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 TFT-LCD 22-tolline monitor 
 

KASUTUSJUHEND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Eestikeelses kasutusjuhendis viidatud joonised ja tabelid leiate inglisekeelsest  
kasutusjuhendist(paberkujul). 
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OHUTUSJUHISED 
 

1. Enne monitori kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. 
2. Hoidke kasutusjuhend alles. 
3. Enne monitori puhastamist ühendage monitor alati vooluvõrgust välja.  

Monitori puhastamiseks kasutage kuiva lappi või spetsiaalset monitorile mõeldud 
puhastusvahendit. Ärge kasutage aerosooli ega vedelat puhastusvahendit. 

4. Ohu vältimiseks ärge kasutage lisaseadmeid, mida pole soovitatud. 
5. Hoidke pistikust, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Ärge eemaldage toitejuhet 

vooluvõrgust, kui toode on samal hetkel kasutusel. 
6. Ärge asetage esemeid toitejuhtmele ega osutage sellele üleliigset jõudu.  
7. Paigaldage monitor puhtale ja kuivale pinnale. Ärge hoidke toodet vee 

läheduses(kraanikauss, vann, bassein). 
8. Veenduge, et monitori ventilatsiooniavad ei oleks kaetud, niimoodi hoiate ära monitori 

ülekuumenemise. Ärge asetage monitori elektriliste  küttekehade lähedusse ega 
voodile, diivanile, vaibale jne. 

9. Paigaldage monitor vähemalt 5 cm kaugusele seinast ja teistest esemetest. 
10. Toodet tuleb kasutada andmesildile märgitud toitepingel. Kui Te ei ole 

kindel, milline on toitepinge Teie elektrivõrgus, siis võtke ühendust edasimüüjaga. 
11. Monitori vahelduvvooluadapter on varustatud kolmejuhtmelise maandatud pistikuga. 

Pistik sobib ainult maandatud pistikupessa. Veenduge enne vahelduvvooluadapteri 
toitepistiku ühendamist, et pistikupesa on korralikult maandatud.  

12.  Kui kasutate seadmega koos pikendusjuhet, siis veenduge, et kasutatava varustuse 
summaarne voolutugevus ei ületa pikendusjuhtme lubatud voolutugevust. Veenduge, 
et vooluvõrku ühendatud seadmete koguvõimsus ei ületa kaitsmete võimsust. 

13. Ärge asetage toodet sellisesse kohta, kus selle toitejuhtmele võivad astuda inimesed. 
14. Järgige kasutusjuhendi hoiatusi ning juhiseid . 
15. Elektrilöögi ja tulekahju vältimiseks ärge koormake pistikupesa, pikendusjuhet ega 

seinakontakti üle. 
16. Ärge üritage monitori iseseisvalt hooldada, kuna kaante avamisel või eemaldamisel 

võite kokku puutuda pinge all olevate komponentidega või teiste ohtudega. 
Hooldustöödega tegeleb kvalifitseeritud teenindus. 

17. Ühendage monitor vooluvõrgust välja ning pöörduge kvalifitseeritud teeninduse poole 
järgmistel juhtudel: 

• Toitejuhe on kulunud või kahjustatud 
• Monitor on maha kukkunud 
• Kui monitori töötamisel esineb märgatavaid muutusi 

 
18. Toitejuhe on toote vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. 
19. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust, kui Te ei kasuta toodet pikema aja jooksul. 
20. Asetage monitor avarasse kohta, kaitske monitori otsese päikesevalguse, 

ülekuumenemise ning niiske ruumi eest. 
21. Säilitage monitori temperatuuril -20°C ~ 55°C, et vältida toote kahjustusi. 
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1. SISSEJUHATUS 

1.1 Üldine informatsioon 
Digitaalse juhtimisega 22-tolline monitor.  

1.2 Tehnilised andmed 
• Parim töörežiim: 1680 x 1050 @60Hz 
• Vaatenurk: Horisontaal- 160 °, Vertikaal- 160 ° 
• Aktiivne ala: 473.76mm x 296.10mm 
• Pikslid: 0.282mm x 0.282mm 
• Maksimum eredus: 300cd/m ² 
• Maksimum kontrastsus: 800:1 
• Reageerimisaeg: 5ms 
• Värv: 16.7M 
• Energiasäästurežiim- see monitor ühildub VESA DPMS standardiga ning EPA Energy 

Star´iga 
• Automaatne värvide tasakaalustamine. 
• Plug&Play- ühildub Windows9X&ME&NT&2000&XP ja VESA DDC 1/2B-ga. 

1.3 Toode sisaldab 
Palun veenduge, et monitori komplekti kuuluvad järgmised artiklid. Kui mistahes nimetused 
puuduvad, võtke ühendust edasimüüjaga. 

• LCD monitor (sh. alus) 
• Toitejuhe, VGA signaalikaabel, DVI-D signaalikaabel, audiokaabel 
• Kasutusjuhend 

2. PAIGALDAMINE 
Võimalik reguleerida: 

• asendit- valige asukoht, kus monitor ei peegeldaks valgust ja õige nurk akna suhtes 
• kõrgust – kui Te istute, siis monitori ülemine serv peaks olema veidike silmade 

kõrgusest allpool 
• kallet- mugavam on veidike kaldus ekraaniga 

2.1 Aluse kinnitamine (joonis 1 ja 2, lk. 4) 
1. Peale monitori välja võtmist pakendist asetage monitor tasasele pinnale ekraaniga 

allapoole. 
2. Joondage alus monitorijalaga, seejärel lükake alust nooltega näidatud suunas seni 

kuni alus ning jalg on korralikult ühendatud. 
3. Sisestage plastikust lukusti aluse sisse ning kruvige see korralikult kinni. 

 
Märkus: eemaldage alus vastupidises järjekorras eeltooduga. 

2.2 VESA standard seinakinnitus (joonis 3) 

• korrastage signaalikaabel, toitejuhe ning audiokaabel 
• seinale kinnitamiseks tuleb paigaldada seinakinnitus monitori tagakaanele 
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2.3 Signaalikaabli ühendamine 
Ühendage signaalikaabel arvuti VGA(analoogsignaal) või DVI(digitaalsignaal) pesaga, 
seejärel keerake kruvid kinni. Kaabli teine ots ühendage vastavalt kas VGA või DVI pesaga 
monitori tagaküljel ning keerake kruvid kinni.  

2.4 Audiokaabli ühendamine 
Ühendage audiokaabel arvuti audiopesaga, seejärel ühendage kaabli teine ots monitori 
tagaküljel oleva audiopesaga. 

2.5 Toitekaabli ühendamine 
Ühendage toitekaabel monitoriga, seejärel kaabli teine ots pistikupesaga. 

2.6 Monitori sisselülitamine 
Lülitage sisse monitor ja arvuti. Kui monitor on sisse lülitatud, süttib toite LED-indikaator 
roheliseks või siniseks. Kui LED- indikaator läheb punaseks ja vilgub, siis kontrollige 
videokaabli ühendust. Kui LED- indikaator ei sütti, siis vajutage toitelülitit. 

2.7 Automaatne kontroll  
Kui puudub videosignaal, siis ekraanile ilmub järgmine teade: vaata joonis 4, lk. 6. 
Mõne sekundi pärast lülitub monitor säästurežiimile. Kui videosignaal ilmneb, lülitub monitor 
normaalrežiimile. 

2.8 Pildi seadistamine 
Parima ekraanipildi saamiseks vaata juhised peatükist 3. 

3. Seadistamine 
Ekraanimenüü (OSD) juhtpaneel 
Nuppude asetust vaata joonis 5, lk. 6 
Nuppude asetus monitori esipaneelil võib erinevate monitoride lõikes varieeruda. 

3.1 Toide sees/väljas 
Võimaldab monitori sisse ja välja lülitada. 

3.2 Toite LED- indikaator 
Kui monitor on sisse lülitatud, süttib toite LED-indikaator roheliseks või siniseks. Kui 
monitor on säästurežiimil, on LED-indikaator punane ja vilkuv. Indikaator ei põle, kui 
monitor on välja lülitatud, kuid tuleb meeles pidada, et monitor on siiski voolu all. Kui 
monitor ei ole kasutusel, tuleb ohu vältimiseks toitejuhe eemaldada vooluvõrgust. 

3.3 Ekraanimenüü (OSD) juhtimisnupud 
3.3.1 Automaatse seadistamise nupp  
Seadistab automaatselt monitori parimale pildi kvaliteedile (töötab vaid VGA režiimis). 
 
3.3.2 +/- nupp     Vasakule ja paremale liikumiseks, võimaldab liikuda menüüs valikute vahel 
ning muuta seadistuste väärtusi. 
 
3.3.3         nupp   Valikute kinnitamiseks ning menüü kuvamiseks. 
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3.4 Ekraanimenüü seadistused (OSD) 
3.4.1 Menüü VGA režiimis(vaata joonis 6, lk. 7) 
(3.4.3 Funktsioonid) 

 
Valikud Funktsioon 
1. Automaatne seadistamine Võimaldab automaatselt parimat ekraanipilti 
2. Eredus Pildi ereduse seadistamine  
3. Kontrast Pildi kontrastsuse seadistamine  
4. H- asend Monitori kogu kuva horisontaalse positsiooni 

muutmine  
5. V-asend Monitori kogu kuva vertikaalse positsiooni 

muutmine 
6. Sagedus Pikslite sageduse muutmine 
7. Faas Pikslite faasi sageduse muutmine 
8. Signaali allikas Lülitab VGA ja DVI režiimi vahel 
9. Värvide seadistamine Pildi värvide seadistamine 
10. Helitugevus Helitugevuse reguleerimine 
11. Teravus Pildi teravuse seadistamine 
12. Ekraanimenüü 

seadistamine 
Võimaldab teha valikuid Ekraanimenüü 
seadistustes. 
Ekraanimenüü horisontaalse ja vertikaalse 
positsiooni muutmine ekraanil. 

13. Taastamine Taastab tehase algseadistused  
14. Keel Menüüs kasutatava keele valimine 
15. Väljumine Väljub menüüst 
16. Kuvab valitud 

funktsiooni 
Näitab, millise valiku olete menüüst teinud 

17. Eraldusvõime Eraldusvõime seadistamine 
18. H- sagedus Videosignaali sageduse muutmine 

paremale/vasakule 
19. V- sagedus Videosignaali sageduse muutmine üles/alla 
20. Seadistuste lahter  
21. % maksimum seadistustest Kuvab protsentuaalse osakaalu maksimum 

seadistustest. 
22. Logo   
23. Ekraanimenüü kuvamise 

aeg  
Menüü lülitub automaatselt välja, kui teatud aja 
jooksul seadistusi ei muudeta. Võimaldab 
määratleda aja, mille jooksul menüüd ekraanil 
püsib. 
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3.4.2 Menüü DVI režiimis (vaata joonis 7, lk. 8) 
(3.4.3 Funktsioonid)  
 

Valikud Funktsioon 
1. Eredus Pildi ereduse seadistamine  
2. Kontrast Pildi kontrastsuse seadistamine  
3. Teravus Pildi teravuse seadistamine 
4. Helitugevus Helitugevuse reguleerimine 
5. Ajamenüü Ekraanimenüü kellaaja valimine 
6. Läbipaistvus  Võimaldab muuta Ekraanimenüü läbipaistmatust 

ekraanil. 
7. Ekraanimenüü 

seadistamine 
Võimaldab teha valikuid Ekraanimenüü 
seadistustes. 
Ekraanimenüü horisontaalse ja vertikaalse 
positsiooni muutmine ekraanil. 

8. Signaali allikas Lülitab VGA ja DVI režiimi vahel 
9. 9300k Võimaldab vastava värvustemperatuuri 
10. 7800k Võimaldab vastava värvustemperatuuri 
11. 6500k Võimaldab vastava värvustemperatuuri 
12. Kasutaja Kasutajarežiim 
13. Taastamine Taastab tehase algseadistused 
14. Keel Menüüs kasutatava keele valimine 
15. Väljumine Väljub menüüst 
16. Kuvab valitud 

funktsiooni 
Näitab, millise valiku olete menüüst teinud 

17. Eraldusvõime Eraldusvõime seadistamine 
18. H- sagedus Videosignaali sageduse muutmine 

paremale/vasakule 
19. V- sagedus Videosignaali sageduse muutmine üles/alla 
20. Seadistuste lahter   
21. % maksimum 

seadistustest 
Kuvab protsentuaalse osakaalu maksimum 
seadistustest. 

22. Logo   
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      3.4.4 Spetsiaalsed funktsioonid (vaata lk 10) 

1. Värvide seadistamine (joonis 8) 
Peale funktsiooni valimist ilmub ekraanile alammenüü. 
Saate valida järgmiste valikute vahel: 
9300 Värvustemperatuur 
7800 Värvustemperatuur 
6500 Värvustemperatuur 
USER Kasutajarežiim, kus saate reguleerida R/G/B 

(punane/roheline/sinine), et saavutada sobiv värv 
W-B Seadistab musta ja valge tooni optimaalse 

värvitasakaalu jaoks. 
 

2. R/G/B seadistamine 
Valides Kasutajarežiimi lülitub monitor automaatselt R/G/B seadistamisele. 
Vajutage         nuppu. Reguleerimiseks vajutage +/- nuppu,  
väljumiseks jälle           nuppu. 

3. Keel 
Võimaldab valida menüüs kasutatavat keelt. 

4. Ekraanimenüü seadistamine 
Võimaldab reguleerida Ekraanimenüü asendit horisontaalsel kui ka vertikaalsel 
tasandil ning läbipaistvust (vaata joonis 9: VGA ja joonis 10: DVI) 

5. Teravuse seadistamine  
Võimaldab reguleerida pildi teravust ekraanil. 
 

3.5 Hoiatussõnum  
Kui videosignaali sagedus on suurem kui monitor suudab kuvada, siis monitori kaitsmiseks ei 
üritata pilti kuvada. Ekraanile ilmub järgnev teade: vaata joonis 11, lk. 11. Mõne sekundi 
pärast lülitub monitor välja. Taaskäivitage arvuti ja taastage videokaardi sagedus. 
 

3.6 Sageduste tabel 
Vaata punktis 3.6 olevat tabelit lk. 11-12 
Soovitatav režiim: 1680x 1050 @60 Hz 

3.7 Plug & Play 
Antud monitor vastab rahvusvaheliselt aktsepteeritud VESA DDC standardile. 
Kasutades VESA DDC 1/2B funktsiooniga kaarti seadistatakse funktsioonid automaatselt, kui 
arvuti on sisse lülitatud.  
See on funktsioon, mis tagab kasutajale parima kvaliteediga kujutise, võimaldades arvutil ja 
monitoril omavahel automaatselt informatsiooni vahetada. 
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3.8 Voolu tarbimine 
See monitor ühildub VESA DPMS standardiga ning EPA Energy Star´iga- toode vastab 
energiakasutuse efektiivsuse osas Energy Star programmile.  
Alljärgnev näitab monitori voolu tarbimist energiasäästurežiimi puhul (vaata joonis 12). 
 
 
 
Režiim Toite LED-indikaator Tarbitav võimsus 
Sees Roheline või sinine < 48W 
Oote-või säästurežiim Punane vilkuv < 2W 
Väljas Väljas < 2W 

 

3.9 Helitugevuse seadistamine 
Seadistage helitugevust Ekraanimenüüs ja arvuti helikaardi tarkvara abil. 
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4. ÜLDSPETSIFIKATSIOONID 
Monitori tüüp TFT LCD 
Ekraani pind Matt  
Nähtav ala 473.76mm x 296.10mm 
Vaatenurk:  
H 160 ° 
V 160 ° 
Maksimaalne eredus 300cd/m ² 
Maksimaalne kontrastsus 800:1 
Reageerimisaeg 5ms 
Maksimaalne eraldusvõime resolutsioon 1680 x 1050 
Sisendi takistus  75 ± 3 % Ω 
H-sagedus 30 kHz ~ 80 kHz 
V-sagedus 55 Hz ~ 75 Hz 
Toide 100V- 240VAC    60Hz/50Hz 
Maksimaalne tarbitav võimsus 48W 
Signaalikaabel 15-pin D-Sub või DVI-D 
Energiasäästurežiim jah 
EPA Energy Star standard jah 
Toode on valmistatud Euroopa standardite 
nõudeid järgides- European CE 

jah 

Plug & Play jah 
Ümbritsev keskkond: 
Õhurõhk 
Töökeskkond 

 
86kpa ~ 104kpa 
Temperatuur: 5 °C ~ 40 °C 
Niiskus: 10% ~ 85%  

Ladustamine Temperatuur: - 20 °C ~ 55°C 
Niiskus: 5% ~ 95% 
 

 
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) 
Pakendita 
Pakendiga 

 
530 x 73 x 413 mm 
590 x 128 x 445 mm 

Kaal: 
Neto 
Bruto 

 
5.5 kg 
7.0 kg 

Märkus : Informatsioon üldspetsifikatsioonis võib ette teatamata muutuda. Kui 
esineb erinevusi juhendis ning reaalse toote kasutamises, siis palun lähtuge 
edasipidiste toimingute puhul reaalsest tootest. 
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5. VEAOTSING 
Probleem Abinõu 

1. Pilt puudub/ LED- indikaator ei põle Veenduge, kas toitejuhe on korralikult 
ühendatud monitoriga. Kontrollige, kas 
monitori on sisselülitatud. 

2. Pilt puudub/ LED indikaator punane ja 
vilkuv 

Veenduge, et signaalikaabel on korralikult 
ühendatud nii arvuti videokaardi kui ka 
monitoriga.  

3. Pilt on tuhm, liiga suur või väike Ekraanimenüüs(OSD) vali automaatne 
seadistamine (AUTO) 

4. Pilt on liiga tume Vajutage +/- nuppu, et seadistada 
kontrastsust ja eredust 

5. Ülekuumenemine  Hoidke monitori 5 cm kaugusel seinast ja 
teistest esemetest. Ventilatsiooniavad ei tohi 
olla kaetud. Ärge asetage midagi monitori 
peale. 

6. Ere või tume täpp Normaalne nähtus. 20 minutit pärast monitori 
sisselülitamist kaovad täpikesed. 

7. Moonutatud pilt või värelemine  Kontrollige arvuti seadeid, valige sobiv 
eraldusvõime ning sagedus. 

8. Puudulikud värvid  Kontrollige, kas signaalikaabel on terve. 
9. Helisignaalid monitori välja lülitamisel Normaalne nähtus. Antud heli on tingitud 

staatilise laengu vabanemisest monitori 
väljalülitamisel. 

 
 


