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ลขิสทิธิ์
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. สงวนลขิสทิธิ์
เครือ่งหมายการคา้ทีร่ะบุในคู่มอืฉบับนี้เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ตามกฎหมายของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง

ค�ำประกำศสงวนสทิธิ์
ขอ้มูลในคู่มือเล่มนี้ไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิ์และเป็น
ทรัพยส์นิของ GIGABYTE
GIGABYTE สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูจ�าเพาะและคณุสมบตัติา่งๆ ในคูม่อื
เลม่นีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
หา้มท�าซ�้า ท�าส�าเนา แปล สง่ขอ้มลู หรอืเผยแพรส่ว่นหนึง่สว่นใดของคูม่อื
เลม่นีไ้มว่า่ในรปูแบบใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตลว่งหนา้
เป็นลายลายอกัษรจาก GIGABYTE
•  โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีอ้ยา่งถีถ่ว้นเพือ่ชว่ยในการใชง้านจอภาพนี้
•  ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องเราที:่ https://www.

gigabyte.com
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SAFETY INFORMATION
Regulatory Notices
United States of America, Federal Communications
Commission Statement

Supplier’s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: LCD monitor
Trade Name: GIGABYTE
Model Number: G27Q

Responsible Party – U.S. Contact Information: G.B.T. Inc.
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: https://www.gigabyte.com

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B,
Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment o and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•  Reorient or relocate the receiving antenna.
•  Increase the separation between the equipment and receiver.
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•  Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that
 to which the receiver is connected.
•  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise
emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications. This class
B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d’ Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003
du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic 
Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/
EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 
2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply 
with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & 
the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 
Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous 
substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The 
parts and components have been carefully selected to meet RoHS 
requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts 
to develop products that do not use internationally banned toxic 
chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic 
Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/ 
EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive.
The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and 
disposal of electric and electronic devices and their components. Under 
the Directive, used equipment must be marked, collected separately, 
and disposed of properly.
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WEEE Symbol Statement
The symbol shown below is on the product or on its
packaging, which indicates that this product must not be
disposed of with other waste. Instead, the device should be
taken to the waste collection centers for activation of the
treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste 
equipment for recycling, please contact your local government office, 
your household waste disposal service or where you purchased the
product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling
The symbol shown below is on the product or on its
packaging, which indicates that this product must not be
disposed of with other waste. Instead, the device should be
taken to the waste collection centers for activation of the
treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l’Union 
européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l’UE
suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE,
directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en
matière d’écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la
déclaration 2015/863.
La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes
européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden 
EURichtlinien:
EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.
Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der
entsprechenden Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.
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CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das 
seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 
2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 
2011/65/UE e a declaração 2015/863.
A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas 
europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes 
Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva 
de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva de Ecodiseño (2009/125/
EC), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU) y la Declaración 2015/863. 
El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas 
europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti
Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla
bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC,
Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863. La conformità con
tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati
applicabili.

Deklaracja zgodnosci UE Unii Europejskiej
Urzadzenie jest zgodne z nastepujacymi dyrektywami: Dyrektywa 
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa 
niskonapieciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa 
RoHS 2011/65/UE i dyrektywa2015/863.Niniejsze urzadzenie zostało 
poddane testom i stwierdzono jego zgodnosc z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shode
Toto zarízení splnuje požadavky Smernice o Elektromagnetické 
kompatibilite 2014/30/EU, Smernice o Nízkém napetí 2014/35/EU, Smernice 
ErP 2009/125/ES, Smernice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.
Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splnuje všechny základní 
požadavky smernic.
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China RoHS Compliance Statement
中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好

地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请

遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地

具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限
Environment-friendly Use Period

此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质

不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子

电气产品不会对环境造成严重 污染或对其人身、财产造

成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量 :

部件名称

有害物质

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr+6)

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚 
(PBDE)

印刷电路板及其电
子组件

× ○ ○ ○ ○ ○

液晶面板 × ○ ○ ○ ○ ○

外壳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

外部信号连接头及
线材

× ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ :   表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规

定的限量要求以下。

×:   表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 
26572 规定的限量要求。

HDMI HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing 
Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。
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限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances 
Marking

設備名稱：液晶顯示器，   型號 ( 型式 )：G27Q
Equipment name:                   Type designation (Type):

單元

Unit

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

鉛

Lead
(Pb)

汞 

Mercury
(Hg)

鎘

Cadmium 
(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium 

(Cr+6)

多溴聯苯  
Polybrominated
biphenyls (PBB)

多溴二苯醚  
Polybrominated
diphenylethers 

(PBDE)

塑料外框 ○ ○ ○ ○ ○ ○

後殼 ○ ○ ○ ○ ○ ○

液晶面板 － ○ ○ ○ ○ ○

電路板組件 － ○ ○ ○ ○ ○

底座 ○ ○ ○ ○ ○ ○

電源線 － ○ ○ ○ ○ ○

其他線材 － ○ ○ ○ ○ ○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百

分比含量基準值。

Note 1: 〝Exceeding 0.1 wt %〞and〝exceeding 0.01 wt %〞 indicate that the per-
centage content of the restricted substance exceeds the reference percentage 
value of presence condition .

備考 2.〝 ○ 〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: 〝○ 〞indicates that the percentage content of the restricted substance does 
not exceed the percentage of reference value of presence .

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: 〝－〞indicates that the restricted substance corresponds to the exemption
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ขอ้ควรระวงัดำ้นควำมปลอดภยั
อา่นขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัตอ่ไปนีอ้ยา่งทัว่ถงึกอ่นใชง้านจอภาพ
• ใชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิทีจั่ดใหม้าพรอ้มกบัจอภาพนีห้รอืทีไ่ดรั้บการ

แนะน�าโดยผูผ้ลติเทา่นัน้
• จัดเกบ็บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิของผลติภณัฑไ์วใ้นทีจั่ดเกบ็ทีเ่ด็กไม่

สามารถเขา้ถงึได ้
• กอ่นเชือ่มตอ่จอภาพเขา้กบัเตา้เสยีบปลั๊กไฟ ตรวจใหแ้น่ใจวา่อตัราแรง

ดนัไฟฟ้าของสายไฟท�างานเขา้กบัขอ้มลูจ�าเพาะทางไฟฟ้าในประเทศที่
คณุอาศยัอยูไ่ด ้

• จะตอ้งเชือ่มตอ่ปลั๊กสายไฟเขา้กบัเตา้เสยีบปลั๊กไฟทีเ่ดนิสายไฟและตอ่
สายดนิอยา่งเหมาะสม

• อยา่ใชม้อืเปียกสมัผัสปลั๊กไฟ มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าดดูไดง้า่ย
• จัดวางจอภาพบนต�าแหน่งทีม่ัน่คงและระบายอากาศไดด้ี
• อยา่วางจอภาพใกลก้บัแหลง่ก�าเนดิความรอ้นใดๆ เชน่ อปุกรณร์ะบาย

ความรอ้นทางไฟฟ้าหรอืแสงแดดโดยตรง
• รหูรอืชอ่งเปิดบนตวัจอภาพออกแบบมาส�าหรับการระบายอากาศ อยา่ให ้

มวีสัดปิุดทบัหรอืปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศเหลา่นัน้
• อยา่ใชง้านจอภาพใกลก้บัน�้า เครือ่งดืม่ หรอืของเหลวทกุชนดิ หากไม่

สามารถปฏบิตัติาม อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าดดูหรอืจอภาพเสยีหายได ้
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดปลั๊กออกจากจอภาพทกุครัง้กอ่นท�าความ

สะอาด
• เนือ่งจากพืน้ผวิหนา้จอของจอภาพเกดิรอยขดูขดีไดง้า่ย พงึหลกีเลีย่ง

อยา่ใหว้สัดแุข็งหรอืคมสมัผัสกบัพืน้ผวิหนา้จอ
• ใชผ้า้นุ่มชนดิไรเ้สน้ขนแทนการใชก้ระดาษทชิชเูพือ่เชด็ท�าความสะอาด

จอภาพ คณุสามารถใชน้�้ายาลา้งกระจกเพือ่ท�าความสะอาดจอภาพได ้
หากจ�าเป็น แตอ่ยา่ใชน้�้ายาชนดิฉีดพน่ลงบนหนา้จอของจอภาพ
โดยตรง

• ใหถ้อดปลั๊กไฟออก ถา้จะไมไ่ดใ้ชง้านจอภาพเป็นเวลานาน
• อยา่พยายามถอดแยก หรอืซอ่มแซมจอภาพดว้ยตวัเอง
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บทน�ำ
กำรแกะจำกกลอ่งบรรจภุณัฑ์
1. เปิดฝาปิดดา้นบนของกลอ่งบรรจภุณัฑ ์จากนัน้ดฉูลากระบวุธิกีารแกะ

ออกจากกลอ่งทีต่ดิมาบนฝาปิดกลอ่งดา้นใน
2. ตรวจใหแ้น่ใจวา่กลอ่งจัดวางแนวในต�าแหน่งทีถ่กูตอ้ง วางกลอ่งนอนลง

บนพืน้ผวิทีม่ัน่คงดว้ยความระวดัระวงั

UP

3. เปิดฝาปิดกลอ่งดา้นใน

4. จับยดึทีโ่ฟม EPS (ผา่นชอ่งเปิด) เพือ่ดงึจอภาพออกมาจากกลอ่งบรรจุ
ภณัฑ์

ช่องเปิด
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5. แกะชิ้นส่วนประกอบออกจากโฟม EPS

6. แกะโฟม EPS ส่วนบนอออก จากนั้นคุณสามารถถอดจอภาพออกมาจาก 
โฟม EPS ส่วนล่างได้
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รำยกำรชิน้สว่นในกลอ่งบรรจภุณัฑ์
รายการตอ่ไปนีใ้หม้าพรอ้มกบักลอ่งบรรจภุณัฑข์องคณุ ถา้ตรวจพบวา่
รายการใดขาดหายไป โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายในทอ้งถิน่ของคณุ

จอภาพ ฐานวางจอภาพ แท่นยืน 

สายไฟ สาย HDMI สาย USB

สาย DP อะแดปเตอร์

Multilingual Installation Guide
G27F

Read this manual carefully before you use this machine and keep it handy for future 
reference. For safe and correct use, be sure to read the Safety Precautions in the User’s 
Manual before using the machine.

คู่มือเริ่มต้นอย่างย่อ

Warranty Card

บัตรรับประกัน

หมำยเหต:ุ โปรดจัดเกบ็กลอ่งบรรจภุณัฑแ์ละวสัดบุรรจภุณัฑไ์วส้�าหรับการ
ขนสง่จอภาพในอนาคต
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

ภำพรวมของผลิตภัณฑ์
มุมมองด้ำนหน้ำ

LED การจ่ายไฟ
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

มุมมองด้ำนหลัง

1. พอร์ตอัปสตรีม USB
2. พอร์ต USB 3.0 (x2)
3. แจ็คเสียบ DC IN
4. พอร์ต HDMI (x2)

5. DisplayPort
6. แจ็คเสียบหูฟัง
7. ปุ่มควบคุม
8. ล็อก Kensington
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

เริ่มต้นกำรใช้งำน
กำรติดตั้งฐำนวำงจอภำพ
1. วางจอภาพไว้บนโฟม EPS ด้านล่างโดยคว่�าหน้าจอลง แล้วเอาโฟม 

EPS ด้านบนบนที่ยึดรองรับออก
2. จัดแนวฐานวางจอภาพเข้ากับหมุดน�าสองตัวใต้ขาตั้ง จากนั้นติดตั้งฐาน 

เข้ากับขาตั้ง

3. ยกจอภาพให้อยู่ในต�าแหน่งวางตั้งขึ้นและวางบนพื้นที่มั่นคง 
อาจปรับความสูงของจอภาพหลังจากรายการ 1 และรายการ 2 
ที่แสดงในรูปถูกถอดออก
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

กำรปรับมุมกำรมอง
หมำยเหตุ: จับยึดที่ฐานวางจอภาพเพื่อไม่ให้หน้าจอโค่นล้มในขณะที่คุณท
�าการปรับ

กำรปรับมุมเอียง
เอียงจอภาพไปข้างหน้าหรือข้างหลังไปยังมุมการมองที่ต้องการ (-5˚ ถึง 
20˚)

กำรปรับทิศทำงของหน้ำจอ
ยกหน้าจอขึ้นไปยังความสูงสูงสุด (130 มม.)

5°
20°
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

กำรติดตั้งตัวติดยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
ใช้เฉพาะชุดตัวติดยึดผนังขนาด 100 x 100 มม. ที่แนะน�าโดยผู้ผลิตเท่านั้น
1. วางจอภาพบนโฟม EPS โดยให้หน้าจอหันลงล่าง
2. ดันคลิปล็อกเข้าด้านในเพื่อถอดขาตั้งออกจากจอภาพ

3. ติดยึดตัวติดยึดผนังเข้ากับรูติดยึดที่ด้านหลังของจอภาพ จากนั้นใช้สกรู 
ยึดที่รองยึดเข้าต�าแหน่ง

100 mm

100 mm

หมำยเหตุ:  ส�าหรับการติดยึดจอภาพบนผนัง ให้ดูที่คู่มือการติดตั้งที่ให้ 
มาพร้อมกับชุดตัวติดยึดผนัง

         อาจติดตั้งหัวจอภาพบนผนัง ตัวติดยึดแบบหมุน หรือแบบอื่น ๆ จอภาพนี ้
รองรับรูติดยึดขนาด 100 มม. ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม VESA  
ในการติดตั้งโซลูชันบุคคลที่สามเข้ากับจอภาพ ต้องใช้สกรูขนาด φ4 มม.  
จ�านวน 4 ตัว ที่มีระยะห่าง 0.7 มม. และความยาว 10 มม. 
หากใช้สกรูที่ยาวกว่านี้ จอภาพอาจเสียหาย ตรวจสอบว่าตัวติดยึดที่จัดท�าโด
ยผู้ผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน VESA และสามารถรองรับตัวเครื่องของจอภาพ
ได้ โปรดใช้สายไฟและสายวิดีโอที่ให้มากับจอภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิ
ภาพสูงสุด
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

กำรเชื่อมต่อ

1  สายหูฟัง
2  สาย HDMI
3  สาย DisplayPort

4  สาย USB (A ตัวผู้ไปยัง B ตัวผู้)
5  สาย USB

หูฟัง

คอมพิวเตอร์

แป้นพิมพ์ เมาส์ ดิสก์ไดรฟ์ 
USB

คอมพิวเตอร์
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

กำรใช้งำนอุปกรณ์
กำรเปิด/ปิดจอภำพ
กำรเปิด
1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ 

และเชื่อมต่อสายสัญญาณออกของอะแดปเตอร์เข้ากับแจ็ค DC IN 
ของจอภาพ

2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายไฟกับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
3. กดปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อเปิดจอภาพ ไฟ LED 

การจ่ายไฟจะติดเป็นสีขาว บ่งชี้ว่าจอภาพพร้อมใช้งานแล้ว

กำรปิด
กดปุ่ม Control (ควบคุม) เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อปิดจอภาพ
หมำยเหตุ: เมื่อหน้าจอ Main (หลัก) ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ 
คุณยังสามารถปิดจอภาพโดยการเลื่อนปุ่ม Control (ควบคุม) ลงล่าง  
( ) ได้ ดูที่ หน้า 25
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

ขอ้แนะน�ำเพือ่ควำมสะดวกของผูใ้ช้
ค�าแนะน�าเพือ่การดจูอภาพของคณุอยา่งสะดวกสบาย:
• ระยะห่างการดูที่มีประสิทธิภาพที่สุดส�าหรับจอภาพจะมีช่วงอยู่ที่

ประมาณ 510 มม. ถงึ 760 มม. (20 นิว้ ถงึ 30 นิว้)
• แนวปฏบิัตทิั่วไปคอืการจัดวางต�าแหน่งจอภาพทีด่า้นบนของหนา้จออยู่

ทีห่รอืต�่ากวา่ระดับสายตาของคณุเล็กนอ้ยเมือ่คณุน่ังตามทีส่ะดวกของ
คณุแลว้

• ใชก้ารใหแ้สงสวา่งทีเ่หมาะสมส�าหรับประเภทการท�างานของคณุ
• พักสายตาเป็นระยะๆ สม�า่เสมอ (อยา่งนอ้ย 10 นาท)ี ทกุครึง่ชัว่โมง
• ใหม้องออกจากหนา้จอของจอภาพเป็นครัง้คราวและโฟกัสไปยังวัตถทุี่

อยูไ่กลออกไปอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 20 วนิาทใีนระหวา่งพักเบรก
• การบรหิารดวงตาสามารถชว่ยลดความลา้ของดวงตาได ้

ทวนซ�้าการบรหิารดวงตาบอ่ยๆ: (1) มองขึน้บนแลว้ลงลา่ง (2) คอ่ยๆ 
หมนุกลอกดวงตาของคณุ (3) เลือ่นสายตาในแนวทะแยงมมุ
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

กำรเลอืกแหลง่ก�ำเนดิอนิพทุ
1. เลือ่นปุ่ ม Control (ควบคมุ) 

ไปทางขวา ( ) เพือ่เขา้สูเ่มนู 
อนิพทุ

2. เลือ่นปุ่ ม Control (ควบคมุ) 
ขึน้/ลง ( ) เพือ่เลอืกแหลง่ก�าเ
นดิอนิพทุทีต่อ้งการ 
จากนัน้กดปุ่ ม Control 
(ควบคมุ) เพือ่ยนืยนั

Select Exit

Input
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

กำรใช้งำน
เมนูด่วน
แป้นลัด
ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม Control (ควบคุม) ถูกก�าหนดด้วยฟังก์ชันการท�างาน 
ที่เฉพาะ
หมำยเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการท�างานของแป้นลัด ให้ดูที่หัวข้อ 
“Quick Switch (สลับด่วน)” ใน หน้า 24

เมื่อต้องการเข้าถึงฟังก์ชันการท�างานของแป้นลัด ให้ท�าดังต่อไปนี้:
• เล่ือนปุ่ม Control (ควบคุม) ข้ึน ( ) เพ่ือเข้าสู่เมนู Black Equalizer 

(ตัวปรับสมดุลสีด�า) 
  เลื่อนปุ่ม Control 

(ควบคุม) ขึ้น/ลง ( ) 
เพื่อปรับการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม 
Control (ควบคุม) 
เพื่อยืนยัน

Adjust Exit

Black Equalizer
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

• เลือ่นปุ่ ม Control (ควบคมุ) ลง (   ) เพือ่เขา้สูเ่มนู Picture Mode 
(โหมดภาพ) 

  เลือ่นปุ่ ม Control 
(ควบคมุ) ขึน้/ลง ( ) 
เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ 
แลว้กดปุ่ ม Control 
(ควบคมุ) เพือ่ยนืยนั

• เลือ่นปุ่ ม Control (ควบคมุ) ไปทางซา้ย (   ) เพือ่เขา้สูเ่มนู 
ระดบัเสยีง 

  เลือ่นปุ่ ม Control 
(ควบคมุ) ขึน้/ลง (   ) 
เพือ่ปรับการตัง้คา่ แลว้กดปุ่ ม 
Control (ควบคมุ) 
เพือ่ยนืยนั

•  เลือ่นปุ่ ม Control (ควบคมุ) ไปทางขวา (   ) เพือ่เขา้สูเ่มนู 
Input (อนิพทุ) ดทูีห่วัขอ้ “การเลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพทุ” 
หมำยเหต:ุ เมือ่ตอ้งการปิดเมนู เลือ่นปุ่ ม Control (ควบคมุ) ไปทางซา้ย 
( )

Select Exit

Adjust Exit

Volume

Picture Mode

Standard

FPS 

RTS/RPG

Movie 

Reader 

sRGB
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

คู่มือกำรใช้ปุ่มฟังก์ชัน
กดปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อแสดงเมนู Main (หลัก) 

จากนั้นใช้ปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ 
แล้วก�าหนดค่าที่เกี่ยวข้อง

Dashboard (แดชบอร์ด) 
เมื ่อเมนู Main (หลัก) ปรากฎบนหน้าจอแล้ว ให้เลื ่อนปุ ่ม Control 
(ควบคุม) ไปทางซ้าย ( ) เพื่อเข้าสู่เมนู Dashboard (แดชบอร์ด) 

• Function (ฟังก์ชัน): เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน เมื่อเปิดใช้งานแล้ว 
คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่ต้องการที่จะให้แสดงบนหน้าจอ

• Dashboard Location (ต�าแหน่งของแดชบอร์ด): 
ระบุต�าแหน่งของข้อมูลแดชบอร์ดที่จะให้แสดงบนหน้าจอ

Power Off (การปิด) 

GameAssist 
(ผู้ช่วยของเกม) 

Settings (การตั้งค่า)

Exit (ออก) 

Dashboard
(แดชบอร์ด)

Select

Dashboard 
Location

CPU Temperature 

CPU Frequency 

CPU Fan Speed 

CPU Usage Rate 

GPU Temperature 

GPU Frequency 

GPU Fan Speed

ON

OFF

Dashboard

Function

Exit
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เมื่อเสร็จสิ้นการก�าหนดค่าแดชบอร์ดแล้ว ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลระบบไปยัง 
SOC ผ่านพอร์ต USB และแสดงค่าของฟังก์ชันที่เลือกบนหน้าจอ

หมำยเหตุ: ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ตอัปสตรีม USB 
ของจอภาพและพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างถูกต้อง
GameAssist
เม่ือเมนูหลักปรากฎบนหน้าจอ ให้เล่ือนปุ่ม Control (ควบคุม) ไปทางขวา 
( ) เพื่อเข้าสู่เมนู Game Assist (ผู้ช่วยของเกม) 

CPU Temperature 
CPU Frequency 
CPU Fan Speed 
CPU Usage Rate 
GPU Temperature 
GPU Frequency 
GPU Fan Speed
GPU Usage Rate
AORUS Mouse DPI

Select

Dashboard 
Location

CPU Temperature 

CPU Frequency 

CPU Fan Speed 

CPU Usage Rate 

GPU Temperature 

GPU Frequency 

GPU Fan Speed

ON

OFF

Dashboard

Function

Exit

GAME INFO Gaming Timer

Gaming Counter 

Refresh Rate 

Info Location

Crosshair 

Display Alignment

GameAssist

Select Exit
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• Game Info (ขอ้มลูเกม): ตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกมของ FPS (การยิง่
มมุมองบคุคลทีห่นึง่)
√ เลอืก Gaming Timer (ตวัตัง้เวลาของเกม) เพือ่เลอืกโหมดตวัตัง้เวลา 

เมือ่ตอ้งการปิดใชง้านฟังกช์นันี ้ใหก้�าหนดการตัง้คา่ไปที ่OFF (ปิด)
√ เลอืก Gaming Counter (ตวันับการเลน่เกม) หรอื Refresh Rate 

(อตัรารเีฟรช) เพือ่เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านคา่ตวันับการเลน่เกมหรอื
อตัรารเีฟรชแบบเรยีลไทม์

√ เลอืก Info Location (ต�าแหน่งขอ้มลู) เพือ่ระบตุ�าแหน่งของขอ้มลูที่
จะใหแ้สดงบนหนา้จอ

• Crosshair (กรอบเล็ง): เลอืกชนดิกรอบเล็งทีต่อ้งการใหเ้หมาะกบัสภา
พแวดลอ้มการเลน่เกมของคณุ ซึง่จะท�าใหค้ณุเล็งเป้าในเกมไดง้า่ยขึน้

• Display Alignment (การปรับแนวการแสดงผล): 
เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะแสดงเสน้การปรับแนวทัง้สีด่า้นของ
หนา้จอ ใหเ้ครือ่งมอืทีค่ณุสามารถปรับแนวจอภาพหลายจอเขา้กนัไดอ้ย่
างสมบรูณแ์บบ

GAME INFO Gaming Timer

Gaming Counter 

Refresh Rate 

Info Location

Crosshair 

Display Alignment

GameAssist

Select Exit
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ก�ำหนดค่ำของอุปกรณ์
เมื ่อเมนู Main (หลัก) ปรากฎบนหน้าจอแล้ว ให้เลื ่อนปุ ่ม Control 
(ควบคุม) ขึ้น ( ) เพื่อเข้าสู่เมนู Settings (การตั้งค่า)
หมำยเหตุ: ใช้ปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อน�าทางไปยังเมนูต่างๆ 
และท�าการปรับค่า

Gaming (กำรเล่นเกม)
ก�าหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเกม

รำยกำร ค�ำอธบิำย
Aim Stabilizer  
(ตวัปรับความเสถยีรของเป้า)

เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะลดการเบ
ลอของภาพเคลือ่นไหวในเกมทีม่กีารเคลือ่น
ไหวรวดเร็ว
หมำยเหต:ุ ฟังกช์นันีไ้มพ่รอ้มใชง้านภายใต ้
เงือ่นไขตอ่ไปนี:้
- เมือ่การตัง้คา่ความถีต่�า่กวา่ 100Hz
- เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นั FreeSync Premium

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

คู่มือปุ่ม

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

ON

OFF

Aim Stabilizer 

Black Equalizer 

Super Resolution 

Display Mode 

Overdrive 

FreeSync Premium

Gaming

Picture 

Display 

System 

Language 

Save Settings 

Reset all

StandardPicture Mode

Resolution 
2560x1440

Black Equalizer  
10

Aim Stabilizer  
OFF

Overdrive  
Balance

Refresh Rate  
60Hz

FreeSync  
ON
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รำยกำร ค�ำอธบิำย
Black Equalizer 
(ตวัปรับสมดลุสดี�า)

ปรับความสวา่งของพืน้ทีส่ดี�า

Super Resolution 
(ความละเอยีดสงู)

ปรับภาพทีม่คีวามละเอยีดต�า่มคีวามคมชดัสงูขึน้

Display Mode 
(โหมดแสดงผล)

เลอืกอตัราสว่นภาพของหนา้จอ
• Full (เต็ม): ปรับขนาดภาพอนิพทุใหเ้ต็มหนา้จอ 

เหมาะส�าหรับภาพทีม่อีตัราสว่นภาพ 16:9
• Aspect (อตัราสว่น): แสดงภาพอนิพทุโดยไมเ่ตมิ

การบดิเบีย้วทางเรขาคณติบนหนา้จอมากทีส่ดุ
เทา่ทีเ่ป็นไปได ้

Overdrive  
(โอเวอรไ์ดรฟ์)

ปรับปรงุเวลาตอบสนองของจอภาพ LCD

FreeSync Premium เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะขจัดการลา่ชา้ของ
หนา้จอและภาพขาดในขณะเลน่เกม
หมำยเหต:ุ ฟังกช์นันีไ้มพ่รอ้มใชง้านภายใตเ้งือ่นไข
ตอ่ไปนี:้ 
ตัง้คา่เวอรช์นั DisplayPort version เป็น 1.1
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Picture (ภำพ)
ก�าหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับภาพ

เลือก โหมดภาพที่ตั้งค่าล่วงหน้าโหมดใดโหมดหนึ่ง
• Standard (มาตรฐาน): ส�าหรับการแก้ไขเอกสารหรือการสืบค้นเว็บไซต์
• FPS: ส�าหรับการเล่นเกมแนว FPS (การยิงในมุมมองบุคคลที่หนึ่ง)
• RTS/RPG: ส�าหรับการเล่นเกมแนว RTS (วางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์) 

หรือ RPG (เกมสวมบทบาท)
• Movie (ภาพยนตร์): ส�าหรับการดูภาพยนตร์
• Reader (โปรแกรมอ่าน): ส�าหรับการดูเอกสาร
• sRGB: ส�าหรับการดูรูปถ่ายและภาพบนคอมพิวเตอร์
• Custom 1 (ก�าหนดเอง 1): การตั้งค่าโหมดภาพที่ปรับแต่ง
• Custom 2 (ก�าหนดเอง 2): การตั้งค่าโหมดภาพที่ปรับแต่ง
• Custom 3 (ก�าหนดเอง 3): การตั้งค่าโหมดภาพที่ปรับแต่ง
จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าภาพดังต่อไปนี้

รำยกำร ค�ำอธิบำย
Brightness 
(ความสว่าง)

ปรับความสว่างของภาพ

Contrast 
(ความเปรียบต่าง)

ปรับความเปรียบต่างของภาพ

Color Vibrance 
(ความอิ่มตัวของสี)

ปรับความเข้มของสีให้นิ่งมากขึ้น

Sharpness 
(ความคมชัด)

ปรับความคมชัดของภาพ

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Brightness

Contrast Ratio

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

Color Temperature

Low Blue Light

Standard

FPS 

RTS/RPG 

Movie 

Reader 

sRGB 

Custom 1

Gaming

Picture 

Display 

System 

Language 

Save Settings 

Reset all

StandardPicture Mode

Resolution 
2560x1440

Brightness
85

Gamma 
Gamma 3

Color Temp. NormalContrast
50

Sharpness
5
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รำยกำร ค�ำอธบิำย
Gamma (แกมมา่) ปรับความสวา่งระดบักลาง
Color Temperature 
(อณุหภมูสิ)ี

เลอืกอณุหภมูสิี
หมำยเหต:ุ เลอืก User Define (ผูใ้ชก้�าหนด) เพือ่
ก�าหนดอณุหภมูสิโีดยการปรับระดบัสแีดง (R), สี
เขยีว (G) หรอืสนี�้าเงนิ (B) ตามความตอ้งการของ
คณุ

Low Blue Light 
(แสงสนี�้าเงนิต�า่)

ลดปรมิาณการปลอ่ยแสงสนี�้าเงนิจากหนา้จอ
• Level 0 (ระดบั 0): ไมม่กีารเปลีย่นแปลง
• Level 1~10 (ระดบั 1~10): ยิง่ระดบัสงูขึน้ แสง

สนี�้าเงนิจะยิง่ลดลง
หมำยเหต:ุ   ระดบันีค้อืแสงสนี�้าเงนิต�า่ Level 10 

(ระดบั 10) ภายใตโ้หมดภาพปกตทิี่
มอีณุหภมูสิปีกต ิมคีวามสอดคลอ้ง
ตามการรับรองแสงสนี�าเงนิต�า่ของ 
TUV

Dynamic Contrast 
(ความเปรยีบตา่ง
ไดนามกิ)

ปรับระดับสดี�าขงภาพเพือ่ใหไ้ดค้วามเปรยีบต่างทีม่ี
ประสทิธภิาพดทีีส่ดุ

Senseye Demo 
(การสาธติ Senss-
eye)

แยกหนา้จอเป็นครึง่สองสว่น (2 หนา้ตา่ง)
ภาพของโหมดทีเ่ลอืกทีม่คีา่เริม่ตน้ของภาพจะ
ปรากฏขึน้บนหนา้ตา่งดา้นซา้ย และภาพทีป่รับแลว้
พรอ้มคา่ใหมจ่ะปรากฎขึน้หนา้ตา่งทางขวา

Reset Picture 
(รเีซต็ภาพ)

รเีซต็การตัง้คา่ Picture (ภาพ) ทัง้หมดไปเป็นคา่เริม่
ตน้
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Display (กำรแสดงผล)
ก�าหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอแสดงผล  

รำยกำร ค�ำอธบิำย
Input (อนิพทุ) เลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพทุ
HDMI RGB PC 
Range (ชว่ง HDMI 
RGB PC) 

เลอืกคา่ชว่ง RGB ทีเ่หมาะสมหรอืใหจ้อภาพตรวจจับ
โดยอตัโนมตัิ
หมำยเหต:ุ ตวัเลอืกนีพ้รอ้มใชง้านส�าหรับอนิพทุ 
HDMI เทา่นัน้

Overscan  
(ภาพลน้จอ)

เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะขยายขนาดภาพ
อนิพทุใหญข่ึน้เล็กนอ้ยเพือ่ซอ่นขอบนอกสดุของภาพ
หมำยเหต:ุ ตวัเลอืกนีพ้รอ้มใชง้านส�าหรับอนิพทุ 
HDMI เทา่นัน้

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Input

HDMI RGB PC Range

Overscan

Gaming

Picture 

Display 

System 

Language 

Save Settings 

Reset all

StandardPicture Mode

Resolution 
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma 
Gamma 3

Color Temp. Normal
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System (ระบบ)
ก�าหนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบ

รำยกำร ค�ำอธบิำย
Audio (เสยีง) ก�าหนดตัง้คา่เสยีง

• Volume (ระดบัเสยีง): ปรับระดบัเสยีง 
• Mute (ปิดเสยีง): เปิดใชง้าน/ปิดใชง้านฟังกช์นัปิด

เสยีง
OSD Settings  
(การตัง้คา่ OSD)

ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมนูการแสดงผลบนหนา้
จอ (OSD)
• Display Time (เวลาแสดงผล): ตัง้คา่ระยะเวลา

ของการแสดงผลเมนู OSD บนหนา้จอ
• OSD Transparency (ความโปรง่ใส OSD): ปรับ

ความโปรง่ใสของเมนู OSD
• OSD Lock (ล็อก OSD): เมือ่เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้

จะไมส่ามารถปรับเมนู OSD  
หมำยเหต:ุ เมือ่ตอ้งการปิดใชง้านฟังกช์นัล็อก 
OSD ใหปุ้่ ม Control (ควบคมุ) เมือ่ขอ้ความ
ปรากฎขึน้บนหนา้จอ ใหเ้ลอืก Yes (ใช)่ เพือ่ยนืยนั

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Audio

OSD Settings

Quick Switch

Other Settings

Volume

Mute

Gaming

Picture 

Display 

System 

Language 

Save Settings 

Reset all

StandardPicture Mode

Resolution 
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma 
Gamma 3

Color Temp. Normal

The button is locked

Confirm to unlock 
OSD.

No Yes
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รำยกำร ค�ำอธบิำย
สลบัดว่น ก�าหนดฟังกช์นัของแป้นลดั

ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ด:้ Aim Stabilizer (ตวัปรับความ
เสถยีรของเป้า), Black Equalizer (ตวัปรับสมดลุสี
ด�า), Low Blue Light (แสงสนี�าเงนิต�า่), Volume 
(ระดบัเสยีง), Input (อนิพทุ), Contrast (ความ
เปรยีบตา่ง), Brightness (ความสวา่ง) และ Picture 
Mode (โหมดภาพ)
การตัง้คา่เริม่ตน้ของแป้นลดัมดีงัตอ่ไปนี:้

D ขึน้( ):Black Equalizer (ตวัปรับสมดลุสดี�า)

D ลง( ):Picture Mode (โหมดภาพ) 

D ขวา( ):Input (อนิพทุ) 

D ซา้ย( ):Volume (ระดบัเสยีง)
การตัง้คา่อืน่ๆ • Resolution Notice (ประกาศความละเอยีด): เมือ่

เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้ขอ้ความความละเอยีดที่
แนะน�าจะปรากฎบนหนา้จอเมือ่จอภาพสลบัไปยงั
แหลง่ก�าเนดิอนิพทุอืน่

• Input Auto Switch (สลบัอตัโนมตัอินิพทุ): เมือ่
เปิดใชง้านฟังกช์นันี ้จอภาพจะสลบัไปยงัแหลง่
ก�าเนดิอนิพทุทีใ่ชไ้ดโ้ดยอตัโนมตัิ

• Auto Power OFF (ปิดโดยอตัโนมตั)ิ: เมือ่เปิดใช ้
งานฟังกช์นันี ้จอภาพจะปิดโดยอตัโนมตัหิลงัจาก
ผา่นระยะเวลาทีก่�าหนดไว ้

• DisplayPort Ver. (เวอรช์นั DisplayPort) : 
ตัง้คา่เวอรช์นั DisplayPort version เป็น 1.1 หรอื 
1.2+HDR.

หมำยเหต:ุ  
•  ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไดก้�าหนดคา่ตวัเลอืกนีต้ามเ

วอรช์นั DisplayPort 
ทีร่องรับโดยกราฟิกการด์ของคณุ

  •  เวอรช์นั DisplayPort ไมส่ามารถตัง้คา่เป็น 
1.1 ไดเ้มือ่เปิดใชง้านฟังกช์นั FreeSync 
Premium
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Language (ภำษำ)
การตั้งค่าเกี่ยวกับภาษา

รำยกำร ค�ำอธิบำย
Language (ภาษา) เลือกภาษาที่ใช้ได้ส�าหรับเมนู OSD

Deutsch

Français

EnglishEnglish

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Gaming

Picture 

Display 

System 

Language 

Save Settings 

Reset all

StandardPicture Mode

Resolution 
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma 
Gamma 3

Color Temp. Normal
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Save Settings (กำรตั้งค่ำบันทึก)
ก�าหนดค่า OSD ที่ปรับแต่งแล้วส�าหรับ Settings 1 (การตั้งค่า 1), 
Settings 2 (การตั้งค่า 2) หรือ Settings 3 (การตั้งค่า 3) 

รำยกำร ค�ำอธิบำย
Save (บันทึก) บันทึกค่าที่ปรับแต่งแล้ว
Load (โหลด) โหลดการตั้งค่าที่บันทึกไว้

Reset All (รีเซ็ตทั้งหมด) 
คืนค่าจอภาพไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 

Gaming

Picture 

Display 

System 

Language 

Save Settings 

Reset all

Resolution 
2560x1440

Brightness
85

Setting1

Setting2

Setting3

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

StandardPicture Mode

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma 
Gamma 3

Color Temp. Normal

Gaming

Picture 

Display 

System 

Language 

Save Settings 

Reset all

Resolution 
2560x1440

Brightness
85

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

StandardPicture Mode

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma 
Gamma 3

Color Temp. Normal
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ภำคผนวก
ข้อมูลจ�ำเพำะ
รำยกำร ขอ้มลูจ�ำเพำะ
ขนาดแผงจอ 27 นิว้
อตัราสว่นภาพ 16:9
ความละเอยีด 2560 x 1440
อตัรารเีฟรช 144Hz
อายขุอง LED 30,000 ชัว่โมง (ต�า่สดุ)
ระยะหา่งพกิเซล 0.2331 x 0.2331
เวลาตอบสนอง 1 มลิลวินิาท ี(MPRT)
Brightness (ความสวา่ง) 350nits (ทัว่ไป) / 320nits (ต�า่สดุ)
อตัราความเปรยีบตา่ง 1000:1 (ทัว่ไป)
อตัราความเปรยีบตา่ง
ไดนามกิ 12M:1 (ทัว่ไป)
ความลกึสี 16.7M
พืน้ทีแ่สดงผลทีใ่ชง้าน 596.74(H) x 335.66 (V)
มมุการมอง 178° (H) / 178° (V)
ความถี่ 48~144Hz (โหมดเกม)
เทอรม์นัิลอนิพทุ/เอาท์
พทุ

• 2x HDMI 2.0
• 1x DP1.2
• 1x หฟัูง
• 1x พอรต์อปั 

สตรมี USB
แหลง่จา่ยไฟ/อนิพทุ AC100~240V@ 50/60Hz
แหลง่จา่ยไฟ/รุน่ Asian Power Devices Inc. NB-65B19
อตัราสิน้เปลอืงพลงังาน • เปิด: 60 วตัต ์(สงูสดุ)

• สแตนดบ์าย: 0.5 วตัต ์
• ปิด: 0.3 วตัต์

ขนาดมติ ิ(ก. x ส. x ล.) 619.04 x 518.88 x 202 97 มม. (พรอ้มขาตัง้)
น�้าหนัก 6.776 ± 0.5 กก. (สทุธ)ิ
สภาพการใชง้าน: ชว่ง
อณุหภมูิ

0°C - 40°C

หมำยเหตุ: ข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า

• 2x USB 3.0 (ดาวน์สตรีม) 
รองรับข้อมูลจ�าเพาะของ USB 
BC1.2  
เอาท์พุทพอร์ตเดี่ยว: 5V/1.5A   
เอาท์พุทพอร์ตคู่: 5V/1A  
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รำยกำรควำมถี่ที่รองรับ

ควำมถี่ที่รองรับ HDMI DP
640x480@60Hz √ √
640x480@75Hz √ √
720x480@60Hz √ √
800x600@60Hz √ √
800x600@75Hz √ √
1024x768@60Hz √ √
1024x768@75Hz √ √
1280x720@60Hz √ √
1280x720@120Hz √ √
1920x1080@60Hz √ √
1920x1080@120Hz √ √
2560x1440@60Hz √ √
2560x1440@120Hz √ √
2560x1440@144Hz √ √
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กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น

ปญัหำ แนวทำงแกไ้ขปญัหำทีเ่ป็นไปได้
ไมม่กีารจา่ยไฟ • ตรวจสอบวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัแหลง่จา่ย

พลงังานและจอภาพอยา่งถกูตอ้ง 
• ตรวจสอบวา่สายไฟและปลั๊กไฟไมช่�ารดุ 
• ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดจอภาพแลว้
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ LED อะแดปเตอรต์ดิอยู่

ไมม่ภีาพปรากฎบน
หนา้จอ

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ชือ่มตอ่จอภาพและคอมพวิเตอร์
อยา่งถกูตอ้งและเปิดอปุกรณท์ัง้สองแลว้

• ตรวจสอบวา่คณุเลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพทุทีถ่กูตอ้ง 
ดทูี ่หนา้ 22 หรอื 32

• ปรับคา่ Brightness (ความสวา่ง) และ Contrast 
(ความเปรยีบตา่ง) ดทูี ่หนา้ 30

ภาพไมเ่ตมิเต็มหนา้
จอ

• ลองใชค้า่ Display Mode (โหมดแสดงผล) 
(อตัราสว่นภาพ) คา่อืน่ ดทูี ่หนา้ 29

สบีดิเบีย้ว • ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายสญัญาณอนิพทุถกูตอ้ง
• ก�าหนดตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพ ดทูีห่วัขอ้ 

“Picture (ภาพ)”
ไมม่เีสยีงหรอืระดบั
เสยีงต�า่

• ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายหฟัูงถกูตอ้ง
• ปรับระดบัเสยีง ดทูี ่หนา้ 24 หรอื 33 
• ปรับการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกบัเสยีงของคอมพวิเตอรข์อง

คณุ

หมำยเหตุ: ถ้าปัญหายังไม่หายไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอ 
ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

กำรดูแลรักษำเบื้องต้น
เมื่อจอภาพสกปรก ให้ท�าความสะอาดหน้าจอดังต่อไปนี้:
• ใช้ผ้าสะอาดที่ไร้เส้นขนเช็ดท�าความสะอาดฝุ่นตกค้างบนหน้าจอ
• ใช้น้�ายาท�าความสะอาดพ่นหรือฉีดบนผ้านุ่มสะอาด 

จากนั้นใช้ผ้าดังกล่าวที่บิดหมาดๆ เช็ดหน้าจอเบาๆ
หมำยเหตุ:
• ผ้าจะต้องบิดน้�าหมาดๆ แต่อย่าให้เปียกชุม
• ขณะท�าความสะอาด หลีกเลี่ยงอย่ากดบนหน้าจอแรงเกินไป
• น้�ายาที่มีฤทธิเป็นกรดหรือกัดกร่อนอาจท�าให้หน้าจอเสียหายได้

ข้อควรทรำบในกำรชำร์จผ่ำน USB
อุปกรณ์ต่อไปนี้ไม่รองรับ BC 1.2 ของโหมด CDP เมื่อต่อฮับเข้ากับพีซี 
อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถชาร์จผ่านสาย USB

ผู้ขำย อุปกรณ์ PID/VID
Apple IPad PID_129A/VID_05AC
Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8
Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

ข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรสนับสนุนของ GIGABYTE
หากต้องการดูข้อมูลบริการสนับสนุนเพิ่มเติม 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นทางการของ GIGABYTE https://www.
gigabyte.com/


