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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 یا اصالحا
ت  ی ویرایش در تغییراتی چنین باشد. داشته وجود تغییرا هنما این جدید ها ت و اسناد یا را هد گنجانده تکمیلی انتشارا شرکت این شد. خوا

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

ت  ی مورد در ویژه نکا ها LCDنمایشگر

ی اطالعاتی  شماآسایش و ایمنی برا

کنیدتمیز را خود مانیتور 

دستگاهقطع اتصال/

•

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

III

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

ی ایسر مانیتور  • ی نمایش برا ی و تصویر ت تصویر استشده گرفته نظر در اطالعا

ی را سند این بخوانید. دقت با را ها دستورالعمل این  ت برا ی مراجعا دارید.نگه بعد

ی دستگاه از آمده دست به  الکترونیکیها

ی  ها است.روشن همیشه پیکسل یک یا رفته دست از پیکسل یک مانند کمتر یا درصد  0.01لکه

هیت دلیل به  • س است ممکن  ،LCDصفحه ما ی تصویر همان که زمانی تصویر، تعویض از پ شود، می داده نمایش ها ساعت برا

س یک  ت این در بماند. باقی قبلی صفحه از تصویر پ ش یا تصویر تغییر با حال ی پاور کلید کردن خامو نمایش صفحه ساعت، چند برا

شود.می بازیابی آرامی به 

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

ش از قبل کامپیوتر هم و  LCDمانیتور هم که شوید مطمئن  • بودنخامو

ها تمام  کنید.دنبال را محصول رو ها دستورالعمل و هشدار

ی  پ الگو شمااستفاده مورد دسکتا

برق.سیم کردن جدا یا کابل هر اتصال 

ی همه کردن جدا با دارد، برق منبع چندین سیستم اگر  ها کنید.جدا سیستم از را برق تغذیه، منبع از برق سیم

ی  LCDصفحه  • ی پیکسل بیشتر یا  %99.99دارا شودشامل است ممکن است. موثر ها

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

ی دستورالعمل  ،LCDمانیتور از برق قطع و اتصال هنگام  کنید:رعایت را زیر ها

هیت دلیل به  • ش را پاور سوئیچ بزند. سوسو اولیه استفاده طول در است ممکن صفحه فلورسنت، نور ما روشن دوباره و کرده خامو

شود.می ناپدید زدن سوسو که شوید مطمئن تا کنید 

ب، برق پریز به برق سیم اتصال از قبل  • است.متصل خود پایه به مانیتور که شوید مطمئن متناو

هموار کمی روشنایی میزان به بسته است ممکن  • ی نا کنیدپیدا نمایش صفحه رو



•

•

•

•

•
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•

•

ها هشدار

ش  ایمندادن گو

دسترسی

برقاز استفاده با 

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

ی یا نزدیکی در نباید هرگز را محصول این  اینکه مگر داد قرار داخلی نصب یک در یا حرارتی رجیستر یا رادیاتور باال
شود.ارائه مناسب تهویه 

ی  • ی برا ی به آسیب از جلوگیر ی و داخلی اجزا ی، نشت از جلوگیر ی را محصول باتر هید.قرار لرزان سطح رو ند

ت در  استآن کل که شوید مطمئن محصول، این با کشی سیم از استفاده صور

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

ی را  نریزید.محصول داخل یا رو

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

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

ی را محصول این  • ی، رو هید. قرار ناپایدار میز یا پایه گار ی آسیب است ممکن بیفتد، محصول اگر ند ببیند.جد

ی که برقی نوع از باید محصول این  ی عالمت برچسب رو موجود برق نوع از اگر کند. کار است شده مشخص گذار
ت خود محلی برق شرکت یا فروشنده با نیستید، مطمئن  کنید.مشور

هانه و ها شکاف  ی هایی د ی تهویه برا ی برابر در آن از محافظت و محصول اعتماد قابل عملکرد از اطمینان برا گرما
محصول دادن قرار با نباید هرگز شوند. پوشانده یا مسدود نباید منافذ این است. شده گرفته نظر در حد از بیش 
ی  ش مبل، تخت، رو هانه مشابه، سطوح سایر یا فر کرد.مسدود را ها د

هید اجازه  • ی ند ی چیز هید قرار جایی در را محصول این بماند. برق سیم رو ی افراد که ند روند.می راه ناف بند رو

ی محیط در آن از هرگز  • ش، ورزشی، ها نکنیداستفاده لرزشی محیط هر یا ورز
ی دستگاه دیدن آسیب یا غیرمنتظره جریان شدن کوتاه باعث احتماال که  شود.می داخلی ها

هید افزایش را صدا تدریج به  بشنوید.اعوجاج بدون و راحت و واضح را آن بتوانید تا د

ب نزدیکی در محصول این از  • نکنید.استفاده آ

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 
ت  ت از برق قطع به نیاز که هنگامی باشد. نزدیک تجهیزا 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

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



•

•

•

•

•
•

v

•

•

برق سیم مجموعه تعویض به نیاز اگر کنید. استفاده شده ارائه تغذیه منبع سیم مجموعه با فقط محصول از 
ت جدید برق سیم که شوید مطمئن دارید،  ی جداشدنی، نوع میکند: برآورده را زیر الزاما هینامه دارا  ،CSAگوا
UL/ نوعSPT-2،  ی ت،  A 7 125رتبه حداقل دارا ت)  15)متر  4.5آن، معادل یا  VDEتایید ول طول.حداکثر فو

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

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

ت آمپر درجه  که شوید مطمئن همچنین کند. نمی تجاوز داخلی سیم آمپر درجه از پسوند سیم به متصل تجهیزا
نکند.تجاوز فیوز درجه از اند شده وصل برق پریز به که محصوالتی تمام امتیاز مجموع 

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

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

ب یا باران معرض در محصول  گرفتقرار آ
س یا افتاده محصول  استدیده آسیب کی

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

که شوید مطمئن برق، سیم دوشاخه کردن وارد از قبل گیرد. می قرار زمین به متصل برق پریز در فقط دوشاخه 
هید. قرار زمینی غیر برق پریز در را دوشاخه است. شده زمین درستی به برق پریز  ی ند ت برا برقکار با بیشتر جزئیا
بگیرید.تماس خود 

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

شدریخته محصول داخل مایع 

ی حد از بیش آن کردن وصل با را برق پریز یا نوار پریز،  • نکنیدبارگذار
ی  ی درجه  %80از نباید سیستم کلی بار ها دستگاه از بسیار ب مدار بند ی از اگر کند. تجاوز انشعا ها برق نوار
ی امتیاز درصد  80از نباید بار شود، می استفاده  کند.تجاوز تغذیه نوار ورود

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

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

ت  محصولخدما



ت  اضافیایمنی اطالعا

ت  ت بازیافت اطالعا ی تجهیزا تفناور اطالعا

هایی از دسته آن فقط توجه:  ی توسط که کنید تنظیم را کنترل ها شدهاند، داده پوشش عملیاتی دستورالعمل
ها سایر نادرست تنظیم زیرا  یک توسط گسترده کار به نیاز اغلب و شود آسیب به منجر است ممکن کنترل

ب تکنسین  ی مجر ی شرایط به محصول بازگرداندن برا دارد.عاد

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 بالقوه جو
ی  ش را خود نقلیه وسیله موتور شود می توصیه شما به معموالً که است مناطقی شامل انفجار چنین در جرقه کنید. خامو
ی آتش یا انفجار باعث تواند می مناطقی  در بنزین پمپ نزدیک را دستگاه شود. مرگ حتی یا بدنی آسیب به منجر که شود سوز
ی ایستگاه  ت ها ش خدما ت از استفاده در محدودیت رعایت کنید. خامو ی در رادیویی تجهیزا ها و ذخیره مناطق سوخت، انبار
ی کارخانه توزیع؛  ت که جایی یا شیمیایی؛ ها است.انجام حال در انفجار عملیا

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

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

ت دیگر از  مامحصوال

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

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 اثرا
ت زیستمحیطی  کنیم.ارائه و شناسایی خود محصوال

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

ی  ت برا ب این به لطفاً بازیافت، هنگام در کمک و بیشتر اطالعا بروید:سایت و
Sustainability/public/group.com/www.acer-http://

.com  ی ت برا  .groupacer-wwwاز مزایا و ها ویژگی مورد در بیشتر اطالعا

ما

ی محیط  یبالقوه ها انفجار



ی  یدار میا

ی دستورالعمل  دفعها

یسی ال پیکسل بیانیه  د
ی تکنیک با  LCDواحد  شود.می تولید باال دقت با ساخت ها

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

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

ت  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



شماراحتی منطقه کردن پیدا 

سفتییا سفتی 

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

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

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

س است ممکن رایانه کاربران  ت طوالنی استفاده از پ کنند.شکایت سردرد و چشم خستگی از مد

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

س کاربران همچنین  ت از پ ی دوره دارند. قرار فیزیکی آسیب معرض در کامپیوتر مقابل در کار طوالنی ساعا طوالنی ها
ت نامناسب، بدنی وضعیت کار،  ی عادا ی، نامناسب شرایط استرس، بد، کار به عوامل سایر و شخصی سالمت کار

ی میزان  هند.می افزایش را فیزیکی آسیب خطر زیاد د

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

ی  ضعفیا سرد

ی ثابت وضعیت یک در زیاد ماندن از  کنیدخوددار
ی عقب به شدن خم یا و/جلو به شدن خم از  کنیدخوددار

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

حساسیتیا درد درد، 

ب حالت  س دقیقه  15ظرف را نمایشگر خوا کنید.فعال کاربر فعالیت عدم از پ
ت  س دقیقه  30ظرف را رایانه  Sleepحال کنید.فعال کاربر فعالیت عدم از پ

ضربانیا تورم درد، 

viii

•
•

•

ش احساس یا حسی، بی  • گزگزیا سوز

•

•

•
•

•
•

ت  ت و نکا ی اطالعا راحتاستفاده برا



ix

•

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

•

•

•

•

•

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

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

دارید.نگه تمیز را خود نمایش صفحه  •

نمایشگردید زاویه تغییر  •
•

ی سطح در را خود سر  • ی لبه به نسبت باالتر هیدقرار نمایشگر باال د

•

•

خودبینایی از مراقبت 

ت ایجاد  ی عادا بکار خو

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

هید.استراحت خود چشمان به مکرراً  د

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

ی دوره  زمانیها

دادننمایش 

وظیفهچراغ از استفاده با 

هید.انجام کششی تمرین چند  • د

ی لبه از که مقوا تکه یک مانند نمایشگر، گیره یک از استفاده با  استشده کشیده نمایشگر باالیی جلو

ی امکان حد تا  • س تازه هوا بکشید.نف

ی  ی تا را نمایشگر کنتراست یا و/روشنایی گرافیک، وضوح و متن خوانایی افزایش برا کنید.تنظیم راحت حد

ی تمرکز و مانیتور از کردن نگاه دور با  ی نقطه رو ی استراحت خود چشمان به دور، ا هید.منظم ها بد

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

هش فیلتر از استفاده با  کنندهخیره تابش کا

نشود.خشک چشمانتان تا بزنید پلک مرتب 

ب و کننده خیره تابش بردن بین از  وسیله:به بازتا

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

هاچشم 

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

هستند.پایین به رو ها چشم کنید، می نگاه نمایشگر وسط به وقتی 



یبسته کردن باز  بند

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

ی) (اختیار

1در 

ی) (اختیار ی) (اختیار

ی   هنما سریعشروع را

DPکابل   HDMIکابل  

LCDمانیتور   ACبرق سیم  

USBکابل  



پایهبرداشتن کردن /پیوست 

1.

ت در توجه:  ی، کیت با نصب صور پیچ با  100mm) x (100mm VESAنصب کیت از شود می توصیه دیوار
(L) 10 x M4  ی متر میلی ی خود مانیتور کردن ثابت برا کنید.استفاده دیوار رو

ی پایین به رو احتیاط با را مانیتور  هید قرار ثابت سطح یک رو ی پارچه یک از  --د ی برا خراشیدن از جلوگیر
کنید.استفاده صفحه 

ی پایه که کنید حاصل اطمینان  ی رو محکم مانیتور پایه بازو
است.شده پیچ 

ی بسته از را مانیتور و مانیتور پایه نکته:  کنید.جدا آن بند

2.
ی  کنید.وصل پایه به را مانیتور پایه بازو

EN-2



•

ی خمیدگی درجه  25توان می نقطه باالترین در فقط  داد.ارائه ارتفاع زاویه برا

شیب

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

س  ی قسمت دادن فشار از پ کنید.تنظیم را مانیتور ارتفاع توانید می مانیتور، باال

ی بهینه منظور به  کنید.تنظیم را مانیتور شیب ارتفاع / توانید می دید، موقعیت بهترین ساز

•

3در 

ارتفاعتنظیم 

-5

1

2

نمایشصفحه موقعیت تنظیم 

O O

مترمیلی  115



•

ی را مانیتور توانید می داخلی، پایه با  بچرخانید.دید زاویه ترین راحت برا

س و ببرید باالیی موقعیت به را آن نمایشگر، چرخاندن از قبل  برگردانید. عقب به درجه حداکثر تا را آن سپ
ی مانیتور تا بچرخانید  شود.متوقف درجه  90رو

• چرخشی

4در 

Pivotمانیتور 

O

O

O O

O

PP



ت  ایمنیاحتیاطی اقداما

مانیتورکردن تمیز 

برقسیم اتصال 

ی مانیتور این   ت  AC 100/120ولتاژ ناحیه در کار امکان که است جهانی تغذیه منبع یک دارا ت  220/240ولتاژ یا ول  ACول
هم را  ی کند. می فرا نیست.کاربر تنظیم به نیاز

ی   ی برا ت  220/240در که واحد ت از (خارج  ACول شود:می استفاده متحده) ایاال

ی به را  ACبرق سیم سر یک   کنیدوصل را دیگر سر و کنید وصل  ACورود

مورد.

کنید.استفاده  V 250 A، 10ولتاژ با دوشاخه و -F H05VVسیم از متشکل ناف بند مجموعه یک از 

پایه.

ببرق پریز به  متناو

5در 

ی   ی برا ت  120در که واحد کند:می استفاده  ACول

ی نیاز مورد صحیح نوع از کنید می استفاده که برقی سیم که شوید مطمئن تا کنید بررسی ابتدا   شما منطقه برا
باشد.

ی دستورالعمل مانیتور، کردن تمیز هنگام لطفاً  کنید.دنبال دقت به را زیر ها

کنید.استفاده  V 125 A/10دوشاخه و  SVTسیم نوع  Cord، Listed ULناف بند مجموعه از 

هید.قرار غبار و گرد یا حد از بیش رطوبت باران، معرض در را مانیتور   ند

بکشید.برق از را مانیتور کردن تمیز از قبل همیشه  

ی   ی برا ی از را مانیتور مانیتور، دیدن آسیب از جلوگیر نکنیدبلند آن رو

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

ی   ها هید قرار مکانی در را مانیتور همیشه نپوشانید. را نمایشگر منافذ یا تهویه شیار باشد.داشته وجود کافی تهویه که د

کنید.پاک را ها کناره و جلو کابینت و صفحه آرامی به تا کنید استفاده نرم پارچه یک از  

س در مانیتور دادن قرار از   ی است ممکن نور منابع سایر یا خورشید نور که جایی یا روشن زمینه پ س نمایشگر صفحه رو شود، منعک
ی  هید.قرار چشم سطح زیر درست را مانیتور کنید. خوددار د

ی مستقیماً را مایعی هیچ هرگز   نریزیدیا نمایش صفحه رو

کنید.رفتار احتیاط با مانیتور حمل هنگام  

ی سنگین جسم هر یا مانیتور دادن قرار از   ی دیگر ی برق سیم رو نرسد.آسیب کابل به تا کنید خوددار

ی الکلی یا آمونیاکی کننده پاک گونه هیچ از لطفاً   س یا صفحه رو نکنید.استفاده  LCDکی

ش یا ضربه کردن وارد از   ی نمایش صفحه به خرا است.شکننده نمایش صفحه زیرا کنید، خوددار



DDC

تدر جویی صرفه  قدر

ت  ی ذخیره حال کهرباییانرژ

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

EN-6

آبی

ی میکند، پشتیبانی نیز  DDCپروتکل از شما سیستم اگر  و وصل شما سیستم با میتواند مانیتور نصب، سهولت برا
سیستم خودکار طور به مانیتور آن طریق از که است ارتباطی پروتکل یک  Channel) Data (Display DDCکند. پخش 
ی قابلیت مورد در را میزبان  ی وضوح مثال، عنوان به خود، ها ی زمان و شده پشتیبانی ها کند. می مطلع مربوطه بند
کند.می پشتیبانی  DDC2Bاستاندارد از مانیتور 

بر

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

دولتLEDچراغ 



کانکتورپین تخصیص 

9.

16.

1.

17.

GND

2.

پین

SDA

پین

 1(n)خط 

-TMDS2داده 

معنی

5.

شرح

PowerDP 

6.

13.

ی فقط  * ی مدل برا خاصها

14.
ی  1پیکربند

پین* 19رنگی نمایش سیگنال کابل 

Data0+TMDS 

بررسی

9.

(n)Lane0 

(n)AUX_CH 

1.

Data0-TMDS 

SCL

(p)Lane0 

GND

ShieldData2 TMDS 

19.

4.

20.
Power_ReturnDP 

5.

12.

داغدوشاخه تشخیص 

13.

 3(n)خط 

ی داده  -TMDS1ها

TMDSساعت 

8.

GND

EN-7

پین

ShieldData0 TMDS 

دستگاه)در  NC)شده رزرو 

شرح

 1(p)خط 

Data2+TMDS 

18.

3.

19.
داغدوشاخه تشخیص 

4.

11.

ولت 5+برق 

12.

GND

ShieldData1 TMDS 

TMDSساعت سپر 

7.

 3(n)خط 

10.

8.

15.

پین

16.

معنی

17.

2.

18.
(p)AUX_CH 

3.

10.

/CECDDCزمین 

11.

 2(p)خط 

Data1+TMDS 

Clock+TMDS 

6.

GND

* Lane3(p) 

ی فقط  ی مدل برا خاصها

7.

14.

پین* 20رنگی نمایش سیگنال کابل 

15.
ی  2پیکربند



ی زمان جدول  استانداردبند
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17

هرتز 66.66

هرتز 56
400x 720 VESA 

900x 1440 WXGA+ 

5

7

هرتز 60

3
2 

وضوح

720x 1280 VESA 

864x 1152 VESA 

1080x 1920 UXGA 

480x 640 VGA 

هرتز 60

15

هرتز 60

1080x 1920 UXGA 

حالت

768x 1024 XGA 

1

14
هرتز 85

11

1080x 1920 UXGA 

600x 800 SVGA 
هرتز 60

800x 1280 WXGA 

480x 640 MAC 
هرتز 70

هرتز 75

ی طور به نمایشگر این  DisplayPortتوجه:  ی از عمد -Sync Adaptive-Sync/Gبا سازگار پشتیبانی فناور
ی این کند. می پشتیبانی  هد می اجازه -Sync Adaptive (DP)از شده پشتیبانی گرافیکی منبع به فناور به تا د
ت  ی تازه نرخ پویا صور ی فریم نرخ اساس بر را نمایشگر ساز و ببرد بین از را لکنت تا کند تنظیم معمولی محتوا
هد.افزایش را کم تاخیر با نمایش  د

6

هیدتذکر  د

هرتز 60

هرتز 144

هرتز 60

هرتز 60

1024x 1280 SXGA 

هرتز 70
768x 1024 XGA 

1080x 1920 UXGA 

4

هرتز 60

13
12 

16

10
9 
8 

600x 800 SVGA 

1050x 1680 WSXGA+ 

هرتز 60

هرتز 120



ت  کنید.نظار

ی)شارژ عملکرد  (اختیار

ی  مراحلکنید: دنبال را زیر مراحل لطفاً خود، میزبان سیستم در مانیتور نصب برا

ی کابل  .3 کنید.وصل نزدیک برق پریز به را خود مانیتور و کامپیوتر برق ها

کنید.وصل کامپیوتر به را  DPکابل ب 
هیدقرار مانیتور پشت در برق درگاه در را مانیتور برق کابل  .2 د
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ی مدل (فقط کنید وصل را  DPکابل  1-2 ی) (DPورود (اختیار
ش دو هر رایانه و مانیتور که شوید مطمئن آ.  هستند.خامو

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

OFF ON/charge USB off Power-4.  ی را ب -USB off Powerکردن غیرفعال فعال/برا کنیدانتخا

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

ی بر اکوالیزر همچنین و صدا کنترل تنظیم توجه:  ت رو ی تنظیما ی موقعیت از غیر دیگر ممکن مرکز
ش-/افزایش باعث است  گو
صدا.فشار سطح نتیجه در و هدفون خروجی ولتاژ 

کنید.وصل کامپیوتر به را  HDMIکابل ب 

HDMI
HDMI

ی اختیار

ت قدر

یراه و نصب  انداز

DP

2HDMI 1 HDMI DP



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

ت کهربایی  ی مصرف در جویی صرفه کار/ به آماده حال هد.می نشان را انرژ د

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

3

شرح

پاورنشانگر دکمه/ ش روشن/را مانیتور  هنده نشان آبی کند. می خامو 1است.بودن روشن د

/OKNaviدکمه 

خیر

4

مورد

ی  ی منابع دادن تغییر برا هید.فشار ورود د

ی کلید  دکمه ،1 2فور

ی  ی کردن فعال برا هید، فشار  OSDمنو س د کلید یک عنوان به آن از سپ
ی جهت  کنید.استفاده نظر مورد عملکرد کردن برجسته برا

یدکمه  ورود

ی کنترل  پایهها

IN-10

ی کنترل  کاربرها

4

2

1

1

3



ت تنظیم  OSDتنظیما

ی، صفحه هر از  هید فشار عملکرد تها کنترل تا د ب را کاربر توسط تعریفشده نمایه و شود باز حال (لطفاً کنید انتخا ی  ت برا کنید).مراجعه  OSDبخش به بیشتر اطالعا

اصلیصفحه 

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

ت  ش یا روشن را ها حال کنیدخامو

EN-11

ی دکمه فرض پیش عملکرد  ی  Assignment Key Hotتابع از میتوانید هستند.  Brightnessو  VRB 2و  1ها برا
ها این تنظیم  ی بر دکمه ی رو ها کنید.استفاده خود دلخواه عملکرد

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

روشنایی .2
VRB1. 

ی .3 ورود
منو .4



ب را روشنایی تنظیم /OK Naviدکمه از استفاده با و کنید باز را روشنایی کنترل روشنایی تنظیم  وقتی کنید. انتخا

هید فشار را /OK Naviدکمه شد، تمام کارتان  شوید.خارج تا د

ت /OK Naviدکمه از استفاده با و کنید باز را  VRBکنترل  ب را  VRBتنظیما کنید.انتخا

ب  ی انتخا ی کنترل ورود ی منبع یک و کنید باز را ورود ب را موجود ورود دکمه شد، تمام کارتان وقتی کنید. انتخا

OK Navi/ هید فشار را برگردید.عقب به سطح یک تا د

EN-12

هید فشار را /OK Naviدکمه شد، تمام کارتان وقتی  برگردید.عقب به سطح یک تا د

ش یا روشن  ی (مدل  VRBکردن خامو انتخابی)ها



تابعصفحه 

هید فشار را  MENUکلید  .1 هر  OSDتا د شود.ظا

هد می افزایش را نمایشگر تیره رنگ سطوح دامنه این سیاه: تقویت  .7 هی  –د هد سیاه کمتر سیا هر شد. خوا
است.بیشتر افزایش باشد، باالتر سطح چه 

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

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

تصویرتنظیم 

کنید.تنظیم  100تا  0از را روشنایی روشنایی:  .4
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ی  سطحیک به بازگشت برا

کنید.فیلتر را آبی نور  - ،٪80 ،٪70 ،٪60 ،٪50مختلف آبی نور نمایش نسبت تنظیم با آبی: نور  .6

ی /OK Naviدکمه از  .3 ی تنظیم برا ها کنید.استفاده کشویی ترازو

ی  ب برا هید می که را تنظیماتی و کنید باز را عملکرد صفحه منو، عملکرد یک انتخا  OKدکمه از استفاده با خوا
Navi/ دکمه شد، تمام کارتان وقتی کنید. تنظیمOK Navi/ هیدفشار را یا د

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

ب  OSDاز را /Picture OK، Naviدکمه از استفاده با  .2 س کنید. انتخا هید می که تنظیماتی به سپ کنید تنظیم خوا
بروید.

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



ی باشد، «خودکار»  HDRاگر  .2 ها ی آبی، نور کنتراست، گاما،  ،ACM)خاصی پارامتر تقویت رنگ، دما
ی، مقیاس حالت سیاه،  -6خاکستر

HDR HDR: 9.  ش، را ش را  HDR-400یا خودکار خامو ش فرض پیش کنید. خامو ب است. خامو انتخا
ش و شناسایی خودکار طور به را  HDRسیگنال تا کند می فعال را عملکرد این خودکار  کند.پرداز

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

ی خودکار طور به  Modesباشد،  Auto" HDR"اگر  .1توجه:  شود.می تنظیم  "HDR"رو

Saturate axis 6-Hue، axis  وVRB)  ی شوند.می غیرفعال و خاکستر

ب  OSDاز را رنگ /OK، Naviدکمه از استفاده با  .2 س کنید. انتخا هید می که تنظیماتی به سپ کنید تنظیم خوا
بروید.

ی  .10 شبیه اصلی منبع پیکسلی تراکم افزایش با را باال وضوح با تصاویر تواند می  Sharpness Superفناور
ی  کند.تر واضح و تر واضح را تصاویر تواند می کند. ساز
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ACM ACM: 8.  ش یا روشن را ش فرض پیش کنید. خامو است.خامو

رنگتنظیم 



ت  .6 ت ها: حال ب را خود دلخواه حال کنید.انتخا

ی /OK Naviدکمه از  .3 ب برا ت انتخا کنید.استفاده تنظیما

ت  .8 ی: مقیاس حال ت خاکستر ی مقیاس حال ش یا روشن را خاکستر کنید.خامو

صداتنظیم 

ت  .4 هد می را امکان این شما به گاما حال فرضپیش مقدار کنید. تنظیم را روشنایی تن که د

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

ش یا روشن گرفتن: نادیده  .5 ب را خامو کنید.انتخا
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ی اگر  .1توجه:  ی خودکار طور به ها حالت باشد،  "HDR"رنگ فضا تنظیم  "HDR"رو
شود.می 

ی /OK Naviدکمه از  .3 کنید.استفاده کشویی مقیاس هر تنظیم برا

ی اگر  .2 ت نباشد،  "HDR"رنگ فضا ی ها حال شود.می تنظیم "استاندارد" رو

Volume: 4.  کند.می تنظیم را صدا میزان

ی  .7 ب را -Rec HDR، EBU، DCI، C، SMPTEاستاندارد، توانید می رنگ: فضا 709کنید. انتخا

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

sRGBیا 

ب  OSDاز را /Audio OK، Naviدکمه از استفاده با  .2 س کنید. انتخا هید می که تنظیماتی به سپ کنید تنظیم خوا
بروید.

ی استاندارد (مقدار است  2.2 ویندوز).برا

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

ی  .5 ی، گرم، سرد، توانید می است. گرم فرض پیش رنگ: دما ب را کاربر یا نور آبی عاد کنید.انتخا

اشباع



یتنظیم  باز

بر.

•

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

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

Num: Rate Refresh 6.  ی تازه نرخ ی را پانل فعلی ساز هد.می نمایش صفحه رو د

•

EN-16

ت سه از یکی  ب) شدید (الف) شامل: تنظیما ی ( ش(ج) عاد خامو

ی تازه نرخ حداکثر به  VRBویژگی  ی دارد. بستگی مانیتور ساز هایی برا  144حداکثر که نمایشگر
ی تازه نرخ که است دسترس در زمانی  VRBکنند، می پشتیبانی را هرتز  ی ساز  120یا  85رو
باشد.شده تنظیم هرتز 

Sync: Adaptive-5.  ی استفرض پیش خیر. یا -Sync Adaptiveاز پشتیبانی کنترل برا

•

ب باشد، "روشن" -Sync Adaptiveاگر  .1توجه:  ی خودکار طور به  Drive Overانتخا  "Normal"رو
شود.می تنظیم 

ی یا شدید  VRBوقتی  • ش خودکار طور به -Sync Adaptiveاست، عاد شود.می خامو

ی را  Drive Overتواند می کاربر باشد، -OFF" Sync Adaptive"اگر  .2 کندتنظیم آن رو

VRB  ی.نماد و پیام هدف، نقطه نشانواره، گذارد: می تأثیر زیر موارد روشنایی بر ورود

ب  OSDاز را /Gaming OK، Naviدکمه از استفاده با  .2 س کنید. انتخا هید می که تنظیماتی به سپ خوا
بروید.کنید تنظیم 

VRB: 7.  وقتیVRB  ی یا افراطی ی و واضحتر پویا تصویر  VRBاست، عاد هد. ارائه واضحتر فرض پیش مید
ش  است.خامو

ی /OK Naviدکمه از  .3 کنید.استفاده کشویی مقیاس هر تنظیم برا

VRB  ت از ت و /PBP PIPحال ی (مدل کند. نمی پشتیبانی  HDRحال انتخابی)ها



Latency: Low Ultra-8.  ی ش زمان به بخشیدن سرعت برا ب را روشن نمایشگر، تعویض فرآیند پرداز کنید.انتخا

ی /OK Naviدکمه از  .3 کنید.استفاده کشویی مقیاس هر تنظیم برا

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

Lock: OSD 7.  عملکرد ازLock OSD  ی ی برا ی شود. می استفاده  OSDدکمه تصادفی دادن فشار از جلوگیر پیام حذف برا
Lock، OSD  دکمهOK Navi/ ت به مداوم طور به را  Lock OSDپیام اگر شود. ناپدید پیام تا دارید نگه و داده فشار ثانیه  3مد
خیر.یا است کرده گیر /OK Naviدکمه آیا که کنید بررسی لطفاً ماند، باقی 

ی و روشن خودکار طور به کم بسیار تاخیر باشد، "روشن" -Sync Adaptiveاگر  .1توجه:  خاکستر
شود.می 

ی زبان زبان:  .4 کنید.تنظیم را  OSDمنو

ب  OSDاز را /OSD OK، Naviدکمه از استفاده با  .2 س کنید. انتخا برویدمسیر به سپ
هید می که تنظیمی  کنیدتنظیم خوا

OSDتنظیم 
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هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د

Timeout: OSD 5.  ش از قبل را تأخیر ی کردن خامو کنید.تنظیم  OSDمنو

ی وضوح در کم بسیار تأخیر  .2 شودنمی پشتیبانی  x 800از کمتر ها
600.

ت از استفاده هنگام شفافیت:  .6 ی، حال ب را شفافیت باز ش)،  ٪0تواند می شفافیت کنید. انتخا یا  ،٪20 ،٪40 ٪60(خامو
باشد. 80٪



ی:  .4 ی منبع یک از را منبع ورود ب موجود ورود کنید.انتخا

سیستمتنظیم 

Assignment: Key Hot 7.  1عملکرد Key Hot  2یا Key Hot  ب را کنید.انتخا

ی /OK Naviدکمه از  .3 ب برا ت انتخا کنید.استفاده تنظیما

ی  است.شده تنظیم  DP1.4رو

ب  OSDاز را /System OK، Naviدکمه از استفاده با  .2 س کنید. انتخا هید می که تنظیماتی به سپ کنید تنظیم خوا
بروید.

Format: DP 6.  فرمت توانید میDP  ب را خود استفاده مورد استفرض پیش کنید. انتخا

هید فشار را  MENUکلید  .1 شود.باز  OSDتا د
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ی منابع خودکار طور به خودکار: منبع  .5 کند.می جستجو را موجود ورود

ت  .8 ب توانید می عریض: حال  Aspectها گزینه کنید. می استفاده نمایش صفحه جنبه کدام از که کنید انتخا
Full،  هستند. 1:1و



هید فشار را کلید عملکرد، صفحه هر از  .1 شود.باز  OSDتا د

هستند. Lowو  Normalها گزینه منبع 

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

ت  محصولاطالعا

Level: Black HDMI 10.  هی سطح توانید می ب  HDMIزیر در را سیا کنیدانتخا

کامپیوتر

19در 

ش  USBشارژ  .12 ی): خامو ش یا روشن (اختیار کنید.خامو

CI: DDC/9.  ت به هد می اجازه مانیتور تنظیما شوندتنظیم روشن افزار نرم طریق از تا د

Settings: All Reset 2.  ت همه ت به را تنظیما کنید.بازنشانی کارخانه تنظیما

ت  .11 کنید.فعال سرعت به را مانیتور سریع: شروع حال



است.شده وصل مانیتور پشت در درستی به 

مسائلو ها چالش فعلیوضعیت 

سبدون  عک

خیلی صدا سطح یا صدا، بدون 
استپایین 

ی) (اختیار

LED ش خامو

LED  هدمی نمایش را کهربایی رنگ د

به را کنتراست و روشنایی  ،OSDاز استفاده با  حل راه 

ت یا کنید تنظیم حداکثر  بازنشانی را فرض پیش تنظیما
روشن LEDکنید.

ی مدل (فقط  صوتی)ورود

20در 

ی خود  LCDمانیتور ارسال از قبل  مشکل توانید می آیا ببینید تا کنید بررسی را زیر یابی عیب لیست لطفاً تعمیر، برا
هید.تشخیص خود را  د

یا است روشن کامپیوتر سیستم برق آیا که کنید بررسی  
خیر.

برق سیم آیا که کنید بررسی  کنید. بررسی را برق کلید  

AC  خیر.یا است شده وصل مانیتور به درستی به

است.متصل میزبان کامپیوتر با صدا کابل کنید بررسی  

خیریا دارد وجود ویدیویی سیگنال کابل که کنید بررسی  

حداقل در میزبان کامپیوتر صدا تنظیم که کنید بررسی  
هید.افزایش را صدا سطح کنید سعی و است موقعیت  د

ی  یغیر صدا عاد

یابیعیب 

ت  /DP)HDMI(حال



Q352BX
Q352BX

2019سپتامبر  30

EN-21



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 هرگونه باید دستگاه این  (2)و نکند ایجاد 

است:اعالمیه این مسئول زیر محلی واردکننده کننده/تولید 

1500سوئیت 

ت  آمریکامتحده ایاال

4000-298-254تلفن: 

 95110CAخوزه، سن 

،333غربی کارلوس سن خیابان 

www.acer.com
س :  4147-298-254فک

یسی ال نمایش صفحه  د

مسئول:طرف نام 

تلفن:شماره 

آمریکاایسر شرکت 

254-298-4000

:SKUشماره 

تماس:شخص 

 Q352BXz، ~ a 0~9، = («x» xxxxxx 
 Z)~ Aیا 

ایسرنماینده 

 95110CAخوزه، سن 

Q352BX

ت  آمریکامتحده ایاال

مدل:شماره 

مسئول:طرف آدرس 

St.Carlos San West 333 

س:شماره  فک

محصول: -تولید 

1500سوئیت 

254-298-4147
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آمریکاایسر شرکت 

انطباقاعالمیه 
ت کمیسیون  فدرالارتباطا


