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1. Důležité bezpečnostní pokyny 

Ujistěte se, že používáte pouze napájecí adaptér, který je uveden v technickém listu 

produktu. Pokud používáte jiný adaptér nebo nesprávně připojíte napájecí zdroj, může 

to způsobit výbuch, požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození výrobku. 

Nepřipojujte několik zařízení k jednomu napájecímu adaptéru, protože by to mohlo 

způsobit přetížení adaptéru a vést k přehřátí a požáru. Ujistěte se, že je zástrčka 

napájecího adaptéru pevně zapojena do zásuvky. Na produkt nepokládejte nádoby 

s tekutinami. Na výrobek neumisťujte vodivé předměty, jako jsou nástroje, šrouby, 

mince nebo jiné kovové předměty. Mohou spadnout z výrobku nebo způsobit požár 

nebo úraz elektrickým proudem nebo jiná fyzická zranění. Netlačte ani nevkládejte 

do přístroje žádné ostré předměty ani žádné předměty, protože by to mohlo 

způsobit poškození produktu, požár, úraz elektrickým proudem nebo fyzické 

zranění. Neblokujte žádné větrací otvory, pokud existují. Zajistěte, aby byl produkt 

dobře větraný, aby nedošlo k přehřátí. Nevystavujte zařízení fyzickým nárazům ani 

pádu produktu. Pokud produkt používá baterie, použijte prosím typ baterie 

doporučený výrobcem. Nesprávné použití nebo výměna baterie může vést k 

nebezpečí výbuchu. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno 

společností Grundig. Produkt nijak neupravujte.  

 

Monitor je v továrně vyzkoušen a společnost Grundig garantuje jeho bezvadnost. 

Objeví li se však vada, či přístroj nereaguje správně, obraťte se na naši podporu 

na webových stránkách: 

 

                         http://kamery-grundig.cz  
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Pokud produkt začne cítit nebo z přístroje vychází kouř, okamžitě přestaňte produkt 

používat a odpojte jej od napájení, abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým 

proudem. Pak se obraťte na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. 

 

Pokud produkt nepracuje správně, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní 

středisko. Produkt sami nikdy neotevírejte, nerozebírejte ani neupravujte. GRUNDIG 

nemůže přijmout žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za problémy způsobené 

pokusem a neoprávněnou opravou a údržbou. 
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2. Pokyny k instalaci 

Je-li produkt nainstalován na zdi nebo stropu, je nutné zařízení pevně upevnit. 

 

Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů 

tepla, jako jsou radiátory nebo jiná zařízení, která produkují určité teplo. 

 

Neinstalujte výrobek ve velmi nízkých nebo vysokých teplotách (viz pracovní teplota 

uvedená v technickém listu výrobku), v prašném, špinavém nebo vlhkém prostředí. 

 

Nikdy se nedotýkejte obrazovky přímo prsty. Kyselý pot prstů může být obtížně 

odstranitelný a můžete poškodit obrazovku. 

 

Nedotýkejte se povrchu obrazovky ostrými nebo drsnými předměty (jako jsou pera nebo 

šroubováky), mohlo by dojít k poškrábání displeje. 

 

 

 
 

Monitor je určen pouze pro vnitřní použití. Neinstalujte jej v prostředí, kde je 

vystaven olejům, parám, páře, vlhkosti a prachu, ale v čistém prostředí s nízkou 

vlhkostí.  

 

Na obrazovku monitoru nevyvíjejte žádný tlak, protože se obrazovka může rozbít. 

Neinstalujte monitor na místo, které je vystaveno přímému slunečnímu záření, 

prachu, mechanickým vibracím nebo nárazům. Umístěte jej na rovný povrch. 

 

Připojte napájecí zdroj do zásuvky a zapojte video kabel nebo kabel HDMI / VGA do 

požadovaného zdroje signálu. 

 

Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky za následujících podmínek: 

• Pokud jej nebudete používat po dobu neurčitou. 

• Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo roztřepená. 

• Pokud produkt spadl nebo byl poškozen skříň. 

• Pokud produkt vykazuje výraznou změnu ve výkonu, znamená to nutnost 

servisu. 

 

K čištění plastového pouzdra a displeje monitoru lze použít měkký hadřík, který 

nepouští vlákna. K čištění monitoru nepoužívejte žádné čisticí materiály s drsnými 

povrchy, jako jsou kartáče. K čištění displeje může být k čištění otisků prstů nebo 

šmouh použit mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte však příliš mnoho čisticího 

prostředku nebo vody, která by mohla proniknout do vnitřku monitoru. Před čištěním 

čisticím prostředkem nebo vodou nejprve odpojte monitor. 
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NEPOUŽÍVEJTE žádné tekuté čisticí prostředky na bázi alkoholu, 

metylalkoholu, čpavku nebo aerosolových čisticích prostředků, 

protože by to mohlo poškodit ochranný povlak na povrchu 

obrazovky monitoru. K čištění obrazovkových panelů používejte 

pouze jemné mýdlo nebo saponát s vodou, nebo speciální čisticí 

prostředky. 

3. Obsah balení 

Balení obsahuje následující obsah: 

1x monitor, 1x uživatelská příručka, 1x kabel HDMI, 1x napájecí zdroj, 1x AC kabel 

Obsah balení se může podle modelu lišit. 

4. Připojení 

Pohled na zadní stranu s konektory: 

DC12V: Připojení síťového napaječe. 

VGA: Zde připojte kabel VGA typu D pin 15, který zapojíte do DVR či NVR rekordéru. 

Utáhněte šrouby na konektoru kabelu. 

HDMI / DVI: Umožňuje připojit kabel typu HDMI pro podporované zařízení. 

Výstup HDMI nebo DVI (HDMI - High Definition Multimedia Interface) poskytuje 

nekomprimované digitální připojení, které přenáší obrazová i zvuková data pomocí 

integrovaného kabelu mini-plug. Protože technologie HDMI je založena na digitálním 

vizuálním rozhraní (DVI), je konektor na zadní straně monitoru také kompatibilní se 

zařízeními DVI. Vstup HDMI umožňuje připojit zařízení, například digitální tuner či 

DVR a NVR rekordéry vybavené tímto výstupem. VGA vstup použijeme tehdy, 

pokud nemá zařízení výstup HDMI/DVI. 

AUDIO VSTUP: Slouží k získání zvuku, když je počítač připojen ke konektoru VGA 

/ DVI. Připojte počítač k monitoru pomocí 3,5 mm stereo jack kabelu. 

5. Jak připojit monitor 

Při výběru pracovního prostoru vyberte pevný a rovný povrch. Také se ujistěte, že máte 

snadný přístup k zadní části monitoru. Snadný přístup pomáhá zajistit jednoduché 

připojení monitoru. 

Poznámka: Před nastavením monitoru si přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní 

pokyny na začátku tohoto dokumentu. 

1.Vypněte všechna zařízeníí. Před připojením nebo odpojením jakéhokoli 

přístroje musí být monitor vypnut. 

2. Připojte jeden konec kabelu VGA ke konektoru VGA na monitoru. Připojte 

druhý konec ke konektoru VGA dalšího zařízení. 

3. Připojte DC napájení k monitoru. 



6. Nastavení přes nabídku OSD 
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- Stisknutím tlačítka „MENU“ zapnete nabídku OSD. 

- Stisknutím „+ / -“ můžete přepínat mezi pěti nabídkami. 

- Po výběru nabídky vyberte položku nabídky stisknutím tlačítka „MENU“. Stisknutím 

tlačítka „+ / -  upravte nastavení aktuální položky. 

- Chcete-li přejít do jiné nabídky, stiskněte znovu tlačítko „VSTUP“ pro návrat do 

předchozí nabídky a pomocí tlačítka „+ / -“ přejděte do požadované nabídky. Dalším 

stisknutím tlačítka „MENU“ vyberte položku nabídky a stisknutím tlačítka „+ / -“ upravte 

nastavení této položky. 

- Stisknutím tlačítka „VSTUP“ opusťíte nabídku OSD 

7. Nabídka OSD 

Barva: Zde můžete konfigurovat nastavení barev. 

Nastavení obrázku: Zde můžete konfigurovat nastavení obrazu. 

Nabídka OSD: Zde můžete konfigurovat nastavení týkající se nabídky OSD. 

Zdroj signálu: Přepínání mezi zdroji signálu. 

Zvuk: Zde můžete konfigurovat nastavení zvuku. 

Výstup: Zde můžete opustit nabídku OSD. 

7.1 Barva 

Kontrast: Nastavuje kontrast obrazu (rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi 

obrazu) (0–100). 

Jas: Nastavuje jas displeje (0–100). 

Nastavení barev: Upravuje nastavení barev (červená / zelená / modrá). 

Teplota barev: Nastavuje teplotu barev (9300/6500/5800 / SRGB / USER). 

Ostrost: Nastavuje ostrost displeje (0-100). 

 
7.2. Nastavení obrazu 
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Poznámka: Tato nabídka je k dispozici pouze v režimu VGA. 

Hodiny: Ručně nastavte synchronizaci hodin (0-100). (Pokud nastavení hodin 

vašeho obrázku není doladěno, můžete na snímku pozorovat periodické svislé 

pruhy videa. Tyto pruhy obvykle zmizí, když proběhne automatické nastavení. Pokud 

jsou pruhy šumu stále přítomny, použijte toto nastavení pro jejich ruční odstranění. 

Upravte toto nastavení tak, aby byly vertikální pruhy šumu nahrazeny rovnoměrným 

množstvím šumu na celé obrazovce nebo aby šum úplně zmizel. Pokud provádíte 

automatické nastavení, monitor se pokusí najít to nejlepší. Pokud nejste s 

automatickým nastavením spokojeni, upravte hodiny ručně, jak je popsáno výše. 

Fáze: Pokud fáze vašeho monitoru není doladěna, můžete pozorovat, že obraz je na 

vodorovné ose nestabilní. Toto nastavení použijte pro ruční opravu (0-63). 

H. Pozice: Nastaví vodorovnou polohu obrazu (0-100). 

V. Pozice: Nastaví svislou polohu obrazu (0-100). 

 

Automatické nastavení: Provádí automatickou konfiguraci fází, hodin, vertikální 

a horizontální polohy obrazu. 

7.3. Nabídka OSD 

OSD H. Poz .: Nastaví vodorovnou polohu nabídky OSD (0-200). 

OSD V. Poz .: Nastaví svislou polohu nabídky OSD (0-200). 

Časovač OSD: Nastavuje čas, po kterém se nabídka OSD automaticky vypne a 

obrazovka se vrátí do normálního režimu zobrazení (3-30). 

Jazyk: Zde můžete vybrat preferovaný jazyk nabídky OSD. 

Reset: Obnoví všechna výchozí tovární nastavení. 

 

 

7.4. Zdroj signálu 

V této podnabídce můžete přepínat mezi zdroji signálu 

VGA, HDMI či DVI podle modelu monitoru. 

7.5. Zvuk 

Hlasitost: Zde nastavte úroveň hlasitosti (0-100). 

Ztlumit: Zde můžete zapnout / vypnout hlasitost. 

 

 GD-ML-AC 2020 KAMERY GRUNDIG 

http://www.kamery-grundig.cz/
http://www.kamery-grundig.cz/
http://www.kamery-grundig.cz/
http://www.kamery-grundig.cz/
http://www.kamery-grundig.cz/
http://www.kamery-grundig.cz/

