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ی دستورالعمل  مهمایمنی ها

ی الکلی یا آمونیاکی کننده پاک هیچ از لطفاً  • س یا صفحه رو ی سی ال کی نکنید.استفاده د
ی مستقیماً را مایعی هیچ هرگز  • س یا صفحه رو ی کی نریزید.یا نکنید اسپر

ت قدر

محل.

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

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

ی مصرف  هد.می نشان را انرژ د

ی مدل (فقط  DPکابل  2-2 ی) (DPورود (اختیار

ی دستورالعمل لطفا  بخوانید.دقت با را زیر ها

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

ی را حالل غیر تمیزکننده 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)گراد سانتی درجه  60تا  -20دما کنیدذخیره محدوده این از خارج را  LCDمانیتور کنید. نگهدار

ی کنید. وصل پایه به را پا پایه  .2 ی مدل (برا انتخابی)ها

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

2

پاور/دکمه 

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

کنید.وصل کامپیوتر به را  DPکابل ب 

ت در  .6 ی مایع  •است. دیده آسیب یا فرسوده کامپیوتر به مانیتور سیگنال کابل  •بگیرید: تماس مجاز تکنسین یک با و کرده جدا برق از را خود مانیتور فوراً زیر، شرایط از یک هر بروز صور رو
س یا مانیتور  •گیرد. می قرار باران معرض در مانیتور یا ریزد می  LCDنمایشگر  است.دیده آسیب  LCDکی

ش دو هر رایانه و مانیتور که شوید مطمئن آ.  هستند.خامو

ت  کنید.نظار

ی اختیار

ی کلید  دکمه ،1 2فور

1

ی  ی منابع دادن تغییر برا هید.فشار ورود د

برق.پریز 

ی بسته از را مانیتور  .1 کنید.خارج بند

ی آسیب قبال در مسئولیتی ایسر  • هد الکلی یا آمونیاک کننده پاک گونه هر از استفاده از ناشی ها داشت.نخوا

ت به را دیگر سر  کنید.وصل کامپیوتر پور

/OKNaviدکمه 

3

ی  .5 ش/ USBشارژ عملکرد کردن غیرفعال فعال/برا ش، خامو ش روشن/خامو ب را  USBشارژ خامو ی)کنید. انتخا (اختیار

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

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

ی  .1 ی شما مانیتور که شوید مطمئن  :LCDمانیتور نمایش صفحه کردن تمیز برا ی درجه دارا کند.کار شما دستگاه در موجود  ACبرق با تا است الکتریکی بند

ش دو هر رایانه و مانیتور که شوید مطمئن آ.  هستند.خامو

ی  فشار کاربر توسط شده تعریف میانبر کلید عملکرد کردن فعال برا
هید. د

یدکمه  ورود

هیدقرار مانیتور پشت در برق درگاه در را مانیتور برق کابل  .3 د

طبیعت

ش را  LCDمانیتور  • کنید.جدا را برق سیم و کرده خامو

نشانگر

ی  ی کردن فعال برا هید، فشار  OSDمنو س د به آن از سپ
ی جهتی کلید عنوان  نظر مورد عملکرد کردن برجسته برا

هید فشار را آن دوباره کنید. استفاده  وارد را انتخابی تا د
کنید.

شود.دائمی آسیب به منجر است ممکن 

ی مدل (فقط کنید وصل را  HDMIکابل  .2 2-1 (HDMIورود

4

وکنید وصل مانیتور پشت به را  HDMIکابل سر یک ب 

ی کابل  .4 کنیدوصل نزدیکی به را خود مانیتور و کامپیوتر برق ها

انگلیسی
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2HDMI 1 HDMI DP

DP

یگزینه هیچ  ا شرح

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

کنیدوصل پایه به را مانیتور 

ی کنترل  خارجیها

کامپیوتربه مانیتور اتصال 

HDMI
HDMI



ی دستگاه توجه:  جانبیها

تشرایط  عملیا

ی یادداشت  کاناداییکاربران برا

FCCاطالعیه 

اطالع:

اطالع:

احتیاط

کاناداییکاربران توجه: 

CEانطباق اعالمیه 

ت دفع  ت ضایعا ی خانه در کاربران توسط تجهیزا اروپااتحادیه در خصوصی ها

ی کابل توجه:  محافظها

هید.افزایش را گیرنده و دستگاه بین فاصله   د

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

هید جهت تغییر را گیرنده آنتن   هید.تغییر را آن مکان یا د د

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

ت  ی اطالعیه و مقررا ایمنیها

ت در مضر تداخل ایجاد  رادیویی.ارتباطا

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

ی (دستگاه جانبی وسایل فقط  ی/ها ها، ها، پایانه خروجی، ورود ی غیره) و چاپگر هینامه دارا ی محدودیت با مطابق گوا ت این به توانند می  Bکالس ها ت با عملکرد شوند. متصل تجهیزا تجهیزا
شود.تلویزیون و رادیو دریافت در تداخل به منجر است ممکن غیرمجاز جانبی 

ی ها محدودیت این  ت در مضر تداخل برابر در معقول حفاظت ایجاد برا ی دستگاه این اند. شده طراحی مسکونی تاسیسا س انرژ تابش تواند می و کند می استفاده کند، می تولید رادیویی فرکان
استممکن نشود، استفاده و نصب دستورالعمل مطابق اگر و کند 

ی با مطابق و شده تست دستگاه این  است. FCCقوانین  15قسمت با مطابق  Bکالس دیجیتال دستگاه محدودیتها

دارد.مطابقت کانادا  ICES-003با  Bکالس دیجیتال دستگاه این 

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

ش با که تلویزیون، یا رادیو دریافت در تداخل  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
هد. رخ خاص نصب یک در تداخلی که ندارد وجود تضمینی هیچ حال، این با  استمضر دستگاه این اگر ند

ت  ت کمیسیون توسط که را کاربر اختیار توانند می اند، نشده تأیید سازنده توسط صراحتاً که اصالحاتی یا تغییرا ی فدرال ارتباطا ببرد.بین از است، شده اعطا محصول این با کار برا

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

ت  ی گونه به آنها بازیافت از اطمینان و طبیعی منابع حفظ به دفع زمان در شما زباله تجهیزا ی کند. می کمک کند می محافظت زیست محیط و انسان سالمت از که ا برا
ت  ت توانید می که جایی مورد در بیشتر اطالعا ی را خود زباله تجهیزا ت خود، محلی شهر اداره با لطفاً بیاندازید، بازیافت برا ی زباله دفع خدما هی یا خانگی ها که فروشگا
ی را محصول  بگیرید.تماس اید کرده خریدار

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

دریافتی تداخل 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 

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

دارد.مطابقت کانادا  ICES-003با  Bکالس دیجیتال دستگاه این 

انگلیسی



DDC2BDDCCI / VESA 

کمبسیار تأخیر 

متر)سانتی  W 62)اینچ  24.5

DHW

 (V)(CR=10)درجه  (H) 178درجه  178

ی:  مترمیلی  302.616عمود

هادکمه سوئیچ/

ت تمامی  هستند.تغییر قابل قبلی اطالع بدون مشخصا

Play& Plug 

HDMI  ی مدل (فقط (HDMIورود

ت  سریعشروع حال

ی ورود

144 @ 1080 x 1920 هرتز

ت  محیطیزیست مالحظا

167 - 31 HDMI: هرتز کیلو

بیاس یو 

VRB

(D) 236.27 x (H) 512.84 ~ 397.84 x (W) 557.79  مترمیلی

ت  0.25 (معمولی)وا

سیاهتقویت 

کارکرد

 / OKNaviمنو / 

ی سی ال  TFTرنگی د

داردشدن: جدا قابل پا پایه 

وضوححداکثر 

HDMI  مشکیسطح

OSDقفل 

%80تا  %20عملیاتی: رطوبت 

ی تازه نرخ  شمارهساز

هرتز 350 مگا

ها بلندگو

یحالت  خاکستر

ی ورود

ت  0.45 (معمولی)وا

اندازه

CIDDC / 

شفافیت

میلیون 16.7
ینقطه ساعت  ا

درجه 90تا درجه  90-چرخش: 

ی- یهمگام سازگار ساز

ی سیگنال  یتصویر ورود

یسی ال پنل  د

ی  ی: دما گرادسانتی درجه  60تا  20-نگهدار

(ACM)حداکثر  :100000000 1

مترمیلی  543.744افقی: 

ی  رنگیفضا

هارنگ نمایش 

مترمیلی  115تا متر میلی  0ارتفاع: تنظیم 

عریضحالت 

ی  گرادسانتی درجه  40تا  0کارکرد: دما

TimeoutOSD 

درایواز بیش 

144 - 48 DP: هرتز

یرابط  ورود

پنلنوع 

هاحالت 

تضاد

ی کنترل  خارجیها

آبینور 

4 x 3.0 USB (ی (اختیار

س  Vفرکان

زبان

درجه 20تا  20-چرخش: 

صدابی 

پاسخزمان 

ت،  100-240 هرتز 50/60ول

144 - 56 HDMI: هرتز

روشنایی

ی  رنگدما

2 x W 2  ی مدل (فقط ی)صوتی) ورود (اختیار

ت  شحال خامو

خروج

رانندگیسیستم 

تضاد

ت  17.4 (معمولی)وا

پاوردکمه 

س  Hفرکان

نیرومنبع 

هدفنقطه 

جلد

ت  بحال خوا

گاما

هدهقابل زاویه  مشا

تهمه بازنشانی  تنظیما

DP  ی مدل (فقط ی) (DPورود (اختیار

PitchPixel 

روشنایی

ت  مکانیزممشخصا

ت  31 ی ساعت) (کیلووا ی مدل (برا (HDMIورود

داغکلید تخصیص 

هواپیمادر سوئیچینگ 

167 - 167 DP: هرتز کیلو

اشباعمحوره  6

نمایشصفحه اندازه حداکثر 

العادهفوق وضوح 

m2; cd/400 Native:  ت  :m2cd/400 HDR400حال

نیت) 200)برق مصرف 

تنمایش  اطالعا

یساالنه *مصرف  انرژ

2میانبر کلید 

HDMI  ی مدل (فقط ی) (HDMIورود (اختیار

آ

DPفرمت 

ی خوابید درجه  25توان می نقطه باالترین در (فقط درجه  25+تا درجه  5-شیب:  کرد)ارائه ارتفاع زاویه برا

(NW)وزن 

تدر  حال

دقیقه) ،Gتا  G)میلیثانیه  / (G 0.9تا  G)میلیثانیه  2

محوره 6رنگ 

HDR

DP  ی مدل (فقط (DPورود

ی کلید  1فور

ش USBشارژ  خامو

(V)متر میلی  x (H) 0.280متر میلی  0.283

ابعاد

خودمنبع 

ی بهره کالس  یور انرژ

(خالص)کیلوگرم  5.30

انگلیسی

ها  هنما ب در را خود  Acerمحصول به مربوط اسناد سایر و را بیابید. Acerپشتیبانی رسمی سایت و

ی *مصرف  شود.می محاسبه سال در روز  365روز، در ساعت  4معمولی برق مصرف از استفاده با ساالنه انرژ

ت مشخصا
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