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ت به است ممکن  ی صور ت در تغییراتی دورها ی الزامی اینکه بدون شود، اعمال نشریه این اطالعا ت این از شخصی هر اطالع برا اصالحا
ت یا  ی ویرایش در تغییراتی چنین باشد. داشته وجود تغییرا هنما این جدید ها ت و اسناد یا را هد گنجانده تکمیلی انتشارا این شد. خوا

ت گونه هیچ شرکت  ی، نامه ضمانت یا نامه ضمان ت به توجه با ضمنی، یا صریح از اعم ا هد نمی مقاله این محتویا خاص طور به و د
ی ضمانت  ش و خرید ضمنی ها ی بودن مناسب یا فرو کند.می رد را خاص هدف یک برا

ت و خرید تاریخ سریال، شماره مدل، شماره  ی در را خرید محل اطالعا ی بر مدل شماره و سریال شماره کنید. ثبت زیر فضا برچسب رو
ت تمام شود. می ثبت شما رایانه به شده چسبانده  ت و مدل شماره سریال، شماره شامل باید شما واحد به مربوط مکاتبا خرید اطالعا

باشد.

Acer  آرم وAcer  ی عالئم ت نام هستند.  Incorporated Acerشده ثبت تجار ی عالئم یا محصوال فقط اینجا در ها شرکت سایر تجار
ی  هداف برا ی شرکت به متعلق و شود می استفاده شناسایی ا است.مربوطه ها

ی، وسیله هر به یا شکل هر به یا کرد، ذخیره بازیابی سیستم یک در کرد، تکثیر توان نمی را نشریه این از بخشی هیچ  الکترونیکی، ا
کرد.منتقل  Incorporated Acerقبلی کتبی اجازه بدون غیره، یا ضبط فتوکپی، مکانیکی، 
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انگلیسی



ی زیر موارد  هنده نشان و است طبیعی  LCDنمایشگر برا نیست.مشکل د

بکشید.برق از را مانیتور کردن تمیز از قبل همیشه  •

همیشه.روشن پیکسل یا رفته دست از پیکسل یک مانند کمتر یا 

ی نرم پارچه یک از  • کنید.استفاده ها کناره و جلو کابینت و نمایش صفحه کردن پاک برا

کنید:دنبال دقت به را ها دستورالعمل این مانیتور کردن تمیز هنگام لطفاً 

ی  LCDصفحه  • ی پیکسل بیشتر یا  %99.99دارا ی لک شامل است ممکن است. موثر ها باشد ٪0.01ها

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

هیت دلیل به  • س است ممکن  ،LCDصفحه ما ی تصویر همان که زمانی تصویر، تعویض از پ س یک شود، می داده نمایش ها ساعت برا پ
ت این در بماند. باقی قبلی صفحه از تصویر  ش یا تصویر تغییر با حال ی پاور کلید کردن خامو بازیابی آرامی به نمایش صفحه ساعت، چند برا

شود.می 

ی به بسته  • پ الگو هموار کمی روشنایی است ممکن دسکتا ی نا کنیدپیدا نمایش صفحه رو

هیت دلیل به  • ش را پاور سوئیچ بزند. سوسو اولیه استفاده طول در است ممکن صفحه فلورسنت، نور ما کنید روشن دوباره و کرده خامو
شود.می ناپدید زدن سوسو که شوید مطمئن تا 

ی را سند این بخوانید. دقت با را ها دستورالعمل این  ت برا ی مراجعا ها تمام دارید. نگه بعد کنید.دنبال را محصول رو ها دستورالعمل و هشدار

میکنی.استفاده تو 

ی دستورالعمل  ایمنیها

ت  ی مورد در ویژه نکا ها LCDنمایشگر

کنیدتمیز را خود مانیتور 

ی اطالعاتی  شماآسایش و ایمنی برا



انگلیسی

دسترسی

ش  ایمندادن گو

برقاز استفاده با 

ها هشدار

•

ی  کنید.دنبال را ها دستورالعمل این خود، شنوایی از محافظت برا

ی بر محصول  ویبرهسطح رو

ش، زیر در آن از هرگز  • ش، ورز نکنیداستفاده کند می را کار این احتماالً که لرزشی محیط هر یا ورز

ب نزدیکی در محصول این از  • نکنید.استفاده آ

ی دستگاه به آسیب یا غیرمنتظره کوتاه جریان ایجاد باعث  شود.داخلی ها

ی را محصول این  • ی، رو هید. قرار ناپایدار میز یا پایه گار استممکن کند، سقوط محصول اگر ند

هید افزایش را صدا تدریج به  • بشنویدآن بدون و راحت و واضح را آن بتوانید که زمانی تا د

ی که برقی نوع از باید محصول این  • ی عالمت برچسب رو کند.کار است شده مشخص گذار

اعوجاج.

ی آسیب  ببیندجد

ی منافذ و ها شکاف  • ی تهویه برا ی برابر در آن از محافظت و محصول اعتماد قابل عملکرد از اطمینان برا گرفته نظر در حد از بیش گرما
ی محصول دادن قرار با نباید هرگز شوند. پوشانده یا مسدود نباید منافذ این است. شده  ش مبل، تخت، رو مشابه، سطوح سایر یا فر
هانه  ی یا نزدیکی در نباید هرگز را محصول این کرد. مسدود را ها د اینکه مگر داد قرار داخلی نصب یک در یا حرارتی رجیستر یا رادیاتور باال
شود.ارائه مناسب تهویه 

ت  ش زمان مد ی با را موسیقی به دادن گو کنید.محدود زیاد صدا

س  • س صدا، سطح تنظیم از پ ش تنظیم از پ هید.افزایش را آن گو ند

ت خود محلی برق شرکت یا فروشنده با نیستید، مطمئن موجود برق نوع از اگر  کنید.مشور

ی طریق از را نوع هر از اجسام هرگز  • ها هید فشار محصول این داخل به کابینت شیار ت یا خطرناک ولتاژ نقاط با است ممکن زیرا ند قطعا
ی آتش به منجر تواند می که کنند برخورد شده کوتاه  شود.گرفتگی برق یا سوز

ی صدا افزایش از  • ی برا ی صدا و سر پر محیط از جلوگیر کنید.خوددار

ی را نوعی هر از مایعی هرگز  نریزید.محصول داخل یا رو

هید اجازه  • ی ند ی چیز هید قرار جایی در را محصول این بماند. برق سیم رو مردمکه ند
ی  هد راه ناف بند رو رفتخوا

ی  • ی برا ت دیدن آسیب از جلوگیر ی و داخلی قطعا ی، نشت از جلوگیر هیدقرار را آن باتر ند

ت اپراتور به امکان حد تا و باشد دسترس در راحتی به کنید می وصل آن به را برق سیم که برقی پریز که شوید مطمئن  نزدیک تجهیزا
ت از برق قطع به نیاز که هنگامی باشد.  کنید.جدا برق پریز از را برق سیم حتما دارید، تجهیزا

ی توانید نمی اگر  • کنید.کم را صدا بشنوید را خود نزدیک افراد صدا



•

س را محصول این خودتان نکنید سعی  ش برداشتن یا کردن باز زیرا کنید، سروی خطرناک ولتاژ نقاط معرض در را شما است ممکن ها درپو
ت سایر یا  هد. قرار خطرا ت تمام د ت پرسنل به را خدما هید.ارجاع شرایط واجد خدما د

ت پرسنل به را تعمیر زیر، موارد در و کنید جدا پریز از را محصول این  هید:ارجاع شرایط واجد خدما د

دوشاخهفقط باشد. می زمین به سیم سه دوشاخه به مجهز محصول این برق سیم  •

استشده فرسوده یا شده بریده دیده، آسیب دوشاخه یا برق سیم  •

شدریخته محصول داخل مایع 

شده زمین درستی به برق پریز که شوید مطمئن برق، سیم دوشاخه کردن وارد از قبل گیرد. می قرار زمین به متصل برق پریز یک در 
هید.قرار زمینی غیر برق پریز در را دوشاخه است.  ند

ب یا باران معرض در محصول  • استگرفته قرار آ

ی  ت برا بگیرید.تماس خود برقکار با بیشتر جزئیا

منجر است ممکن نیست متصل زمین به درستی به که برقی پریز از استفاده است. ایمنی ویژگی یک زمین پین هشدار! 
شود.آسیب یا و/گرفتگی برق به 

ی از همچنین زمین به اتصال پین توجه:  ها ممکن که مجاور الکتریکی وسایل سایر توسط شده تولید غیرمنتظره نویز
کند.می محافظت کند، ایجاد اختالل محصول این عملکرد در است 

س یا افتاده محصول  • استدیده آسیب کی

هد می نشان عملکرد در مشخص تغییر یک محصول  • هنده نشان که د ت به نیاز د استخدما

که شوید مطمئن دارید، برق سیم مجموعه تعویض به نیاز اگر کنید. استفاده شده ارائه تغذیه منبع سیم مجموعه با فقط را محصول  •
ت جدید برق سیم  ی جداشدنی، نوع میکند: برآورده را زیر الزاما هینامه دارا ی  ،SPT-2نوع /CSA، ULگوا ت،  A 7 125رتبه حداقل دارا ول
ت)  15)متر  4.6آن، معادل یا  VDEتایید  طول.حداکثر فو

درجه از شدهاند وصل کشی سیم به که تجهیزاتی آمپر مجموع که شوید مطمئن میشود، استفاده محصول این با پسوند سیم از اگر 
فیوز درجه از اند شده وصل برق پریز به که محصوالتی تمام امتیاز مجموع که شوید مطمئن همچنین نکند. تجاوز کشی سیم آمپر 
نکند.تجاوز 

س محصول  • ی از پ ی دستورالعمل از پیرو ی طور به عملیاتی ها کندنمی کار عاد

•

ی تعداد کردن وصل با را برق پریز یا نوار پریز،  • ی درجه  %80از نباید سیستم کلی بار نکنید. اضافه برق به دستگاه زیاد ب مدار بند انشعا
ی از اگر کند. تجاوز  ها ی امتیاز درصد  80از نباید بار شود، می استفاده برق نوار کند.تجاوز تغذیه نوار ورود

ت  محصولخدما



ی دستورالعمل  دفعها

ی محیط  یبالقوه ها انفجار

ت  اضافیایمنی اطالعا

ت  ت بازیافت اطالعا ی تجهیزا تفناور اطالعا

ی  ت کسب برا ت مورد در بیشتر اطالعا ی زباله مقررا ت از ناشی ها  /Sustainabilityبه  ،(WEEE)الکترونیکی و الکتریکی تجهیزا
public/group.com/www.acer-http:// کنید.مراجعه

ت از ایسر در ما  ش و هستیم آگاه خود کسبوکار زیستمحیطی اثرا ی بهترین میکنیم تال ها ش ی رو ی را کار هش برا ت کا زیستمحیطی اثرا
ت  کنیم.ارائه و شناسایی خود محصوال

ی نیندازید. زباله سطل در را الکترونیکی وسیله این انداختن دور هنگام  کامل حفاظت از اطمینان و آلودگی رساندن حداقل به برا
کنید.بازیافت لطفا جهانی، زیست محیط از 

ی  ت کسب برا ی و ها ویژگی مورد در بیشتر اطالعا ت سایر مزایا کنید.مراجعه -group.com www.acerبه ما، محصوال

ت به ایسر  ب در را بازیافت و است متعهد زیست محیط از حفاظت به شد ت قال ت دفع و نجا ی اولویت از یکی عنوان به شده، استفاده تجهیزا ها
ی رساندن حداقل به در شرکت این اصلی  داند.می شود، می تحمیل زیست محیط بر که بار

ی منطقه هر در را خود دستگاه  ی با ا ی بالقوه جو ش انفجار ی ها دستورالعمل و عالئم همه از و کنید خامو ی کنید. پیرو ها ی بالقوه جو شامل انفجار
ش را خود نقلیه وسیله موتور شود می توصیه شما به معموالً که است مناطقی  آتش یا انفجار باعث تواند می مناطقی چنین در جرقه کنید. خامو
ی  ها، نزدیکی در را دستگاه شود. مرگ حتی یا بدنی آسیب به منجر که شود سوز ی ذخیره مناطق انبار ش توزیع و ساز ی کارخانه کنید. خامو ها

ت که جایی یا شیمیایی؛  ی که مناطقی است. انجام حال در انفجار عملیا ی دارا ی بالقوه جو شوند. می مشخص همیشه، نه اما اغلب، هستند انفجار
ت ها، قایق عرشه زیر شامل آنها  ی ذخیره یا انتقال تأسیسا مناطقی و بوتان) یا پروپان (مانند مایع گاز از استفاده با نقلیه وسایل شیمیایی، مواد ساز

ی هوا که هستند  ت یا شیمیایی مواد حاو است.فلز پودر یا غبار و گرد دانه، مانند ذرا

sustainability01.htmSustainability/public/group.com/www.acer-http://

mth.10ی پایدار

هایی از دسته آن فقط توجه:  ی توسط که کنید تنظیم را کنترل ها زیرا شدهاند، داده پوشش عملیاتی دستورالعمل
ها سایر نادرست تنظیم  تکنسین یک توسط گسترده کار به نیاز اغلب و شود آسیب به منجر است ممکن کنترل
ب  ی مجر ی شرایط به محصول بازگرداندن برا دارد.عاد

ی  ت برا ب این به لطفاً بازیافت، هنگام در کمک و بیشتر اطالعا بروید:سایت و

ی پیشرفت و شما دستگاه است ممکن  ی آن ها ت حاو هید.قرار کوچک کودکان دسترس در را آنها باشد. کوچکی قطعا ند

انگلیسی



ت  ت و نکا ی اطالعا راحتاستفاده برا

شماراحتی منطقه کردن پیدا 

یسی ال پیکسل بیانیه  د

حساسیتیا درد درد،  •

ت به محصول این  ی فعال صور ی مدیریت برا است:شده ارسال انرژ

ی ثابت وضعیت یک در زیاد ماندن از  کنیدخوددار

ضربانیا تورم درد، 

ت  • ب حال س دقیقه  5عرض در را نمایشگر خوا کنید.فعال کاربر فعالیت عدم از پ

سفتییا سفتی  •

ی عقب به شدن خم یا و/جلو به شدن خم از  • کنیدخوددار

ی فشار تا بروید راه اطراف در منظم طور به و بایستید  • هیچه رو ی ما ی ها ببریدبین از را خود پا

ی  • ضعفیا سرد

ت در مانیتور که هنگامی  • ش حال هید حرکت را ماوس است، فعال خامو ی صفحه هر یا د هیدفشار را کلید د

•

کلید

•

ی مداوم یا مکرر درد یا و/ناراحتی گونه هر یا عالئم این اگر  ت پزشک با فوراً دارید، رایانه از استفاده با ارتباط در دیگر بخش به و کنید مشور
هید.اطالع خود شرکت بهداشت و ایمنی  د

س است ممکن رایانه کاربران  ت طوالنی استفاده از پ س کاربران همچنین کنند. شکایت سردرد و چشم خستگی از مد ت از پ ساعا
ی دوره دارند. قرار فیزیکی آسیب معرض در کامپیوتر مقابل در کار طوالنی  ت نامناسب، بدنی وضعیت کار، طوالنی ها ی عادا بد، کار

ی، نامناسب شرایط استرس،  ی میزان به عوامل سایر و شخصی سالمت کار هند.می افزایش را فیزیکی آسیب خطر زیاد د

ی را نکاتی زیر بخش  هد.می ارائه رایانه از تر راحت استفاده برا د

ت سایر یا تنوسینوویت تاندونیت، کارپال، تونل سندرم به منجر است ممکن کامپیوتر از نادرست استفاده  عضالنی اسکلتی اختالال
هر پشت یا گردن شانه، بازو، دست، مچ دست، در است ممکن زیر عالئم شود.  شود:ظا

ی خود نشستن ارتفاع بردن باال یا زیرپایی از استفاده مانیتور، دید زاویه تنظیم با  را خود راحتی منطقه راحتی، حداکثر به دستیابی برا
ت کنید. پیدا  کنید:رعایت را زیر نکا

ی تکنیک با  LCDواحد  ها از برخی وجود، این با شود. می تولید باال دقت با ساخت ها یا کنند عمل اشتباه گهگاه است ممکن پیکسل
ت به  هر قرمز یا سیاه نقاط صور ی هیچ این شوند. ظا نیست.نقص منزله به و ندارد شده ضبط تصویر بر تاثیر

ش احساس یا حسی، بی  • گزگزیا سوز



انگلیسی

ت ایجاد  ی عادا بکار خو

خودبینایی از مراقبت 

هید.انجام کششی تمرین چند  • د

هاچشم 

هید.استراحت خود چشمان به مکرراً  • د

ی لبه از باالتر سطحی در را خود سر  • هید قرار نمایشگر باال پایین سمت به شما چشمان نمایشگر، وسط به کردن نگاه هنگام تا د
باشد.

ی از که مقوا تکه یک مانند نمایشگر، گیره یک از استفاده  • استشده کشیده نمایش صفحه باال

ی راحت سطحی در را نمایشگر کنتراست یا و/روشنایی  • کنیدتنظیم بهبودیافته متن برا
گرافیکیوضوح و خوانایی 

ی بر تمرکز و مانیتور از کردن نگاه با  • هیدمنظم استراحت خود چشمان به  aرو بد

جلولبه 

ی نامناسب دید زاویه با خود نمایش صفحه تنظیم از  • کنید.خوددار

طریق:از را انعکاس و کننده خیره تابش  •

ی پنجره مانند روشن نور منابع به کردن نگاه از  • ی باز ها ت برا ی طوالنی مد کنیدخوددار

ی امکان حد تا  • س تازه هوا بکشید.نف

ش منظم طور به  • باشید.داشته سالم بدنی و کنید ورز

زمان.

دورنقطه 

ی گونه به را خود نمایشگر  • هید قرار ا باشدنور منبع هر یا پنجره به رو آن طرف که د

نشود.خشک چشمانتان تا بزنید پلک مرتب 

دادننمایش 

پردهیا سایه پرده، از استفاده با اتاق نور رساندن حداقل به  •

وظیفهچراغ از استفاده  •

دارید.نگه تمیز را خود نمایش صفحه  •

نمایشگردید زاویه تغییر  •

ت  ی عادا شود:تر سازنده و تر بخش آرامش شما رایانه از استفاده تا کنید ایجاد را زیر کار

ب و منظم طور به  • ت اغل کنید.کوتاه استراحت اوقا

هش فیلتر از استفاده  • کنندهخیره تابش کا

ت  ی ساعا ی یا عینک از استفاده طوالنی، تماشا ها فوکوس با نمایش صفحه اتاق، حد از بیش نور کننده، خیره تابش نادرست، تماسی لنز
ی و کوچک بسیار حروف ضعیف،  ها هد. قرار فشار تحت را شما چشمان تواند می کنتراست کم نمایشگر ی بخش در د پیشنهاداتی زیر ها

هش چگونگی مورد در  شود.می ارائه چشم خستگی کا

•
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15
16

ت  ی) / DP HDMIحال (اختیار

ت  ی مورد در ویژه نکا ها LCDنمایشگر
کنیدتمیز را خود مانیتور 

ت  ت بازیافت اطالعا ی تجهیزا تفناور اطالعا
ی دستورالعمل  دفعها

یسی ال پیکسل بیانیه  د

دسترسی

ت  ت و نکا ی اطالعا راحتاستفاده برا

ش  ایمندادن گو

10
10 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4 4 3 3 3 

ها هشدار

شماراحتی منطقه کردن پیدا 

برقاز استفاده با 
ت  محصولخدما

خودبینایی از مراقبت 
ت ایجاد  ی عادا بکار خو

ی محیط  یبالقوه ها انفجار

ت کمیسیون  فدرالارتباطا
کنندهتامین انطباق اعالمیه 

ی دستورالعمل  ایمنیها

ت  اضافیایمنی اطالعا

فهرست

یابیعیب 

یبسته کردن باز  بند

14برق مصرف در جویی صرفه 

29
29 

نمایشصفحه موقعیت تنظیم 

سیگنال کابل  (DDC) *داده کانال پین  15رنگی نمایش سیگنال کابل  *پین  20رنگی نمایش 

3

ی زمان جدول  استانداردبند
یراه و نصب  انداز

12

17

ی اطالعاتی  شماآسایش و ایمنی برا

13

 14ACبرق سیم و آداپتور اتصال 

18



ی  LCDمونوتور   VG240YVG0-NITROسر

یسی ال نمایش صفحه  د

ی) (اختیار

ت در و باشد داشته وجود جعبه کردن باز هنگام زیر موارد که کنید بررسی لطفاً  ی بسته مواد آینده، در مانیتور حمل یا حمل به نیاز صور کنید.ذخیره را بند

ی) (اختیار

DPکابل 

ACبرق سیم 

HDMIکابل 

ی  هنما سریعشروع را

ی  هنما کاربررا

انگلیسی

یبسته کردن باز  بند



شیب

پایهچسباندن 

•

•

نمایشصفحه موقعیت تنظیم 

درجه 5-
درجه 20

ی خمیدگی درجه  20توان می نقطه باالترین در فقط  داد.ارائه ارتفاع زاویه برا

ی بسته از را مانیتور پایه و مانیتور توجه:  ی پایین به رو احتیاط با را مانیتور کنید. خارج آن بند هید قرار ثابت سطح یک رو پارچه یک از  --د
ی  ی برا کنید.استفاده صفحه خراشیدن از جلوگیر

ی لطفاً  ی نمونه برا ببینید.را زیر تصویر شیب، محدوده از ا

ی  ی بهینه برا کنید.تنظیم را مانیتور شیب توانید می دید، موقعیت بهترین ساز



انگلیسی

ACبرق سیم و آداپتور اتصال 

تدر جویی صرفه  قدر

ی مانیتور  • ت  100/120در کار امکان که است جهانی تغذیه منبع یک دارا هم را  ACول کندمی فرا
شمامنطقه 

ی باید سیم مجموعه کنید. استفاده  V 250 A/10ولتاژ با دوشاخه و -F H05VVسیم از متشکل سیم مجموعه یک از  تاییدیه دارا
ی  ی مناسب ایمنی ها ی برا ت که باشد کشور شود.می نصب آن در تجهیزا

"صرفه حالت به نمایشگر کننده کنترل از کنترلی سیگنال با مانیتور شود، می داده نشان کهربایی رنگ پاور  LEDتوسط که همانطور 
ی" در جویی  شود.می هدایت انرژ

ت  220/240ولتاژ منطقه یا  ی  .ACول نیست.کاربر تنظیم به نیاز

دولت

ب برق سیم سر یک  • ب برق به را دیگر سر و کنید وصل آداپتور به را متناو کنیدوصل متناو

ی  • هایی برا ت  120از که واحد کنند:می استفاده  ACول

LEDچراغ 
بر

ی دوشاخه و کنید تایپ را  SVTسیم کنید، استفاده  ULدر شده فهرست سیم مجموعه یک از   V.125 A/10ولتاژ دارا

آبی

پریز.

ی ذخیره حالت  کهرباییانرژ

ی  تها ی مصرف در صرفهجویی حال میشود. حفظ شود، فعال ماوس یا کلید صفحه یا شود شناسایی کنترلی سیگنال که زمانی تا انرژ
ت از بازیابی زمان  ش حال است.ثانیه  3حدود روشن حالت به فعال خامو

استنیاز مورد صحیح نوع از کنید می استفاده که برقی سیم شوید مطمئن تا کنید بررسی ابتدا  •

ی  • هایی برا ت  220/240از که واحد کنند:می استفاده  ACول



(DDC)داده کانال نمایش 

پین* 19رنگی نمایش سیگنال کابل 

CEC13 

ShieldData0 TMDS 8 

SCL15 

/CECDDCزمین  17

تپین شماره  توضیحا

Clock+TMDS 10 

 TMDS12ساعت 

19

Data2+TMDS 1 

دستگاه)در  NC)شده رزرو 14

-TMDS2داده  3

داغدوشاخه تشخیص 

ShieldData1 TMDS 5 

Data0+TMDS 7 

تپین شماره  توضیحا

SDA16 

ShieldData2 TMDS 2 

Data0-TMDS 9 

Data1+TMDS 4 

ت 18 + 5برق  ول

-TMDS1داده  6

ی  یک  DDCکند. پخش و وصل میتواند مانیتور میکند، پشتیبانی  DDCپروتکل از شما سیستم که زمانی تا نصب، کردن آسانتر برا
ی قابلیت مورد در را میزبان سیستم خودکار طور به مانیتور آن طریق از که است ارتباطی پروتکل  مثال، عنوان به کند. می مطلع خود ها

ی قطعنامه  ی زمان و شده پشتیبانی ها کند.می پشتیبانی  DDC2Bاستاندارد از مانیتور مربوطه. بند

ShieldClock TMDS 11 



 1(n)خط 

 DP20توان 

7
10

GND11 

*

تپین شماره  توضیحا

14

 3(p)خط 

 1(p)خط 

تپین شماره  توضیحا

 3(n)خط 

GND2 

GND16 

(p)Lane0 
(n)Lane0 

 2(p)خط 

داغدوشاخه تشخیص 

6

ی  1پیکربند

(p)AUX_CH 17 

GND5 
GND8 

Lane3(n

Power_ReturnDP 19 

9
12

13

4

18

ی  2پیکربند

ی فقط  ی مدل برا خاصها

1

(n)AUX_CH 15 

3

پین* 20رنگی نمایش سیگنال کابل 

انگلیسی



ی زمان جدول  استانداردبند

S VG240Y *  ی تازه نرخ با توان می را ت در آنچه از باالتر ساز کنترل پانل از تواند می عملکرد این کرد. اورکالک شده اعالم پنل مشخصا
ی سیستم  ی تازه نرخ حداکثر تنظیم برا کند.استفاده ساز

ی دستگاه این مهم:  ی تازه نرخ اورکالک از پشتیبانی برا ثباتی بی به منجر است ممکن اورکالک حال، این با است. شده طراحی ساز
ی با اگر شود. سیستم  ت طریق از کنید سعی شدید، مواجه ناپایدار ی نمایش تنظیما ی نرخ به را اورکالک صفحه، رو ی تازهساز کمتر
هش  هید.کا د

720x400

XGA

4

هرتز 66.662

هرتز 60

1280x1024

WXGA+12 
1680x1050
1440x900 
1280x800 

ت  VESAحال

هرتز 70

هرتز 56

مک

هرتز 75

هرتز 60

1920x1080

1920x1080

شده)توصیه (رزولیشن هرتز  144

حالت وضوح

جوانه
SVGA

7

640x480

هرتز 60

2

6
5 XGA

800x600

9 SXGA
VESA10 

هرتز 60

UXGA15 1920x1080

هرتز 165

3

هرتز 60

1024x768
1024x768 
800x600 
1152x864

+WSXGA 13 

VGA

هرتز 70

هرتز 60

640x480

SVGA

8

1280x720 هرتز 60
هرتز 60

UXGA14 60 هرتز

جوانه

WXGA11 

UXGA16 *

1



انگلیسی

یراه و نصب  انداز

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

FreeSync:

ی سوکت به را سیگنال کابل  .2 ی)  HDMIورود ی)  DPیا و/(اختیار ی)  HDMIخروجی سوکت و مانیتور (اختیار ی)  DPیا و/(اختیار ت (اختیار ی گرافیک کار رایانه رو
کنید.وصل 

3.

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

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

هید.قرار مانیتور پشت در برق درگاه در را مانیتور برق کابل  د
ی کابل  .4 کنید.وصل نزدیک برق پریز به را خود مانیتور و کامپیوتر برق ها

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



ی کنترل  کاربرها

ی  عملکردمنو

4

ی آ.  هده برا هید. فشار اصلی صفحه مشا هید فشار دوباره د ی1 کلید تابع تا د هنگامی ب کنید. وارد را فور
ی که  هید فشار را کلید این است، فعال عملکرد منو ت تا د ی و مانیتور اصلی اطالعا را خود فعلی ورود

هده  ت یا کنید مشا ی فرض پیش به را سفارشی رنگ تنظیما کنید.بازنشانی کارخانه ها

عملکردکلید 

2عملکردکلید 

ب پشت در جابجایی دکمه تک ب  ی یک مانند نمایشگر قا ی کند. می عمل استیک جو مکان حرکت برا
هید. تغییر جهت چهار در را دکمه سادگی به نما،  ی د ب برا هید.فشار را دکمه نظر مورد گزینه انتخا د

ی  هنده نشان روشن خاکستر ی است. بودن اجرا قابل د هنده نشان تیره خاکستر است.بودن استفاده غیرقابل د

/

ی آ.  هده برا هید. فشار اصلی صفحه مشا هید فشار دوباره د ب وارد تا د ی انتخا شویدورود
تابع.

3 عملکردکلید 

1

ی که هنگامی ب  ی آ. شود. می خارج  OSDاز دکمه این است، فعال عملکرد منو هده برا صفحه مشا
هید. فشار اصلی  هید فشار دوباره د ی عملکرد تا د کنیدوارد را بعد

/

پاوردکمه 

ی آ.  هده برا هید. فشار اصلی صفحه مشا هید فشار دوباره د کنید.وارد را  ۲کلید عملکرد تا د

5 عملکردکلید 

ی که هنگامی ب  هید فشار را دکمه این است، فعال عملکرد منو ی حالت یا سناریو حالت تا د را باز
ب  کنید.انتخا

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

/

ی کنترل  خارجیها

3

5

1

2

4

س/ ایک



انگلیسی

روشنایی

استاندارد)حالت (پیشفرض:  1داغ کلید 

روشنایی)(پیشفرض:  2داغ کلید 

اصلیصفحه 

80

استاندارد

80

(2.0)HDMI 

ت حال

روشنایی

ی ورود

منو

ی از استفاده با  میانبرمنو

کنیدتنظیم  ب خو

ت  هاحال

کاربر

ECO

ش  هاورز

HDR

مسابقه

گرافیک

عمل

استاندارد

ی فقط زیر مطالب توجه:  ت است. عمومی مرجع برا ت است ممکن محصول واقعی مشخصا باشد.متفاو

ی  .1 OSDمنو

(HDRگرافیک،  ،ECOاستاندارد، 

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

ب را خود دلخواه روشنایی تنظیم و کنید باز را روشنایی کنترل  ی شد، تمام کارتان وقتی کنید. انتخا هید فشار را استیک جو از تا د
شود.ذخیره و شده خارج فعلی صفحه 

ب  .4 یانتخا ورود

ی  ب برا ت انتخا ی حال (کاربر،سناریو حالت یا شود استفاده کاربر توسط شده تعریف نمایه کدام از  ،G1) ،G3) G2باز

تها،  2داغ کلید  .3 از بیش آبی، نور کنتراست، گاما، روشنایی، صدا، میزان (حال
درایو)

OSD  ی (نمایشگر ی تواند می صفحه) رو ت تنظیم برا هید فشار را  MENUکلید شود. استفاده شما  LCDمانیتور تنظیما باز  OSDتا د
ی  OSDاز توانید می شود.  ت و تصویر کیفیت تنظیم برا ی کنید. استفاده کلی تنظیما ت برا مراجعه زیر صفحه به لطفا پیشرفته تنظیما
کنید:

تها،  1داغ کلید  .2 از بیش آبی، نور کنتراست، گاما، روشنایی، صدا، میزان (حال
درایو)

حرکت ب خو



تصویر

ی ورود

خودمنبع 

ی ورود

1HDMI 

بر

OSD

رنگ

ت ذخیره  در...تنظیما

تضاد

DHW

50

سیاهتقویت 

ش خامو

سیستم

9

HDR ش خامو

ت  کاربر -حال

سمعی

تصویر روشنایی

ی باز

العادهفوق وضوح 

آبینور 

80

ش خامو

ش خامو

حرکت ب خو خروج

ب  یانتخا ورود

تابعصفحه 

حرکت وارد

ی شد، تمام کارتان وقتی  هید تغییر راست یا چپ به را استیک جو کنیداستفاده  Xاز یا برگردید عقب به سطح یک تا د

ت درجه توجه:  کند.می تنظیم را تاریک و روشن مناطق بین تفاو

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

ی سایه تغییر بدون روشنایی  تر.روشن ها

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

ی کنترل  ب را  Source Autoیا  DP 2، HDMI 1، HDMIو کرده باز را ورود ی شد، تمام کارتان وقتی کنید. انتخا هید فشار را استیک جو د
کنید.ذخیره و شوید خارج فعلی صفحه از تا 

ی  .2 هید تغییر پایین یا باال سمت به را استیک جو ب  OSDاز را تصویر تا د س کنید. انتخا ی به تا بروید راست سمت به سپ هید که عنصر میخوا
ی و کنید پیمایش کنید تنظیم  هید فشار را استیک جو شوید.آن وارد تا د

کند.می تنظیم را تیره و روشن سایه بین تعادل توجه: 

هی سطح سیاه: تقویت  .7 افزایشبا را ها سایه کنید. تنظیم  10تا  0از را سیا

ی  .3 ی مقیاس تنظیم برا هید.وضعیت تغییر راست یا چپ به کشویی ها د

ی از  .4 ی توان می  Pictureمنو کرد.استفاده العاده فوق وضوح و  ،HDR ACMآبی، نور سیاه، تقویت کنتراست، روشنایی، تنظیم برا

کنید.تنظیم  100تا  0از را کنتراست کنتراست:  .6
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

ی  ها، تنظیم برا هید می که تنظیماتی عملکرد کنید.باز را عملکرد صفحه ها، فلش از استفاده با خوا

کنید.تنظیم  100تا  0از را روشنایی روشنایی:  .5

ی  ذخیره.و فعلی صفحه از خروج برا



HDRعملکرد 

س ایک

80

(2.0)HDMI 

ت حال

روشنایی

ی ورود

منو

استاندارد

حرکت وارد

ت  هاحال

گرافیک

ش  هاورز

ECO

مسابقه

استاندارد

عمل

HDR

کاربر

کند.محافظت شما چشمان از تا کند می فیلتر را آبی نور  ،٪50یا  - ،٪80 ،٪70 ،٪60آبی نور نمایش میزان تنظیم با آبی: نور  .8

Sharpness Super Sharpness: Super 10.  ش یا روشن را ی کنید. خامو با را باال وضوح با تصاویر تواند می  Sharpness Superفناور
ی شبیه اصلی منبع پیکسلی تراکم افزایش  شوند.تر واضح و تر واضح تصاویر تا کند ساز

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

ی  • :HDRاصلی منو

ت:داغ کلید  • حال

ACM ACM: 9.  ش یا روشن را ش فرض پیش کنید. خامو است.خامو

ی آبی نور عبور اجازه باالتر مقادیر توجه:  هد. می را بیشتر ی د ی مقدار محافظت، بهترین برا ب را کمتر کنید.انتخا

ب حرکتخو

انگلیسی

روشنایی

یآبینور  باز

سیستم

ش خامو

80

العادهفوق وضوح  ش خامو

ت ذخیره  در...تنظیما

رنگ

OSD

تضاد 50

DHW ش خامو

سیاهتقویت 

HDR

سمعی 9

تصویر

کاربر -حالت 

ش خامو



تصفحه  (HDR-400یا (خودکار  HDR =اطالعا

HDRسیستم

رنگ

آبینور  ش خامو

ت   -HDRحال

سمعی

خودکار

OSD

ی باز

العادهفوق وضوح  ش خامو

تضاد

تصویر

DHW

50

روشنایی

سیاهتقویت 

ش خامو

9

80

س ایک

اخالق -رفتار 

ش  (پیشفرض)خامو

خودکار

= HDR 2.  ،(خودکار) :ها /Saturate) & Hue axis 6-Boost/Black Temp/Color Light/Blue Contrast/Gamma/(ACMویژگی
ی  تها» به لطفاً پیشفرض پارامتر نیست، دسترس در و است خاکستر کنید.مراجعه «حال

= HDR 3.  ،(خودکار) هد، می نشان را تنظیم قابل عملکرد فقط رنگی صفحه ها سایر د ی و (گاما عملکرد هستند).پنهان رنگ دما

:HDRجلوه و  درکلمع•

ی اختیار

HDRجلوه از پشتیبانی بدون 

= HDR 1.  ،(خودکار) ی ی روشنایی است،  HDRمحتوا اما شود، تنظیم تواند می روشنایی است،  SDRمنبع سیگنال محتوا و ثابت  100رو
ی  است.خاکستر

باشید:داشته توجه 

یمنبع وضعیت خودکار بررسی  ورود

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

HDR:•یعضو ت  

حرکت خروج

MN53035032682018TPV888N: S/

66 H:  هرتز هرتز :V 60کیلو

DP

HDR

خروج

س  /VHفرکان

اصلیمنبع 

1920x1080

حالت

ت اطالعا

ت همه  کنیدبازنشانی را تنظیما

وضوح

حرکت وارد



انگلیسی

رنگ

ت  .6 ی ها: حال ب برا ت انتخا سناریو.حال

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

ش  ی ارز ویندوز).برا

ی دستگاه  ها مانند جانبی ها ی دوربین و چاپگر دیجیتال.ها

ی  .2 هید تغییر پایین یا باال سمت به را استیک جو ب  OSDاز را رنگ تا د س کنید. انتخا ی به تا بروید راست سمت به سپ می که عنصر
هید  ی و کنید پیمایش کنید تنظیم خوا هید فشار را استیک جو شوید.آن وارد تا د

Mode: Grayscale 8.  ی ب برا ت انتخا .Grayscaleحال

ی  .5 ب را یا نور آبی گرم، معمولی، سرد، توانید می است. گرم فرض پیش رنگ: دما کنیدانتخا

ی  .3 ی مقیاس تنظیم برا هید.وضعیت تغییر راست یا چپ به کشویی ها د

ی فیروزه و سرخابی زرد، آبی، سبز، قرمز، رنگ محوره:  6رنگ  .9 کنید.تنظیم را ا

کاربر.

ت  .7 ش فرض پیش  :sRGBحال ش یا روشن را  sRGBتوانید می است. خامو ی رنگ تا کنید خامو باشدداشته مطابقت آن با بهتر

ی :  6اشباع  .10 ی فیروزه و سرخابی زرد، آبی، سبز، قرمز، اشباع محور کنید.تنظیم را ا

ت  .4 هد می را امکان این شما به گاما حال (استاندارداست  2.2فرض پیش مقدار کنید. تنظیم را درخشندگی تن که د

حرکت

حرکت

وارد

وارد

ت ذخیره  در...تنظیما

سمعی

50

یحالت  خاکستر

ت ذخیره  در...تنظیما

ت  کاربر -حال

ت  کاربر -حال

تعصبآر 

50

ی باز

50

تصویر

ی باز

50

2.2

تصویر

محوره 6رنگ 

ی  رنگدما

تعصبب 

50

OSD

رنگ ش خامو

اشباعمحوره  6

گرم

سودب 

50

سمعی

GainR 

سیستم

ش خامو

GainG 

G تعصب

هاحالت 

OSD

گاما

ت  sRGBحال

سیستم

رنگ



ی باز

سمعی

ی به حرکت حق  هید می که عنصر ی و کنید تنظیم خوا هید فشار را استیک جو شوید.آن وارد تا د

ی بیصدا:  .5 ب برا ش/انتخا بیصدا .روشن خامو

ی  .3 ی مقیاس تنظیم برا هید.وضعیت تغییر راست یا چپ به کشویی ها د

Normal Off، Drive: Over 4.  یاExtreme  ب را کنید.انتخا

FreeSync: 5.  ی است.روشن فرض پیش خیر، یا  FreeSyncاز پشتیبانی کنترل برا
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 

باشید:داشته توجه 

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

ب باشد، "روشن"  FreeSyncاگر  .1 ی خودکار طور به  Drive Overانتخا شود.می تنظیم  "Normal"رو

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

ی  .2 هید تغییر پایین یا باال سمت به را استیک جو ب  OSDاز را صدا تا د س کنید. انتخا ی به تا بروید راست سمت به سپ هید که عنصر میخوا
ی و کنید پیمایش کنید تنظیم  هید فشار را استیک جو شوید.آن وارد تا د

ی  .3 ی مقیاس تنظیم برا هید.وضعیت تغییر راست یا چپ به کشویی ها د

ش"  FreeSyncاگر  .2 ی را  Drive Overتواند می کاربر باشد، "خامو ت سه از یکی رو ب)  Extreme(الف) شامل: تنظیما )Off 
(c) Normal  کند.تنظیم

VRB: 6.  ی ب برا ش پیشفرض میشود، پشتیبانی پویا تصویر تمیزتر کنترل از آیا اینکه انتخا است.خامو

ی  .2 ب برا ی  ،OSDاز  Gamingانتخا هید. تغییر پایین یا باال به را استیک جو س د بهسپ

کنیدتنظیم را صدا میزان صدا: میزان  .4

حرکتوارد

ش خامو

جلد70

سیستم

ت ذخیره  در...تنظیما

OSD

تصویر

صدابی 

ت   -Stardardحال

ی باز

رنگ

سمعی

VRB

ش خامو

OSD

هدفنقطه 

ش خامو

ش خامو

ت  کاربر -حال

تصویر

سیستم

سمعی

معمولی

کمبسیار تأخیر 

ت ذخیره  در...تنظیما

ی باز

درایواز بیش 

رنگ

ی تازه نرخ  شمارهساز

ی همگام  رایگانساز بر

ش خامو

حرکتوارد



OSD

کند.نمی پشتیبانی  VRBاز  :Auto" HDR"تنظیم  .1

VRB 2.  ی که زمانی "روشن"، تنظیم ش"  VRBخودکار تنظیم  ،FreeSyncکردن روشن برا است."خامو

س توانید می کنید، تنظیم را "روشن"  FreeSyncاگر توجه:  هده  OSDدر را  Vفرکان کنید.مشا

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

ی کم: بسیار تأخیر  .8 ش زمان به بخشیدن سرعت برا ی نمایش، صفحه تعویض پرداز کنید.تنظیم روشن رو

ش"  VRBخودکار تنظیم  ،(ACMآبی، نور (روشنایی، تنظیم زمان "روشن"،  VRBتنظیم  .3 است."خامو

روند.

ت در توجه:  شود.نمی داده نمایش هدف نقطه  PBPحال

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

ی) نماد و پیام هدف، نقطه (لوگو، روشنایی بر  VRBعملکرد  .4 گذارد.نمی تأثیر ورود

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

ی زمان که هنگامی "روشن"،  VRBتنظیم  .5 ش خودکار طور به  VRBشود، داده تشخیص هرتز  75>ورود ی و شود می خامو برا
ی کردن غیرفعال  شود.می خاکستر

باشید:داشته توجه 

ی  .2 هید تغییر پایین یا باال سمت به را استیک جو ب  OSDاز را  OSDتا د س کنید. انتخا ی به تا بروید راست سمت به سپ هید که عنصر میخوا
ی و کنید پیمایش کنید تنظیم  هید فشار را استیک جو شوید.آن وارد تا د

ی  .3 ی مقیاس تنظیم برا هید.وضعیت تغییر راست یا چپ به کشویی ها د

(Normal = VRB 6.  یاExtreme)،  کنترل دینامیکی تصویر زیراIC  هد تیره کلی روشنایی بنابراین است، تمیزتر بود، خوا
"Extreme"  از تر تیره"Normal"  هد بود.خوا

FreeSync 1.  ی خودکار کم بسیار تأخیر است، روشن ی و روشن رو استشده تنظیم خاکستر
نیستدسترس در 

ی تازه نرخ  .7 ی تازه نرخ  :numساز ی را پانل فعلی ساز هد.می نمایش صفحه رو د

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

ی در کم بسیار تأخیر  .2 ها نمیشود.پشتیبانی  800x600از کمتر وضوح

ی را هدف نقطه یک هدف: نقطه  .9 ی برا ی باز ی ها ی تیرانداز هید.نمایش صفحه رو د

باشید:داشته توجه 

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

حرکتوارد

120

سیستم

ت ذخیره  در...تنظیما

سمعی شفافیت

کاربر -حالت 

ش خامو

تصویر

ی باز OSDقفل 

زبان انگلیسی

ش خامو

رنگ

OSD

TimeoutOSD 

انگلیسی



سیستم

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

ت از استفاده هنگام شفافیت:  .6 ی، حال ب را شفافیت باز شفافیتکنید. انتخا

ی چراغ  • هند تغییر نارنجی نور به آبی نور از  LEDها کرد.خوا

ی  .2 هید تغییر پایین یا باال سمت به را استیک جو ب  OSDاز را  Systemتا د س کنید. انتخا بهسپ

ی صفحه هر  • هید فشار را کلید شود.داده  Locked" "OSDپیام تا د

ش)،  ٪0تواند می  باشد. ٪80یا  ،٪20 ،40 ،٪60(خامو

شده:باز  OSDقفل 

ت در  ی، نمایش حال هید فشار ثانیه  3از بیش وسط در را  Naviدکمه عاد شود.فعال  Unlock" "OSDتا د

Lock: OSD 7.  ی ب برا ش.روشن/ OSDقفل انتخا خامو
باشید:داشته توجه 

•

OSD  شده:قفل

Lock OSD  گزینه با راOSD  ی هید فشار را  "Enter"و کنید تنظیم "روشن" رو ها همه قفل عملکرد تا د شود.اجرا کلید

شود.می داده نمایش صفحه وسط در  "OSDقفل کردن "باز پیام  •

ی چراغ  • گردند.می باز آبی نور به  LEDها

•

ی زبان زبان:  .4 کنید.تنظیم را  OSDمنو

timeout: OSD 5.  ش از قبل را تاخیر ی کردن خامو کنید.تنظیم  OSDمنو

شود.می داده نمایش صفحه وسط در  Locked" "OSDپیام  •

وارد

وارد

حرکت

حرکت

تصویر

DP1.2

CIDDC / 

سیستم

کاربر -حالت 

DPفرمت 

سیستم

ش خامو

ت  عریضحال

تصویر

بر

رنگ

خودمنبع 

OSD

ی باز

HDMI

سمعی

ت ذخیره  در...تنظیما

ت ذخیره  در...تنظیما

داغکلید تخصیص 

بر

کاربر -حالت 

ت  سریعشروع حال

معمولی

ی ورود

PBPPIP/

سمعی

شدهپر 

HDMI  مشکیسطح

ی باز

OSD

رنگ



ت اکشن  یحال باز

سمعی

تصویر

ت ذخیره  در...تنظیما

ت  ی حال ورزشیباز

سیستم

کاربر -حالت 

رنگ

OSD

یحالت مسابقه  باز

عملکرد

انگلیسی

حرکتوارد

ت ذخیره  ت (فقط در… تنظیما کاربر)حال

4.

تها،  1میانبر کلید عملکرد میانبر: کلید تخصیص  .8 ی و درایو) از بیش آبی، نور کنتراست، گاما، روشنایی، صدا، (حال ها  2میانبر کلید
تها،  ب را درایو) از بیش آبی، نور کنتراست، گاما، روشنایی، صدا، (حال کنید.انتخا

ی:  ب  DPیا  HDMI 1، HDMI 2از را منبع ورود کنید.انتخا

CI: DDC/9.  ت به هد می اجازه مانیتور تنظیما ی افزار نرم طریق از تا د شوند.تنظیم شخصی رایانه رو

ی تواند می است، "روشن" فرض پیش خودکار: منبع  .5 کند.پشتیبانی ترتیب به را سیگنال منبع خودکار جستجو

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

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

هد می اجازه که  Interface، Command Channel/Data Displayمخفف /CI، DDCتوجه:  ی کنترل تا د از مانیتور ها
شوند.ارسال افزار نرم طریق 

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

ی  .2 هید تغییر پایین یا باال سمت به را استیک جو ت "ذخیره تا د ب  OSDاز را در..." تنظیما س کنید. انتخا به تا بروید راست سمت به سپ
ی  هید می که عنصر ی و کنید پیمایش کنید تنظیم خوا هید فشار را استیک جو شوید.آن وارد تا د

ت ذخیره  .3 ی تنظیماتی چه گرفتید تصمیم که هنگامی است. دسترس در کاربر توسط شده تعریف نمایه سه ها: حالت برخی در تنظیما برا
ت این کردن روشن با آینده در تواند می سیستم و کنید ذخیره را آنها است، مناسب شما  ت حال بیاورد.یاد به را تنظیما

ش" را خودکار منبع باید  Surroundبرنامه توجه:  کند.تنظیم "خامو

 Black.HDMIسطح تنظیم  .10

کند.پشتیبانی  DP1.2یا  DP1.1فرمت از میتواند است،  DP1.2پیشفرض  :DPفرمت  .6

ت  .7 ب توانید می عریض: حال هستند،کامل ها گزینه کنید. می استفاده نمایش صفحه جنبه کدام از که کنید انتخا

ت  .11 ش سریع: شروع حال ب را روشن یا خامو ی کنید. انتخا ت سرعت افزایش برا کنید.روشن بو

ی به راست سمت  هید می که عنصر ی و کنید پیمایش کنید تنظیم خوا هید فشار را استیک جو شوید.آن وارد تا د

ی  .3 ی مقیاس تنظیم برا هید.وضعیت تغییر راست یا چپ به کشویی ها د

جنبه .



LEDوضعیت 

کهربا

ی خود  LCDمانیتور ارسال از قبل  هید.تشخیص خود را مشکل میتوانید آیا ببینید تا کنید بررسی را زیر عیبیابی لیست لطفاً تعمیر، برا د

ش خامو

هده قابل عکسی هیچ  نیستمشا

ت در و است روشن کامپیوتر سیستم آیا که کنید بررسی  صرفه حال
ی/در جویی  خیر.یا است کار به آماده انرژ

ی از استفاده با  یا کنید تنظیم حداکثر به را کنتراست و روشنایی  ،OSDمنو
ت به  کنید.بازنشانی خود فرض پیش تنظیما

مسئله

است شده وصل مانیتور به درستی به  ACبرق سیم آیا که کنید بررسی 
خیر.یا 

درمان

آبی

وصل مانیتور پشت در درستی به ویدئویی سیگنال کابل آیا که کنید بررسی 
است.شده 

کنید.بررسی را برق کلید 

ترعایت  مقررا

217186

60950-1

ت  ی) / DP HDMIحال (اختیار

یابیعیب 


