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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich 
ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci 

elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do 
czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać nawilżanych, 
niestrzępiących się chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w 
płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają 
przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otwory te nie mogą być zatykane lub 
zakrywane. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że 
zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub producent określi specjalne warunki.

4. Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wody, np. w okolicy wanien, zlewów, 
umywalek, koszy na pranie, w mokrych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych, w 
instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne. 
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem prądem elektrycznym, zabezpieczyć 
urządzenie przed deszczem i wilgocią.

5. Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia – W otwory w urządzeniu nie wolno wpychać 
żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim 
napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na urządzenie nie 
wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych 
cieczami, np. wazonów lub filiżanek.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli 
nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci 
energetycznej.

7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów sterujących 
opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użycie elementów sterujących 
lub wykonywanie regulacji innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić 
niebezpiecznym promieniowaniem.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem 
lub porażeniem prądem elektrycznym.

9. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być tak 
poprowadzony, aby wyeliminować możliwość nadepnięcia na niego lub przygniecenia 
przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które mają być 
zasilane z sieci 230 VAC, 50 Hz, wejściowy i wyjściowy kabel zasilający musi być zgodny z 
najnowszą wersją normy IEC 227 lub IEC 245.

10. Odłączanie zasilania – Niezależnie od wyposażenia w wyłącznik zasilania, prąd do 
urządzenia jest doprowadzany zawsze, gdy przewód zasilania jest podłączony do źródła 
zasilania. Urządzenie działa jednak tylko wtedy, gdy wyłącznik zasilania jest włączony. 
Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego.
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11. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła o parametrach 
podanych na etykiecie. Przed instalacją upewnić się, że kabel dołączany do urządzenia 
jest odłączony od zasilania.
– W przypadku urządzeń, które mają być zasilane akumulatorowo należy postępować 

zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
– W przypadku korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub 

zatwierdzone zasilacze sieciowe.
– W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to 

musi być zgodne z normą EN 60950. Użycie innego źródła może spowodować 
uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

– W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC, napięcie wejściowe nie może 
przekraczać ±10% tej wartości lub 28 VAC. Okablowanie, które nie zostało 
dostarczone przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
(poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w 
zasilaczu sieciowym.

– W przypadku wątpliwości odnośnie rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować 
ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

12. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub 
zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawy 
należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

13. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania 
zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących 
sytuacjach:
– jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
– urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody (deszcz, śnieg itp.);
– na urządzenie została wylana ciecz;
– do środka urządzenia wpadły przedmioty;
– urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
– urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu, co wskazuje na konieczność 

naprawy;
– urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez 

użytkownika.
14. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant 

użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. 
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem 
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.

15. Kontrola poprawności działania – Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy 
zlecić sprawdzenie na miejscu poprawności działania.

16. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
lokalnymi przepisami.

17. Przystawki, zmiany lub przeróbki – Należy stosować tylko przystawki / akcesoria 
zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub przeróbki urządzenia niezatwierdzone 
przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – 
w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.



Uniwersalne monitory LCD  Bezpieczeństwo | pl 3

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja obsługi  | 2.0 | 2009.07

1.2 Ostrzeżenia

1.3 Ważne uwagi
Uwagi dotyczące instalacji – Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych podstawach, 
trójnogach, wspornikach lub mocowaniach. Urządzenie może spaść, powodując poważne 
obrażenia osób oraz nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, 
podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. W przypadku 
korzystania z wózka należy zachować ostrożność, gdyż jego przewrócenie może spowodować 
obrażenia. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować 
przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu urządzenia należy ściśle 
przestrzegać instrukcji producenta.
Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji elektrycznej budynku należy 
zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania, z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych 
należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Uziemienie kamery – W przypadku montażu kamery w środowiskach potencjalnie wilgotnych 
należy uziemić system, wykorzystując przewód uziemiający złącza zasilacza (patrz rozdz. 
Podłączanie zasilania zewnętrznego).
Obiektyw kamery – Zestaw kamera / obiektyw w obudowie do zastosowań zewnętrznych 
musi spełniać wymagania i być przetestowany zgodnie z normami UL / IEC 60950. Wszystkie 
linie wyjściowe i sygnałowe wyprowadzane z urządzenia muszą być zgodne z przepisami dot. 
niskonapięciowych źródeł zasilania z ograniczeniem prądowym. Ze względów bezpieczeństwa 
stawianych przez wymagania środowiskowe obiektywu kamery, temperatura pracy musi 
mieścić się w zakresie od -10°C do +50°C.
Sygnał wizyjny – Jeśli długość kabla wizyjnego z kamery przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel 
za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60).

NIEBEZPIECZENSTWO! Duże zagrożenie:
Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz 
obudowy produktu. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem 
elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

OSTRZEZENIE! Średnie zagrożenie:
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

UWAGA! Średnie zagrożenie
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała. Zwraca uwagę użytkownika na istotne instrukcje 
dołączone do urządzenia.

UWAGA! Małe zagrożenie (bez symbolu ostrzegającego o niebezpieczeństwie):
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

UWAGA! 
Ten symbol oznacza informacje lub zasady związane bezpośrednio lub pośrednio z 
bezpieczeństwem personelu bądź ochroną mienia.



4 pl | Bezpieczeństwo Uniwersalne monitory LCD

 | 2.0 | 2009.07 Instrukcja obsługi Bosch Security Systems, Inc.

Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po 

podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po 
połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań 
zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do 
urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie 
uziemienia.

Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI/
NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i 
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów 
uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych 
uziomom.

Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z materiałów o wysokiej jakości, które 
nadają się do recyklingu. Symbol ten oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw 
domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
są zwykle wyznaczone przez lokalne władze. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EWG, 
urządzenia takie powinny być utylizowane w odpowiednich zakładach przetwórczych.
Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony 
środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu 
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich 
zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.
UWAGA: Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi znajdującymi się wewnątrz urządzenia 
należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w 
tym zakresie.
Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie obwodu musi być 
zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z 
normą NEC800 (CEC Section 60).
Uziemienie i polaryzacja – Urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę 
przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). 
To zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden 
sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę 
przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować.
Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z uziemieniem (wtyczkę z trzecim 
stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki do gniazda 
z obwodem ochronnym. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy zlecić elektrykowi 
wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy 
stosować.
Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy 
przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs może 
spowodować uszkodzenie urządzenia i dysków twardych.

UWAGA! 
Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w miejscach publicznych.
Prawo Stanów Zjednoczonych surowo zabrania potajemnego nagrywania rozmów.



Uniwersalne monitory LCD  Bezpieczeństwo | pl 5

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja obsługi  | 2.0 | 2009.07

Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w 
zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC 
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych 
oraz ochrony przeciwprzepięciowej.
Urządzenia dołączone na stałe – W instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany 
łatwo dostępny odłącznik.
Urządzenia odłączane - Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, by były one 
łatwo dostępne.
PoE – Nie wolno podawać zasilania przez sieć Ethernet (PoE), jeśli jest ono podawane przez 
złącze zasilające.
Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili podłączenia kabla zasilającego 
do źródła zasilania. Odłączenie kabla zasilającego jest podstawowym sposobem odłączania 
zasilania we wszystkich urządzeniach.
Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych czy oświetleniowych, ani w miejscach, w których mogłoby się z nimi stykać.
Zabezpieczone obwody niskonapięciowe (SELV)
Wszystkie obwody wejściowe/wyjściowe urządzenia są zabezpieczonymi obwodami 
niskonapięciowymi (SELV). Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV.
Ponieważ obwody ISDN są uważane za obwody pracujące pod napięciem sieci telefonicznej 
(TNV), należy unikać łączenia z nimi obwodów SELV.
Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy 
cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby 
ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca 
stosowanie kilku systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych 
analogowych i cyfrowych.

Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i / lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed Circuit 
Television Equipment, UL 2044. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub 
sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i / lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności 
lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.

UWAGA! 
Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować 
zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do 
podjęcia określonych działań zapobiegawczych.
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ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems, Inc. 
i jest chroniona prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być 
traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe.

UWAGA! 
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte 
zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania dodruku tekst instrukcji był kompletny i 
poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktu, zawartość niniejszego dokumentu 
może ulec zmianie bez powiadomienia.  Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy 
dokumentem a opisywanym produktem.
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1.4 Obsługa klienta i serwis
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy Bosch Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących 
dostawy urządzenia.
Centra serwisowe
USA
Telefon: 800-366-2283 lub 585-340-4162
Faks: 800-366-1329
E-mail: cctv.repair@us.bosch.com
Biuro obsługi klienta
Telefon: 888-289-0096
Faks: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Pomoc techniczna
Telefon: 800-326-1450
Faks: 585-223-3508 lub 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Centrum napraw
Telefon: 585-421-4220
Faks: 585-223-9180 lub 717-735-6561
E-mail: security.repair@us.bosch.com
Kanada
Telefon: 514-738-2434 
Faks: 514-738-8480 
Europa, Bliski Wschód, Rejon Azji i Pacyfiku
Telefon: 44 (0) 1495 274558
Faks: 44 (0) 1495 274280
E-mail: rmahelpdesk@solectron.com
Dalsze informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela Bosch Security Systems lub na 
stronie internetowej pod adresem: www.boschsecurity.pl. 
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2 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Jeśli jakikolwiek 
element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W 
przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego 
lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. 
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi 
być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na 
przyszłość.

2.1 Lista elementów
Elementy wchodzące w skład zestawu są wymienione na poniższej liście.

Ilość Element

1 UML-151-90, UML-171-90 lub UML-191-90 Monitor kolorowy LCD

1 Instrukcja instalacji

2 Kable zasilające, trójżyłowe ,o długości 1,8 m, z wtyczką z bolcem uziemiającym:
jeden z wtyczką typu amerykańskiego i jeden z wtyczką typu europejskiego

1 Kabel VGA/VGA (D-SUB), 1,5 m 

1 Zasilacz (zewnętrzny):
UML-151-50: 12 VDC, 3,3 A, 100–240 VAC, 50/60 Hz
UML-171-50: 12 VDC, 4,1 A, 100–240 VAC, 50/60 Hz
UML-191-90: 12 VDC, 4,1 A, 100-240 VAC, 50/60 Hz

1 Pilot z dwiema (2) bateriami AAA

1 Kabel foniczny typu komputerowego
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3 Widok szczegółowy

Illustracja 3.1 Panel przedni 

Nr Przycisk Opis

1 Przycisk Input 
(Wejście)

Umożliwia wybór źródła sygnału. 

2 Przycisk Menu Powoduje wyświetlenie menu ekranowego (OSD).

3  Umożliwia regulację ustawień w 
menu OSD.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w górę.

4  Umożliwia regulację ustawień w 
menu OSD lub regulację 
automatyczną w trybie PC.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w dół.

5  Umożliwia zmniejszenie wartości w 
menu OSD. Umożliwia zmniejszenie 
poziomu głośności.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w lewo.

6  Umożliwia zwiększenie wartości w 
menu OSD. Umożliwia zwiększenie 
poziomu głośności.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w prawo.

7 Czujnik 
podczerwieni

Czujnik pilota.

8 Przycisk zasilania z 
diodą LED

Zasilanie włączone (zielona)
Tryb gotowości (migająca na czerwono)
Tryb nieobsługiwany (zielona)
Zasilanie wyłączone (czerwona)
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Illustracja 3.2 Panel dolny 

Nr Złącze Opis

1 Wejście zasilania 12 VDC UML-151-50: 3,3 A
UML-171-50: 4,1 A
UML-191-90: 4,1 A

2 Wejście VGA Wejście sygnału z komputera

3 Wejście wizyjne 1 (AV1) Wejście kompozytowego sygnału wizyjnego dla AV1

4 Wyjście wizyjne 1 (AV1) Przelotowe wyjście wizyjne dla AV1

5 Wejście wizyjne 2 (AV2) Wejście kompozytowego sygnału wizyjnego dla AV2

6 Wyjście wizyjne 2 (AV2) Przelotowe wyjście wizyjne dla AV2

7 Wejście S-VIDEO (Y/C) Wejście sygnału rozdzielonego Y/C

8 Wyjście S-VIDEO (Y/C) Wyjście przelotowe sygnału rozdzielonego Y/C

9, 10 Wejście AUDIO (L+P) Wejście stereofonicznego sygnału audio

11 Wejście stereo z 
komputera
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4 Zdalne sterowanie
W tym rozdziale opisano szczegółowo funkcje i sposób obsługi pilota firmy Bosch.

Przycisk Funkcja

POWER 
(Zasilanie)

Włączanie i wyłączanie zasilania.

SOURCE 
(Źródło)

Wybór źródła sygnału wizyjnego lub sygnału z 
komputera.

APC (Auto 
Picture 
Control) 
[Automatyczne 
sterowanie 
obrazem]

Zmiana trybu obrazu. Kilkakrotne naciśnięcie tego 
przycisku powoduje zmianę wybranej opcji.

ACC (Auto 
Color Control) 
[Automatyczna 
regulacja 
kolorów]

Zmiana trybu koloru. Kilkakrotne naciśnięcie tego 
przycisku powoduje zmianę wybranej opcji.

AV1 Wybór trybu AV1. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia 
wyświetlenie trybu AV1.

AV2 Wybór trybu AV2. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia 
wyświetlenie trybu AV2.

S-VIDEO Wybór trybu S-VIDEO. Naciśnięcie tego przycisku 
umożliwia wyświetlenie trybu S-VIDEO.

PC Wybór trybu PC. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia 
wyświetlenie trybu PC.

AUTO Automatyczne dopasowanie do karty graficznej.

MUTE (Wycisz) Wyciszenie dźwięku.

MENU Wyświetlenie menu OSD. Naciśnięcie przycisku Menu 
powoduje powrót do menu głównego, niezależnie od 
tego, które menu OSD jest wyświetlone.

EXIT (Wyjście) Zamknięcie menu OSD.

UP (Góra) Ruch kursora w górę w menu OSD.

DOWN (Dół) Ruch kursora w dół w menu OSD.

ENTER 
(Zatwierdź)

Zaakceptowanie wyboru lub wyświetlenie bieżącego 
trybu, jeśli jest wyświetlone menu OSD.

 t
VOL 
(Głośność)

Ruch kursora w lewo, zmniejszenie wartości ustawienia 
w menu OSD lub obniżenie poziomu głośności.

 u
VOL 
(Głośność)

Ruch kursora w prawo, zwiększenie wartości ustawienia 
w menu OSD lub podwyższenie poziomu głośności.

INFO Wyświetlenie informacji o aktualnie wybranych 
ustawieniach wejścia CVBS lub PC.

STILL (Pauza) Zamrożenie obrazu przez naciśnięcie przycisku jeden raz 
i anulowanie zamrożenia przez naciśnięcie go ponownie.
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4.1 Wkładanie baterii do pilota
1. Obróć pilota przyciskami do dołu i wysuń pokrywę, przyciskając ją.
2. Włóż 2 baterie alkaliczne R03 (AAA), dopasowując ich bieguny do oznaczeń (+) i (-) w 

komorze baterii.

Illustracja 4.1 Wkładanie baterii do pilota

3. Załóż pokrywę na komorę baterii.
Uwaga: Baterie należy wymieniać w zależności od potrzeby lub przynajmniej raz na rok. Zużyte 
baterie należy wrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika.

5 Opis 
Uniwersalne monitory LCD firmy Bosch służą do wyświetlania obrazu kolorowego w 
standardzie PAL lub NTSC w systemach CCTV. Każdy model jest wyposażony w dwa (2) 
przelotowe wejścia BNC kompozytowego sygnału wizyjnego i jedno (1) przelotowe wejście Y/
C (S-Video) z 4-stykowym gniazdem mini-DIN. Ponadto każdy model obsługuje sygnał VGA.
Funkcje sterowania monitora są obsługiwane za pomocą przycisków na panelu przednim oraz 
menu ekranowego (OSD). Opisy przedniego panelu, patrz Rysunek 3.1.

5.1 Charakterystyka
Uniwersalne monitory kolorowe LCD są przeznaczone do wyświetlania analogowego sygnału 
VGA lub kompozytowego sygnału wizyjnego. 
– Modele o przekątnej ekranu 15 cali, 17 cali i 19 cali
– Zasilacz 100-240 VAC
– Automatyczne wykrywanie standardu NTSC/PAL
– Ekran o wysokiej rozdzielczości

– 1024 x 768 (UML-151-90)
– 1280 x 1024 (UML-171-90)
– 1280 x 1024 (UML-191-90)

– Wejście VGA
– Wejście kompozytowego sygnału wizyjnego
– Wejście Y/C (S-Video)
– Wielojęzyczne menu ekranowe
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5.2 Zasilanie

6 Instalowanie monitora
W tym rozdziale opisano procedurę instalacji monitora UML-151-90, UML-171-90 lub UML-
191-90. Monitor powinien zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego pracownika obsługi, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami postępowania.

6.1 Wentylacja
Aby monitor się nie przegrzewał, znajdujące się na tylnym panelu otwory wentylacyjne nie 
mogą być zasłonięte.

6.2 Montaż monitora
Konstrukcja monitorów UML-151-90, UML-171-90 i UML-191-90 umożliwia ich postawienie na 
blacie biurka lub zamontowanie w stelażu albo na uchwycie ściennym. 

6.2.1 Instalacja na blacie biurka
Monitory uniwersalne firmy Bosch są sprzedawane wraz z trójżyłowym kablem zasilającym 
typu amerykańskiego i trójżyłowym kablem zasilającym typu europejskiego. Kabel zasilający 
typu amerykańskiego służy do podłączania monitora do sieci zasilającej 120 VAC, 60 Hz, a 
europejskiego — do sieci zasilającej 230 VAC, 50 Hz. Monitor automatycznie dopasowuje się 
do jednego albo drugiego napięcia zasilającego. 

Model Napięcie 
znamionowe

Zakres napięcia 
zasilania

Moc przy napięciu 
znamionowym

Standard TV

UML-151-90 120/230 VAC,
50/60 Hz

100–240 VAC 25 W (maks.) NTSC/PAL

UML-171-90 120/230 VAC,
50/60 Hz

100–240 VAC 40 W (maks.) NTSC/PAL

UML-191-90 120/230 VAC,
50/60 Hz

100–240 VAC 45 W (maks.) NTSC/PAL
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6.2.2 Montaż ścienny
Otwory montażowe w układzie kwadratowym (rozmieszczone w odległościach 100 mm od 
środka do środka) pasują do stałopozycyjnego uchwytu naściennego Bosch UMM-LW-20B lub 
uchylnego uchwytu naściennego UMM-LW-30B. Aby zamontować monitor na uchwycie 
ściennym, należy wykonać następujące czynności:
1. Odłącz podstawę od ekranu LCD, odkręcając 4 wkręty przytrzymujące. 

Illustracja 6.1 Odłączanie podstawy

2. Przymocuj urządzenie do uchwytu montażowego (sprzedawany osobno) przy użyciu 4 
(czterech) otworów montażowych znajdujących się na tylnym panelu. Kwadratowy układ 
otworów montażowych jest zgodny ze standardem odległości 100 mm od środka do 
środka. Wymagane są 4 śruby M4 x 10 mm, dołączone do zestawu instalacyjnego firmy 
Bosch.

Illustracja 6.2 Montaż urządzenia
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6.3 Podłączanie kompozytowego sygnału wizyjnego do monitora
Z tyłu monitora znajdują się dwa (2) złącza BNC służące jako wejście kompozytowego sygnału 
wizyjnego i dwa (2) złącza BNC służące jako wyjścia kompozytowego sygnału wizyjnego (patrz 
Rysunek 3.2).
UWAGA: Wszystkie wejścia wizyjne są przelotowe. Jeśli jest wykorzystywane tylko jedno 
złącze, wartość impedancji jest automatycznie ustawiana na 75 Ω na złączu wejściowym przez 
wejście sygnału (patrz Rysunek 6.5). Jeśli jest również podłączony kabel do złącza 
wyjściowego, sygnał wideo może zostać przekazany do innego monitora poprzez funkcję 
pasywnego połączenia przelotowego. W ten sposób można połączyć maksymalnie 3 monitory 
przelotowe (patrz Rysunek 6.6).

6.4 Podłączanie sygnału Y/C (S-Video) do monitora 
Monitor jest wyposażony w 1 (jedno) złącze typu mini-DIN, które pełni funkcję wejścia S-Video 
(Y/C) (patrz Rysunek 6.3). 
UWAGA: Impedancja końcowa wejść Y i C wynosi 75 Ω. 

Illustracja 6.3 Rozkład styków złącza Y/C

6.5 Podłączanie sygnału z komputera do monitora
Do monitora można podłączyć analogowy sygnał VGA przy użyciu znajdującego się w zestawie 
kabla VGA (z dwoma złączami D-SUB).

Illustracja 6.4 Wejście VGA 

UWAGA! Aby wybrać sygnał ze złącza AV1 lub AV2, naciśnij przycisk wejścia (Rysunek 3.1, poz. 
1) z przodu monitora.

Nr Wejście

1 Masa

2 Masa

3 Wejście lub wyjście sygnału Y

4 Wejście lub wyjście sygnału C
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6.6 System jedno-/wielomonitorowy

Illustracja 6.5 System jednomonitorowy

Illustracja 6.6 System wielomonitorowy

Nr Opis

1 Kamera wizyjna

2 Wejście wizyjne 1 (AV1)

3 Wyjście wizyjne 1 (AV1)

4 Magnetowid

Nr Opis

1 Kamera wizyjna

2 Wejście wizyjne 1 (AV1)

3 Wyjście wizyjne 1 (AV1)



Uniwersalne monitory LCD  Obsługa monitora | pl 17

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja obsługi  | 2.0 | 2009.07

7 Obsługa monitora

7.1 Obsługa panelu przedniego
Panel przedni umożliwia wprowadzanie niezbędnych zmian ustawień menu OSD w monitorze 
UML-151-90, UML-171-90 lub UML-191-90. Panel przedni jest przedstawiony na poniższym 
rysunku.

Illustracja 7.1 Przyciski panelu przedniego

Nr Przycisk Opis

1 Przycisk Input 
(Wejście)

Umożliwia wybór źródła sygnału. 

2 Przycisk Menu Powoduje wyświetlenie menu ekranowego (OSD).

3  Umożliwia regulację ustawień w 
menu OSD.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w górę.

4  Umożliwia regulację ustawień w 
menu OSD lub regulację 
automatyczną w trybie PC.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w dół.

5  Umożliwia zmniejszenie wartości w 
menu OSD. Umożliwia zmniejszenie 
poziomu głośności.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w lewo.

6  Umożliwia zwiększenie wartości w 
menu OSD. Umożliwia zwiększenie 
poziomu głośności.

Powoduje przewijanie 
menu OSD w prawo.

7 Czujnik 
podczerwieni

Czujnik pilota.

8 Przycisk zasilania z 
diodą LED

Zasilanie włączone (zielona)
Tryb gotowości (migająca na czerwono)
Tryb nieobsługiwany (zielona)
Zasilanie wyłączone (czerwona)
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7.2 Obsługa menu ekranowego (OSD) monitora
Monitory UML-151-90, UML-171-90 i UML-191-90 mają 2 tryby: sygnału wizyjnego i VGA. 
Monitor LCD jest konfigurowany za pomocą wyświetlanych na ekranie menu i podmenu, w 
których operator może wybierać parametry działania. Aby otworzyć menu ekranowe, należy 
nacisnąć przycisk Menu. Ustawienia menu ekranowego zmienia się za pomocą panelu 
przedniego. 
Aby poruszać się po menu konfiguracyjnych, należy wykonać następujące czynności:
1. Podłącz kabel CVBS lub VGA.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie (patrz Rysunek 7.1). 
3. W razie potrzeby naciśnij przycisk Input (Wejście), aby wybrać odpowiedni sygnał.
4. Naciśnij przycisk Menu, aby aktywować opcje menu głównego (patrz Rysunek 7.1).
5. Naciskając przyciski p i q, wybierz menu.
6. Naciśnij przycisk Input (Wejście), aby otworzyć wybrane menu. 
7. Naciskając przyciski t i u, zmieniaj wartości menu ekranowego.
8.  Po zakończeniu przejdź do opcji Exit (Zakończ) i naciśnij przycisk Menu. Uwaga: Jeśli 

menu nie zawiera opcji Exit (Zakończ), naciśnij przycisk Menu.

7.3 Menu ekranowe
W monitorze są trzy (3) menu ekranowe umożliwiające dostosowanie ustawień. Naciśnij 
przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe.

7.4 Menu Niestandard. 
Aby otworzyć menu Niestandard., naciśnij przycisk Menu na panelu przednim monitora. 
Następnie naciśnij strzałkę w prawo oraz wybierz podmenu, naciskając strzałki w górę i w dół. 
Naciskając strzałki w lewo i w prawo, zmniejsz lub zwiększ wartość ustawienia. Po 
zakończeniu naciśnij przycisk Menu, aby zapisać zmiany, a następnie naciśnij przycisk Menu 
ponownie, aby zamknąć menu OSD.

Ikona Menu Funkcja
Niestandard. Regulacja poziomu jaskrawości, kontrastu, koloru, odcienia, nasycenia i ostrości 

wyświetlania menu ekranowego (dostępne opcje różnią się w zależności od 

wybranego trybu — wideo lub PC).

Obraz / Dźwięk Ustawienie trybu obrazu, odcienia kolorów, wyciszenia, głośności, rozmiaru, DNR 

(Dynamiczna redukcja szumów), filtra grzebieniowego i parametrów komputera 

(dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego trybu — wideo lub PC).

Brak Funkcja niedostępna w tym modelu.

Konfiguracja Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych oraz ustawienie języka, tła menu 

OSD, niebieskiego ekranu i blokady klawiszy.
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Tabela 7.1 Menu Niestandard. (tryb wideo)

Tabela 7.2 Menu Niestandard. (tryb PC)

Niestandard.
Jasność 50
Kontrast 50
Kolor 50
Odcień G 100
Ostrość 20

:Przesuń :Wejście :Menu

Niestandard.
Jasność 60
Kontrast 55

:Przesuń :Wejści
e

:Menu

Podmenu Definicja
Jasność Regulacja poziomu jaskrawości wyświetlania sygnału wizyjnego w zakresie od 0 do 100.

Kontrast Regulacja poziomu kontrastu wyświetlania sygnału wizyjnego w zakresie od 0 do 100.

Kolor Regulacja ogólnej intensywności obrazu w zakresie od 0 do 100.

Odcień Regulacja odcienia obrazu w zakresie od 0 do 100. Tylko w standardzie NTSC.

Ostrość Regulacja poziomu ostrości wyświetlania sygnału wizyjnego w zakresie od 0 do 100.
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7.5 Menu Obraz / Dźwięk
Aby otworzyć menu Obraz / Dźwięk, naciśnij przycisk Menu na panelu przednim monitora, a 
następnie, naciskając przyciski strzałek w lewo i w prawo, wybierz ikonę obrazu/dźwięku. 
Naciskając przyciski strzałek w górę i w dół, wybierz podmenu Obraz / Dźwięk. 

Tabela 7.3 Menu Obraz / Dźwięk (tryb wideo)

Tabela 7.4 Menu Obraz / Dźwięk (tryb PC)

Obraz / Dźwięk
Tryb obrazu Niestandard.
Odcień kolorów Normal.
Wycisz Wył.
Głośność 20
Rozmiar 4:3
DNR Wł.
Filtr grzebieniowy 3D Wł.

:Przesuń :Wejście :Menu

Obraz / Dźwięk
Tryb obrazu Niestandard.
Odcień kolorów Normal.
Wycisz Wył.
Głośność 20
Rozmiar 4:3
PC

:Przesuń :Wejście :Menu

Podmenu Definicja

Tryb obrazu (tryb 

wideo)

Wybór trybu automatycznego sterowania obrazem. Dostępne są następujące opcje: 
Niestandard.: Stosowane są wartości wybrane przez użytkownika w menu 

Niestandard.

Dynamiczne: Ustawienia jaskrawości, kontrastu i ostrości są dopasowywane 

automatycznie w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości obrazu na ekranie.

Standard: Stosowane są domyślne wartości fabryczne.

Tryb obrazu (tryb 

PC)

Wybór trybu automatycznego sterowania obrazem. Dostępne są następujące opcje:

Niestandard.: Stosowane są wartości wybrane przez użytkownika w menu 

Niestandard. 

Wys.: Stosowane są następujące wartości: Jasność = 70, Kontrast = 80

Środek: Stosowane są następujące wartości: Jasność = 60, Kontrast = 70

Nis.: Stosowane są następujące wartości: Jasność = 50, Kontrast = 60

Odcień kolorów Wybór temperatury kolorów. Dostępne są następujące opcje: Barwy chłodne 9300K, 

Normal. 6500K, Barwy ciepłe 5000K.

Wycisz Włączanie/wyłączanie dźwięku. Dostępne są następujące opcje: Wł. i Wył.
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7.6 Menu Konfiguracja
Aby otworzyć menu Konfiguracja, naciśnij przycisk menu na panelu przednim monitora, a 
następnie, naciskając przyciski strzałek w lewo i w prawo, wybierz ikonę Konfiguracja. 
Naciskając przyciski strzałek w górę i w dół, wybierz podmenu Konfiguracja.

Tabela 7.5 Menu Konfiguracja

Głośność Sterowanie głośnością wbudowanego głośnika w zakresie od 0 do 100.

Rozmiar (tryb 

wideo)
Wybór trybu sterowania formatem obrazu (Aspect Ratio Control). Dostępne są

następujące opcje: 4:3, Panoramiczny, Zoom1, Zoom2, Wide (Szeroki).

DNR (tryb wideo) Włączenie lub wyłączenie redukcji szumów. Jeśli opcja ta jest wyłączona, jakość 

obrazu jest nieco gorsza, za to lepszy jest czas reakcji monitora na RUCH.

PC (tryb PC) Wybór automatycznego lub ręcznego dopasowania ustawień ekranu pulpitu. Regulacja 

automatyczna: Automatyczna synchronizacja ekranu z kartą graficzną.

Dostępne są następujące opcje: Phase (Faza) (zakres 0-100), H-Position (Położenie w 

poziomie) (zakres 0-100), V-Position (Położenie w pionie) (zakres 0-100), Frequency 

(Częstotliwość) (zakres 0-100).

Filtr grzebieniowy 

3D (tryb wideo)
Włączenie filtra grzebieniowego 3D.

Konfiguracja
Resetuj
Język Angielski
Tło menu OSD Niebieski
Niebieski ekran Wył.
Blokada klawiszy Wył.
Wersja oprogramowania układowego X.XX

:Przesuń :Wejście :Menu

Podmenu Definicja
Resetuj Przywrócenie ustawień domyślnych.

Język Wybór języka menu ekranowego. Dostępne opcje: Angielski, Francuski, 

Niemiecki, Włoski, Holenderski, Hiszpański i Portugalski.

Tło menu OSD Wybór typu tła menu OSD. Dostępne opcje są następujące: Transparency 

(Przezroczysty) i Blue (Niebieski).

Niebieski ekran Włączenie lub wyłączenie sygnalizacji utraty sygnału wizyjnego. Dostępne są 

następujące opcje:

Wł.: w przypadku wykrycia utraty sygnału wizyjnego wyświetlany jest niebieski 

ekran.

Wył.: w przypadku wykrycia utraty sygnału wizyjnego jest wyświetlane czarne tło.

Blokada klawiszy Włączenie lub wyłączenie funkcji blokady klawiszy.

Wersja oprogramowania 

układowego

Wyświetlenie wersji oprogramowania układowego monitora.
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8 Zarządzanie zasilaniem
Te monitory są wyposażone w system zarządzania zasilaniem, pozwalający na zmniejszenie 
poboru energii po otrzymaniu sygnału zarządzania zasilaniem ekranu (DPMS) od karty 
graficznej DPMS.
Aby oszczędzać energię i wydłużyć okres eksploatacji monitora, tryb oszczędzania energii jest 
uruchamiany automatycznie w chwili zaniku sygnału wejściowego (na przykład gdy komputer 
przejdzie w stan uśpienia). Tryb oszczędzania energii jest aktywny, gdy dioda LED na panelu 
przycisków sterowania zmieni kolor z zielonego na pomarańczowy. Normalny tryb pracy jest 
automatycznie wznawiany po przywróceniu sygnału wejściowego.
Monitor przechodzi do odpowiedniego trybu, gdy rozpozna jeden z trzech trybów systemu 
sygnalizacji.

8.1 Pobór prądu

8.2 Dioda LED
Funkcja zarządzania zasilaniem w monitorze obejmuje cztery stopnie: 
zasilanie włączone (zielona), tryb gotowości (migająca na czerwono, tryb nieobsługiwany 
(zielona) oraz zasilanie wyłączone (czerwona).

UWAGA! Jeśli blokada klawiszy jest włączona, można ją wyłączyć za pomocą pilota lub 
przycisków panelu przedniego. Aby wyłączyć blokadę klawiszy przy użyciu panelu przedniego, 
naciśnij przycisk Input (Wejście) i Menu, a następnie przytrzymaj je, dopóki na monitorze nie 
zostanie wyświetlony komunikat o odblokowaniu klawiszy.

Tryb 151 171 191

ON (WŁĄCZONY) 25 W 40 W 45 W

STANDBY 
(GOTOWOŚĆ)

< 5,0 W < 5,0 W < 5,0 W
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9 Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie
Nieprawidłowość Rozwiązanie

Na ekranie nie jest wyświetlany 
żaden obraz.

– Sprawdź, czy kabel zasilający monitora jest prawidłowo podłączony do 
gniazda ściennego lub uziemionego przedłużacza lub listwy.

– Wyłącznik zasilania powinien być włączony, a dioda powinna świecić.
– Sprawdź, czy ustawienia jaskrawości i kontrastu ekranu nie zostały 

zmniejszone do minimum.

W trybie PC jest wyświetlany 
komunikat „Check Input Signal” 
(Sprawdź sygnał wejściowy)

– Kabel sygnałowy powinien być dobrze podłączony do karty graficznej/
komputera.

– Karta graficzna powinna być prawidłowo włożona do swojego gniazda, a 
komputer powinien być włączony.

W trybie PC wyświetlany obraz 
nie jest wycentrowany, jest zbyt 
mały lub zbyt duży

Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby aktywować funkcję konfiguracji 
automatycznej

W trybie PC na obrazie występują 
zakłócenia pionowe lub poziome

Wyreguluj ustawienia Clock (Zegar) i Phase (Faza) w menu ekranu.

Niepoprawne kolory – Naciśnij przycisk menu na panelu przednim monitora, a następnie, 
naciskając przycisk strzałki w prawo, wybierz ikonę Color (Kolor). Naciśnij 
przycisk strzałki w dół na panelu przednim i wybierz opcję 9300K lub 
6500K.
- lub -

– Naciśnij przycisk menu na panelu przednim monitora, a następnie, 
naciskając przycisk strzałki w prawo, wybierz menu Konfiguracja. Naciśnij 
przycisk strzałki w dół na panelu przednim i wybierz opcję Recall 
(Przywołaj), aby przywrócić ustawienia domyślne.

Wyświetlany jest komunikat o 
błędzie „Unsupport Mode” 
(Nieobsługiwany tryb).

Na komputerze jest wybrana nieobsługiwana rozdzielczość lub częstotliwość 
odświeżania. Zmień częstotliwość odświeżania na komputerze, wybierając 
jedną z opisanych poniżej dozwolonych kombinacji:
Częstotliwość odświeżania
640 x 480; 60/72/75 Hz
800 x 600; 60/72/75 Hz
1024 x 768; 60/70/75 Hz
1280 x 1024; 60/75 Hz (tylko modele 17 i 19-calowe)
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10 Obsługa 
Krople wody lub oleju należy natychmiast wycierać chłonną ściereczką bawełnianą lub 
niestrzępiącą z innego materiału. Pozostawienie kropel na panelu przez dłuższy czas może 
spowodować pojawienie się plam i odbarwień. 
Jeśli powierzchnia (polaryzator) panelu LCD jest brudna lub poplamiona, należy ją wyczyścić 
za pomocą chłonnej ściereczki bawełnianej lub niestrzępiącej z innego materiału w 
następujący sposób: 
1. Wyłącz komputer lub ekran. 
2. Nie rozpylaj żadnego płynu bezpośrednio na ekran. Zwilż czystą, miękką i niestrzępiącą 

ściereczkę samą wodą (nie należy używać ręcznika papierowego ani brudnej ściereczki, 
ponieważ mogą one zarysować ekran).

3. Delikatnie przetrzyj ekran, wykonując ruchy od góry do dołu. Nie należy zbyt mocno 
naciskać powierzchni ekranu, aby go nie uszkodzić. 

4. Aby nie pojawiły się smugi, należy wytrzeć ekran ponownie inną czystą, suchą i 
niestrzępiącą ściereczką.

Do czyszczenia nie należy stosować żadnego z następujących środków:
– Rozpuszczalniki na bazie ketonów
– Etanol
– Octan etylu
– Toluen
– Chlorometan
– Amoniak
Substancje te mogą spowodować trwałe uszkodzenie polaryzatora wskutek reakcji 
chemicznej.

UWAGA! Jeśli woda nie skutkuje, można zastosować łagodny środek czyszczący przeznaczony 
do paneli LCD, który można kupić w sklepach z artykułami biurowymi.
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11 Parametry techniczne 

UML-151-90 UML-171-90 UML-191-90

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe 120/230 VAC, 50/60 Hz 120/230 VAC, 50/60 Hz 120/230 VAC, 50/60 Hz

Zakres napięcia zasilania 100–240 VAC 100–240 VAC 100–240 VAC

Moc przy napięciu 
znamionowym

25 W podczas pracy, 5 W w 
stanie gotowości

40 W podczas pracy, 5 W w 
stanie gotowości

45 W podczas pracy, 5 W w 
stanie gotowości

Standard TV PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC

Panel LCD Wyświetlacz LCD TFT Wyświetlacz LCD TFT Wyświetlacz LCD TFT

Rozmiar ekranu 
(wysokość x szerokość)

304,1 x 228,1 mm
 

338,0 x 270,0 mm
 

376,0 x 301,0 mm
 

Widoczny obszar obrazu Przekątna 15" (381 mm) Przekątna 17" (432 mm) Przekątna 19" (483 mm)

Wielkość piksela (poz. x 
pion.)

0,297 x 0,297 mm
(0,01 x -0,01")

0,264 x 0,264 mm
(0,01 x -0,01")

0,294 x 0,294 mm
(0,01 x -0,01")

Rozdzielczość obrazu 1024 x 768 pikseli, 
standardowo 500 linii TV

1280 x 1024 pikseli, 
standardowo 500 linii TV

1280 x 1024 pikseli, 
standardowo 500 linii TV

Format obrazu 4:3 5:4 5:4

Paleta barw 16,7 mln kolorów 16,7 mln kolorów Interfejs 8-bitowy; 16,7 mln 
kolorów

Czas reakcji < 8 ms < 5 ms < 5 ms 

Podświetlenie 2 lampy fluorescencyjne z 
zimną katodą, trwałość 
50 000 godzin

2 lampy fluorescencyjne z 
zimną katodą, trwałość 
50 000 godzin

4 lampy fluorescencyjne z 
zimną katodą, trwałość 
50 000 godzin

Dane optyczne panelu LCD

Luminancja 250 cd/m2, powłoka 
przeciwodblaskowa i 
utwardzająca

300 cd/m2, powłoka 
przeciwodblaskowa i 
utwardzająca

300 cd/m2, powłoka 
przeciwodblaskowa i 
utwardzająca

Kontrast 600:1 1000:1 800:1

Kąt widzenia (w 
poziomie/w pionie)

160°/160° 160°/160° 160°/160°

Wejście wizyjne

Kompozytowy sygnał 
wizyjny (CVBS)

1,0 Vpp (0,5-1,5 Vpp), automatyczne przełączanie z niesymetrycznego dopasowania 
75 Ω na wysokoimpedancyjne (Hi-Z) w pasywnym trybie przelotowym.

Y/C (S-video) 0,7 Vpp (sygnał Y), 0,3 Vpp (sygnał C), dopasowanie 75 Ω
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Wejście PC

Analogowe RGB 0,7 Vpp (0,5–1 Vrms)

Tryby odświeżania 
obrazu komputera

640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024

60/72/75 Hz
60/72/75 Hz
60/70/75 Hz

60/72/75 Hz
60/72/75 Hz
60/70/75 Hz
60/75 Hz

60/72/75 Hz
60/72/75 Hz
60/70/75 Hz
60/75 Hz

Elementy sterujące

Panel przedni Przyciski

Wejście Wybór złącza: Video1, Video2, S-video, VGA

Menu Wybór menu ekranowego (OSD), kursor w górę, kursor w dół/automatyczna regulacja, 
kursor w lewo, kursor w prawo

Zasilanie Wł. / wył.

Blokada panelu 
przedniego

Kombinacja przycisków

Menu ekranowe

Tryb wideo Źródło wejścia, ekran, OSD, narzędzie

Tryb PC Ekran wejścia, OSD, kolor, narzędzie

Wskaźniki

Dioda LED Zasilanie włączone (zielona)
Tryb gotowości (migająca na czerwono)
Tryb nieobsługiwany (zielona)
Zasilanie wyłączone (czerwona)

Komunikaty ekranowe VGA: Check input signal (Sprawdzić sygnał wejściowy)
Wideo: Czarny lub niebieski ekran informuje o utracie sygnału wideo w trybie AV1, AV2 
lub S-VIDEO.

Złącza

Video 1 (AV1) Kompozytowy sygnał wizyjny: 2 x BNC (wejście, wyjście).

Video 2 (AV2) Kompozytowy sygnał wizyjny: 2 x BNC (wejście, wyjście).

Y/C (S-video) 2 mini-DIN, 4-stykowe (wejście, wyjście)

RGB 1 kabel VGA w komplecie

Gniazdo 
zasilania

Gniazdo 5,5 mm zasilania prądem stałym

Zasilacz 
sieciowy (w 
komplecie)

Wejście: 100–240 VAC, 50/
60 Hz
Wyjście: 12 VDC, 3,3 A

Wejście: 100–240 VAC, 50/
60 Hz
Wyjście: 12 VDC, 4,1 A

Wejście: 100–240 VAC, 50/
60 Hz
Wyjście: 12 VDC, 4,1 A

Parametry mechaniczne

Materiał obudowy Tworzywo ABS

Kolor Czarny

Mocowanie Otwory na stelaż standardowy w rozstawie 100 mm, gwint M4
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Wymiary (szer. x wys. x gł.)
- - -Monitor z podstawą

- - -Sam monitor

-
352 x 355 x 200 mm
 
352 x 292 x 58 mm

-
382,4 x 390,5 x 200,0 mm
 
382,4 x 330,0 x 58,7 mm

-
430 x  428 x 200 mm
 
420 x 374 x 60 mm

Waga
- - -Monitor z podstawą
- - -Sam monitor

-
3,7 kg
2,5 kg

-
5,2 kg
3,8 kg

-
5,2 kg
4,1 kg

Właściwości otoczenia

Temperatura pracy 0°C ÷ +40°C

Temperatura 
przechowywania

-20°C ÷ +60°C

Wilgotność względna Maksymalna 90%, bez kondensacji

Zawartość zestawu

1 uniwersalny monitor kolorowy LCD Bosch
1 kabel VGA-VGA
2 trójżyłowe kable zasilające z wtyczką z bolcem uziemiającym — 1 z wtyczką typu europejskiego, 1 z wtyczką typu 
amerykańskiego  
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