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1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv 
mindenkinek szól, aki a Philips monitort 

A kézikönyv fontos információkat és 

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha 

célra használták a használati utasításnak 

eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát, 
melyen szerepel a vásárlás dátuma, a 
forgalmazó és a modell neve és a készülék 
gyártási száma.

karbantartás

Figyelmeztetések

használata áramütést, elektromos és/vagy 
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az 
utasításokat, amikor a monitort beköti és 

Tartsa a monitort távol a közvetlen 

a monitor elektronikus alkatrészeinek 

meg arról, hogy a tápkábel és a 

Ha a monitort a hálózati, illetve az 
egyenáramú tápkábel kihúzásával 

egyenáramú tápkábelt.

csomagolás esetleg nem tartalmazza 

a Fogyasztói Információs Központ 
Ügyfélszolgálatához)

Karbantartás

panel felületét. A monitor mozgatása 
közben az emeléshez mindig a keretet 

Húzza ki a monitor tápkábelét, ha 

Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé 

le lehet törölni, ha a tápfeszültség 
ki van kapcsolva. Azonban soha ne 

például alkoholt vagy ammónia alapú 
folyadékokat a monitor tisztítására.
Az áramütés és a készülék maradandó 

túlzottan nedves környezet hatásának.
Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal 

és húzza ki a hálózat tápkábelt. Ezután 
távolítsa el az idegen anyagot, illetve 

márkaszervizbe.
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közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg 
hatásának kitett helyen.

fenntartása és minél hosszabb 

tartományba esik. 
o
o

páratartalom

állóképet vagy mozdulatlan tartalmat 

neveznek.

technológiában. Az esetek többségében 

monitort.

Figyelmeztetés

garancia.

Szerviz
A készülékházat kizárólag a szerviz 

összeszereléshez szükséges 
dokumentumra van szüksége, 

A szállítással kapcsolatos információkért 

napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.

Megjegyzés:

kövessen, ha betartották a Kézikönyv 
kezelési utasításait.

konvenciókat tartalmazzák, melyeket 

Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok 
mellett ikonok találhatók, és a szöveg 

Megjegyzés:
Ez az ikon fontos információkat és tippeket 

Figyelemfelhívás

segítségével elkerülheti az esetleges 
hardverkárosodást vagy adatvesztést.

Figyelmeztetés
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1.3 A termék és a csomagolóanyag 
megsemmisítése

Equipment-WEEE

This marking on the product or on its 
packaging illustrates that, under European 

electrical and electronic appliances, this 
product may not be disposed of with normal 
household waste. You are responsible 
for disposal of this equipment through a 
designated waste electrical and electronic 
equipment collection. To determine the 
locations for dropping off such waste 
electrical and electronic, contact your local 

organization that serves your household 
or the store at which you purchased the 
product.
Your new monitor contains materials that 
can be recycled and reused. Specialized 
companies can recycle your product to 
increase the amount of reusable materials 
and to minimize the amount to be disposed 
of.
All redundant packing material has been 
omitted. We have done our utmost to make 
the packaging easily separable into mono 
materials.

on how to dispose of your old monitor and 
packing from your sales representative. 

Recycling Information for Customers
There is currently a system of recycling 
up and running in the European countries, 
such as The Netherlands, Belgium, Norway, 

be taken back by Environment Protection 
Administration (EPA) to follow the IT product 
recycling management process, detail can 
be found in web site www.epa.gov.tw
The monitor contains parts that could 
cause damage to the nature environment. 
Therefore, it is vital that the monitor is 
recycled at the end of its life cycle. 
For help and service, please contact 
Consumers Information Center or F1rst 
Choice Contact Information Center in each 
country. 



4

2. A monitor beállítása

2.1 Üzembe helyezés

A csomag tartalma

202E2/202EL2

EDFU CD

Monitor Quick start guide

VGA signal cable Power cord 

Base Stand

202E

Monitor

202E2/202EL2

Megjegyzés:
Ez az ikon fontos informáci

A monitortalp felszerelése

202E2/202EL2

1.
lefelé egy sima felületre, ügyelve 

2.
talpát és határozott mozdulattal illessze a 
talpat az oszlopba.

CLICK!
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2.2 A monitor kezelése

202E

SmartImage Lite. Három 

Normál, Internet és Játék.

Csatlakoztatás a PC-hez

Tápfeszültség bemenet
VGA bemenet

   (csak bizonyos 

  

Csatlakoztatás a számítógéphez
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati 

2.

áramforrásból.
3.

az Ön számítógépének hátsó részén 

4. Csatlakoztassák számítógépüket és 

5.
monitort. Amennyiben a monitoron 

volt.
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Az OSD leírása

Screen Display – OSD)?

a monitorok funkcióinak közvetlen 

 gombokat a keret 

gombot, OK gombot a választás illetve 

általános szerkezeti felépítése. Ezt 

szeretne módosításokat végezni.

Main menu

Auto

Sub menu

Input
VGA

DVI (available for selective models)

Picture
Wide screen,4:3

0~100

0~100

On, Off

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartContrast

OSD Setting
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time out

Setup

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Language English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский Türkçe

Color
6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temp.

sRGB

User Define
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Felbontással kapcsolatos nyilatkozat

@60Hz for 

menü Setup (Beállítás) menütételében.

Fizikai funkció

(202E2/202EL2)

2.3 A talp és az állvány eltávolítása

Az állvány eltávolítása

monitortalpat, kövesse az alábbi 

megrongálódást és a sérülést

lefelé egy sima felületre, ügyelve arra, 

2.
eltávolításához a monitorállványról.
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A talp eltávolítása

1.  Távolítsa el a 4 csavarfedelet.  

a monitor talpát.

Megjegyzés

100mm

100mm



3. Termékinformációk

3.1 SmartImage Lite

Mi az?

szöveges alkalmazásokkal dolgozik, akár 

Bármilyen monitorral szemben az a 
kívánalom, hogy kedvenc tartalmát 

élmény érdekében.

Lite programot?

202E

1.  gombot a SmartImage 

2. Tartsa lenyomva a  gombot az 
Standard (Normál)/Internet/Game 
(Játék).

3.

illetve az „OK“ gomb megnyomásával is 

4. Ha a SmartImage Lite engedélyezve 

automatikusan letiltásra kerül. Az 
sRGB használatához le kell tiltania a 
SmartImage Lite szolgáltatást a monitor 

 gomb megnyomásával.

A  gombra is szükség lehet a menü 
lefelé gördítéséhez. A  gombokkal pedig 
elvégezheti a kiválasztást és az “OK
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(Normál)/Internet/Game (Játék).

:

csökkentése érdekében. Ez az 

olvashatóságot és termelékenységet, 

egyéb általános irodai alkalmazásokkal 
dolgozik.
Internet: Ez a profil egyesíti a 

Válassza ezt az 
üzemmódot, hogy felgyorsítsa a 

gyorsan mozgó tárgyak elmosódott 

fényesebb és sötétebb területeken. Ez az 

3.2 SmartContrast

Mi az? 

Egyedülálló technológia, amely dinamikusan 

monitor kontrasztarányát a képek maximális 
tisztasága és élvezete érdekében úgy, hogy 
fokozza a háttérvilágítást a tisztább, élesebb 

legtisztább és szemnek kényelmes kép. A 
SmartContrast dinamikusan szabályozza a 

illetve az irodai munka szövegének tiszta, 

monitor energiafogyasztásának csökkentése 
költségmegtakaritást és a monitor megnövelt 
élettartamát eredményezi. 
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3.3 A Philips SmartControl Lite

vezérelheti egy könnyen használható, 

által.  A bonyolult beállítási folyamat már 
a múlté, mivel ez a felhasználóbarát 
szoftver végigvezeti Önt, amikor a felbontás 

beállításokat, RGB fehérpont beállítást stb 
végez.

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a 

Üzembe helyezés

Kövesse az utasításokat az üzembe 
helyezés elvégzéséhez. 

parancsikonra.

A varázsló végigvezeti a monitor 
beállításának lépésein. 

mód a varázsló nélkül, ha a Standard 
(Normál) panelba lép.
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(Kontraszt), Focus (Fókusz), Position 
(Helyzet) és Resolution (Felbontás) 
elemek beállítását. 
Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.
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RGB, Black Level (Feketeszint), White 
Point (Fehérpont), Color Calibration 
(Színkalibráció) és SmartImage Lite 
elemek beállítását (Lásd a SmartImage 
Lite szakaszt). 
Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.
Tekintse meg az alábbi táblázatot az 

Példa Color Calibration (színkalibrációra)

1.

2.
színkalibrációs szekvenciát. 

3. A Quick View (Gyorsnézet) betölti ez 

4.
térhet vissza a Color (Szín) induló 

5.
alapértelmezésképpen be van kapcsolva. 

a színkalibrációt és kiszürkíti a start és 
gyorsnézet gomvokat. 

6. Szabadalmi információkat kell 



14

Az Previous (

lépett.

panel) elemre léphet. 

felhasználói felületet és visszatér a plug 

SmartImage Lite 

módosítsa a beállításokat, hogy a tartalom 

Az Entertainment (Szórakozás) 
beállítása esetén a SmartContrast és a 
SmartResponse funkciók engedélyezettek.

beállításokat.
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menü engedélyezése) elem az 
asztalon alapértelmezésképpen On 
(Be) értékre van állítva. Az Enable 
Context (Helyi menü engedélyezése) 
menün láthatóak a SmartControl Lite 

Az Enable Task Tray (Feladat 
engedélyezése) ikon 
alapértelmezésképpen On (Be) értékre 
van állítva. Az Enable context menu 

és Exit (Kilépés). Amikor az Enable task 
tray (Feladat engedélyezése) tálcamenü 
engedélyezett, a tálcaikonon csak az 
EXIT (Kilépés) elem látható. 
A Run at Startup (Futtatás indításkor) 
alapértelmezésképpen be (On) van 

Lite nem indul rendszerindításkor és nem 
lesz a tálcán. A SmartControl Lite indítása 

beállított érték sem. 
Áltlátszóság mód engedélyezése 
(csak Windows 7, Vista és XP). Az 

kizárólag a Help (Súgó) és Options 
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A Context Sensitive menu (helyi menü) 
alapértelmezett beállítása Enabled 

menü látható lesz.

A Context Sensitive menu (helyi menü) négy 

Standard (Normál)/Internet/Game 
(Játék.).

SmartControl Lite ikonra kattint. Bal 

Check for Update (Frissítés keresése) 

terméknév. 

bezárása.

Program menüben, duplán kattintson a 

a rendszert.



18

Amikor a Task Tray (tálcamenü) a 
preferenciák mappában le van tiltva, csak 

elemet a tálcáról, tiltsa le a Run at Startup 
(Futtatás indításkor) elemet az Options 

menüben.
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3.4  A Philips Lap monitor képpont hiba 
politikája

A Philips azért küzd, hogy a legjobb 

a Philips még magasabb minpségi 

Képpontok és alképpontok 

alképpont egységes fehér képpontként jelenik 

Képpont hibák típusai 

Fényes pont hibák
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Megjegyzés:

Fekete pont hibák

FÉNYPONT HIBÁK

1
0

FEKETE PONTHIBÁK

0

Összes PONTHIBA

Megjegyzés

Képpont közelségi hibák

Képpont hiba határok
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202E2/202EL2

Panelméret

5 ms

Csatlakoztathatóság
Jelbemenet

Kényelmi funkciók

angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, 

Állvány
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Tápfeszültség(202E2)

AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

19,62W 19,60W
0,5W 0,5W 0,5W

Ki 0,5W 0,5W 0,5W
AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

Ki
Tápfeszültség(202EL2)

AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

0,5W 0,5W 0,5W
Ki 0,5W 0,5W 0,5W

AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

AC bemeneti 
feszültség

Ki

Méretek

Kartondoboz mérete 

Tömeg



Üzemi feltételek
0  – 40

 – 60

Környezeti

Megfelelés és szabványok

Burkolat

Megjegyzés
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V frek. (kHz) Felbontás F. frekv. Hz)

4.2 Automatikus energiatakarékosság

Fogyasztott
energia

20,25 W 

Fehér

Nem Nem Fehér

® ®

®

Megjegyzés
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5
információk

Lead free display promotes 

electrical and electronic 

has been eliminated and compliance 

TCO Displays 5.0 Information

for minimal impact on the climate and 

     and standby mode 

    and polymers 
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EPEAT 

desktops, laptops, and monitors 

and consistent set of performance criteria 

applicable

Normal
operation

White

® Partner, 

®

Note



the interference by one or more of the 

FCC Declaration of Conformity



Communication (FCC Declaration)

l'absence d'interférences dans le cadre 

EN 55022 Compliance (Czech Republic 
Only)
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Notice Information

VARNING:



1.

2.

3.



6 Ügyfélszolgálat&
Jótállás

Ügyfélszolgálat& Jótállás

AFRIKA

Nemzetközi Philips F1rst Choice garancia

hogy megfeleljen a 

tapasztalna a termék üzembe helyezése 

A Philips F1rst Choice garancia Andorra, 

A cseremonitor az Öné marad, a Philips 



A Philips F1rst Choice garancia csak 

A Philips F1rst Choice garancia nem 

amelyek eredetileg nem a Philips 

Egyetlen kattintás

keresse fel a 

Csak egyetlen telefonhívás
A szükségtelen bonyodalmak elkerülése 

o

o
o



Tarifa

€0,06
Denmark
Finland

The Netherlands €0,10

Poland

€0,10



Európában

Philips készüléket, melyet a legmagasabb 

készüléken, hogy az megfeleljen a helyi 

Egyetlen kattintás

Csak egyetlen telefonhívás 
A kellemetlenségek elkerülése érdekében 

Központjainkkal



Fogyasztói Információs Központok

BULGÁRIA

Xpectrum

LITVÁNIA



ROMÁNIA

PC HAND 

Profservice:

UKRAJNA
Comel

ARGENTÍNA

Ausztrália



Ázsia

Territories, Hong Kong

További szervizközpontok: 
1.

2.

3.

Malajzia

Pakisztán



Tajvan

Glee Electronics Inc

29

Átvételi központok

Afrika



Nemzetközi Philips F1rst Choice garancia 

monitor)

cseregarancia*

Izrael
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Honnan LEHET TOVÁBBI 



41

Lépjen kapcsolatba a Philips 

VÉTELEKANADÁBAN...

o

o
o

Csak egyetlen telefonhívás
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Az Ön nemzetközi garanciája

mégis elromlana a készülékben, a Philips 

készüléken, hogy az megfeleljen a helyi 

Hogy elkerülje a felesleges 



7 Hibaelhárítás és GYIK

7.1 Problémaelhárítás

Általános problémák

LED nem világít)

LED fehér színben villog)

Megjegyzés

Füst vagy szikra látható jelei

Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips 

Képproblémák
A kép nincs középen
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Vízszintes vibrálás tapasztalható

Az „utókép", „beégés” vagy „szellemkép” 

kikapcsolják a monitort.
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Válasz:

miatt ez nem tart sokáig és elromlik. 

Válasz:

egérgombbal kattintson a 

után semmi sem jelenik meg egy 

Válasz:

Lite

(Termékinformációk) elemre 
kattintok, csupán részleges 
információk jelennek meg. Mi 

Válasz:



46

Válasz:

engedélyezési adatokat kérni, hogy 



7.3 Általános GYIK

K1: Amikor üzembe helyezem a 

Válasz:

fülön, az "asztal területe" panelben 

csatlakoztassa újra a Philips LCD 

Kapcsolja be a monitort, majd a 

K2: Mi az LCD monitor ajánlott 

Válasz:

Hogyan telepítem az (.inf és .icm) 

Válasz:

és helyezze be a csomagban 

Válasz:

® Control Panel 

Válasz:



Válasz:

Válasz:

Válasz:

1.

2.

3.

Megjegyzés:

Válasz:
LCD monitor kompatibilis a 

kérjük, lépjen kapcsolatba a Philips 

Válasz:
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Válasz:

utókép vagy szellemkép az LCD 

Válasz:

Figyelmeztetés

K13: Miért nem éles a szöveg a 

Válasz:




