spoczywać na kablu 
zasilającym. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie 
prądem. 
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FCC RF Oświadczenie o zakłóceniach 

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie 
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli 
nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności 
radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. 

Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można 
stwierdzić przez wyłączenie i sprzętu, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w 
jeden lub więcej z następujących środków. 

o Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. 

o Zwiększyć przestrzeń między urządzeniem a odbiornikiem. 

o Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik. 

o Należy używać ekranowanych przewodów interfejsu. 

Wreszcie, wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia przez użytkownika nie zostaną wyraźnie 
zaakceptowane przez Beneficjenta lub producenta może unieważnić prawo użytkownika do 
korzystania takiego sprzętu. 

Zgodności z DOC 
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie przekracza limitu klasy A dla emisji zakłóceń radiowych z 
urządzeń cyfrowych określoną w rozporządzeniu zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu 
Komunikacji. 

Zgodność CE 
Monitor jest zgodny z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dyrektywy 2004/108 / WE dla 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych importowanego do Unii Europejskiej 
(UE): 

Zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia nie przekracza poziomu określonego 
w zharmonizowanych standardów EMC dla tego typu urządzeń. Ma poziom odporności na zakłócenia 
elektromagnetyczne, co się spodziewać w jego przeznaczeniem, i powinno działać bez 
niedopuszczalnego pogorszenia jego określonego działania. 
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Połączenia 

Widok z tyłu monitora 
 

 

 

Panel łącznika znajdują się w 
dolnej części występu case 
tylnej tylko nad stojaka. 

 

 

 

 

Szczegółowy widok Panelu 
Connector 

Używać tylko prawidłowo 
uziemiony trzy drutu odpowiedni 
kabel do lokalnego systemu 
zasilania. 
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Kontrole i Obsługa menu 

Klawisze sterujące / Przyciski 
 

Przyciski znajdują się na prawym boku ramki 
na 19-24 ""modeli. 

Aby zmienić wybór wejścia, naciśnij przycisk 
SOURCE, aby wyświetlić menu podręczne, 
używać w górę / w dół, aby wybrać żądane 
źródło, a następnie naciśnij klawisz ENTER, 
aby zakończyć wybór. 

Aby sprawdzić aktualny wybór wejścia, 
naciśnij przycisk SOURCE, aby wyświetlić pop-
up, a następnie ponownie nacisnąć przycisk 
SOURCE, aby zamknąć okno pop-up. 

Aby zamknąć wszystkie okna OSD, naciśnij 
przycisk SOURCE dwa razy. 

 

Menu obrazu 
W menu "OBRAZ" jest do regulacji wygląd obrazu i parametry. Menu Obraz jest taka sama dla AV / 
CVBS, S-Video i HDMI; Obraz opcje menu różnią się dla VGA. 

Menu Picture (CVBS / AV, S-Video i HDMI) 

Naciśnij przycisk MENU, aby menu na ekranie, a następnie za pomocą przycisków w górę / w dół, 
aby poruszać się wzdłuż głównych opcji menu, aby wybrać menu OBRAZ. Naciśnij przycisk MENU, 
aby przejść między menu głównego przełącznika po lewej stronie w oknie opcji menu i 
parametrów. 

Za pomocą przycisków w górę iw dół, aby przesunąć żółty podświetlony wybór podmenu w 
podmenu. Naciśnięcie prawo + & lewy - przyciski dostosuje wartość zaznaczonego elementu. 
Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z podmenu i powrót do głównego menu wyboru. 

Aby wyjść z menu systemu, naciśnij dwa razy przycisk SOURCE. Ustawienia pozostaną jak są 
wyświetlane na ekranie. 

Korekty 

Kontrast: Reguluje zakres różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. 
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Jasność: Regulacja intensywności obrazu ogólnej 

Barwa: Zwiększenie lub zmniejszenie czerwony / zielony / niebieski odcień obrazu. 

Nasycenie: Zwiększenie lub zmniejszenie intensywności (mieszanka białych z) kolorów w obrazie. 

Ostrość: Zmiana równowagi pomiędzy szczegółowości obrazu (rozdzielczość) i stopień przejścia 
między obszarami o różnej jasności (Acutance). 

Temperatura kolorów: Regulacja odwzorowanie kolorów: wybrać normalny, ciepły (bardziej 
czerwone) i fajne (bardziej niebieski), aby osiągnąć najlepszy rezultat wizualny 

Skala: Wybierz pomiędzy SD 4: 3 i HD 16: 9 proporcje. W przypadku zdjęć analogowych pojawiają 
"rozciągnięty" użyć 4: 3 skalowanie. 

Powierzchnia obrazu: Wybierz między starszymi typu CRT kadrowanie krawędzi obrazu (On) lub 
wyświetlania całego obrazu bez obcinania (OFF). Uwaga: HDMI rozpoznaje dwa rodzaje sygnałów: 
"Video" i "PC"; dla sygnałów typu PC Przeskanuj jest wyłączone. 

Tryb obrazu: Wybierz dla użytkownika / Vivid / Soft / standard dla najbardziej przyjemny obrazu 
na podstawie światła otoczenia. 

Menu Obraz na VGA 

 

Korekty 

Kontrast: Reguluje kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. 

Jasność: Regulacja ogólnej odcień obrazu i jasność. 

Temperatura kolorów: Aby dostosować odwzorowanie kolorów do wyboru normalny, ciepły 
(bardziej czerwone) i fajne (bardziej niebieski) 

Skala: Wybierz pomiędzy SD 4: 3 i HD 16: 9 proporcje. 
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Menu Audio 
 Naciśnij przycisk MENU, aby menu na ekranie, a 
następnie w górę / w dół, aby poruszać się po 
pozycjach menu, aby podświetlić menu AUDIO. 
Ponownie naciśnij przycisk MENU, aby przejść 
między menu głównego przełącznika po lewej 
stronie w oknie opcji menu i parametrów. 

Za pomocą przycisków w górę iw dół, aby 
przesunąć żółty podkreślił podkategorii wybór 
menu w podmenu. Naciśnięcie prawo + & lewy - 
przyciski dostosuje wartość zaznaczonego 
elementu. Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z 
podmenu i powrót do głównego menu wyboru. 

Aby wyjść z menu systemu, naciśnij dwa razy przycisk SOURCE. 

Korekty 

Bass: Boost / graniczne tony niskie częstotliwości. 

Treble: Boost / graniczne dźwięki o wysokiej częstotliwości. 

Saldo: Zmień względnej głośności między lewym i prawym głośnikiem. 

Menu OSD 
Naciśnij przycisk MENU, aby menu na ekranie, a następnie w górę / w dół, aby poruszać się po 
pozycjach menu, aby wybrać menu OSD. Ponownie naciśnij przycisk MENU, aby przejść nia 
pomiędzy pokrętło główne menu lewą stronę w oknie opcji menu i parametrów. 

Za pomocą przycisków w górę iw dół, aby przesunąć żółty podświetlony wybór podmenu w 
podmenu. Naciśnięcie prawo + & lewy - przyciski dostosuje wartość zaznaczonego elementu. 
Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z podmenu i powrót do głównego menu wyboru. 

Aby wyjść z menu systemu, naciśnij dwa razy przycisk SOURCE. 

Język: Wybierz język menu OSD z angielskiego / niemieckiego / chiński / francuski / hiszpański / 
włoski  

H-Position: OSD pozycji poziomej na ekranie 

V-Position: pozycja pionowa OSD na ekranie 

Czas trwania: OSD Timeout Menu 

Półtonów: przezroczystość tła menu OSD (umożliwia przeglądanie wideo za menu OSD). 

Przywróć domyślne: monitor do przywracania domyślnych ustawień fabrycznych 

Wersja: Wyświetla numer wersji oprogramowania (nie regulowany). 



 

  WBXML1853|2153|2383 9 

Funkcja / Geometria Menu 
HDMI, AV / CVBS i S-Video Wejścia podzielić się 
menu funkcji. Menu VGA jest oznaczony 
geometrii. 

Menu funkcji 

Naciśnij przycisk MENU, aby menu na ekranie, a 
następnie w górę / w dół, aby poruszać się po 
pozycjach menu, aby podświetlić menu funkcji. 
Ponownie naciśnij przycisk MENU, aby przejść 
między menu głównego przełącznika po lewej 
stronie w oknie opcji menu i parametrów. 

Za pomocą przycisków w górę iw dół, aby przesunąć żółty podświetlony wybór podmenu w 
podmenu. Naciśnięcie prawo + & lewy - przyciski dostosuje wartość zaznaczonego elementu. 
Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z podmenu i powrót do głównego menu wyboru. 

Aby wyjść z menu systemu, naciśnij dwa razy przycisk SOURCE. 

Korekty 

DLC: Dynamic Light sterowania On / Off Ogranicza jasność / kontrast ratio w skrajności na wideo 
ekranu. 

Geometria Menu (tylko VGA) 

Naciśnij przycisk MENU, aby menu na ekranie, a 
następnie w górę / w dół, aby poruszać się po 
pozycjach menu, aby podświetlić menu 
geometrii. Ponownie naciśnij przycisk MENU, aby 
przejść między menu głównego przełącznika po 
lewej stronie w oknie opcji menu i parametrów. 

Za pomocą przycisków w górę iw dół, aby 
przesunąć żółty podświetlony wybór podmenu w 
podmenu. Naciśnięcie prawo + & lewy - przyciski dostosuje wartość zaznaczonego elementu. 
Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z podmenu i powrót do głównego menu wyboru. 

Aby wyjść z menu systemu, naciśnij dwa razy przycisk SOURCE. 

Korekty 

H-Position: Obrazek Pozycja pozioma 

V-Position: Obrazek Pozycja pionowa 
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Zegar: Regulacja względna szybkość skanowania poziomego fazy: względna regulacja synchronizacji 

Auto Adjust: Naciśnij przycisk Vol + / Prawy przycisk, aby automatycznie dostosować ustawienia 
dla parametrów sygnału wejściowego 

Instrukcja montażu 

Montaż na ścianie lub w inne standardzie VESA 

UWAGA: do montażu na ścianie musi posiadać minimum wagi netto 
pięciokrotną monitora. Do montażu monitora na ścianie lub innej 
powierzchni, trzeba kupić do montażu na ścianie VESA. Użyj 
czterech śrub M4 x 8 mm (śruby mocujące baza usunięte w kroku 1 
poniżej M4 x 8 mm), aby przymocować uchwyt. Montażu VESA 
monitor wzór otwór 100 mm x 100 mm jest. 

Uwaga: Metric (M4 x 8 mm) jest śruba typu, które powinny być stosowane (nie stosować dłużej 
śruby lub monitor może zostać uszkodzony). 

1. Przed przystąpieniem do montażu monitora, zdjąć podstawę (pion pionowe części podstawy), 
usuwając cztery wkręty u góry za pomocą śrubokręta. Następnie podstawa i pionowy może być 
usunięty. W celu uniknięcia utraty tych śrub, proponujemy zastąpienie śruby w oryginalnych 
otworów. 

2. Podłącz VESA (100mm x 100mm) płytkę z tyłu monitora i przestrzegać wszystkich instrukcji 
dostarczonych wraz z mocowaniem, aby zakończyć proces montażu. 
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Akcesoria 

    

Przewód zasilający UE 

 
Przewód UK zasilania 

 
Kabel VGA 

 
Kabel audio 

 

 

Wskaźnik zasilania / Tryby pracy 

Wskaźnik ledowy 
Dioda LED jest wyłączona, gdy zasilanie jest wyłączone; Dioda LED świeci się na zielono, gdy 
urządzenie jest włączone. Funkcja zarządzania zasilaniem monitora jest przeznaczony do 
zastosowań dozorowych. Gdy nie ma obrazu, monitor pozostaje NA być od razu gotowe do 
wyświetlania obrazu, gdy źródłem jest zmieniona lub jeśli komputer zmienia stan z uśpienia / 
czuwania na tryb aktywny. Pływające pole "No Signal" porusza się powoli po ekranie, aż film 
zostanie przywrócony. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  WBXML1853|2153|2383 12 

Wymiary 
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R!! H1>K#;<!3#@40#15! +FB-C!! CBDD!! +FB-C!! CBDD!! /.B,C!! CBFA!!

S!! 89%1#:#;<!$#&@5!153:5! /CBEC!! CB,+!! /-BAC!! +BCC!! .,B-C!! +B-/!!
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T!!
89%1#:#;<!K#69@5!

153:5!
+AB,C!! CB-,!! +FBAC!! CBDE!! /EB.C!! +BCA!!

Specifications 

"#$%&! '()"*+,-.! !'()"*/+-.! !'()"*/.,.!

'23451!=19%:U0@%V!%:15@>!W65&%X!
+,B-! /+B-! /A!

'4$#69@2!#K?951!?9%1!Y!M2?!W65&%X! +EBE.!Y!FB-D!! +,B,+!Y!+CBEC! !/CBF/!Y!++BDD!

*%$!Z#$95V! ZH(!

[4Y%&![406\!W33X! CB/,! CB/A,! CB/DD!

"5:?235&@5!1#9$94%&69#;<!%:15@>! +.ECYDE,!! +F/CY+C,C!

]K?I>P4M5@%!=5@%&#M%![#:5^!_6\M5I2!

D/CYACC`!EACYA,C`!

,CCYECC`!

+C/AYDE,`!

+/,CY+C/A`!

+.ECYDE,!

D/CYACC`!EACYA,C`!,CCYECC`!+C/AYDE,`!

+/,CY+C/A`!+.ECYDE,`!+AACYFCC`!

+ECCYFCC`!+E,CY+C-C`!+F/CY+C,C!

]K?I>P4M5@%!1#9$94%&69#;64!M%V;64#M26\!

D/CYACC`!EACYA,C`!!

,CCYECC`!

+C/AYDE,`!

+/,CY+C/A`!

+.ECYDE,!

+F/CY+C,C!W?65&%$X!

D/CYACC`!EACYA,C`!,CCYECC`!+C/AYDE,`!

+/,CY+C/A`!+.ECYDE,`!+AACYFCC`!

+ECCYFCC`!+E,CY+C-C`!+F/CY+C,C!

Z%a1%?\!Z50%!WG9J?0#0&4b!M#;<!=4#@#b!M5X!
ECc!DCc!D/B/c!D/B,c!D-!Q9!M!95&%^@#;64!#$!1#9$94%&69#;64!

G#&#1!8=56%!d!H53>0! !L%%=!G#&#1!

HIJK45!:#&#1eM! !.C!K40?`!+!K4&&4#@!W+cCD.cDA+c,/AX!6#&#1?!

S5?@#;<! /-C!GLd3/!

7>0#350269@%!$#=5?#M5@4%! !f%?!

"#@40#1!O#1350!#K159>! !+E!g!F!

'2;M4%0&569!O#1350!#K159>! '2K#1>!]8L!+Eg!F!&>K!Ag!.!

[#94#326\!&4@44!hi! D/C! +C,C!

'?=eI692@@4:!:#@015?0>! /CCCg+!

G95?!1%5:6V4!W3?X! -!

TU0!M4$9%@45!Q!d!i!WM!?0#=@456\X! !+DCd+EC!

G2a1#M%!'%V;645!M4$%#! HDMI do 1920x1080!
7@5&#P!

i4$%#!

R@d]>0!

VGA do 1920x1080! !iH7!4@!>=!0#!+F/CY+C,C!

S-Video, w; BNC CVBS 
Wyjście w pętli dla +!

8bi4$%#!4@`!(jG!Gi(8!R@!k!*##=4@P!]>0=>0!
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'%V;645!5>$4#!W?0%1%#X! !+Y!.B-33!34@4bV56:!

'2V;64%!5>$4#!d!M2V;64%!?I>6\5M:#M%!

W?0%1%#a#@469@%X!

1x mini-jack 3,5 mm; wyjście aktywne dla wejść z HDMI 
analogowych i cyfrowych audio!

HI#;@4:4! Dwa - wbudowany 2.7 "x 1.2" typu owalnym!

'9356@4569!5>$4#! 1 Watt / kanał!
h2=!a4&015! Filtr grzebieniowy 3D!
[19%=&#0>! 3D przeplotu!

SJ92:4!]8L!

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, 
polski, czeski, holenderski!

"#@40#1#M5@4%!645I5!'234512!W?9%1!Y!*)LX!

+DB,C!Y!++BCA!Y!

/BCC!

!/CB.A!Y!+/BAD!Y!

/BC/!!
//BD/!Y!+.BEF!Y!/BC/!

"5Y!'234512!3#@40#15!k!80#V5:!W65&%X!
+DB,!Y!+.BA/!Y!DB/,!

!/CB.A!Y!+AB,+!Y!

DB/,!
!//BD/!Y!+EBC.!Y!DB/,!

[5@%&!=#M4%196\@4! Matowe wykończenie!
N0>4!4!?0#4?:#!"50%145I! Plastikowy!
"#6#M5@4%!iN87!'9e1! 100x100; miejsce na środku korpusu monitora!
[#$?05M5!d!=#$?05M:5!M!9%?05M4%! !f%?!

(595!TU0!=#6\2&%@45! !k+-lmb+Cl!

h2&:#!G4J^51!H5K4@%0!W&KX! ABE.! -BD.! ,BE!

'5P5!H5K4@%0!k![]L8h7'f!W&KX!
-B-+! ,BD-! FBE.!

[#M%1b'500?!W@5!4!P#0#M#;64X! !n!/C'!! n!.C'!! n!.-'!

'%V;64%!95?4&5@45! +CCm/ACi7G!

h%3=%150>15!=1562! ./lm+CAlO!

h%3=%150>15!=19%6\#M2M5@45! !bAlm+AClO!

'4&P#0@#;<!=1562! !+Cm,-o!

7:6%?#145!

Kabel zasilający EU, UK Kabel zasilający, kabel VGA, 
kabel audio!

G%102a4:502! UL, cUL, CE, FCC, Forum HDMI!
HM515@6V5! 30 miesięcy!
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Ograniczona gwarancja 

1. Ograniczona gwarancja 

A. Postanowienia ogólne 

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji, od daty sprzedaży Nabywcy przez ADI 
przez czas określony dla kategorii produktów w Punkcie 1(b), ADI gwarantuje, że jej produkty W 
Box Technologies będą wolne od wad materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach 
eksploatacji i obsługi, z wyjątkiem elementów podlegających normalnemu zużyciu. Z wyjątkiem 
przypadków wymaganych przez prawo, niniejsza Ograniczona gwarancja jest wydawana wyłącznie 
Nabywcy i nie można jej przenieść na osobę trzecią. 

ADI nie ponosi żadnej odpowiedzialności na mocy niniejszej Ograniczonej gwarancji ani żadnych 
innych ustaleń, jeśli: 

"#$ Niniejszy produkt został nieprawidłowo zainstalowany, użyty lub konserwowany; 

"##$ Niniejszy produkt został zainstalowany w środowisku, którego parametry eksploatacji nie 
odpowiadają podanym w niniejszym podręczniku, został zmodyfikowany lub nieprawidłowo 
wykonano jego czynności obsługi lub naprawy; 

"###$ Uszkodzenie zostało spowodowane przez zewnętrzne przyczyny naturalne, takie jak 
uderzenie pioruna, nagłe wzrosty zasilania, pożar, powódź, klęski żywiołowe itp. 

"#%$ Uszkodzenia wynikają z nieuprawnionej modyfikacji, używania do niewłaściwych celów, 
wandalizmu lub z innych przyczyn niezwiązanych z wadami materiałowymi lub 
wykonawstwa, lub usterki są związane z bateriami lub akumulatorami dowolnego typu 
używanymi w związku ze sprzedanymi produktami objętymi niniejszą gwarancją. 

ADI udziela gwarancji wyłącznie w zakresie produktów opatrzonych marką W Box Technologies i 
sprzedawanych przez ADI. Wszelkie inne produkty opatrzone marką innego producenta są objęte 
gwarancją przez takiego producenta przez okres zdefiniowany przez tego producenta. ADI 
udostępnia lub przekazuje Nabywcy te i tylko te gwarancje oferowane przez innych producentów i 
dostawców, obejmujące produkty nieoznaczone marką ADI, w stopniu, w jakim ADI ma prawo do 
takich gwarancji lub jest uprawniona do ich przekazywania. ADI nie udziela żadnych gwarancji na 
produkty nieoznaczone marką ADI i sprzedaje je tylko na zasadzie „takie, jakie są”, zgodnie z 
warunkami sprzedaży ADI. 

B. Szczegółowe Gwarancje dla kategorii produktów 

Kategorie Produktów! Okres gwarancji!

Kamery analogowe! 36 miesiące!
Zasilacze do CCTV! 24 miesiące!
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Monitory! 30 miesięcy!
Cyfrowe rejestratory wideo, sieciowe rejestratory wideo! 60 miesięcy!
Kamery IP! 60 miesięcy!
Uchwyty do TV! 60 miesięcy!
Kable analogowe! Ograniczony czas eksploatacji!
Złącza B! Ograniczony czas eksploatacji!
Kable HDMI! Ograniczony czas eksploatacji!
Kable sieciowe! Ograniczony czas eksploatacji!
Wiązki przewodów! Ograniczony czas eksploatacji!

2. Wykluczenie gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności 
NIE ISTNIEJĄ ŻADNE GWARANCJE ANI WARUNKI, WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANE, 
WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU ANI ŻADNE INNE, KTÓRE WYCHODZĄ POZA ZAKRES OPISU W NINIEJSZYCH 
WARUNKACH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA ADI NIE BĘDZIE W 
ŻADNYM RAZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ OSOBY ZA WSZELKIE (I) SZKODY 
WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NAWIĄZKI ODSZKODOWAWCZE, ORAZ (II) 
WSZELKIE PRZYPADKI UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, REPUTACJI, 
ZYSKÓW, PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, DOCHODU, BIZNESU, KONTRAKTU, WYKORZYSTANIA 
PIENIĘDZY, WYKORZYSTANIA PRODUKTU LUB WARTOŚCI MATERIALNEJ ANI ZA WSZELKIE SZKODY 
WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ (W KAŻDYM PRZYPADKU, BEZPOŚREDNIO LUB 
POŚREDNIO W STOPNIU, W KTÓRYM NIE SĄ UJĘTE W PUNKCIE (I)) WYNIKAJĄCE Z LUB POWIĄZANE W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZYM PRODUKTEM ORAZ/LUB ZA NARUSZENIE TEJ GWARANCJI, TEGO 
WARUNKU LUB INNYCH GWARANCJI/WARUNKÓW, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANYCH, 
ANI NA ŻADNEJ INNEJ PODSTAWIE, Z KTÓREJ WYNIKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NAWET JEŚLI STRATA 
LUB SZKODA JEST SPOWODOWANA PRZEZ ZANIEDBANIE LUB WINĘ ZE STRONY ADI ORAZ NAWET JEŚLI 
ADI ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD.  Wszelkie opisy 
produktu (pisemne lub ustne, podane przez ADI lub przedstawicieli ADI), specyfikacje, próbki, 
modele, biuletyny, rysunki, schematy, karty produktu i inne materiały używane w związku z 
zamówieniem złożonym przez Nabywcę są dostępne wyłącznie w celu identyfikacji produktów ADI i 
nie mogą być uznawane jako wyraźnie wyrażona gwarancja lub warunek.  Żadne sugestie wysunięte 
przez ADI lub przedstawicieli ADI dotyczące użytkowania, zastosowań lub odpowiedniości 
produktów nie mogą być uznawane jako wyraźnie wyrażona gwarancja lub warunek, o ile nie 
zostanie to potwierdzone na piśmie przez ADI.  ADI nie składa żadnego oświadczenia mówiącego, że 
sprzedawanych przez nią produktów nie da się przejąć lub obejść; że produkty zapobiegną 
jakimkolwiek obrażeniom lub utracie mienia w wyniku włamania, rabunku, pożaru itp. ani że 
produkty we wszystkich przypadkach zapewnią odpowiednie ostrzeżenie lub ochronę.  Nabywca 
rozumie i przekaże swojemu klientowi, że prawidłowo zainstalowany i obsługiwany produkt nie 
zapewnia ani nie gwarantuje, że nie spowoduje to ani nie doprowadzi do obrażeń lub utraty 
mienia.  W ZWIĄZKU Z TYM W ZWIĄZKU Z TYM, W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ 
PRAWO, ADI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE OBRAŻENIA, UTRATĘ MIENIA LUB INNE 
SZKODY NA PODSTAWIE JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA, WŁĄCZNIE Z ROSZCZENIEM OPARTYM NA 
FAKCIE, ŻE PRODUKT NIE WYEMITOWAŁ OSTRZEŻENIA. Jeśli jednak ADI zostanie pociągnięta do 
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odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakąkolwiek szkodę lub stratę w związku z 
produktem, który sprzedaje, niezależnie od przyczyny lub pochodzenia, jej maksymalna 
odpowiedzialność w żadnym razie nie przekroczy ceny nabycia produktu, która będzie ustalona 
jako odszkodowanie oznaczone, a nie kara umowna, i będzie to jedyne i pełne zadośćuczynienie ze 
strony ADI.  
 
DLA uniknięcia wątpliwości, ADI nie szuka wynikające z Umowy, do wyłączenia lub ograniczenia 
jego odpowiedzialności w związku z (i) oszustwo, (II), ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z jego niedbalstwa lub (iii) każdą sprawę w odniesieniu do których, 
zgodnie z prawem , to nie zezwolić na ograniczenie swojej odpowiedzialności. 
 

3. Ograniczenie odpowiedzialności względem klientów 
Nabywcy 
Nabywca zgadza się ograniczyć odpowiedzialność względem swoich klientów w najwyższym stopniu 
dozwolonym przez prawo.  Nabywca potwierdza, że ADI ma obowiązek oferować użytkownikom 
swoich produktów tylko takie rękojmie, które mogą być wymagane przez prawo. W żadnym razie 
nabywca nie oświadcza swoim klientom i/lub użytkownikom produktów ADI, że ADI oferuje 
jakiekolwiek gwarancje dodatkowe.  Przyjmując produkty, w maksymalnym stopniu dozwolonym 
przez prawo, Nabywca przyjmuje wszelką odpowiedzialność i zgadza się zabezpieczyć i bronić ADI 
przed wszelkimi pozwami, roszczeniami, żądaniami, wniesieniami sprawy do sądu i decyzjami sądu, 
wynikającymi z obrażeń ciała lub szkód na mieniu, odniesionych przez dowolną osobę, firmę, 
korporację lub związek przedsiębiorstw, w tym, ale nie wyłącznie, klientów i/lub użytkowników 
produktów Nabywcy, wynikających z faktu, że produkty nie wykryły i/lub ostrzegły o 
niebezpieczeństwie, do której to funkcji były przeznaczone, ani z powodu jakiejkolwiek innej 
usterki produktów, niezależnie od tego, czy takie szkody zostały spowodowane lub na które miało 
wpływ wspólne lub indywidualne zaniedbanie lub wina ADI. 

4. Zwroty 
Zgodnie z powyższymi warunkami, w czasie mającego zastosowanie okresu gwarancji, ADI, według 
własnego uznania, wymieni Produkt bezpłatnie lub zaoferuje zniżkę, pod warunkiem zwrócenia 
opłaconych uszkodzonych produktów.  Wszelkie zobowiązania ADI do wymiany produktów objętych 
Ograniczoną gwarancją okresu eksploatacji, która to wymiana wynika z uszkodzenia produktu, 
zależą od dostępności produktu zamiennego.  ADI zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, 
do wymiany dowolnego produktu na inny dostępny w danym momencie lub do przyznania zniżki.  
Jeśli Nabywca będzie miał problem z którymś z produktów ADI, prosimy o kontakt z lokalnym 
przedstawicielstwem ADI w celu uzyskania instrukcji zwrotu: 

o www.adiglobal.com 

o www.wboxtech.eu 
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Należy mieć pod ręką numer modelu i opis problemu.  W przypadku wymiany zwracany produkt 
zostanie zarejestrowany na koncie Nabywcy, a na wymieniany produkt zostanie wystawiona nowa 
faktura.  ADI zastrzega sobie prawo do udzielenia wyłącznie zniżki zamiast wymiany.   

Jeśli okaże się, że produkt W Box Technologies działa prawidłowo lub niemożność prawidłowego 
działania takiego produktu wynika z niewłaściwego użycia lub uszkodzenia z winy użytkownika, 
produkt zostanie zwrócony Nabywcy w takim stanie, w jakim został otrzymany, a Nabywca zostanie 
obciążony kosztami transportu zwrotnego. 

5. Obowiązujące prawo 
Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawu Anglii i Walii. 

6. Postanowienia różne 
Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Ograniczonej gwarancji jest zabroniony przez wymienione 
prawa, zostanie on uznany za nieważny, ale pozostałe postanowienia Ograniczonej gwarancji 
zachowają pełną moc prawną. 
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LED HD PRO-GRADE COLOR 
MONITOR 18.5 ", 21.5", 24 
"Przek tna Przegl danie 
Rozmiar; BNC, VGA, wej cia 
HDMI; Zawiera audio, VGA, 
HDMI i kabla 

UWAGA: Nie nale y 
przekracza  MAXIMUM 
WYMIENIONE Waga 
Pojemno , powa ne 
obra enia lub zniszczenie 
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