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Prawa autorskie
Copyright © 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, 
przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek 
język lub język programowania dowolnej części tej publikacji, w każdej formie i jakimikolwiek 
środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, lub 
innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.

Wyłączenie odpowiedzialności
Firma BenQ Corporation nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, ani nie zapewnia gwarancji, 
wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a w 
szczególności unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla 
szczególnych zastosowań. Co więcej firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania zmian od czasu do czasu do 
zawartości tej publikacji bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o 
takich aktualizacjach czy zmianach.

Informacje zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika są prawidłowe w momencie wydania 
i mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia.

Obrazy i ikony wyświetlane na ekranie, przedstawione w niniejszym podręczniku użytkownika 
służą wyłącznie jako przykład. Rzeczywisty obraz wyświetlacza może się różnić.
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Wstęp
Oprogramowanie Color Display Clone umożliwia regulację ustawień wyświetlacza w celu ich 
optymalnego dostosowania do warunków oświetlenia w miejscu ustawienia profesjonalnego 
monitora firmy BenQ. Dzięki temu oprogramowaniu monitor zapewnia stałą jakość 
wyświetlania bez względu na zmianę oświetlenia. Wyniki kalibracji mogą się jednak różnić w 
zależności od źródła oświetlenia w miejscu ustawienia monitora.

Wymagania systemowe

System operacyjny

• Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32- lub 64-bitowy)

• Windows Vista / XP (32-bitowy)

Sprzęt

• Procesor: Intel Core 2 Duo oraz AMD Athlon X4 lub nowszy

• Obsługa karty graficznej: co najmniej 16,7 milionów kolorów wyświetlacza

• Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768

Podłączanie
Przed uruchomieniem oprogramowania podłącz monitor do źródła wideo. Aby przełączyć 
źródło na inne, po podłączeniu do źródła uruchom oprogramowanie ponownie, aby 
prawidłowo mogło wykryć nowe źródło.

Oprogramowanie można używać na jednym monitorze w danym czasie. Nie używaj 
oprogramowania, jeśli podłączonych jest dwa lub więcej monitorów.

Korzystanie z oprogramowania
1.  Przejdź do opcji Regulacja koloru > Tryb koloru i wybierz ustawienie Kalibracja 1 lub 

Kalibracja 2 na monitorze.

2.  Kliknij dwukrotnie ikonę  na pulpicie komputera. 
3.  W głównym menu przejdź do opcji Tryb koloru i wybierz żądaną funkcję.
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• Auto-change Color (Automatyczna zmiana koloru): oprogramowanie przy użyciu czujnika 
temperatury koloru monitora automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę koloru, aby 
optymalnie dostosować kolor do warunków otoczenia.

• Manual-change Color (Ręczna zmiana koloru): jeśli dany monitor nie jest wyposażony w 
czujnik temperatury koloru, można ręcznie dostosować temperaturę koloru do światła otoczenia. 
Ustawienia wyświetlacza zostaną dostosowane zgodnie z wybraną opcją.

• Disable (Wyłącz): kliknij, aby anulować ustawienia wyświetlacza skonfigurowane w programie 
Color Display Clone.
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Zmiana języka oprogramowania
1.  Wybierz w głównym menu opcję System.
2.  Wybierz żądany język z rozwijanej listy. Język zostanie niezwłocznie przełączony.

Szybka regulacja ustawień
1.  Aby szybko dokonywać zmian ustawień przy użyciu programu Color Display Clone, kliknij 

prawym przyciskiem myszy ikonę oprogramowania w obszarze powiadomień w prawym 
dolnym rogu pulpitu.

2.  Następnie wybierz żądaną funkcję w menu kontekstowym.
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