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Извадка 
от Наръчника на потребителя на монитора  

ProLite C510T, 
в частта му относно изискванията за безопасност и други данни, 

свързани с нормативни изисквания 
 
 

.........................................................................................................................................................  
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, СВЪРЗАНА С МАРКИРОВКАТА СЕ 

(CE MARKING DECLARATION OF CONFORMITY) 
 

Този продукт съответства на изискванията на директивите на ЕС 89/336/ЕЕС 
“Директива за ЕМС” и 73/23/ЕЕС “Директива за ниско напрежение”, изменени с 
Директива 89/68/ЕЕС. 

Възприемчивостта на електромагнитни влияния е избрана на такова ниво, че 
да позволява добра работа в жилищни и работни помещения, леки промишлени 
условия и малки предприятия, вътре и вън от сградите. Всички места за работа 
трябва да имат връзка с обществената нисковолтова система за 
електрозахранване. 
............................................................................................................................................  

 
 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Прочетете внимателно дадените по-долу инструкции. Следвайте всички 

инструкции и обърнете внимание на всички предупреждения, за да предотвратите 
нараняването си или повреда на продукта. Запазете тази инструкция на сигурно 
място за бъдещи справки. 

• За да намалите риска от пожар или удар от електрически ток, не 
излагайте този уред на дъжд или влага. 

• Не разполагайте своя LCD дисплей близо до вода. Излагането на уреда 
на дъжд, вода, влага или слънчева светлина може сериозно да го 
повреди. 

• Почиствайте го само със суха кърпа. 
• Не блокирайте вентилационните отвори. Повишаването на 

температурата може да причини пожар или повреда на устройството. 
• Инсталирайте го съгласно инструкцията на производителя. 
• Не поставяйте уреда близо до източници на топлина, например 

радиатори, готварски печки или други уреди (включително усилватели), 
произвеждащи топлина. 

• Използвайте шуко контакт. 
• Пазете захранващия кабел от усукване или прегъване при щепсела, 

контакта и мястото, където той излиза от уреда. 
• Използвайте само принадлежностите и приспособленията, които 

придружават уреда. 
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• Използвайте го само със стойката, предвидена от производителя или 
продавана заедно с уреда. 

• Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевични бури или 
когато няма да го използвате за дълго време. 

• За всякакво обслужване се обръщайте към квалифициран персонал. 
Обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв 
начин, например са повредени захранващият кабел или щепсела, върху 
уреда е била разлята течност или  в него е бил пъхнат предмет, бил е 
изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат да 
падне. 

• Когато изваждате захранващия кабел от контакта, не го дърпайте за 
проводника, а хващайте щепсела, за да изключите уреда безопасно.  

• Ако забележите пушек или някаква миризма или шум, идващи от уреда, 
незабавно прекратете използването му и го изключете от контакта. 
Обърнете се към квалифициран техник. 

• Дръжте уреда най-малко на четири инча от стената. Уверете се, че има 
достатъчно място за обдухване на уреда. 

• Дръжте уреда с две ръце в основата на панела, когато го премествате. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

За да се намали риска от електрически удар, не отваряйте уреда. Вътре в него 
няма части, които да изискват обслужване от потребителя. Обръщайте се за 
обслужване към квалифициран сервизен персонал. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

Пиксел 0.6375 mm x 0.6375 mm 
Максимален размер на 
дисплея 

408 mm (ширина) x 306 mm (височина), 20.1 инча 
диагонал. 

Съотношение на 
страните на 
изображението 

4:3 

Предварително 
нагласена резолюция 

VGA (640 x 480) 

Брой цветове на 
дисплея  

16.7 милиона (RGB 8-битов цвят) 

Контраст 500:1 
Яркост 450 cd/m2 (типична стойност) 
Време за реакция 16 ms типична стойност (Tr + Tf) 
Ъгъл за гледане Хоризонтален: 800/800, Вертикален: 750/650 (типични 

стойности) 
Честота на 
хоризонталната 
развивка 

31 kНz ~ 65 kHz 

Честота на 
вертикалната развивка 

56 Hz ~ 75 Hz 

Стандартен VGA 15-pin D-Sub 
Композитен видео (RCA x 1) 
Аудио за композитен и S-Videо (RCA x 2) 
S-Video 
Компонентен за аудио (RCA x 2) 
Тунер 
Компонентен за видео (YPbPrRCA x 3) 

 
 
 
Входни/изходни 
сигнални портове 

SCART 
PAL (B/G, D/K, I) SECAM (D/K, L) 
480i/p и 576i/p SDTV 
Функция картина в картината (PIP) 
Поддържа De-interlace (презредова развивка) 
3D филтър за намаляване на шума 
Поддържа  стандарти за звука А2 и NICAM 

 
 
 
Телевизионна система 

Телетекст 
Plug and Play Поддържа функциите VESA DDC1 и DDC2B 
Lock Kensington 
Консумирана мощност При изключено състояние: по-малко от 8W 
Източник на захранване 12 V постоянно напрежение / 5A (60W) 
Високоговорители 5W (максимум) х 2 
Размери 600 mm x 441 mm x 196 mm  
Окачване на стена 100 mm x 10 mm 
Маса 8 кg 
Работна температура 00С ~ 400С 

 
 


