Ostrzeżenia i informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed montażem i rozpoczęciem korzystania z monitora należy poświęcić kilka minut na
przeczytanie poniższych informacji o bezpieczeństwie.
Instalacja
 Nie wolno korzystać z monitora w następujących warunkach otoczenia:
 W ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperaturze, bądź w miejscu wystawionym na
bezpośrednie działanie światła słonecznego
 W miejscach pełnych kurzu
 Przy wysokiej wilgotności, w otoczeniu narażonym na opady atmosferyczne, lub blisko
wody
 W miejscach narażonych na wibracje lub uderzenia mechaniczne, np. w samochodach,
autobusach, pociągach oraz innych pojazdach szynowych
 Nieopodal urządzeń grzewczych, takich jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki na paliwo oraz
innych urządzeń generujących ciepło (w tym wzmacniaczy dźwięku)
 W zamkniętych przestrzeniach (np. w szafce czy w regale), pozbawionych
odpowiedniego przepływu powietrza
 Na nierównej lub pochyłej nawierzchni
 W miejscu narażonym na działanie substancji chemicznych lub dymu
 Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych materiałem lub zasłonami.
 Podczas przenoszenia monitora należy zachować ostrożoność.
 Nie wolno kłaść monitora ekranem na podłogę lub powierzchnię biurka. Może to
spowodować zadrapanie powierzchni panelu ciekłokrystalicznego.
 Nie wolno kłaść dużych ciężarów na monitorze, ponieważ może to grozić obrażeniami
ciała lub uszkodzeniem monitora.
 Dzieci nie powinny zwieszać się z monitora lub wspinać się na niego.
 Materiał opakowaniowy monitora należy trzymać z dala od dzieci.
Praca z urządzeniem
1. W trosce o wzrok użytkownika prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, w której
zawarto opis ustawiania optymalnej rozdzielczości ekranu oraz informacje o zachowaniu
stosownej odległości od monitora.
2. Należy regularnie robić przerwy podczas pracy, dając odpocząć oczom.
3. Należy unikać zbyt długiego wykonywania którejkolwiek z powyższych czynności. W
przeciwnym razie na monitorze mogą zostać wypalone elementy obrazu.
 Odtwarzaj obrazy, które nie mogą zająć całego ekranu.
 Umieść nieruchomy obraz na ekranie.
4. Nie należy dotykać panelu monitora palcem, długopisem, lub jakimkolwiek ostrym
przedmiotem, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
5. Częste podłączanie i odłączanie wtyczek sygnału wideo (D-sub/DVI/HDMI) może
spowodować uszkodzenie monitora.
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Ten monitor został zaprojektowany z myślą o użytku osobistym. Jeśli zamierzasz używać
monitora w miejscu publicznym lub w nieprzyjaznym otoczeniu, prosimy o kontakt z
najbliższym centrum serwisowym BenQ, które udzieli stosownej pomocy.
Nie należy demontować lub wykonywać własnoręcznych prób naprawy monitora,
ponieważ grozi to porażeniem prądem.
Jeśli z monitora dobywają się nieprzyjemne zapachy lub dziwne dźwięki, prosimy o kontakt
z najbliższym centrum serwisowym BenQ, które udzieli stosownej pomocy.

Czyszczenie
 Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora sprawdź, czy monitor został odłączony od
zasilania.
 Do czyszczenia monitora należy stosować odpowiednie środki do monitorów, nakładane za
pomocą miękkiej szmatki.
 Do czyszczenia monitora nie należy stosować rozpuszczalników, jak np. alkoholu.
Zasilanie
 Nie należy używać monitora w rejonie z niestabilną siecią zasilania, ponieważ może to
spowodować jego uszkodzenie.
 Przed włączeniem monitora należy sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do
uziemionego gniazdka ściennego.
 Należy stosować wyłącznie przewody zasilające, które zostały dostarczone przez firmę
BenQ.
 Nie wolno korzystać z przewodu zasilającego, który wygląda na uszkodzony lub
postrzępiony.
 Podczas korzystania z przedłużacza rozdzielającego należy zwrócić uwagę na całkowite
obciążenie elektryczne podłączonych urządzeń, unikając ewentualnego
niebezpieczeństwa przeciążeniem.
 Przed odłączeniem przewodu zasilającego należy zawsze najpierw wyłączać monitor.
Należy pamiętać, że gwarancja monitora może zostać anulowana w następujących
przypadkach:
 Jeśli dokumenty gwarancyjne są nieczytelne bądź zostały zmodyfikowane w nielegalny
sposób.
 Jeśli zmieniono, usunięto, lub zatarto numer modelu lub numer seryjny na urządzeniu.
 Jeśli w urządzeniu wykonywano naprawy lub modyfikacje przez nieautoryzowane
organizacje serwisowe lub osoby.
 Jeśli uszkodzenie zostało spowodowane niepoprawnym przechowywaniem monitora (w
tym m.in. w wyniku siły wyższej, bezpośredniego wystawienia urządzenia na światło
słoneczne, wodę lub ogień).
 Jeśli problemy z odbiorem obrazu są wynikiem zakłóceń spowodowanych zewnętrznymi
sygnałami (anteną, TV kablową).
 Jeśli uszkodzenia zostały spowodowane niepoprawnym użytkowaniem lub brutalnym
traktowaniem monitora.
 Przed rozpoczęciem korzystania z monitora poza obszarem jego sprzedaży, użytkownik
jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie, czy monitor jest kompatybilny z lokalnymi
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standardami technicznymi. W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu, a
użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli problemy (na przykład utrata danych lub
usterka systemu) zostały spowodowane przez oprogramowanie, części i/lub akcesoria nie
zainstalowane fabrycznie.
Z urządzeniem należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów (np. kabla zasilania),
aby uniknąć możliwości zagrożeń takich jak porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

W przypadku gdy dostarczany jest pilot należy przejrzeć następujące ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa baterii.
Uwaga dotycząca pilota zdalnego sterowania
 Pilota nie należy umieszczać w miejscu bezpośredniego źródła ciepła i wilgoci, oraz należy
unikać ognia.
 Należy uważać, aby nie upuścić pilota.
 Nie należy narażać pilota zdalnego sterowania na oddziaływanie wody lub wilgoci.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować awarię.
 Należy sprawdzić, czy pomiędzy pilotem a czujnikiem pilota na produkcie nie ma
przeszkód.
 W przypadku nieużywania pilota przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie.
Uwaga dotycząca bezpiecznej obsługi baterii
Używanie nieprawidłowego typu baterii może doprowadzić do wycieku chemicznego lub
wybuchu. Należy przestrzegać poniższych zaleceń:
 Należy zawsze sprawdzić, czy styki dodatnie i ujemne włożonych baterii są skierowane w
odpowiednim kierunku, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
 Różne typy baterii posiadają różne cechy. Nie należy mieszać różnych typów baterii.
 Nie należy wkładać jednocześnie starych i nowych baterii. Mieszanie starych i nowych
baterii skróci ich żywotność lub spowoduje wyciek chemiczny ze starych baterii.
 Jeśli baterie nie działają, należy je niezwłocznie wymienić na nowe.
 Substancje chemiczne wyciekające z baterii mogą podrażnić skórę. W przypadku wycieku
jakiejkolwiek materii chemicznej z baterii należy ją niezwłocznie wytrzeć przy użyciu suchej
szmatki i możliwie jak najszybciej wymienić baterie na nowe.
 Żywotność baterii dołączonych do niniejszego produktu może być krótsza w zależności od
określonych warunków przechowywania. Baterie należy wymienić w ciągu 3 miesięcy lub
możliwie jak najszybciej po początkowym użyciu.
 Mogą istnieć lokalne ograniczenia dotyczące utylizacji lub recyklingu baterii. Należy
zapoznać się z odpowiednimi przepisami lokalnymi lub zasięgnąć informacji u dostawcy
usług związanych z utylizacją odpadów.
Jeśli dostarczony pilot zawiera baterie pastylkową, należy również zwrócić uwagę na
następujące ostrzeżenie.


Nie połykać baterii. Zagrożenie poparzeniem chemicznym.



Pilot dostarczony z tym produktem zawiera baterię pastylkową. W przypadku połknięcia
baterii pastylkowej może dojść do poważnych wewnętrznych poparzeń w ciągu zaledwie 2
godzin, co może doprowadzić do śmierci.
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Należy przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli nie można dokładnie
zamknąć komory baterii, należy przestać korzystać z produktu i przechowywać go z dala
od dzieci.
Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub znalazły się w dowolnej części ciała,
należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
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