
ی فقط صدا خروجی توجه:  ی لطفاً است. صدا خروجی مدل برا هنما ی را کاربر را ش برا کنید.بررسی بیشتر آموز

ی  .1 ش را  LCDمانیتور  :LCDنمایش صفحه کردن تمیز برا بکشید.برق از را برق سیم و کرده خامو

هد اجازه  FreeSyncپشتیبانیشده گرافیکی منبع به میتواند  ت تا د ی نرخ پویا بهصور ی فریم نرخ اساس بر را نمایشگر تازهساز مصرف، کم نمایشگر بهروزرسانی تا کند تنظیم معمولی محتوا
باشد.کم تأخیر و لکنت بدون عمالً 

طبیعتیهر 

•

ی:  .3 ی سوکت اختیار کنیدوصل را  LCD IN) (AUDIOصدا ورود

شود.دائمی آسیب به منجر است ممکن محدوده این 

هید. قرار پنجره نزدیک را  LCDنمایشگر  .2 ت به تواند می خورشید نور یا رطوبت باران، معرض در مانیتور گرفتن قرار ند ببیندآسیب شد

ی بسته از را مانیتور  .1 کنید.خارج بند

هید.قرار مانیتور پشت در برق درگاه در را مانیتور برق کابل  د

•

است.دیده آسیب یا فرسوده کامپیوتر به مانیتور سیگنال کابل 

ی عقربه جهت در  .3 ی پایه که کنید حاصل اطمینان شود. قفل تا بچرخانید ساعت ها ی است. شده قفل پایه رو ی مدل (برا انتخابی)ها

شود.نمایشگر به دائمی آسیب باعث است ممکن حد از بیش فشار نکنید. وارد فشار  LCDصفحه به  .3

س یا مانیتور  است.دیده آسیب  LCDکی

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ی سوکت به را سیگنال کابل  .2 ی)  DPورود ی)  HDMIیا و/(اختیار ی)  DPخروجی سوکت و مانیتور (اختیار و/(اختیار
ی)  HDMIیا  ت (اختیار ی گرافیک کار س کنید. وصل رایانه رو ی پیچ سپ ببندید.را سیگنال کابل کانکتور شست ها

•

ی را حالل غیر کننده تمیز محلول یک  ی پارچه رو کنید.تمیز آرامی به را صفحه و کنید اسپر

ی با اتاقی در را  LCDنمایشگر  .5 ی فارنهایت) درجه  140تا  -4)سانتیگراد درجه  60تا  -20دما ی سی ال مانیتور کنید. نگهدار کنیدذخیره بیرون در را د

ت و مانیتور  صدا.کابل با کامپیوتر خروجی خط پور

ی کنید. وصل پایه به را پا پایه  .2 ی مدل (برا ب ها شده).انتخا

•

ت در  .6 بگیرید:تماس مجاز تکنسین یک با و بکشید برق از را خود مانیتور فوراً زیر شرایط از یک هر بروز صور

4.

ی  تی.آ

ی مایع  گیرد.می قرار باران معرض در مانیتور یا ریزد می  LCDنمایشگر رو

ی کنید. محکم پایه به را پایه مناسب، سکه یک یا یکپارچه زبانه از استفاده با پیچ چرخاندن با  .4 ی مدل (برا انتخابی)ها

ی کابل  .5 کنید.وصل نزدیک برق پریز به را خود مانیتور و کامپیوتر برق ها

•

س را دستگاه این خودتان نکنید سعی و بردارید را کاور  .4 س باید مجاز تکنسین یک کنید. سروی هدانجام را سروی د

ش را خود کامپیوتر  .1 بکشید.برق از را کامپیوتر برق کابل و کنید خامو

کنیدوصل پایه به را مانیتور 

FreeSync:

کامپیوتربه مانیتور اتصال 

ی دستورالعمل  مهمایمنی ها

انگلیسی

22 

ی کنترل  خارجیها

ی  هنما ی سی ال نمایشگر سریع شروع را (QSG)ایسر د

ی دستورالعمل لطفا  بخوانید.دقت با را زیر ها

ی / ورود

منو.
ی که هنگامی ب  ب کلید این است، فعال عملکرد منو هید فشار را شده انتخا برویدآن به یا د
یتابع  بعد

2و  1پاور دکمه 

4

ش روشن/را مانیتور  هنده نشان آبی کند. می خامو ت کهربایی است. بودن روشن روشن/د ی در جویی صرفه کار/ به آماده حال انرژ
هد.می نشان را  د

عملکردکلید 

ی آ.  هده برا هید. فشار اصلی صفحه مشا هید فشار دوباره د ی عملکرد تا د کنیدوارد تابع در را بعد

/

3

ی آ.  هده برا هید. فشار اصلی صفحه مشا ی د ب عملکرد به ورود برا ی، انتخا هید.فشار دوباره ورود د

عملکردکلید 

ی که هنگامی ب  ب دکمه این است، فعال عملکرد منو هید فشار را شده انتخا قبلی عملکرد به یا د
بروید.

/



ت  ی اطالعیه و مقررا ایمنیها
ی اعالمیه  FCCها

•

ت  ببردبین از است، شده اعطا آن توسط که را کاربر مجوز تواند می است، نشده تأیید سازنده توسط صراحتاً که اصالحاتی یا تغییرا

هی یا  ی آنجا از را محصول که فروشگا اید.کرده خریدار

ی با مطابق و شده تست دستگاه این  ی ها محدودیت این است.  FCCقوانین  15قسمت با مطابق  Bکالس دیجیتال دستگاه محدودیتها تداخل برابر در معقول حفاظت ایجاد برا
ت در مضر  اند.شده طراحی مسکونی تاسیسا

ت کمیسیون  ی فدرال، ارتباطا ی راه برا محصول.این انداز

ی ایسر مانیتور  ی نمایش برا ی و تصویر ت تصویر ی دستگاه از آمده دست به اطالعا است.شده گرفته نظر در الکترونیکی ها

ی دستگاه این  س انرژ مضر تداخل ایجاد باعث است ممکن نشود، استفاده و نصب دستورالعمل مطابق اگر و کند تابش تواند می و کند می استفاده کند، می تولید را رادیویی فرکان
ت در  هد. رخ خاص نصب یک در تداخلی که ندارد وجود تضمینی هیچ حال، این با شود. رادیویی ارتباطا شود، تلویزیون یا رادیو دریافت در مضر تداخل ایجاد باعث دستگاه این اگر ند
ش با که  ت از مورد چند یا یک با شود می توصیه کاربر به است، تشخیص قابل دستگاه کردن روشن و خامو باشد:داشته تداخل تصحیح در سعی زیر اقداما

ت با  LCDنمایشگر این که میکند اعالم ایسر شرکت بدینوسیله،  ت سایر و اساسی الزاما و /EU، 2014/35پایین ولتاژ دستورالعمل /EU، 2014/30دستورالعمل  EMCمرتبط مقررا
ی چارچوبی ایجاد به توجه با /EC 2009/125دارد. مطابقت دستورالعمل و  EU 2011/65/RoHSدستورالعمل  ت تنظیم برا ی محیطی زیست طراحی الزاما ی.با مرتبط محصول برا انرژ

ی  ی برا نکنید.بلند آن پایه از را مانیتور مانیتور، دیدن آسیب از جلوگیر

هید تغییر را گیرنده آنتن جهت  هید.مکان تغییر یا د د
هید.افزایش را گیرنده و دستگاه بین فاصله  د

ت تمام  ی دستگاه سایر به اتصاال ی کابل از استفاده با باید محاسباتی ها ی محافظ ها ت با انطباق حفظ برا شود.انجام  EMCمقررا

هرگونه باید دستگاه این  (2)و نکند ایجاد مضر تداخل است ممکن دستگاه این  (1)است: زیر شرط دو به مشروط عملکرد دارد. مطابقت  FCCقوانین  15قسمت با دستگاه این 
شود.ناخواسته عملکرد باعث است ممکن که تداخلی جمله از بپذیرد، را دریافتی تداخل 

•
•

ی (دستگاه جانبی وسایل فقط  ی/ها ها ها، پایانه خروجی، ورود ی که غیره) و چاپگر هینامه دارا ی محدودیت با مطابقت گوا شوند.متصل توانند می هستند،  Bکالس ها

تسد• ی در پریز یک به را  هاگ ت مدار ی از متفاو کنید.وصل است متصل آن به گیرنده که مدار

ت این به  ت با عملکرد تجهیزا شود.تلویزیون و رادیو دریافت در تداخل به منجر است ممکن غیرمجاز جانبی تجهیزا

ی  ت تلویزیون رادیو/باتجربه تکنسین یا فروشنده با کمک برا کنید.مشور

ی عالمت این  ی یا محصول رو ی بسته رو هد می نشان آن بند ی زباله سایر با نباید محصول این که د این درعوض، شود. ریخته دور شما خانگی ها
ی جمع نقطه یک به آن تحویل با را خود زائد وسایل که شماست مسئولیت  ی شده مشخص آور ت بازیافت برا ت ضایعا الکترونیکی و الکتریکی تجهیزا

ی جمع کنید. دفع  ت جداگانه بازیافت و آور ی گونه به آنها بازیافت از اطمینان و طبیعی منابع حفظ به دفع زمان در شما زباله تجهیزا سالمت از که ا
ی کند. می کمک کند می محافظت زیست محیط و انسان  ت برا ت توانید می که هایی مکان مورد در بیشتر اطالعا ی را خود زباله تجهیزا بازیافت برا

ها  ت خود، محلی شهر اداره با لطفاً کنید، ر ی زباله دفع خدما بگیرید.تماس خود خانگی ها

5

تابع.

ت دفع  ی خانه در کاربر توسط زباله تجهیزا اروپااتحادیه در خصوصی ها

عملکردکلید 

ی که هنگامی ب  ی است. فعال عملکرد منو ی به بازگشت برا ی از خروج یا قبلی منو هید.فشار فعلی منو د

CEانطباق اعالمیه 

هید فشار است، فعال اصلی صفحه وقتی آ.  ت کنترل تا د ی حال شودفعال باز

/ OSD

ی وقتی ب  ی است، فعال عملکرد منو ی از خروج برا هید.فشار فعلی منو د

ی کابل توجه:  محافظها

تشرایط  عملیا

6

7

ی دستگاه توجه:  جانبیها

عملکردکلید 

عملکردکلید 

کاناداییکاربران توجه: 

ی آ.  هده برا هید. فشار اصلی صفحه مشا ی د هید.فشار دوباره صدا، تنظیم عملکرد به ورود برا د

/

/

NMB-3(B)ICES-3(B)/CAN 

ی که هنگامی ب  کندمی وارد قسمت در را انتخابی دکمه این است، فعال عملکرد منو

ی آ.  هده برا هید. فشار اصلی صفحه مشا هید فشار دوباره د کنیدوارد را روشنایی تنظیم تا د

احتیاط

ی  هایی برا ی حاشیه با نمایشگر ی محل باید کاربر براق، ها ب زیرا بگیرد نظر در را نمایشگر قرارگیر روشن سطوح و اطراف نور از کننده ناراحت انعکاس باعث قا
شود.می 


