
ИнструкцИИ за експлоатацИя на МонИтор

за контакти и въпроси 
      Свържете се със сервиза на фирма MOST COMPUTERS, 
      за да зададете вашите въпроси и за да Ви помогнем при 
      евентуални проблеми: телефон (02) 91-823 и факс (02) 8730-037
      Посетете и фирмения уеб сайт на адрес: www.mostbg.com

Инструкции за безопасност

• Прегледайте всички прилежащи документи и схеми на монитора, преди да пристъпите към монтиране.
• Не излагайте монитора на влага! Съществува опасност от пожар или токов удар.
• Поставяйте компютъра върху стабилна повърхност! При евентуално падане потърсете веднага техническа помощ!
• Не се опитвайте да отваряте корпуса на монитора! Високото напрежение може да причини сериозно физическо 
увреждане.
• Ако захранването е повредено, не се опитвайте да го ремонтирате сами! Свържете се с квалифициран техник или с 
вашия доставчик. 
• Преди да използвате уреда, уверете се, че всички кабели са свързани правилно и че захранващите кабели не са 
повредени. Ако установите някаква неизправност, незабавно се свържете с вашия доставчик. 
• Мониторът може да функционира нормално, само ако е свързан към електрическа мрежа с постоянно напрежение, 
което да не варира в големи диапазони.  
• Винаги изключвайте монитора, преди да го почиствате. Използвайте суха, мека кърпа. Не използвайте течности, 
аерозоли или препарати за почистване на стъкло!
• Не закривайте изходите за вентилация!
• За безпроблемно транспортиране при възникнали повреди използвайте оригиналната опаковка с допълнителните 
уплътнения.

окомплектовка на монитора

Окомплектовката обикновено се състои от:
- монитор;
- захранващ кабел за монитора;
- интерфейсен кабел за монитора;
- ръководство за експлоатация от производителя;
Възможно е към нея да са включени още:
- компакт диск(ове) със софтуер; приложен софтуер, драйвери, USB кабел за свързване към компютър. 

сглобяване на основата на монитора

1. При някои монитори е възможно стойката да е монтирана фабрично или да се сглобява по различен от описания по-
долу начин, затова прегледайте ръководството и схемите за конкретния модел, преди да пристъпите към монтажа. 
2. Свържете стойката към корпуса на монитора. За целта поставете монитора с екрана надолу върху мека материя. 
Позиционирайте стойката в правилната посока и я плъзнете в съответния отвор върху задната страна на монитора. 
Щракването показва, че стойката е прикрепена успешно. По аналогичен начин внимателно монтирайте основата към 
стойката. Щракването показва, че основата е прикрепена успешно.
3. Изправете монитора внимателно. Уверете се, че около него има поне около 10-15 сантиметра свободно пространство, 
за да не се затруднява охлаждането му.

свързване на монитора с компютъра

Мониторът се свързва към компютъра посредством интерфейсен кабел от някои от следните видове: с 15-иглен куплунг 
(обикновено оцветен в тъмносиньо) тип D-Sub; DVI; HDMI. Този куплунг се свързва към съответния порт на компютърната 
кутия (обикновено оцветен в същия цвят). 

свързване на монитора към електрическата мрежа

Свържете кабела за захранване към монитора. Включете щепсела на захранващия кабел в подходящ контакт, който е 
лесно достъпен и в близост до дисплея.


