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rozwiązania

RadiForce LX470W
Kolorowy monitor LCD o rozdzielczości 2 MP 
i przekątnej 47"

Skrócona instrukcja obsługi    2010/06



Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. T. Szukała i Wspólnicy
Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości wprowadzania zmian.

Informacje o produktach EIZO dostępne są na stronie: www.eizo.pl 
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Środki ostrożności

Niestosowanie się do poniższych ostrzeżeń może być groźne dla życia i zdrowia.

Pozostaw wszelkie naprawy serwisowe wykwalifikowanemu personelowi.
Nie próbuj dokonywać napraw samodzielnie, gdyż otwarcie lub usunięcie osłon może 
spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

Nie należy otwierać obudowy lub dokonywać modyfikacji w urządzeniu.
Otwarcie obudowy lub modyfikacje urządzenia mogą spowodować pożar, porażenie 
prądem lub poparzenie.

Korzystaj z dołączonego w zestawie kabla zasilania i podłączaj go do standardowego 
w danym kraju gniazda zasilania.
Należy się upewnić czy napięcie odpowiada możliwościom kabla zasilania. Zbyt 
wysokie napięcie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
Wymagania energetyczne: 100-120 / 200-240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz.

Przy odłączaniu kabla zasilającego należy chwycić mocno wtyczkę i wyciągnąć ją 
z gniazdka.
Szarpanie za kabel może spowodować jego uszkodzenie i w rezultacie pożar lub 
porażenie prądem.

Trzymaj małe obiekty lub płyny z dala od urządzenia.
Małe obiekty lub płyny mogą przypadkowo wpaść lub wlać się poprzez otwory 
wentylacyjne do wnętrza obudowy, co może spowodować pożar, porażenie prądem 
lub uszkodzenie sprzętu. Jeżeli jakiś przedmiot wpadnie / płyn wleje się do wnętrza 
obudowy, natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania. Przed ponownym 
użyciem sprzęt musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanego pracownika 
serwisu.

Sprzęt należy podłączać do gniazda z właściwym napięciem.
Urządzenie jest zaprojektowane do użytku tylko z określonym napięciem zasilają-•	
cym. Podłączanie do gniazd z innym napięciem niż określonym niniejszej instruk-
cji może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, gdyż może to spowodować pożar lub •	
porażenie prądem.
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Nigdy nie dotykaj wtyczki lub kabla zasilającego podczas burzy.
Dotykanie tych elementów może spowodować porażenie prądem.

Korzystaj z łatwo dostępnego gniazda zasilania.
Dzięki temu możliwe będzie szybkie odłączenie zasilania w razie wystąpienia 
problemów.

Odłącz urządzenie od zasilania przed jego czyszczeniem.
Czyszczenie urządzenia podłączonego do zasilania może spowodować porażenie 
prądem.

Instalacja

Wyjmij monitor z opakowania. 1. 
Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij monitor.a. 
Chwyć urządzenie od dołu i po bokach, aby wyjąć z opakowania.b. 

Montaż monitora.2. 
Ten monitor posiada uchwyty do mocowania VESA 400 x 200 mm.a. 
Upewnij się, że uchwyt jest przeznaczony dla monitorów o wadze ok. b. 
40 kg.
Uchwyt stojący musi być stabilny przy kątach odchylenia ok. 10°.c. 
Uchwyty do montażu muszą być rekomendowane przez producenta.d. 
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Podłączenie

Lokalizacja podłączeń

Poniżej jest widoczna tylna ściana obudowy, na której są zaznaczone 
poszczególne 

1 2 3 4 2  

Przyciski panelu kontrolnego1. 
Śruby obudowy2. 
Obudowa3. 
Uchwyty na kable4. 



RadiForce LX470W: Kolorowy monitor LCD o rozdzielczości 2 MP i przekątnej 47"

6

Panel podłączeń

Panel podłączeń dla sygnałów oraz zasilania jest umieszczony na tylnej ścianie 
obudowy.

USB-A1. 
USB-B2. 
Composite Out3. 
S-Video Out4. 
Composite In5. 
S-Video In6. 
VGA Out7. 
VGA In8. 
DVI9. 
HDMI10. 
5V / 1A11. 
HD-SDI In12. 
HD-SDI Out13. 
RS-232 Bus Service / Up14. 
RS-232 Bus Service / Down15. 
Grounding16. 
Power Connector17. 
Power Switch18. 

Podłącz kabel zasilający do gniazda (17).1. 
Podłącz kable sygnałowe do odpowiednich wejść. Powyżej znajdują się ozna-2. 
czenia poszczególnych wejść.
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Uruchomienie

Włączenie urządzenia

Włącz urządzenie przy użyciu przycisku (18) na tylnej obudowie.•	
Logo EIZO pojawi się na monitorze.•	
Jeżeli nie ma sygnału na wejściu, logo EIZO będzie wciąż wyświetlone na •	
monitorze.
Jeżeli jest dostępny sygnał na wejściu, logo EIZO zniknie.•	

Panel kontrolny

 

4 przyciski kontrolne są umieszczone na tylnej ścianie obudowy.

Przycisk Działanie
1 otwarcie menu•	

przełączanie•	
2 nawigacja między submenu i zakładkami•	

zmniejszenie / zmiana wartości•	
3 nawigacja między submenu i zakładkami•	

zwiększenie / zmiana wartości•	
4 zamknięcie menu lub submenu•	
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Dystrybutor w Polsce:
Alstor sp. j.
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
tel. (22) 510 24 00 / fax. (22) 675 43 10
www.alstor.com.pl


