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Заходи безпеки
Прочитайте наступні Заходи безпеки , перш ніж користуватися монітором.
• Користуйтеся лише аксесуарами, наданими з монітором або
рекомендованими виробником.
• Тримайте пластикову упаковку виробу в недоступних для дітей місцях.
• Перед підключенням монітора до розетки електромережі переконайтеся,
що шнур живлення сумісний із характеристиками живлення у вашій країні.
• Шнур живлення мусить бути правильно підключений до заземленої
розетки електромережі.
• Не торкайтеся штепсельну виделку вологими руками, щоб не
отримати удар струмом.
• Розташуйте монітор на стійкій поверхні у добре провітрюваному місці.
• Не розташовуйте монітор поруч із джерелами живлення, як-от
електричні обігрівачі або пряме сонячне проміння.
• Отвори на моніторі призначені для вентиляції. Не накривайте і не
блокуйте вентиляційні отвори будь-якими предметами.
• Не користуйтеся монітором поруч із водою, напоями або іншими
рідинами. Невиконання цих правил може спричинити удар струмом або
пошкодити монітор.
• Переконайтеся, що відключили монітор від розетки електромережі
перед чищенням.
• Оскільки поверхню екрана легко подряпати, уникайте поверхонь із будьякими твердими або гострими предметами.
• Користуйтеся м'якою ганчіркою без ворсу замість серветок, щоб
протирати екран. Разі необхідності можна очистити монітор засобом для
скла. Проте ніколи не розбризкуйте засіб для чищення прямо на екран.
• Відключіть шнур живлення, якщо монітором не користуватимуться
протягом тривалого часу.
• Не намагайтеся розібрати або полагодити монітор самостійно.

-9-

Посібник користувача РК-монітора

Зміст
SAFETY INFORMATION.................................................................................. 3
Regulatory Notices..........................................................................................................3
Заходи безпеки................................................................................................................9
ВСТУП............................................................................................................. 12
Розпакування...................................................................................................................12
Комплект містить............................................................................................................14
Оглядвиробу.....................................................................................................................15
ПОЧАТОК РОБОТИ........................................................................................ 17
Інсталяція основи підставки......................................................................................17
Підніміть монітор............................................................................................................19
Регулювання кута огляду............................................................................................20
Інсталяція кронштейна для монтажу на стіну (додатково)..........................22
Як робити підключення...............................................................................................24
КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ.................................................................... 25
Увімкнення/вимкнення живлення..........................................................................25
Поради щодо комфортного користування........................................................26
Вибір джерела входу....................................................................................................27
РОБОТА.......................................................................................................... 28
Швидке меню................................................................................................ 28
Посібник з Функціональних кнопок......................................................................30
Конфігуруйте налаштування пристрою...............................................................33
ДОДАТКИ........................................................................................................ 42
Технічні характеристики.............................................................................................42
Список підтримуваного хронометражу...............................................................43
Усунення несправностей............................................................................................44
Основний догляд............................................................................................................45
Щодо зарядження по USB...........................................................................................45
- 10 -

Керівництво користувача РК-монітора

Інформація про обслуговування GIGABYTE.......................................................45

- 11 -

Посібник користувача РК-монітора

ВСТУП

Розпакування
1. Відкрийте верхню кришку упаковки. Виконуйте інструкцію з
розпакування, прикріплену до внутрішнього покриття. Переконайтеся,
що коробку правильно обернено, і обережно покладіть її на стійкій
поверхні.

2. Відкрийте внутрішнє покриття. Візьміться за пінопластову конструкцію
(через отвори), щоб витягнути її з коробки.
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3. Вийміть елементи з верху пінопластової конструкції.

4. Зніміть верх пінопластової конструкції. Тоді ви зможете зняти підставку з
нижньої частини пінопластової конструкції.

- 13 -

Посібник користувача РК-монітора

Комплект містить
Наступні елементи входять в упаковку. Якщо будь-який з них відсутній, зверніться
до місцевого розповсюджувача.

Монітор

Монітор бази

Силовий кабель

Кронштейн

USB кабель

DP кабель

Посібник з
багатомовної
установки

HDMI кабель

Короткий посібник
користувача

Гарантійн

ий тало
н

Гарантійний талон

Примітка: Збережіть коробку і пакувальні матеріали для подальшого транспортування монітора.
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Оглядвиробу
Вигляд спереду

1
2

1 Світлодіод живлення

2 Кнопка Control (Контроль)
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Вигляд ззаду

HDMI-1

1

2

HDMI-2

3

DP

4

USB 3.0

5

6

1 Гніздо входу змінного струму

5 Гніздо гарнітури

2 Замок Kensington

6 порти USB 2.0 (х2)

3 Порти HDMI (x2)

7 Висхідний порт USB

4 DisplayPort
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ПОЧАТОК РОБОТИ

Інсталяція основи підставки

1. Зрівняйте основу підставки з виходом підставки під нею. Потім приєднайте
основу до підставки. Затягніть гвинти, щоб закріпити основу монітора на
місці.

Примітка: Монеткою або пласкою викруткою затягніть гвинт.
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2. Підніміть зібрану конструкцію з підставки і основи та поставте її на стіл.
Потім опустіть пластину підставки, щоб пластина безпеки автоматично
вивільнилася зі свого отвору.

3. Покладіть монітор екраном долілиць на подушку з упаковки або на рівну
поверхню. Розірвіть пластиковий мішечок, встановіть підставку ззаду
на монітор. Потім вийміть монітор з нижньої частини пінопластової
конструкції, тримаючи його за підставку. Обережно підніміть монітор.
Поставте його вертикально на стіл.
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Підніміть монітор
Вийміть монітор з коробки, тримаючи його за підставку. обережно
підніміть монітор, переверніть і поставте вертикально на підставку на
рівній стійкій поверхні. Зніміть бульбашкову плівку з монітора.

Примітка: Радимо зберегти коробку і пакувальний матеріал для транспортування
монітора в майбутньому. Фігурна конструкція з пінопласту ідеально захищає монітор під
час транспортування.
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Регулювання кута огляду
Примітка: Утримуйте основу монітора, щоб екран не перекинувся, поки ви робите
регулювання.

Регулювання кута нахилу
Нахиляйте екран до себе або від себе до бажаного кута перегляду (від -5˚
до 20˚).
20°
5°
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Зміна орієнтації екрану
Підніміть екран у найвище положення (130 мм).

130 mm

Примітка: Перш ніж регулювати висоту, обов'язково зніміть пластину безпеки з підставки.
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Інсталяція кронштейна для монтажу на стіну (додатково)
Застосовуйте лише комплект для монтажу на стіну 100 х 100 мм,
рекомендований виробником.
1. Покладіть монітор екраном долілиць на подушку з упаковки або на рівну
поверхню.
Примітка: Радимо накрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб запобігти пошкодженню монітора.

2. Натисніть на блокувальні затискачі, щоб відкріпити підставку від монітора.

3. Злегка стягніть підставку, щоб вивільнити гачки. Потім зніміть підставку.
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4. Прикріпіть монтажний кронштейн до монтажних отворів ззаду на
моніторі. Потім за допомогою гвинтів закріпіть кронштейн на місці.
100 mm

100 mm

Примітка: Для кріплення на стіну див. Посібник з інсталяції до комплекту для монтажу на
стіну.
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Як робити підключення
HDMI-1

HDMI-2

DP

USB 3.0

5

Клавіатура

1

2

4

Миша & USB-диск
привід

3

6

Комп'ютер

Електрична розетка

Комп'ютер
Навушники

1 Шнур живлення

5 Кабель USB

2 Кабель HDMI

6 Кабель USB (A-опуклий в B-опуклий)

3 Кабель DisplayPort
4 Кабель гарнітури
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КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

Увімкнення/вимкнення живлення

Переконайтеся, що перемикач живлення поруч зі гніздом входу живлення
УВІМКНЕНО.

Увімкнення живлення
1. Підключіть один кінець шнура живлення до гнізда входу змінного струму
ззаду на моніторі.
2. Підключіть інший кінець шнура живлення змінного струму до розетки
електромережі.
3. Натисніть кнопку Control (Контроль) , щоб увімкнути монітор. Світлодіод
Живлення засвітиться білим, позначаючи, що монітор готовий до роботи.

Вимкнути живлення
Натискайте кнопку Control (Контроль) 2 секунди, щоб вимкнути монітор.
Примітка: Коли на екрані з'являється Main (Головне)меню, можна також вимкнути
монітор, пересунувши кнопку Control (Контроль) вниз ( ). Див.стор. 28.
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Поради щодо комфортного користування

Ось декілька підказок про зручний перегляд змісту на моніторі:
• Оптимальна відстань перегляду для моніторів може бути від 510 мм до 760
мм (від 20 до 30 дюймів).
• Зазвичай рекомендують розташувати монітор так, щоб екран знаходився
на рівні очей або трохи нижче, коли ви зручно сидите.
• Користуйтеся таким освітленням, яке підходить для роботи , яку ви виконуєте.
• Регулярно робіть часті перерви (щонайменше по 10 хвилин) кожні
півгодини.
• Обов'язково регулярно відводьте очі від екрану монітора і фокусуйтеся на
далеких предметах щонайменше 20 секунд під час цих перерв.
• Вправи для очей можуть зняти напруженість очей. Часто повторюйте такі
вправи: (1) піднімайте і опускайте погляд (2) повільно опишіть очима коло
(3) рухайте погляд по діагоналі.
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Вибір джерела входу
1. Пересуньте кнопку Control
(Контроль) вправо ( ) , щоб
увійти до меню Input (Вхід) .

Input

2. Пересуньте кнопку Control
(Контроль)у центр, ( ) щоб
вибрати бажане джерело входу.
Потім натисніть кнопку Control
(Контроль) на підтвердження.

HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort

Select
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РОБОТА

Швидке меню
Ярлик

За замовчуванням для кнопки Control (Контроль)було призначено певну функцію.
Примітка: Щоб змінити попередньо налаштовану функцію ярлика, див. розділ Quick Switch
(Швидке перемикання) на стор. 36.

Щоб увійти до функції ярлика, слід:
• Пересуньте кнопку Control (Контроль) вгору ( ) , щоб увійти до меню Black
Equalizer (Еквалайзер чорного)
Black Equalizer

Пересувайте кнопку Control
(Контроль)вгору/вниз ( ) , щоб
регулювати налаштування,
натисніть кнопку Control
(Контроль) на підтвердження.

10

Adjust
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• Пересуньте кнопку Control (Контроль) вниз ( ) , щоб увійти до меню
Picture Mode (Режим зображення)
.
Пересувайте кнопку Control
(Контроль) в центр ( ) , щоб
вибрати бажану опцію, і натисніть
кнопку Control (Контроль) на
підтвердження.

Picture Mode

Standard
FPS
RTS/RPG
Movie
Reader

Select

• Пересуньте кнопку Control
(Контроль) вліво ( ), щоб увійти до
меню Volume (Гучність) .
Пересувайте кнопку Control
(Контроль)вгору/вниз

Exit

Volume

( ) , щоб регулювати налаштування
гарнітури, і натисніть кнопку Control
(Контроль) на підтвердження.

50

Adjust

Exit

• Пересуньте кнопку Control (Контроль) вправо ( ) , щоб увійти до меню
Input (Вхід). Див. розділ «Selecting the Input Source» (Вибір джерела
входу).
Примітка: Щоб закрити меню, пересуньте кнопку Control (Контроль) вліво (
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Посібник з Функціональних кнопок
• Натисніть кнопку Control (Контроль), щоб показати Main (Головне) меню.

Параметри
Параметри

Панель
інструментів

Game Assist
Панель інструментів

Вийти

Вийти

GAME ASSIST

Вимкнення живлення
Вимкнення живлення

Потім кнопкою Control (Контроль)виберіть бажану функцію і
конфігуруйте відповідні налаштування.

Dashboard (Панель інструментів)
Коли Main (Головне) меню з'явиться на екрані, пересуньте кнопку Control
(Контроль) вліво, ( ) щоб увійти до меню Dashboard (Панель інструментів).
Dashboard
Function

CPU Temperature

ON

CPU Frequency
CPU Fan Speed
CPU Usage Rate
GPU Temperature

Dashboard
Location

GPU Frequency
OFF

Select

CPU Fan Speed

Exit

• Function (Функція): Активуйте/Вимкніть функцію. Коли її активовано,
можна вибрати бажані опції, які будуть показані на екрані.
• Dashboard Location (Розташування панелі інструментів): Визначте
розташування, де показувати інформацію Dashboard (Панель
інструментів) на екрані.
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Коли завершено конфігурацію Панелі інструментів, вона передаватиме
системні дані в ОС через порт USB і показуватиме значення вибраних
функцій на екрані.
CPU temperature
CPU frequency
CPU fan Speed
CPU usage Rate
GPU temperature
GPU frequency
GPU fan speed
GPU usage rate
AORUS Mouse DPI

Примітка: Переконайтеся, що кабель USB правильно підключений до вхідного порту
USB монітора та порту USB на комп'ютері.
Примітка: Встановлено і запущено ПЗ OSD Sidekick.

Game Assist
• Коли Main (Головне) меню з'явиться на екрані, пересуньте кнопку Control
(Контроль) вправо,( ) щоб увійти до меню Game Assist.
GameAssist
Game Info

Crosshair

Gaming Timer

OFF

Gaming Counter

Count Up

Refresh Rate

Count Down

Info Location
Display
Alignment
Select

Exit
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• Game INFO (Інфо Гри): Конфігурація налаштувань FPS («Стрілялка» від
першої особи) для гри .
√ Виберіть Gaming Timer (Ігровий таймер), щоб вибрати режим
зворотнього відліку таймера. Щоб вимкнути цю функцію, встановіть
налаштування на OFF (Вимк.).
√ Виберіть Gaming Counter (Ігровий лічильник)або Refresh Rate (Частота
поновлення), щоб активувати ігровий лічильник або налаштування частоти поновлення у реальному часі.
√ Виберіть Info Location (Розташування інфо), щоб вказати, де на
екрані відображати інформацію.

05:00

0
60

• Crosshair (Перехрестя): Виберіть бажаний тип перехрестя, що
відповідає ігровому оточенню. Цілитися буде значно простіше.
• Display Alignment (Показ вирівнювання): Коли функцію активовано,
вона показує лінії вирівнювання з чотирьох боків екрану, надаючи зручний
інструмент для вирівнювання багатьох моніторів бездоганно.
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Конфігуруйте налаштування пристрою
Коли Main (Головне) меню з'явиться на екрані, пересуньте кнопку Control
(Контроль) вгору, ( ) щоб увійти до меню Settings (Налаштування) .
Примітка: Кнопкою Control (Контроль) переходьте по меню і робіть регулювання.
Вийти
Перемістити/Коригувати
Ввести/Підтвердити

Кнопка Керівництво

Gaming (Ігри)
Конфігурація налаштувань, пов'язаних з іграми.
Resolution
2560x1440

Black Equalizer
10

Aim Stabilizer
OFF

Overdrive
Balance

Refresh Rate
60 HZ

FreeSync
ON

Picture Mode
Gaming

Aim Stabilizer

Picture

Black Equalizer

Display

Super Resolution

System

Display Mode

Language

Overdrive

Save Settings

FreeSync

Standard

10

Exit

Reset All

Move/Adjust
Enter/Confirm
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Предмет

Опис

Aim Stabilizer
(Стабілізатор
цілі)

Коли функцію активовано, вона зменшує спотворення при русі
в швидкісних іграх.
Примітка: Ця функція недоступна за наступних умов:
- коли налаштування частоти нижче 100 Гц.
- коли функцію FreeSync активовано.

Black
Equalizer
(Еквалайзер чорного)
Super
Resolution
(Super
Роздільна
здатність)
Display Mode
(Режим показу)

Регулює яскравість у чорних ділянках.

Робить різкішими зображення низької роздільної здатності.

Виберіть пропорцію екрана.
• Full (Повний): Розмістити зображення на повний екран.
Ідеально підходить для зображень з пропорцією 16:9 .
• Aspect (Пропорція): Показати зображення без геометричних спотворень, заповнюючи якомога більше екрану.
Примітка: Ця опція несумісна з функціями FreeSync і PIP/ PBP.

Overdrive (Фор- Вдосконалюйте час відповіді РК-монітора.
саж)
FreeSync
Коли цю функцію активовано, вона зменшує затримку екрану і
розриви під час гри.
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Picture (Зображення)
Конфігурація налаштувань, пов'язаних із зображеннями.
Resolution
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
OFF

Color Temperature
Normal
Picture Mode

Gaming

Standard

Brightness

Picture

FPS

Contrast

Display

RTS/RPG

Color Vibrance

System

Movie

Sharpness

Language

Reader

Gamma

Save Settings

sRGB

Color Temperature

Reset All

Custon 1

Low Blue Light

Standard

85

Exit
Move/Adjust
Enter/Confirm

Предмет

Опис

Standard
(Стандарт)
FPS («стрілялка»
від першої особи)
RTS/RPG

Для редагування документів або перегляду веб-сайтів.
Для гравців у FPS (у «Стрілялки» від першої особи).

Movie (Фільм)

Для перегляду фільмів.

Reader (Читач)

Для перегляду документів.

sRGB

Для фото і графіки на комп'ютері.

Custom 1
(Власний 1)
Custom 2
(Власний 2)
Custom 3
(Власний 3)

Особисті налаштування режиму зображення.

Для ігор у RTS (Стратегії у реальному часі) або RPG (Рольові
ігри).

Особисті налаштування режиму зображення.
Особисті налаштування режиму зображення.

Примітка: Picture mode (Режим зображення) Standard (Стандарт), Low blue light “Level
10” (Низький рівень блакитного світла, Рівень 10) - це оптимізоване налаштування згідно
сертифікату про Низький рівень блакитного світла TUV.
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Display (Відображення)
Конфігурація налаштувань, пов'язаних із екраном дисплею.
Resolution
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
OFF

Color Temperature
Normal
Picture Mode

Gaming

Input

HDMI 1

Picture

HDMI RGB PC Range

HDMI 2

Display

Overscan

DisplayPort

Standard

System
Language
Save Settings
Reset All

Exit
Move/Adjust
Enter/Confirm

Предмет

Опис

Input (Вхід)

Вибір джерела входу.

HDMI RGB PC
Range (HDMI
RGB ПК
Діапазон)
Overscan
(Облямівка)

Виберіть правильне налаштування діапазону RGB або
дозвольте монітору визначити їх самостійно.
Примітка: Ця опція доступна лише для входу HDMI.

Коли функцію активовано, вона трошки збільшує зображення
входу, щоб приховати краї зображення.
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System (Система)
Конфігурація налаштувань, пов'язаних із зображеннями.
Resolution
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
OFF

Color Temperature
Normal
Picture Mode

Gaming

Audio

Volume

Picture

OSD Setting

Mute

Display

Quick Switch

System

Other Settings

Standard

Language
Save Settings

Exit

Reset All

Move/Adjust
Enter/Confirm

Предмет

Опис

Audio (Звук)

Конфігурація налаштувань навушників.
• Volume (Гучність): Відрегулюйте рівень гучності.
• Mute (Без звуку): Активуйте/Вимкніть функцію Без звуку.

OSD Settings
(Налаштування ЕМ)

Конфігуруйте відповідні налаштування ЕМ (екранного меню).
• Display Time (Час показу): Встановіть час протягом якого
ЕМ залишається на екрані.
• OSD Transparency (Прозорість ЕМ): Відрегулюйте
прозорість екранного меню.
• OSD Lock (Блокування ЕМ): Коли функцію активовано, не
дозволяється регулювати ЕМ.

OSD Settings
(Налаштування ЕМ)
(продовження)

Примітка: Щоб вимкнути функцію блокування ЕМ, натисніть клавішу Control (Контроль). Коли на екрані з'явиться повідомлення,
виберітьYes (Так)на підтвердження.
The button is locked,
confirm to unlock OSD.
No
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Предмет

Опис

Quick Switch
(Швидке перемикання)

Призначте функцію ярликів.
Доступні опції: Aim Stabilizer (Стабілізатор цілі), Black Equalizer
(Еквалайзер чорного), Low Blue Light (Низький рівень блакитного
світла),
Volume (Гучність), Input (Вхід), Contrast (Контраст), Brightness
(Яскравість) і Picture Mode (Режим Зображення).
Налаштування ярликів за замовчуванням наступне:
Up (Вгору) ( ): Black Equalizer (Еквалайзер чорного)
Down (Вниз) ( ): Режим зображення
Right (Вправо) ( ): Вхід
Left (Вліво) ( ): Гучність
• Примітка про роздільну здатність: Коли цю функцію активовано, повідомлення про поточну роздільну здатність з'явиться на екрані при перемиканні на інше джерело входу.
• Input Auto Switch (Автоперемикач входу): Коли цю функцію
активовано, вона автоматично перемикається на доступне
джерело входу.
• Auto Power Off (Автоматичне Вимкнення Живлення): Коли
цю функцію активовано , монітор автоматично вимкнеться за певний час.
• DisplayPort Ver. (DisplayPort Версія): Встановіть версію
DisplayPort на 1.1, 1.2

Other Settings
(Інші налаштування)

Other Settings
(Інші налаштування)
(продовження)

Примітка:
• Обов'язково конфігуруйте цю опцію залежно від того, яку
версію DisplayPort підтримує графічна карта.
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Language (Мова)

Resolution
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
OFF

Color Temperature
Normal
Picture Mode

Gaming

English

Picture

繁中

Display

简中

System

Deutsch

Language

Français

Save Settings

日本語

Reset All

한국어

Standard

Exit
Move/Adjust
Enter/Confirm

Предмет

Опис

Language
(Мова)

Виберіть доступну мову для ЕМ.
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Save Settings (Зберегти налаштування)
Зберегти всі дані.
Resolution
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
OFF

Color Temperature
Normal
Picture Mode

Gaming

Setting1

Save

Picture

Setting2

Load

Display

Setting3

Standard

System
Language
Save Settings

Exit

Reset All

Move/Adjust
Enter/Confirm

Предмет

Опис

Setting1 (На- Після вибору меню Save and Load (Зберегти і завантажити)
лаштування 1) з'явиться для вибору в плеєрі.
Setting2 (На- Після вибору меню Save and Load (Зберегти і завантажити)
лаштування 2) з'явиться для вибору в плеєрі.
Setting3 (На- Після вибору меню Save and Load (Зберегти і завантажити)
лаштування 3) з'явиться для вибору в плеєрі.
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Reset All (Скинути все)
Відновити налаштування системи на фабричні за замовчуванням.
Resolution
2560x1440

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
OFF

Color Temperature
Normal
Picture Mode

Standard

Gaming
Picture
Display
System
Language
Save Settings
Reset All

Exit
Move/Adjust
Enter/Confirm
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ДОДАТКИ

Технічні характеристики
Предмет

Технічні характеристики

Розмір панелі

27 дюймів

Пропорція

16:9

Роздільна здатність

1920 x 1080

Частота поновлення

165 Гц

Робочий строк
світлодіода
Крок пікселя

30000 годин (мін.)

Час відповіді

1 мсек (час відповіді кінозображення)

Яскравість

250 ніт (тип.) / 200 ніт (мін.)

Пропорція контрасту

3000:1 (тип.)

Глибина кольору

16,7 М (8 біт)

Активна ділянка
відображення
Кут огляду

597,888 (гориз.) x 336,312 (верт.)

Частота

48-165 Гц

Контакти Входу/Виходу

•
•
•

HDMI 2.0 2х
DP 1.2 1х
Навушники 1х

Енергоспоживання

•
•
•

Увімкнено: 55 Вт (макс.)
Очікування: 0,3 Вт
Вимкнено: 0,2 Вт

Розміри (Ш x В x Т)

700 X 481 X 248 мм (з підставкою)

Ширина

6,39 кг (нетто)

Джерело живлення

0,3114 (гориз.) x 0,3114 (верт.)

178°(гориз.)/ 178°(вертик.)
•

USB 3.0 (вхідний потік) 2х
Зі здатністю зарядження 1.2
5 В/1,5 A
• Висхідний USB 1x
100 ~ 240 В змінного струму на 50/60 Гц

Температурний діапазон
Від 0°C до 40°C
(експлуатації)
Примітка: Характеристики підлягають зміні без попередження.
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Список підтримуваного хронометражу
Порт

FHD

Порт

FHD

HDMI

640X480 на 60 Гц

DP

640X480 на 60 Гц

640X480 на75 Гц

640X480 на75 Гц

720X480 на 60 Гц

720X480 на 60 Гц

800X600 на 60 Гц

800X600 на 60 Гц

800X600 на 75 Гц

800X600 на 75 Гц

1024X768 на 60 Гц

1024X768 на 60 Гц

1024X768 на 75 Гц

1024X768 на 75 Гц

1280X720 на 60 Гц

1280X720 на 60 Гц

1280X720 на 120 Гц

1280X720 на 120 Гц

1280X720 на 144 Гц

1280X720 на 144 Гц

1920X1080 на 60 Гц

1920X1080 на 60 Гц

1920X1080 на 120 Гц

1920X1080 на 120 Гц

1920X1080 на 144 Гц

1920X1080 на 144 Гц
1920X1080 на 165 Гц
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Усунення несправностей
Проблема

Можливі розв'язання

Нема живлення

•
•
•

На екрані нема
зображення

•
•

Переконайтеся, що шнур живлення правильно
підключено до джерела живлення та монітора.
Перевірте кабель і виделку: чи не поламані вони.
Переконайтеся, що монітор увімкнено.
Переконайтеся, що монітор і комп'ютер правильно
підключені, і обидва пристрої увімкнено.
Переконайтеся, що ви обрали правильне
джерело входу. Див.стор. 25 або 34.

Зображення не
заповнює весь
екран

•

Спробуйте інше налаштування Display Mode
(Режим показу) (aspect ratio - Пропорція). Див.
стор. 32.

Кольори
спотворені

•

Перевірте, чи правильно підключений сигнальний
кабель входу.
Конфігурація налаштувань, пов'язаних із
зображеннями. Див. розділ Picture (Зображення) .
Перевірте, чи правильно підключений кабель
гарнітури.
Регулюйте гучність. Див.стор. 27 або 36.
Перевірте налаштування Audio Source (Джерело
аудіо).
Відрегулюйте налаштування звуку комп'ютера.

•
Нема звуку або
звук тихий

•
•
•
•

Примітка: Якщо проблема триває, зверніться по допомогу до служби підтримки клієнтів.
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Основний догляд
Коли екран забруднюється, зробіть наступне, щоб його очистити:
• Протріть екран м'якою безворсовою ганчіркою, щоб прибрати весь пил.
• Побризкайте або накрапайте рідину для чищення на м'яку ганчірку.
Потім ніжно протріть екран вологою ганчіркою.
Примітка:
• Переконайтеся, що ганчірка волога, проте не мокра.
• Витираючи, уникайте надмірного натиску на екран.
• Кислотні або абразивні засоби для чищення можуть пошкодити екран.

Щодо зарядження по USB
Наступні пристрої несумісні з режимом CDP ВС 1.2. Коли концентратор
підключено до ПК, ці пристрої неможливо заряджувати кабелем USB.
Розповсюджувач

Пристрій

PID/VID

IPad

PID_129A/VID_05AC

Samsung

Galaxy Tab2 10.1

PID_6860/VID_04E8

Samsung

GALAXY TabPro

PID_6860/VID_04E8

Apple

Інформація про обслуговування GIGABYTE
Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті
GIGABYTE.
https://www.gigabyte.com/
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