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Монитори 
 

HP ProDisplay LED Backlit Monitor 
 

 

Кратко ръководство на потребителя 
 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА МОНИТОРА 
 
 

Монтиране на стойката 
 

1. Извадете монитора и основата на стойката от кутията. 

2. Подравнете основата и рамото на стойката и ги съединете, 

както е показано на изображението по-долу. 

 

 
 

 

Свързване на кабелите 
 

Уверете се, че мониторът и компютърът са изключени. 
 

1. Поставете монитора на удобно и добре вентилирано място до 

компютъра. 

 

2. Махнете скобата придържаща кабелите, като разтягате от 

двете страни на вън, и изтеглете назад. 

 
 

 

3. Свържете VGA, DVI-D. 

 

 За аналогова работа, използвайте VGA видео кабела от 

кашона. Свържете единия край на VGA кабела към VGA 

конектора на задния панел на монитора, а другия край 

към VGA конектора на компютъра. 
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 За цифрова работа, използвайте DVI-D видео кабела от 

кашона. Свържете единия край на DVI-D кабела към DVI 

конектора на задния панел на монитора, а другия край 

към DVI конектора на компютъра.   
 

За модели P201/P201m/P221 

 

4. Свържете единия край на аудио кабела към аудио конектора 

на монитора, а другия край на кабела към аудио конектор на 

задния панел на компютъра. 
 

За модел P201 

 
 

5. Свържете единия край на захранващия кабел към конектора 

за захранване на задния панел на монитора, а другия край 

включете в изправен електрически контакт. 
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6. Сложете скобата придържаща кабелите.  

 

 
7. Включете монитора от бутона за включване и изключване. 

 

 
 

Регулиране на монитора 
 

Вашия монитор, може да изглежда различно от мониторите 

показани в следните илюстрации. 

1. Наклонете панела на монитора напред или назад до удобно за 

очите положение. 

 
 

 

3.Регулирайте височината на монитора до удобна за вас 

позиция. 
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Допълнителна информация, ще намерите в 

диска от комплекта. 

 
  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Запазване всички инструкции за работа и безопасност на 

продукта. Спазвайте всички предупреждения отбелязани върху 

продукта, както и в инструкциите за експлоатация. 

За да се намали риска от телесна повреда, токов удар, 

пожар или повреда на оборудването, спазвайте следните 

предпазни мерки:  

Съобразявайте се със сервизните маркировки: Освен ако не 

е записано друго в документацията на HP, не ремонтирайте 

продукта сами. Отварянето или премахването на капаци, които 

са отбелязани със знак , може да ви изложи на токов удар. 

Обслужването, което е необходимо на компонентите вътре в 

оборудването, трябва да се направи от оторизиран сервиз на HP. 

 

Повреди изискващи сервизиране: Изключете продукта от 

електрическия контакт и се обърнете към оторизиран сервиз на 

HP, ако: 

 Захранващия кабел, удължителя или щепсела е повреден. 

 Попаднала е течност вътре в продукта. 

 Продукта е бил изложен на дъжд или водна струя. 

 Продукта е паднал или повреден. 

 Продукта прегрява. 

 Продукта не работи в нормите, когато следвате 

инструкциите за експлоатация. 

Избягвайте горещи места: Не поставяйте продукта близо до 

радиатори, вентилационни решетки, печки и източници на 

топлина. 

 

Избягвайте влажни места: Не използвайте продукта във 

влажни помещения. 

Не поставяйте предмети в отворите на продукта: Не 

поставяйте никакви предмети във въздушните или други отвори на 

продукта. Това би попречило на добрата вентилация. Не ги 

покривайте или блокирайте. 

 

Аксесоари за монтаж: Не поставяйте продукта върху 

нестабилна маса, количка, стойка или статив. При монтаж, 

следвайте инструкциите на производителя и ползвайте продукти 

препоръчани от него. 

 

Избягвайте нестабилен монтаж: Не монтирайте монитор с 

нестабилна основа или по тежък от 25кг. 

 

Използвайте продукта само с одобрено оборудване : 

Ползвайте с HP компютри и опции подходящи за вашия продукт. 

Настройка на силата на звука : Намалете силата на звука,  

преди да използвате слушалки или други аудио продукти. 

 

Използвайте подходящ външен източник на захранване : 

Използвайте подходящ източник на захранване, информация за 

който, е посочена върху етиката (табелката) на продукта. Ако не 

сте сигурни, че източника е подходящ, свържете се с оторизиран 

сервизен център на HP. За продуктите захранвани с батерии, моля 

запознайте се с инструкцията за ползване, която придружава 

продукта. 

Използвайте подходящ захранващ кабел : Ако продукта 

няма захранващ кабел, купете си подходящ. 

Захранващият кабел трябва да бъде подходящ за продукта,  

напрежението и тока, обозначени върху етикета на продукта. 
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Ел. параметри на кабела, трябва да бъде по-високи от 

номиналните параметри на захранването, посочено върху 

етикета на продукта. Диаметърът на проводника трябва да бъде 

минимум от 0,75 mm2/18AWG и дължина между 1.5 и 2 метра. 

Ако имате въпроси относно вида на захранващия кабел, 

свържете се с вашият HP оторизиран сервизен център. 

 

Поставете кабела на подходящо място: Уверете се, че нищо 

не покрива кабела на оборудването ви, и не се намира там, 

където може да бъде настъпван или може да се спънете в него. 

Претоварване: Не претоварвайте електрическия контакт или 

разклонител. Цялостното натоварване на системата не трябва да 

надвишава 80%, от номиналната мощност на веригата. Ако 

използвате разклонител, натоварването не трябва да надвишава 

80% от входящата мощност. 

 

Използване на удължител/разклонител: Ако използвате 

удължител или разклонител, уверете се, че кабелът е подходящ 

за продукта. Товарът му не трябва да надвишава 80% от общия 

товар на всички продукти, включени в този удължител или 

разклонител. 

 

Експлоатация 

Включете продукта в лесно достъпен и заземен електрически 

контакт. Заземяването на контакта е важно за  безопасността. 

Изключвайте продукта, като извадите захранващия кабел от 

електрическия контакт. 

Когато изключвате техниката от електрическия контакт, хванете 

щепсела на кабела, а не самия кабел и издърпайте. Не 

използвайте конвертиращи устройства. 

 

Почистване:  Преди да почиствате оборудването, изключете го 

от електрическия контакт. Почистете устройството с мека кърпа, 

навлажнена с вода. Не използвайте течни или аерозолни 

почистващи препарати, които могат да съдържат запалими 

вещества. 

 

 

РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Продуктът съответства на следните EС директиви: 

- Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕС 

- Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС 
 

Продуктът има следните обозначения: 

 
 

*Номер на нотифициран орган, ако е приложим.  

 

 
Допълнителна информация за продукта и декларация за 

съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg 

 

http://www.polycomp.bg/

