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Bezpečnost 

1. Přečtěte si tyto pokyny a splnit všechny požadavky. 

2. Tyto pokyny uschovejte k nahlédnutí. 

3. Dodržujte všechny pokyny a varování, a to jak v této příručce a na výrobku. 

4. Před čištěním odpojte monitor od veškeré moci. Používejte vlhký hadřík na čištění; a 
nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. 

5. Nikdy nepoužívejte monitor ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti vody. 

6. Nikdy nepokládejte monitor na nestabilní plochu; Pokud monitor spadne, může způsobit vážné 
škody na zdraví či majetku. 

7. Při výběru umístění pro uložení / instalaci prosím zajistit, aby: 

A. Chcete-li povolit pro dostatečnou ventilaci ponechte minimální vzdálenost 4 "kolem 
monitoru. 

B. Nikdy nedovolte, aby nic (např papír, tkaniny, atd), ve výhledu na monitoru větrací 
otvory. 

C. Nikdy nedovolte, aby open source plamene (např zapálené svíčky) v blízkosti monitoru. 
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D. Pokud jsou použity akumulátory, zlikvidujte všechny baterie podle místních předpisů. 

E. Použití monitor na vnitřní prostředí podle teploty a vlhkosti specifikace. 

8. Monitor by měl být ovládán z napájecího zdroje uvedeného na zadní straně monitoru. 

9. 3 vodič Uzemňovací zástrčka [která má třetí (uzemňovací) kolík] použít na tomto monitoru je 
bezpečnostní funkce. Nepoužívejte napájení monitor bez uzemňovací zástrčky. 

10. Nestavte monitor, kde se lidé budou na napájecí kabel nestoupal, nebo být ničím nebo odírají 
napájecí kabel. 

11. Pokud je prodlužovací kabel se používá k napájení monitoru, ujistěte se, že celková kapacita 
proudu využití všech zařízení připojených do prodlužovací šňůry nepřekračuje proudu pro 
prodlužovací kabel, ani výkonem výstupu. 

12. Aby se zabránilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku kontaktu s 
nebezpečným napětím nebo k poškození částí, nikdy nevkládejte předměty jakéhokoliv druhu 
do monitoru slotů. Zabraňte potřísnění jakoukoliv kapalinou na monitoru. 

13. Nepokoušejte se o servis tohoto monitoru svépomocí, protože otevření nebo odstranění krytu 
vás může vystavit nebezpečným napětím nebo jiným rizikům. 

14. Pokud se některý z následujících situací, odpojte napájení monitoru a obraťte se na 
kvalifikovaný servisní personál: 

A. Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená. 

B. Jestliže došlo k rozlití tekutiny do monitoru. 

C. Pokud byl monitor vystaven dešti, vodě nebo jiných kapalin. 

D. Pokud monitor nepracuje, jak se očekávalo podle návodu k použití. Nastavujte pouze 
ovládací prvky, jak je popsáno v návodu k obsluze; Nesprávné nastavení jiných ovládacích 
prvků může způsobit, že se na monitoru nefunkční a mohou vést ke ztrátě záruky. 

E. Pokud monitor spadl na zem nebo byla poškozena skříň. 

F. Pokud monitor vykazuje výraznou změnu ve výkonu, což ukazuje na potřebu servisního 
zásahu. 

Vezměte prosím na vědomí: 

Napájecí kabel slouží jako hlavní vypínač zařízení. Ujistěte se, že přívod proudu umístěn / 
instalována v blízkosti monitoru a je snadno přístupná. 
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Upozornění 

POZOR NA SERVISNÍ PERSONÁL 

NAPÁJECÍ KABEL SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ODPOJENÍ 
PROUDU V TOMTO PRODUKTU. PŘED ODSTRANĚNÍM ZADNÍ KRYT A 
ÚDRŽBĚ ODPOJTE TENTO PRODUKT ZE ZÁSUVKY. 

1. Nikdy sejmout zadní kryt. 

A. Jen speciálně kvalifikovaný personál sejmout zadní kryt. 

2. Nepoužívejte v prostředí, které mohou způsobit nebezpečí. 

A. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru, nevystavujte monitor 
dešti nebo vlhkosti. Tento monitor je určen pro použití v obytných nebo komerčním 
prostředí. Nevystavujte monitor nadměrným vibracím nebo prachu, nebo pro korozivní 
plyny. 

3. Skladujte na dobře větraném místě. 

A. Větrací otvory jsou umístěny na skříni pro řízení vnitřní teploty monitoru. Nezakrývejte 
tyto otvory, ani umístit větrací nic na jednotku, které by mohly blokovat ty sloty. 

4. Vyvarujte se nadměrného horka. 

A. Vyhněte se umístění monitoru na přímém slunci nebo v blízkosti topného zařízení. 

5. Chcete-li odstranit únavu očí. 

A. Nepoužívejte monitor proti jasnému pozadí nebo kde se sluneční světlo a další světelné 
zdroje bude svítit přímo na monitoru. 

6. Buďte opatrní těžkých předmětů. 

A. Ani monitor sám ani žádný jiný těžký předmět by měl spočívat na napájecí kabel. 
Poškození napájecího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 

Prohlášení o rušení FCC RF 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy 
B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. 

Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud 
není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové 
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komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. 

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit 
zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí 
jednoho nebo více z následujících opatření. 

1. Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 

2. Zvyšte prostor mezi zařízením a přijímačem. 

3. Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 

4. Pouze stíněný kabel rozhraní by měly být použity. 

Konečně, případné změny nebo úpravy zařízení ze strany uživatele, které nejsou výslovně 
schváleny výrobcem nebo výrobce mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele provozovat toto 
zařízení. 

Doc Compliance Oznámení 
Tento digitální přístroj nepřevyšuje třídy A limit pro emise rádiového rušení z digitálního přístroje 
stanovené v nařízení rádiového rušení kanadského ministerstva komunikací. 

CE shodě 
Tento monitor splňuje požadavky na základní ochrana Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC) směrnice 2004/108 / ES pro elektrická a elektronická zařízení, 
dovážené do Evropské unie (EU): 

Elektromagnetické rušení způsobené přístrojem nepřesahuje úroveň stanovenou v 
harmonizovaných norem EMC pro tento typ přístroje. To má úroveň odolnosti vůči 
elektromagnetickému rušení předpokládanému v jeho zamýšlené použití, a by měly fungovat bez 
nepřijatelného zhoršení jejího stanovené funkční. 
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Připojení 

Pohled zezadu na monitor 
 

 

Konektor panel je umístěn na 
spodní straně případ zadní 
projekci, těsně nad podstavcem. 

 

 

 

 

Detailní pohled na panelu s 
konektory 

Používejte pouze správně 
uzemněné, tři drát kabel vhodné 
pro místní energetické soustavy. 
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Ovládací prvky a obsluha menu 

Ovládací tlačítka / Tlačítka 
 

Tlačítka jsou umístěny na pravé straně 
předního krytu na 19-24 ""modely. 

Chcete-li změnit výběr vstupu, stiskněte 
SOURCE pro zobrazení pop-up menu, použijte 
nahoru / dolů vyberte požadovaný zdroj, 
stiskněte klávesu ENTER pro dokončení volby. 

Chcete-li ověřit aktuální volby vstupů, 
stiskněte SOURCE pro zobrazení pop-up, a 
pak stisknout tlačítko SOURCE znovu zamítl 
pop-up. 

Chcete-li jakýkoliv OSD okno, stiskněte 
tlačítko zdroj blízký dvakrát. 

 

 

Obraz Menu 
Menu "Obraz" je pro nastavení obrazu vzhled a parametry. Nabídka Obraz je stejná pro AV / CVBS, 
S-Video a HDMI; možnosti menu Obraz se liší pro VGA. 

Obraz Menu (CVBS / AV, S-Video a HDMI) 

Stiskněte tlačítko MENU, aby se menu na obrazovce, a potom tlačítek nahoru / dolů pro pohyb 
nahoru podél hlavních položek menu zvolte nabídku OBRAZ. Stiskněte tlačítko MENU pro přesun 
mezi levé straně voliče hlavního menu do okna nabídky možností a parametrů. 

Použijte nahoru a dolů slouží k posunu žluté zvýrazněný výběr podnabídky v rámci sub-menu. 
Stiskem pravého + & Vlevo - tlačítka nastaví hodnotu zvýrazněné položky. Stiskněte tlačítko MENU 
pro opuštění sub-menu a návrat do hlavního voliče nabídky. 

K opuštění systému menu, dvakrát stiskněte tlačítko SOURCE. Nastavení zůstane, jak se objevují na 
obrazovce. 

Úpravy 

Kontrast: Nastaví rozsah rozdílu mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu. 
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Jas: Upravuje celkovou intenzitu obrazu 

Hue: Zvýšení nebo snížení červená / zelená / modrá odstín obrazu. 

Sytost: Zvýšení nebo snížení intenzity (směsi bílých s) barev v obraze. 

Ostrost: změnit rovnováhu mezi detailů obrazu (rozlišení) a míra přechodu mezi oblastmi s různými 
úrovněmi jasu (Acutance). 

Teplota barev: Upravte reprodukci barev: vybrat mezi normální, teplá (více červená) a Studený 
(modřejší) pro dosažení nejlepšího vizuálního výsledku 

Měřítko: Vyberte si mezi SD 4: 3 a HD 16: 9 poměr stran. Pokud analogové snímky vypadat "protáhl" 
použití 4: 3 měřítko. 

Převzorkování obrazu: Vyberte si mezi starší CRT typu oříznutí obrazových hran (on) nebo 
zobrazení celého snímku bez oříznutí (vypnuto). Poznámka: HDMI rozlišuje dva typy signálů: "Video" 
a "PC"; pro typové PC signály Overscan je zakázáno. 

Režim obrazu: Zvolte pro uživatele / Vivid / Soft / standard pro většinu příjemný obrázku na 
základě okolního světla. 

Nabídka Obraz VGA 

 

Úpravy 

Kontrast: Nastaví kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu. 

Jas: Upravuje celkový obraz odstín a jas. 

Teplota barev: Chcete-li upravit reprodukci barev vybrat mezi normální, teplá (více červená) a 
chladné (více do modra) 

Měřítko: Vyberte si mezi SD 4: 3 a HD 16: 9 poměr stran. 
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Audio Menu 
Stiskněte tlačítko MENU, aby se menu na 
obrazovce, a pak se nahoru / dolů pro pohyb po 
výběru nabídky zvýrazněte nabídku ZVUK. 
Stiskněte znovu tlačítko MENU pro pohyb mezi 
levé straně voliče hlavního menu do okna nabídky 
možností a parametrů. 

Použijte nahoru a dolů slouží k posunu žluté 
zvýrazněné submenu výběr z nabídky v rámci sub-
menu. Stiskem pravého + & Vlevo - tlačítka 
nastaví hodnotu zvýrazněné položky. Stiskněte 
tlačítko MENU pro opuštění sub-menu a návrat do 
hlavního voliče nabídky. 

K opuštění systému menu, dvakrát stiskněte tlačítko SOURCE. 

Úpravy 

Bass Boost / mezní nízké frekvence tónů. 

Treble Boost / mezní vysokofrekvenční tóny. 

Balance: Změna relativní hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem. 

OSD Menu 
Stiskněte tlačítko MENU, aby se menu na 
obrazovce, a pak se nahoru / dolů pro pohyb po 
výběru nabídky zvýrazněte nabídku OSD. Stiskněte 
znovu tlačítko MENU pro přesun mezi značkami 
levé straně voliče hlavní menu do okna nabídky 
možností a parametrů. 

Použijte nahoru a dolů slouží k posunu žluté 
zvýrazněný výběr podnabídky v rámci sub-menu. 
Stiskem pravého + & Vlevo - tlačítka nastaví 
hodnotu zvýrazněné položky. Stiskněte tlačítko 
MENU pro opuštění sub-menu a návrat do hlavního 
voliče nabídky. 

K opuštění systému menu, dvakrát stiskněte tlačítko SOURCE. 

Jazyk: Vyberte OSD jazyk zobrazení z anglického / čínské / němčina / francouzština / španělština 
/ italština  

H-Pozice: OSD vodorovné poloze na obrazovce 

V-Position: OSD svislá poloha na obrazovce 
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Doba trvání: OSD Menu timeout 

Halftone: OSD Menu pozadí neprůhlednost (umožňuje prohlížení videa za OSD menu). 

Obnovit výchozí: Obnovit monitor do továrního nastavení 

Verze: Zobrazí číslo verze firmwaru (nelze měnit). 

Funkce / Geometrie Menu 
 HDMI, AV / CVBS a S-Video vstupy sdílejí 
nabídku FUNKCE. Nabídka VGA je označena 
geometrie. 

Menu Funkce 

Stiskněte tlačítko MENU, aby se menu na 
obrazovce, a pak se nahoru / dolů pro pohyb po 
výběru nabídky zvýrazněte nabídku FUNCTION. 
Stiskněte znovu tlačítko MENU pro pohyb mezi 
levé straně voliče hlavního menu do okna 
nabídky možností a parametrů. 

Použijte nahoru a dolů slouží k posunu žluté zvýrazněný výběr podnabídky v rámci sub-menu. 
Stiskem pravého + & Vlevo - tlačítka nastaví hodnotu zvýrazněné položky. Stiskněte tlačítko MENU 
pro opuštění sub-menu a návrat do hlavního voliče nabídky. 

K opuštění systému menu, dvakrát stiskněte tlačítko SOURCE. 

Úpravy 

DLC: Dynamic Light Control On / Off Omezuje jas / kontrastní poměr extrémy ve videu na 
obrazovce. 

Geometrie Menu (pouze VGA) 

Stiskněte tlačítko MENU, aby se menu na 
obrazovce, a pak se nahoru / dolů pro pohyb po 
výběru nabídky zvýrazněte nabídku Geometrie. 
Stiskněte znovu tlačítko MENU pro pohyb mezi 
levé straně voliče hlavního menu do okna nabídky 
možností a parametrů. 

Použijte nahoru a dolů slouží k posunu žluté 
zvýrazněný výběr podnabídky v rámci sub-menu. 
Stiskem pravého + & Vlevo - tlačítka nastaví 
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hodnotu zvýrazněné položky. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění sub-menu a návrat do hlavního 
voliče nabídky. 

K opuštění systému menu, dvakrát stiskněte tlačítko SOURCE. 

Úpravy 

H-Position: Image Horizontální poloha 

V-Position: Image Vertikální poloha 

Hodiny: Relativní nastavení horizontální rychlosti skenování fáze: Relativní nastavení 
synchronizována 

Auto Adjust: Stisknutím tlačítka Vol + / Právo automaticky upraví nastavení tak, aby odpovídala 
vstupního signálu parametry 

Montážní příručka 

Zeď Nebo Jinou Montáž Standardu Vesa 
 

POZOR: PRO MONTÁŽ NA STĚNU MUSÍ NÉST MINIMÁLNĚ ČISTÉ 
HMOTNOSTI PĚTINÁSOBKU MONITORU. CHCETE-LI PŘIPOJIT SVŮJ 
MONITOR NA STĚNU NEBO JINÝ POVRCH, BUDETE MUSET ZAKOUPIT 
DRŽÁK NA ZEĎ VESA. POUŽIJTE ČTYŘI M4 X 8MM ŠROUBY (ŠROUBY 
ZÁKLADNÍ UPEVŇOVACÍ ODSTRANĚNY V KROKU 1 NÍŽE JSOU M4 X 8 
MM) A PŘIPEVNIT. MONITOR MONTÁŽ VESA DĚR JE 100 MM X 100 
MM. 

Poznámka: Metric (M4 x 8 mm) je typ šroub, který by měl být použit (nepoužívejte delší šrouby, 
nebo může dojít k poškození monitoru). 

1. Před montáží monitoru, vyjměte základní stoupací (svislá část základny), tím, že odstraní čtyři 
šrouby v horní pomocí šroubováku. Potom se základna a stoupací mohou být odstraněny. Aby se 
zabránilo ztrátě těchto šroubů, doporučujeme nahradí šrouby do jejich původních otvorů. 

2. VESA držák (100 x 100 mm), desku k zadní části monitoru a postupujte podle všech pokynů 
dodaných s konzolou pro dokončení montážní proces. 
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Příslušenství 

    

Napájecí kabel EU 

 
UK Napájecí kabel 

 
VGA kabel 

 
Audio kabel 

 

 

Indikátor napájení / Provozní režimy 

LED indikátor 
LED je vypnutá, když je vypnuto napájení; LED dioda svítí zeleně, pokud je zařízení zapnuto. 
Funkce pro správu napájení monitoru je určen pro aplikace bezpečnostní dohled. Pokud není video, 
zůstane monitor ON být okamžitě připraven k zobrazení videa při změně zdroje, nebo pokud PC 
změní stav z režimu spánku / pohotovostního režimu do aktivního režimu. Plovoucí "Žádný signál" 
box pohybuje pomalu po obrazovce, dokud se obnoví videa. 
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Rozměry 
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Specifications 

"#$%&>8! '()"*+,-.! !'()"*/+-.! !'()"*/.,.!

\]&#7=<[>8!#M183#Y>6!1#3451!
^78&9%_!

+,C-! /+C-! /B!

G@$@0%&?P![PT0!;!`!L!^78&9%_! +FCF.!`!JC-E!! +,C,+!`!+DCFD! !/DCJ/!`!++CEE!

*%$!V67! 2R(!

a@`%&!a@09]!^44_! DC/,! DC/B,! DC/EE!

bM183#Y>8!"8`@4P&?<!1#3&@I%?<! +.FD`EF,!! +J/D`+D,D!

a#$7#1#Y8?S!3#M183#Y89<!78?%&!
2#3&@I%?<!

E/D`BDDc!FBD`B,Dc!
,DD`FDDc!+D/B`EF,c!
+/,D`+D/Bc!+.FD`EF,!

E/D`BDDc!FBD`B,Dc!,DD`FDDc!+D/B`EF,c!
+/,D`+D/Bc!+.FD`EF,c!+BBD`JDDc!
+FDD`JDDc!+F,D`+D-Dc!+J/D`+D,D!

a#$7#1#Y8?S!GT0A7?<!2#3&@I%?<!

E/D`BDDc!FBD`B,Dc!!
,DD`FDDc!+D/B`EF,c!
+/,D`+D/Bc!+.FD`EF,!
+J/D`+D,D!^T98&%$_!

E/D`BDDc!FBD`B,Dc!,DD`FDDc!+D/B`EF,c!
+/,D`+D/Bc!+.FD`EF,c!+BBD`JDDc!
+FDD`JDDc!+F,D`+D-Dc!+J/D`+D,D!

bM?#Y#Y89<!d1%>Y%?9%!
^G%10@>P&?<!d1%>Y%?9%_!

FDe!EDe!E/e/e!E/e,e!E-!L3!Y!3PY@T&#T0@!?8!1#3&@I%?<!

(81%Y?H!71#T0#1!f!R84A0! !N%%7!K#&#1!

(81%Y?P!]&#AM>8! !.D!M@0Tc!+!M@&&@#?!^+eDE.eEB+e,/B_!9#&#1T!

X8T?#T0! /-D!KNf4/!

:A0#480@9>S!?8T08Y%?<! !g%T!

"#?@0#1!a#451!T018?! !+F!h!J!

N@T7&%i!:T7%90!280@#! bjN!3Y#&@0!+Fh!J!?%M#!Bh!.!

L#1@3#?0P&?<!VG!=P$>k! E/D! +D,D!

Z#?018T0?<!7#451! /DDDh+!

N#M8!#$%3Y6!^4T_! -!

\]%&!7#]&%$A!L!f!G!^T0A7lk_! !+EDf+FD!

N@m@08&!G@$%#!YT0A76! LN"U!8n!$#!+J/D`+D,D!

:?8&#m!G@$%#!U?fbA0!
LN! GR:!8n!A!+J/D`+D,D!

jN!! joG@$%#!Yc!(pK!KG(j!G!q!*##7@?m!YHT0A7!

:A$@#!YT0A76!^T0%1%#_! !+`!.C-44!4@?@oi89>!

:A$@#!YHT0A7!f!YT0A7!71#!
T&A9]P0>8!^T0%1%#_!

1x 3,5 mm mini-jack; výstup je aktivní pro vstupy z analogové i 
digitální audio HDMI!

2%71#$A>0#16! Dva - postavený v 2,7 "x 1,2", oválný!
:A$@#!3%T@&#Y8[%! 1 Watt / Channel!
V67!d@&01A! 3D hřebenový filtr!
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N%oU?0%1&89%! 3D mapa De-Interlace!

X836>6!bjN!
Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, polština, 

čeština, holandština!

V5&%!4#?@0#1A!2#34516!^;!`!G!
*)N_!

+EC,D!`!++CDB!`!/CDD! !/DC.B!`!+/CBE!`!/CD/!! //CE/!`!+.CFJ!`!/CD/!

"8`!1#34516!"#?@0#1!q!j08?$!
^78&9%_!

+EC,!`!+.CB/!`!EC/,! !/DC.B!`!+BC,+!`!EC/,! !//CE/!`!+FCD.!`!EC/,!

a8?%&!jA1d89%! Matný povrch!
a#A3$18e!j08?$!"80%1@P&! Plastová!
GOj:!"#?0Pn?<!a800%1?! 100x100; Poloha se soustředil na těle monitoru!
rP>&8$?8!f!T0#i8?!i%!T#A[PT0<! !g%T!

rP>&8$?8!V@&0!:?m&%! !q+-sto+Ds!

a#A3%!L4#0?#T0!K8M@?%0!^&MC_! BCF.! -CE.! ,CF!

L4#0?#T0!>8M@?%0!q!7#$T08Y%9!
^&MC_!

-C-+! ,CE-! JCF.!

a#u%1o'!^387?A0H!8!
7#]#0#Y#T0?<!1%n@4_!

!v!/D'!! v!.D'!! v!.-'!

a=<>#?! +DDt/BDG:K!

a1#Y#3?<!0%7&#08! ./st+DBsQ!

j>&8$#Y89<!0%7&#08! !oBst+BDsQ!

a1#Y#3?<!Y&]>#T0! !+Dt,-w!

a=<T&AI%?T0Y<! Napájecí kabel EU, UK napájecí kabel, VGA kabel, Audio kabel!
K%10@d@>89%! UL, cUL, CE, FCC, HDMI Forum!

rP1A>8! 30 měsíců!
 

Omezená záruka 

1. Omezená záruka 

A. Obecná ustanovení 

Společnost ADI zaručuje na základě obchodních podmínek této omezené záruky, že její produkty W 
Box Technologies jsou od data, kdy je společnost ADI prodala kupujícímu, po dobu vymezenou pro 
kategorie produktů podle článku 1(b) bez závad materiálu a zpracování při řádném používání a 
servisu, vyjma běžného opotřebení.  Tato omezená záruka je poskytována pouze kupujícímu a 
nelze ji převést na žádnou třetí stranu, pokud tak nevyžaduje zákon. 
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Společnost ADI nebude mít na základě této omezené záruky či jinak žádnou povinnost v těchto 
případech: 

"#$ Nesprávná instalace, použití či údržba produktu; 

"##$ Produkt je instalován mimo uvedené provozní parametry, jsou na něm provedeny změny 
nebo neodborný servis či opravy; 

"###$ Škodu způsobily vnější přírodní vlivy, například blesk, nárazový proud, požár, povodeň, vyšší 
moc a podobně. 

"#%$ Závady vyplývající z neoprávněných úprav, zneužití, vandalismu či jiných příčin 
nesouvisejících s vadným materiálem ani vadným zpracováním, nebo poruchy spojené s 
bateriemi jakéhokoli typu použitými v souvislosti s produkty prodanými za těchto podmínek. 

Společnost ADI poskytuje záruku pouze na produkty označené jako W Box Technologies, které 
prodává. Na jakékoli jiné produkty značek třetích stran se vztahují záruky jejich příslušného 
výrobce po dobu, kterou stanoví tento výrobce, který je třetí osobou, a společnost ADI umožňuje 
nebo uděluje kupujícímu tyto záruky a pouze ty záruky nabízené těmito výrobci či prodejci, kteří 
jsou třetí osobou, k produktům jiných značek než ADI, a to pouze v případech, kdy má společnost 
ADI právo k takovým zárukám nebo je oprávněna je udělit. Samotná společnost ADI nepodává 
záruku k žádnému produktu jiných značek než ADI a prodává pouze podle zásady „ve stavu, v 
jakém jsou“ podle obchodních podmínek prodeje společnosti ADI. 

B. Zvláštní záruky u kategorií produktů 

Kategorie produktů! Záruční doba!
Analogové kamery! 36 měsíců!
Napájení CCTV! 24 měsíců!
Monitory! 30 měsíců!
Digitální videorekordér (DVR), síťový videorekordér (NVR)! 60 měsíců!
IP kamery! 60 měsíců!
TV držáky! 60 měsíců!
Analogové kabely! Omezená celoživotní záruka!
B konektory! Omezená celoživotní záruka!
HDMI kabely! Omezená celoživotní záruka!
Patch kabely! Omezená celoživotní záruka!
Stahovací pásky! Omezená celoživotní záruka!

2. VÝJIMKA ZE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA PRODEJNOST NEBO 
VHODNOST VÝROBKU PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI JINAK, PŘESAHUJÍCÍ RÁMEC POPISU VYPLÝVAJÍCÍHO Z 
TOHOTO DOKUMENTU. V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEPŘEBÍRÁ SPOLEČNOST ADI V 
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VŮČI NIKOMU V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI (I) NÁSLEDNÝCH, 
NÁHODNÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD ČI ŠKOD REPRESIVNÍ POVAHY, A (II) V PŘÍPADĚ 
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JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO NARUŠENÍ DAT, ZTRÁTY GOODWILL, DOBRÉ POVĚSTI, ZISKŮ, 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZISKŮ, VÝNOSŮ, OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, SMLUV, VYUŽITÍ PENĚZ NEBO 
PRODUKTU NEBO JMĚNÍ NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI 
(VKAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, NEJSOU-LI OBSAŽENY V BODĚ (I)), KTERÉ JAKÝMKOLI 
ZPŮSOBEM SOUVISEJÍ S PRODUKTEM NEBO JSOU JÍM JAKKOLI ZPŮSOBENY, A/NEBO V PŘÍPADĚ 
PORUŠENÍ TÉTO ČI JINÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO NA ZÁKLADĚ 
JAKÉKOLI JINÉ ODPOVĚDNOSTI, DOKONCE I TEHDY, ZPŮSOBÍ-LI ZTRÁTU ČI ŠKODU VLASTNÍ 
NEDBALOST ČI POCHYBENÍ SPOLEČNOSTI ADI A DOKONCE I POKUD BYLA SPOLEČNOST ADI O 
MOŽNOSTI TAKOVÝCH ZTRÁT ČI ŠKOD INFORMOVÁNA. Veškeré popisy produktů (písemné či ústní, ze 
strany společnosti ADI nebo jejích zástupců), specifikace, vzorky, modely, zpravodaj, nákresy, 
schémata, technické listy či podobné dokumenty použité v souvislosti s objednávkou kupujícího 
jsou určeny k jedinému účelu, kterým je identifikace produktů společnosti ADI, a nebudou 
vykládány jako výslovná záruka nebo podmínka. Žádné návrhy společnosti ADI nebo jejích zástupců 
ohledně použití, aplikací nebo vhodnosti produktů nebudou považovány za výslovnou záruku či 
podmínku, pokud je v tomto smyslu písemně nepotvrdí společnost ADI. Společnost ADI 
neprohlašuje, že produkty, které prodává, nelze narušit či obejít; že produkty zabrání veškerým 
úrazům osob nebo ztrátám na majetku způsobeným krádeží, loupeží, požárem či jinak, nebo že 
produkty ve všech případech zajistí odpovídající varování nebo ochranu. Kupující je srozuměn, a 
zajistí, aby i jeho zákazník byl srozuměn, s tím, že řádně instalovaný a udržovaný produkt není 
pojištěním ani zárukou, že jako takový nezpůsobí újmu na zdraví osob či ztrátu na majetku, ani 
nepovede k takovým případům. SPOLEČNOST ADI NÁSLEDNĚ V NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ 
ZÁKONEM NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB, POŠKOZENÍ 
MAJETKU ČI JINOU ZTRÁTU NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI REKLAMACE, VČETNĚ REKLAMACE, ŽE PRODUKT 
NEVYDAL VAROVÁNÍ. Pokud však je společnost ADI odpovědná přímo či nepřímo za jakoukoli ztrátu 
či škodu ve vztahu k produktům, které prodává, bez ohledu na příčinu či původ, její maximální výše 
odpovědnosti v žádném případě nepřevýší nákupní cenu produktu, která bude potvrzena jako 
paušální odškodnění a nikoli jako pokuta a bude úplnou a výlučnou nápravou vůči ADI. 

Aby se předešlo pochybnostem, ADI neusiluje DÁLE za vyloučení či omezení své odpovědnosti ve 
vztahu k (I) podvod, (II) SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB přímo vyplývající ze její nedbalosti nebo (iii) 
záležitosti, o který ze zákona to není možnost omezit své ručení. 

3. Omezení odpovědnosti vůči zákazníkům kupujícího 
Kupující souhlasí s tím, že odpovědnost vůči svým zákazníkům omezí v největší možné míře 
povolené zákonem.  Kupující potvrzuje, že společnost ADI bude považována za subjekt, který 
poskytne spotřebitelům svých produktů takové zákonné záruky, které může vyžadovat zákon, a 
kupující nesmí nikdy své zákazníky a/nebo uživatele produktů ADI ujišťovat, že ADI poskytuje 
jakékoli další záruky.  Přijetím produktů přebírá kupující v nejširším rozsahu povoleném zákonem 
veškerou odpovědnost, a souhlasí s tím, že odškodní a ochrání a obhájí společnost ADI, v případě 
veškerých soudních sporů, reklamací, nároků, požadavků, žalobních důvodů a rozsudků 
souvisejících se škodami, kam patří jak úrazy osob, tak poškození osobního majetku, které utrpí 
jakákoli osoba, firma, společnost či obchodní sdružení, mimo jiné včetně zákazníků kupujícího 
a/nebo uživatelů produktů v důsledku jakéhokoli selhání produktů, kdy nezjistí nebezpečí a/nebo 
před ním nevarují, což je účel, pro který bylo toto zboží vyvinuto, nebo v důsledku jakékoli jiné 
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chyby produktů, ať jsou tyto škody způsobeny či přičítány jediné či společné souběžné nedbalosti či 
vině společnosti ADI. 

4. Vrácení zboží 
Na základě níže uvedených podmínek a v příslušné záruční době vymění společnost ADI produkt 
nebo vrátí peníze za nákup, dle svého výhradního uvážení a bezplatně, u jakýchkoli vadných 
výrobků, které byly vráceny předplaceně.  Veškeré povinnosti společnosti ADI vyměnit produkty, na 
které se vztahuje záruka omezené životnosti podle této záruky a které vykazují závadu, jsou 
omezeny dostupností náhradního produktu.  ADI si vyhrazuje právo nahradit veškeré tyto produkty 
současně dostupnými produkty nebo vrátit peníze dle svého výhradního uvážení.  V případě, že má 
kupující problém s kterýmkoli produktem společnosti ADI, obraťte se prosím na místní pobočku ADI 
za účelem zjištění pokynů ohledně vrácení produktu: 

o www.adiglobal.com 

o www.wboxtech.eu 

Před kontaktem ověřte, zda u sebe máte číslo modelu a zda znáte povahu problému.  V případě 
výměny bude vrácený produkt zaúčtován ve prospěch účtu kupujícího a na novou položku bude 
vystavena nová faktura.  ADI si vyhrazuje právo vrátit peníze pouze místo výměny.   

Jestliže se zjistí, že produkt W Box Technologies je v dobrém funkčním stavu nebo je nefunkčnost 
produktu výsledkem poškození či zneužití uživatelem, bude produkt vrácen kupujícímu ve stejném 
stavu, v jakém byl přijat a kupující je povinen uhradit veškeré přepravní náklady za cestu zpět. 

5. Rozhodné právo 
Tato omezená záruka se řídí zákony Anglie a Walesu. 

6. Ostatní ustanovení 
Jestliže bude některé ustanovení této omezené záruky těmito zákony zakázáno, stane se 
neúčinným a neplatným, avšak zbývající ustanovení omezené záruky setrvá v plné platnosti a 
účinnosti.  
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LED HD PRO-GRADE barevn  
monitor 18,5 ", 21,5", 24 

BNC, VGA, HDMI vstupy; 
Zahrnuje audio, VGA, a 
kabelu HDMI 
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