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הנחיות בטיחות
לפני השימוש בצג, יש לקרוא את הנחיות הבטיחות שלהלן.

יש להשתמש אך ורק באביזרים שצורפו לצג, או כאלה שמומלצים על-ידי היצרן.	 
יש להרחיק את עטיפת הניילון של המוצר מהישג ידם של ילדים.	 
לפני חיבור הצג לשקע חשמל, יש לוודא שהמתח הנקוב של כבל החשמל תואם למפרט 	 

החשמל בארץ שבה נעשה שימוש במוצר.
יש לחבר את תקע החשמל לשקע חשמל מוארק כהלכה.	 
למניעת התחשמלות, אין לגעת בתקע בידיים רטובות.	 
יש למקם את הצג במקום יציב ומאוורר היטב.	 
אין למקם את הצג בקרבת מקורות חום, כמו רדיאטורים חשמליים, או באור שמש 	 

ישיר.
החורים או הפתחים שבצג נועדו לאוורור. אין לכסות או לחסום את פתחי האוורור 	 

בעצמים שונים.
אין להשתמש בצג בקרבת מים, משקאות או נוזלים מסוגים שונים. אי ציות להנחיה זו 	 

עלול לגרום להתחשמלות או נזק לצג.
לפני ניקוי, יש להקפיד לנתק את הצג מהחשמל.	 
מכיוון שפני המסך רגישים לשריטות, יש להימנע ממגע בהם עם עצמים קשים או 	 

חדים.
לניקוי המסך, יש להשתמש במטלית בד נקייה ממוך, ולא בנייר טישו. במקרה הצורך, 	 

ניתן לנקות את הצג עם חומר לניקוי זכוכית. עם זאת, לעולם אין לרסס את חומר הניקוי 
ישירות על המסך.

אם לא נעשה בצג שימוש במשך זמן רב, יש לנתק את כבל החשמל.	 
אין לנסות לפרק או לתקן את הצג לבד.	 
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הקדמה
פתיחת האריזה

פתח את החלק העליון של אריזת המוצר. הקפד לציית להנחיות בתווית פתיחת . 1
האריזה שמוצמדת לחלק הפנימי של המכסה. בהתאם להנחיות הכיוון, הנח את 

.penהאריזה על משטח יציב

פתח את המכסה העליון. אחוז בריפוד הקלקר )דרך הפתחים( ומשוך אותו אל מחוץ . 2
לקופסה.
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הוצא את הפריטים ממארז הקלקר העליון.  . 3

הסר את הקלקר. עכשיו באפשרותך להוציא את הצג ממארז הקלקר התחתון.. 4
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תכולת האריזה
אריזת המוצר כוללת את הפריטים שלהן. אם פריט כלשהו חסר, פנה למשווק המקומי.

גצ גצ סיסב חתמ לבכ

HDMI לבכ

רגוסUSB לבכ DP לבכ

 הנקתהל ךירדמ
תינושל-בר

תוירחא סיטרכ

הריהמ הלחתה ךירדמ תוירחא סיטרכ

הערה: יש לשמור את הקופסה וחומרי האריזה לצורך שינוע עתידי של הצג.
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סקירה כללית של המוצר
מבט מלפנים

1

2

2 לחצן השליטה1 נורית מצב הפעלה 
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מצב מאחור

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 53 4 6 72

1   שקע AC IN לכניסת חשמל
Kensington 2   מנעול
 )x2(  HDMI 3   יציאות

DisplayPort   4

5  שקע לאוזניות
)x2(  USB 3.0 6  יציאות

USB 7  יציאת
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תחילת השימוש
התקנה של בסיס המעמד

ישר את בסיס המעמד עם נקודת החיבור בתחתית המעמד. לאחר מכן, חבר את הבסיס . 1
למעמד. הדק את הבורג כדי לקבע את בסיס המעמד למקומו.

הערה: להידוק הבורג, ניתן להשתמש במטבע או במברג קטן עם ראש שטוח.
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הרם את המכלול המורכב של המעמד והבסיס למנח אנכי והנח אותו על שולחן. . 2
לאחר מכן, הנמך את לוחית המעמד כדי לאפשר שחרור אוטומטי של לוחית הבטיחות 

מהחריץ. 

הנח את הצג על ריפוד האריזה או על משטח שטוח, כשהמסך פונה כלפי מטה. פתח . 3
את שקית הפלסטיק בקריעה, והתקן את המעמד על הצד האחורי של הצג. עכשיו 

באפשרותך להוציא את הצג ממארז הקלקר התחתון על-ידי אחיזה בזרוע המעמד. הרם 
את הצג בזהירות. הנח אותו על שולחן, כשהוא במנח אנכי. 
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הרמת הצג
הוצא את הצג מהאריזה על-ידי אחיזה בזרוע המעמד. הרם את הצג בזהירות, הפוך 

אותו, והנח אותו עם המעמד במנח אנכי על משטח יציב ושטוח. הסר את כיסוי הקלקר 
שמגן על הצג.

הערה: מומלץ שלמור את האריזה וחומרי האריזה למקרה שיהיה צורך לשנע את הצג בעתיד. הקלקר 
המותאם אידיאלי להגנה על הצג במהלך שינוע.
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כוונון של זווית הצפייה
הערה: יש לאחוז בבסיס הצג כדי שהמסך לא ייפול בזמן פעולת הכוונון.

כוונון של זווית ההטיה
הטה את הצג קדימה או אחורה לזווית הצפייה הרצויה ) ˚20-˚5-  (.

5°
20°
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שינוי של כיוון המסך
הרם את המסך למנח הגבוה ביותר )130 מ"מ(.

130 mm

הערה: לפני כוונון הגובה, ודא שהסרת את לוחית הבטיחות מהמעמד.
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התקנה של תושבת להרכבה על הקיר )אופציונלי(
השתמש אך ורק בערכה של x 100 100  מ"מ לתלייה על הקיר שמומלצת על-ידי 

היצרן.
הנח את הצג על ריפוד האריזה או על משטח שטוח, כשהמסך פונה כלפי מטה.. 1

הערה: למניעת נזק לצג, מומלץ לכסות את פני השולחן באריג רך.

דחוף את תפסני הנעילה כדי לנתק את המעמד מהצג.. 2

משוך את המעמד כלפי מטה בזהירות, כדי לנתק את ווי התפיסה. לאחר מכן, הוצא את . 3
המעמד.
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חבר את תושבת התלייה על הקיר לחורי התלייה שממוקמים בגב הצג. לאחר מכן, . 4
השתמש בברגים לקיבוע התושבת למקומה.

100 mm

100 mm

הערה: כדי לתלות את הצג על הקיר, יש לעיין במדריך ההתקנה שנכלל בערכת התושבת לתלייה על 
הקיר.
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חיבורים

11

42

3

5

תדלקמ

 ןנוכ & רבכע
 USB קסיד

בשחמ

בשחמ

תוינזא

למשח עקש

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

6

1  כבל חשמל 
HDMI 2  כבל

DisplayPort 3  כבל
4  כבל אוזניות

USB 5  כבל
)B-לזכר A-זכר( USB 6  כבל
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שימוש במוצר
הפעלה/כיבוי

ודא שמתג ההפעלה שממוקם ליד השקע של חבל החשמל נמצא במצב  ON )מופעל(.

הפעלה
חבר את מתאם החשמל לשקע AC IN שממוקם בגב הצג.. 1
חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.. 2
לחץ על לחצן השליטה  להפעלת הצג. נורית מצב ההפעלהתאיר באור לבן, לציון . 3

העובדה שהצג מוכן לשימוש.

כיבוי
לחץ על לחצן השליטה  במשך 2 שניות לכיבוי הצג.

הערה: כאשר התפריט Main )ראשי( מופיע על המסך, ניתן לכבות את הצג גם על-ידי העברה של 
(. ראה עמוד 28. לחצן השליטה  למטה )
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המלצות לנוחיות המשתמש
להלן כמה עצות לצפייה נוחה עם הצג:

מרחקי הצפייה המיטביים עבור צגים נעים מ-510 מ"מ ל-760 מ"מ בקירוב.	 
קו מנחה כללי הוא למקם את הצג כך שחלקו העליון יהיה נמוך מעט מגובה העיניים 	 

שהמשתמש יושב בנוחות.
להשתמש בתאורה מתאימה לסוג השימוש בצג.	 
לקחת הפסקות )של לפחות 10 דקות( בכל חצי שעה.	 
במהלך ההפסקות, להקפיד להרחיק את המבט מהצג מעת לעת, ולהתמקד באובייקט 	 

מרוחק במשך לפחות 20 שניות.
תרגול של העיניים יכו לעזור למזער את הלחץ עליהן. יש לחזור על התרגולים הבאים 	 

בתדירות גבוהה: )1( הבט למעלה ולמטה )2( הנע את העיניים בתנועה מעגלית )3( 
הנע את העיניים באלכסון.
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בחירה במקור הקלט

 העבר את לחצן השליטה ימינה. 1
( לכניסה לתפריט Input )קלט(. ( 

 העבר את לחצן השליטה למרכז. 2
( לבחירת מקור הקלט הרצוי. לאחר  (  

מכן, לחץ על לחצן השליטה לאישור.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2
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תפעול
תפריט מהיר

מקש חם
כברירת מחדל, לחצן השליטה הוגדר עם פונקציה ספציפית.

הערה: כדי לשנות את פונקציית המקש החם המתוכנתת, עיין בסעיף "החלפה מהירה" בעמוד 36.

כדי לגשת אל פונקציית המקש החם, בצע את הפעולות הבאות:

 	.Black Equalizer לכניסה לתפריט ) העבר את לחצן השליטה למעלה )
 

 העבר את לחצן השליטה למטה/למעלה
( לכוונון ההגדרה, ולחץ על לחצן  (  

השליטה לאישור.

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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( לכניסה לתפריט Picture Mode )מצב תמונה(.	  העבר את לחצן השליטה למטה )
 

 העבר את לחצן השליטה למרכז
( לבחירת האפשרות הרצויה,  (  

ולחץ על לחצן השליטה לאישור.

( לכניסה לתפריט Volume )עוצמת קול(.	  העבר את לחצן השליטה שמאלה )
העבר את לחצן השליטה למטה/למעלה   
( לכוונון עוצמת הקול של האוזניות,  (  

ולחץ על לחצן השליטה לאישור.

 	 )  העבר את לחצן השליטה ימינה )
לכניסה לתפריט Input )קלט(. עיין בפרק "בחירה במקור הקלט".

.) הערה: לסגירת התפריט, העבר את לחצן השליטה  שמאלה )

Select Exit

Picture Mode

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

50
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מדריך לחצני הפונקציות
לחץ על לחצן השליטה להצגת התפריט Main )ראשי(.	 

האיצי

תורדגה

יוביכ

Game Assist

GAME ASSISTםינווחמ חול

Game Assist

יוביכ

תורדגה

םינווחמ חול

האיצי

לאחר מכן, השתמש בלחצן השליטה לבחירת הפונקציה הרצויה ולקביעת התצורה 
של ההגדרות הקשורות.

Dashboard )לוח מחוונים(
( לכניסה  כאשר התפריט Main )ראשי( מופיע על המסך, העבר את לחצן השליטה שמאלה )

לתפריט Dashboard )לוח מחוונים(.

Select Exit

Dashboard

Function

Dashboard
Location

ON

OFF

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

Function )פונקציה(: להפעלה/השבתה של הפונקציה. כאשר הפונקציה מופעלת, 	 
ניתן לבחור באפשרויות הרצויות שיופיעו על המסך.

Dashboard Location )מיקום לוח המחוונים(: לציון המיקום שבו יוצג על 	 
המסך המידע מלוח המחוונים.
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 SOC-לאחר השלמת התצורה של לוח המחוונים, הלוח יעביר את נתוני המערכת ל
דרך יציאת ה-USB, ויציג על המסך את הערך של הפונקציות שנבחרו.

AORUS Mouse DPI

CPU temperature
CPU frequency
CPU fan Speed
CPU usage Rate 
GPU temperature
GPU frequency
GPU fan speed
GPU usage rate

הערה: יש להקפיד לחבר את כבל ה-USB לכניסת ה-USB של הצג ויציאת ה-USB של המחשב 
כהלכה.

."OSD Sidekick" הערה: נדרשות התקנה והפעלה של התוכנה

Game Assist
 	 ) כאשר התפריט Main )ראשי( מופיע על המסך, העבר את לחצן השליטה ימינה  )

.Game Assist לכניסה לתפריט

Select Exit

GameAssist

Game Info

Display
Alignment

Gaming Timer

Crosshair

Gaming Counter

Refresh Rate

OFF

Count Up

Count Down

Info Location
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Game INFO )מידע על המשחק(: לקביעת התצורה של הגדרות רלוונטיות 	 
למשחקי FPS )צלף גוף ראשון(.

√ בחר באפשרות Gaming Timer )טיימר למשחק( לבחירת מצב טיימר ספירה 
לאחור. כדי להשבית פונקציה זו, קבע את ההגדרה למצב OFF )כבוי(.

√ בחר באפשרות Gaming Counter )מונה משחקים( או Refresh Rate )קצב רענון( 
להפעלה/השבתה של מונה המשחקים או הגדרת קצב הרענון בזמן אמת.

√ בחר באפשרות Info Location )מיקום מידע( לציון המיקום על המסך שבו 
יוצג המידע.

60

05:00

0
60

Crosshair )כוונת(: לבחירה בסוג הכוונת הרצוי בהתאם לסביבת המשחק. זה 	 
מקל על פעולת הכיוון.

Display Alignment )יישור תצוגה(: כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מציגה את קווי 	 
היישור בארבעת צידי המסך, ומהווה כלי מועיל ליישור מדויק של כמה צגים.



צג LCD – מדריך למשתמש

- 33 -

קביעת הצורה של הגדרות המוצר
( לכניי Main )ראשי( מופיע על המסך, העבר את לחצן השליטה למעלה )  כאשר התפריט

סה לתפריט Settings )הגדרות(.
הערה: השתמש בלחצן השליטה לניווט ברחבי התפריט ולביצוע התאמות.

האיצי

םאתה/רבעה

רשא/ןזה

ךירדמ ןצחל

Gaming )משחקים(
לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות למשחקים.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Black Equalizer Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate FreeSync
2560x1440 10 OFF Balance 60 HZ ON  

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Aim Stabilizer

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Overdrive

FreeSyncSave Settings

10
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תיאורפריט
 Aim Stabilizer

)מייצב כיוון(
כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מפחיתה את הטשטוש בתנועה 

שמופיע במשחקים עם קצב תנועה מהיר.
הערה: פונקציה זו אינה זמינה בנסיבות הבאות:

 -.100Hz -כאשר הגדרת התדר נמוכה מ
כאשר הפונקציה FreeSync מופעלת.- 

 Black
Equalizer

לכוונון הבהירות באזורים שחורים.

 Super
 Resolution

)רזולוציית-על(

לחידוד תמונות עם רזולוציה נמוכה.

 Display Mode
)מצב תצוגה(

לבחירת יחס הגובה-רוחב של המסך.
Full )מלא(: לשינוי קנה המידה של תמונת הקלט למילוי המסך. 	 

אידיאלי לתמונות עם יחס גובה-רוחב של 16:9.
Aspect )יחס גובה-רוחב(: להצגה של תמונת הקלט ללא עיוות 	 

גיאומטרי, למילוי כמה שאפשר מהמסך.
.PIP/PBP-ו FreeSync  הערה: אפשרות זו אינה תואמת לפונקציות

 Overdrive 
)הגברת הקצב(

.LCD-לשיפור זמן התגובה של צג ה

FreeSync כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מפחיתה את זמן ההשהיה של המסך
ואת תופעת קריעת המסך בעת שימוש בצג למשחקים.
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Picture )תמונה(
לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות לתמונות.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

85

Brightness

Contrast

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

Color Temperature

Low Blue Light

FPS

Standard

RTS/RPG

Movie

Reader

sRGB

Custon 1

Resolution
2560x1440

תיאורפריט
 לעריכת מסמכים או לגלישה באתרי אינטרנט.Standard )רגיל(

FPS.)צלף גוף ראשון( FPSלמשחקי

RTS/RPG.)משחקי תפקידים( RPG או )אסטרטגיה בזמן אמת( RTSלמשחקי

לצפייה בסרטים.Movie )סרט(

לצפייה במסמכים.Reader )קורא(

sRGB.לצפייה בתמונות ובגרפיקה במחשב

 Custom 1 
)התאמה אישית 1(

הגדרות מותאמות אישית של מצב תמונה.

 Custom 2 
)התאמה אישית 2(

הגדרות מותאמות אישית של מצב תמונה.

 Custom 3 
)התאמה אישית 3(

הגדרות מותאמות אישית של מצב תמונה.

הערה: Picture mode )מצב תמונה( "Standard" )רגיל( עם הערך "Level 10" )רמה 10( עבור 
 TUV Low Blue Light אור כחול חלש( הוא ההגדרה המיטבית בתאימות לאישור( Low blue light

.Certification
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Display )תצוגה(
לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות למסך התצוגה.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

HDMI RGB PC Range

Input

Overscan

Resolution
2560x1440

תיאורפריט
לבחירת מקור הקלט.Input )קלט(

 HDMI RGB
  PC Range
 HDMI טווח(

RGB של 
המחשב(

לבחירה בהגדרת טווח ה-RGB המתאימה, או להגדרת הצג לזהות 
אותה אוטומטית.

.HDMI הערה: אפשרות זו זמינה רק עבור קלט

 Overscan
)סריקת-יתר(

כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מגדילה מעט את תמונת הקלט כדי 
להסתיר את הקצוות הקיצוניים של התמונה.
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System )מערכת(
לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות למערכת.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

Volume

MuteOSD Setting

Audio

Quick Switch

Other Settings

Resolution
2560x1440

תיאורפריט
לקביעת תצורתן של הגדרות האוזניות.Audio )שמע(

Volume )עוצמת קול(: לכוונון הרמה של עוצמת הקול.	 
Mute )השתקה(: להפעלה/השבתה של פונקציית ההשתקה.	 

 OSD
 Settings
)הגדרות 

תפריט המסך(

.)OSD( לקביעת תצורתן של הגדרות רלוונטיות לתפריט המסך
Display Time )משך תצוגה(: להגדרת משך הזמן שבמהלכו 	 

תפריט המסך יוצג.
OSD Transparency )שקיפות תפריט המסך(: לכוונון 	 

מידת השקיפות של תפריט המסך.
 OSD

 Settings
)הגדרות 

תפריט המסך(
)המשך(

OSD Lock )נעילת תפריט המסך(: כאשר פונקציה זו מופעלת, לא 	 
ניתן לבצע כוונונים בתפריט המסך.

הערה: להשבתת הפונקציה של נעילת תפריט המסך, לחץ על לחצן השליטה. 
כאשר ההודעה מופיעה על המסך, בחר באפשרות Yes )כן( לאישור.

The button is locked, 

con�rm to unlock OSD. 

No Yes
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תיאורפריט

 Quick Switch
)מעבר מהיר(

להקצאת הפונקציות של המקשים החמים.
 , Black Equalizer ,)מייצב כיוון( Aim Stabilizer :האפשרויות הזמינות

Low Blue Light )אור כחול חלש(, 
 Brightness ,)ניגודיות( Contrast ,)קלט( Input ,)עוצמת קול( Volume

)בהירות( ו-Picture Mode )מצב תמונה(.
הגדרת ברירת המחדל של המקשים החמים היא:

   Black Equalizer :)   Up )למעלה( )

(: Picture Mode )מצב תמונה(    Down )למטה( )

(: Input )קלט(  Right ) ימינה( )
(: Volume )עוצמת קול(   Left )שמאלה( )

 Other
 Settings

)אפשרויות 
נוספות(

Resolution Notice )הודעה לגבי רזולוציה(: כאשר פונקציה זו 	 
מופעלת, הודעה על הרזולוציה המומלצת תופיע על המסך כאשר הצג 

עובר למקור קלט אחר.
Input Auto Switch )החלפת קלט אוטומטית(: כאשר פונקציה זו 	 

מופעלת, היא מחליפה למקור קלט זמין באופן אוטומטי.
Auto Power Off )כיבוי אוטומטי(: כאשר פונקציה זו מופעלת, 	 

הצג נכבה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר.

 Other
 Settings
)הגדרות 

נוספות(
)המשך(

 .DisplayPort Ver )גרסת DisplayPort(: להגדרה של גרסת 	 
DisplayPort ל-1.1 , 1.2 .

הערה:
 	 DisplayPort הקפד לקבוע את התצורה של אפשרות בהתאם לגרסת

שכרטיס המסך תומך בה.
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Language )שפה(

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

한국어

Resolution
2560x1440

תיאורפריט
 Language

)שפה(
לבחירת שפה זמינה עבור תפריט המסך.
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Save Settings )שמירת הגדרות(
לשמירת כל הנתונים.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

Save

LoadSetting2

Setting1

Setting3

Resolution
2560x1440

תיאורפריט
 Setting1
)הגדרה 1(

לאחר הבחירה, יופיע התפריט Save and Load )שמירה וטעינה(.

 Setting2
)הגדרה 2(

לאחר הבחירה, יופיע התפריט Save and Load )שמירה וטעינה(.

 Setting3
)הגדרה 3(

לאחר הבחירה, יופיע התפריט Save and Load )שמירה וטעינה(.
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Reset All )אפס הכל(
לשחזור הצג להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

Resolution
2560x1440
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נספחים
מפרטים

מפרטיםפריט
27 אינץ'גודל מסך

16:9יחס גובה-רוחב
x 1080 1920 רזולוציה

165Hzקצב רענון
30,000 שעות )מינימום(חיי נורית חיווי

0.3114 )אופקי( x  0.3114 )אנכי(גובה פיקסל
1 אלפית השנייה )MPRT(זמן תגובה

nits 250  )אופייני( / nits 200  )מינימום(בהירות
3000:1 )אופייני(יחס ניגודיות

 )16.7M )8Bit עומק צבע
597.888 )אופקי( x  336.312 )אנכי(אזור תצוגה פעיל

178° )אופקי(/178° )אנכי(זווית צפייה
165Hz~48 תדר

2x HDMI 2.0	 מסופי קלט/פלט
1x DP 1.2  	

x 1 כניסת 	 
אוזניות

2x USB 3.0 )כניסה(	 
 , BC 1.2 עם יכולת טעינה

5V/1.5A
 	USB יציאת x 1

AC 100 ~ 240V ב-50/60Hzספק כוח
בפעולה: 55W )מקסימום(	 צריכת חשמל

 	0.3W :מצב המתנה
 	0.2W :כבוי

X 481 X 248 700  מ"מ )עם מעמד(מידות )ר' x ג' x ע'(
6.39 ק"ג )נטו(משקל

 40°-0°  צלזיוסטווח טמפרטורות )תפעול(
הערה: המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
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רשימת תזמונים נתמכים

FHDיציאהFHDיציאה
HDMI640x480@60HzDP640x480@60Hz

640x480@75Hz640x480@75Hz
720x480@60Hz720x480@60Hz
800x600@60Hz800x600@60Hz
800x600@75Hz800x600@75Hz

1024x768@60Hz1024x768@60Hz
1024x768@75Hz1024x768@75Hz
1280x720@60Hz1280x720@60Hz

1280x720@120Hz1280x720@120Hz
1280x720@144Hz1280x720@144Hz
1920x1080@60Hz1920x1080@60Hz

 1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz
1920x1080@144Hz1920x1080@144Hz

1920x1080@165Hz
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פתרון בעיות

פתרונות אפשרייםבעיה
ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה למקור החשמל ולצג.	 הצג לא עובד

בדוק את הכבל והתקע וודא שהם לא פגומים.	 
ודא שהצג מופעל.	 

לא מופיעה תמונה 
על המסך

ודא שהצג והמחשב מחוברים כהלכה וששניהם מופעלים.	 
ודא שבחרת במקור הקלט הנכון. ראה עמוד 25 או 34.	 

התמונה לא 
ממלאת את כל 

המסך

נסה הגדרת Display Mode )מצב תצוגה( )יחס גובה-	 
רוחב( אחרת. ראה עמוד 32.

ודא שכבל אותות הקלט מחובר כהלכה.	 הצבעים מעוותים
קבע את תצורתן של הגדרות רלוונטיות לתמונות. ראה בפרק 	 

"תמונה"

אין קול או 
שעוצמת הקול 

נמוכה

ודא שכבל האוזניות מחובר כהלכה.	 
כוונן את הרמה של עוצמת הקול. ראה עמוד 27 או 36.	 
בדוק את ההגדרה Audio Source )מקור שמע(. 	 
כוונן את הגדרות המחשב הרלוונטיות לקול.	 

הערה: אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות שלנו לקבלת סיוע נוסף.
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טיפול בסיסי
כאשר מצטבר על המסך לכלוך, בצע את הפעולות הבאות לניקוי המסך:

נגב את המסך באמצעות מטלית בד רכה ונקייה ממוך, להסרת שאריות אבק.	 
רסס או התז את נוזל הניקוי על מטלית בד רכה. לאחר מכן, נגב את המסך בזהירות 	 

עם המטלית הלחה.
הערה:

הקפד שהמטלית תהיה לחה, אבל לא רטובה.	 
כשאתה מנגב את המסך, הימנע מהפעלת כוח רב מדי.	 
חומרי ניקוי שוחקים או מבוססי-חומצה עלולים להזיק למסך.	 

USB הערות לגבי טעינת
המכשירים הבאים לא תואמים למצב BC 1.2 של CDP. כאשר מחובר למחשב מפצל, אי 

.USB-אפשר לטעון את המכשירים הבאים באמצעות כבל ה

PID/VIDמכשירספק
AppleIPadPID_129A/VID_05AC

SamsungGalaxy Tab2 10.1PID_6860/VID_04E8
SamsungGALAXY TabProPID_6860/VID_04E8

GIGABYTE מידע על שירות
מידע נוסף לגבי השירות זמין באתר האינטרנט הרשמי של GIGABYTE, בכתובת: 

/


	Safety_Precautions
	_bookmark1
	Introduction
	Unpacking
	_bookmark2
	Product_Overview
	_bookmark4
	Getting_Started
	Installing_the_Monitor_Base
	_bookmark5
	Adjusting_the_Viewing_Angle
	_bookmark6
	Installing_a_Wall-Mount_Bracket_(Optiona
	_bookmark7
	Using_the_Device
	Turning_the_Power_On/Off
	_bookmark9
	_bookmark14
	Configure_the_Device_Settings
	_bookmark15
	_bookmark17
	_bookmark19
	_bookmark20
	_bookmark21
	Appendices
	Specifications
	_bookmark23
	Supported_Timing_List
	_bookmark24
	Troubleshooting
	_bookmark25
	Basic_Care
	Notes_on_USB_Charging
	GIGABYTE_Service_Information
	_bookmark26
	￼
	￼
	הנחיות בטיחות

	הקדמה
	פתיחת האריזה
	תכולת האריזה
	סקירה כללית של המוצר

	תחילת השימוש
	התקנה של בסיס המעמד
	הרמת הצג
	כוונון של זווית הצפייה
	התקנה של תושבת להרכבה על הקיר (אופציונלי)
	חיבורים

	שימוש במוצר
	הפעלה/כיבוי
	המלצות לנוחיות המשתמש
	בחירה במקור הקלט

	תפעול
	תפריט מהיר
	מדריך לחצני הפונקציות
	קביעת הצורה של הגדרות המוצר

	נספחים
	מפרטים
	רשימת תזמונים נתמכים
	פתרון בעיות
	טיפול בסיסי
	הערות לגבי טעינת USB
	מידע על שירות GIGABYTE


