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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: G27F
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.

Japan Class 01 Equipment Statement
安全にご使用いただくために
接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから
行って下さい。

Japan VCCI Class B Statement
クラス B VCCI 基準について
この装置は、
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使
用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま
す。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B
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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 :
有害物质
部件名称

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

X

○

○

○

○

○

液晶面板

X

○

○

○

○

○

外壳

○

○

○

○

○

○

外部信号连接头及
线材

X

○

○

○

○

○

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。
X: 	
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
液晶顯示器型號 ( 型式 ): G27F
Typedesignation (Tape):

設備名稱 :
Equipment name:

限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols
單元
Un it

六价铬
多溴二苯醚 Poly铅 汞 Mer镉
多溴联苯 Polybrominated
Hexavalent
Lead cury Cadmium
brominated
diphenylethers
chromium
(Pb)
(Hg)
(Cd)
biphenyls (PBB)
(PBDE)
(Cr+6)

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 percentage 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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ข้อควรระว ังด้านความปลอดภ ัย
้
อ่านข ้อควรระวังด ้านความปลอดภัยต่อไปนีอ
้ ย่างทัว่ ถึงก่อนใชงานจอภาพ
้
• ใชเฉพาะอุ
ปกรณ์เสริมทีจ
่ ัดให ้มาพร ้อมกับจอภาพนีห
้ รือทีไ่ ด ้รับการ
แนะน� ำโดยผู ้ผลิตเท่านัน
้
• จัดเก็บบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของผลิตภัณฑ์ไว ้ในทีจ
่ ัดเก็บทีเ่ ด็กไม่
สามารถเข ้าถึงได ้
ื่ มต่อจอภาพเข ้ากับเต ้าเสย
ี บปลั๊กไฟ ตรวจให ้แน่ใจว่าอัตราแรง
• ก่อนเชอ
ดันไฟฟ้ าของสายไฟท�ำงานเข ้ากับข ้อมูลจ�ำเพาะทางไฟฟ้ าในประเทศที่
ั อยูไ่ ด ้
คุณอาศย
ื่ มต่อปลั๊กสายไฟเข ้ากับเต ้าเสย
ี บปลั๊กไฟทีเ่ ดินสายไฟและต่อ
• จะต ้องเชอ
สายดินอย่างเหมาะสม
ั ผัสปลั๊กไฟ มิฉะนัน
• อย่าใชมื้ อเปี ยกสม
้ อาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าดูดได ้ง่าย
• จัดวางจอภาพบนต�ำแหน่งทีม
่ น
ั่ คงและระบายอากาศได ้ดี
่ อุปกรณ์ระบาย
• อย่าวางจอภาพใกล ้กับแหล่งก�ำเนิดความร ้อนใดๆ เชน
ความร ้อนทางไฟฟ้ าหรือแสงแดดโดยตรง
่ งเปิ ดบนตัวจอภาพออกแบบมาส�ำหรับการระบายอากาศ อย่าให ้
• รูหรือชอ
่ งระบายอากาศเหล่านัน
มีวส
ั ดุปิดทับหรือปิ ดกัน
้ ชอ
้
้
• อย่าใชงานจอภาพใกล
้กับน�้ ำ เครือ
่ งดืม
่ หรือของเหลวทุกชนิด หากไม่
ี หายได ้
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ าม อาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าดูดหรือจอภาพเสย
• ตรวจให ้แน่ใจว่าได ้ถอดปลั๊กออกจากจอภาพทุกครัง้ ก่อนท�ำความ
สะอาด
• เนือ
่ งจากพืน
้ ผิวหน ้าจอของจอภาพเกิดรอยขูดขีดได ้ง่าย พึงหลีกเลีย
่ ง
ั ผัสกับพืน
อย่าให ้วัสดุแข็งหรือคมสม
้ ผิวหน ้าจอ
้
้
็ ท�ำความสะอาด
• ใชผ้ ้านุ่มชนิดไร ้เสนขนแทนการใช
กระดาษทิ
ชชูเพือ
่ เชด
จอภาพ คุณสามารถใชน�้ ้ ำยาล ้างกระจกเพือ
่ ท�ำความสะอาดจอภาพได ้
หากจ�ำเป็ น แต่อย่าใชน�้ ้ ำยาชนิดฉีดพ่นลงบนหน ้าจอของจอภาพ
โดยตรง
้
• ให ้ถอดปลั๊กไฟออก ถ ้าจะไม่ได ้ใชงานจอภาพเป็
นเวลานาน
่ มแซมจอภาพด ้วยตัวเอง
• อย่าพยายามถอดแยก หรือซอ
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บทน�ำ
การแกะจากกล่องบรรจุภ ัณฑ์
1. เปิ ดฝาปิ ดด ้านบนของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ จากนัน
้ ดูฉลากระบุวธิ ก
ี ารแกะ
ออกจากกล่องทีต
่ ด
ิ มาบนฝาปิ ดกล่องด ้านใน
2. ตรวจให ้แน่ใจว่ากล่องจัดวางแนวในต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้อง วางกล่องนอนลง
บนพืน
้ ผิวทีม
่ น
ั่ คงด ้วยความระวัดระวัง

UP

3. เปิ ดฝาปิ ดกล่องด ้านใน

ช่องเปิด
่ งเปิ ด) เพือ
4. จับยึดทีโ่ ฟม EPS (ผ่านชอ
่ ดึงจอภาพออกมาจากกล่องบรรจุ
ภัณฑ์
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5. แกะชิ้นส่วนประกอบออกจากโฟม EPS

6. แกะโฟม EPS ส่วนบนอออก
จากนั้นคุณสามารถถอดจอภาพออกมาจากโฟม EPS ส่วนล่างได้
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ิ้ สว่ นในกล่องบรรจุภ ัณฑ์
รายการชน
รายการต่อไปนีใ้ ห ้มาพร ้อมกับกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของคุณ ถ ้าตรวจพบว่า
รายการใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายในท ้องถิน
่ ของคุณ

จอภาพ

ฐานวางจอภาพ

แท่นยืน

สายไฟ

สาย HDMI

สาย USB

Multilingual Installation Guid
e
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.

สาย DP
Warranty

อะแดปเตอร์

คู่มือเริ่มต้นอย่างย่อ

Card

บัตรรับประกัน
หมายเหตุ: โปรดจัดเก็บกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ไว ้ส�ำหรับการ
ขนสง่ จอภาพในอนาคต
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์
มุมมองด้านหน้า

LED การจ่ายไฟ

-14-

คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

มุมมองด้านหลัง

7

1

1.
2.
3.
4.

8

2

พอร์ตอัปสตรีม USB
พอร์ต USB 3.0 (x2)
แจ็คเสียบ DC IN
พอร์ต HDMI (x2)

3

4

5.
6.
7.
8.
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5

DisplayPort
แจ็คเสียบหูฟัง
ปุ่มควบคุม
ล็อก Kensington

6

คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

เริ่มต้นการใช้งาน

การติดตั้งฐานวางจอภาพ

1. วางจอภาพบนโฟม EPS โดยให้หน้าจอหันลงล่าง
2. จัดแนวฐานวางจอภาพเข้ากับหมุดนำ�สองตัวใต้ขาตั้ง
จากนั้นติดตั้งฐานเข้ากับขาตั้ง

3. ยกจอภาพให้อยู่ในตำ�แหน่งวางตั้งขึ้นและวางบนพื้นที่มั่นคง
อาจปรับความสูงของจอภาพหลังจากรายการ 1 และรายการ 2
ที่แสดงในรูปถูกถอดออก

2

1
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

การปรับมุมการมอง

หมายเหตุ:
จับยึดที่ฐานวางจอภาพเพื่อไม่ให้หน้าจอโค่นล้มในขณะที่คุณทำ�การปรับ

การปรับมุมเอียง

เอียงจอภาพไปข้างหน้าหรือข้างหลังไปยังมุมการมองที่ต้องการ (-5˚ ถึง
20˚)
20°
5°

การปรับทิศทางของหน้าจอ

ยกหน้าจอขึ้นไปยังความสูงสูงสุด (130 มม.)
130 mm
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

การติดตั้งตัวติดยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ใช้เฉพาะชุดตัวติดยึดผนังขนาด 100 x 100 มม. ที่แนะนำ�โดยผู้ผลิตเท่านั้น
1. วางจอภาพบนโฟม EPS โดยให้หน้าจอหันลงล่าง
2. ดันคลิปล็อกเข้าด้านในเพื่อถอดขาตั้งออกจากจอภาพ

3. ติดยึดตัวติดยึดผนังเข้ากับรูติดยึดที่ด้านหลังของจอภาพ
จากนั้นใช้สกรูยึดที่รองยึดเข้าตำ�แหน่ง
100 mm

100 mm

หมายเหตุ:	สำ�หรับการติดยึดจอภาพบนผนัง
ให้ดูที่คู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับชุดตัวติดยึดผนัง
	อาจติดตั้งหัวจอภาพบนผนัง ตัวติดยึดแบบหมุน หรือแบบอื่น ๆ
จอภาพนี้รองรับรูติดยึดขนาด 100 มม. ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
VESA ในการติดตั้งโซลูชันบุคคลที่สามเข้ากับจอภาพ ต้องใช้สกรูขนาด φ4 มม.
จำ�นวน 4 ตัว ที่มีระยะห่าง 0.7 มม. และความยาว 10 มม. หากใช้สกรูที่ยาวกว่านี้
จอภาพอาจเสียหาย ตรวจสอบว่าตัวติดยึดที่จัดทำ�โดยผู้ผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน
VESA และสามารถรองรับตัวเครื่องของจอภาพได้ โปรดใช้สายไฟและสายวิดีโอที่
ให้มากับจอภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

การเชื่อมต่อ
2
1

หูฟัง

2
3
4

คอมพิวเตอร์

5

แป้นพิมพ์

สายหูฟัง
สาย HDMI
สาย DisplayPort

เมาส์ ดิสก์ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์
USB

สาย USB (A ตัวผู้ไปยัง B ตัวผู้)
สาย USB
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

การใช้งานอุปกรณ์
การเปิด/ปิดจอภาพ
การเปิด
1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์
และเชื่อมต่อสายสัญญาณออกของอะแดปเตอร์เข้ากับแจ็ค DC IN
ของจอภาพ
2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายไฟกับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

3. กดปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อเปิดจอภาพ ไฟ LED

การจ่ายไฟจะติดเป็นสีขาว บ่งชี้ว่าจอภาพพร้อมใช้งานแล้ว

การปิด

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

ข้อแนะน�ำเพือ
่ ความสะดวกของผูใ้ ช ้
ค�ำแนะน� ำเพือ
่ การดูจอภาพของคุณอย่างสะดวกสบาย:
• ระยะห่ า งการดู ท ี่ ม ี ป ระส ิท ธิภ าพที่ สุ ด ส� ำ หรั บ จอภาพจะมี ช ่ ว งอยู่ ท ี่
ประมาณ 510 มม. ถึง 760 มม. (20 นิว้ ถึง 30 นิว้ )
• แนวปฏิบัตท
ิ ั่วไปคือการจัดวางต�ำแหน่งจอภาพทีด
่ ้านบนของหน ้าจออยู่
ทีห
่ รือต�่ำกว่าระดับสายตาของคุณเล็กน ้อยเมือ
่ คุณนั่ งตามทีส
่ ะดวกของ
คุณแล ้ว
้
• ใชการให
้แสงสว่างทีเ่ หมาะสมส�ำหรับประเภทการท�ำงานของคุณ
• พักสายตาเป็ นระยะๆ สม�ำ่ เสมอ (อย่างน ้อย 10 นาที) ทุกครึง่ ชวั่ โมง
• ให ้มองออกจากหน ้าจอของจอภาพเป็ นครัง้ คราวและโฟกัสไปยังวัตถุท ี่
อยูไ่ กลออกไปอย่างน ้อยเป็ นเวลา 20 วินาทีในระหว่างพักเบรก
• การบริหารดวงตาสามารถชว่ ยลดความล ้าของดวงตาได ้
ทวนซ�้ำการ
บริหารดวงตาบ่อยๆ: (1) มองขึน
้ บนแล ้วลงล่าง (2) ค่อยๆ หมุนกลอก
ดวงตาของคุณ (3) เลือ
่ นสายตาในแนวทะแยงมุม
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

การเลือกแหล่งก�ำเนิดอินพุท
1. เลือ
่ นปุ่ ม Control (ควบคุม)

ไปทางขวา (
อินพุท

) เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนู

Input

2. เลือ
่ นปุ่ ม Control (ควบคุม)
ขึน
้ /ลง ( ) เพือ
่ เลือกแหล่ง
ก�ำเนิดอินพุททีต
่ ้องการ จากนัน
้
กดปุ่ ม Control (ควบคุม) เพือ
่
ยืนยัน

Select
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

การใช้งาน
เมนูด่วน
แป้นลัด

ตามค่าเริ่มต้น ปุ่ม Control (ควบคุม)
ถูกกำ�หนดด้วยฟังก์ชันการทำ�งานที่เฉพาะ
หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการทำ�งานของแป้นลัด ให้ดูที่หัวข้อ
“Quick Switch (สลับด่วน)” ใน หน้า 24
เมื่อต้องการเข้าถึงฟังก์ชันการทำ�งานของแป้นลัด ให้ทำ�ดังต่อไปนี้:
•

เลื่อนปุ่ม Control (ควบคุม) ขึ้น (

Equalizer (ตัวปรับสมดุลสีดำ�)
	เลื่อนปุ่ม Control
(ควบคุม) ขึ้น/ลง ( )
เพื่อปรับการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม
Control (ควบคุม)
เพื่อยืนยัน

) เพื่อเข้าสู่เมนู Black
Black Equalizer

Adjust
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Exit

คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

•

เลือ
่ นปุ่ ม Control (ควบคุม) ลง (
Mode (โหมดภาพ)

) เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนู Picture

	เลือ
่ นปุ่ ม Control

(ควบคุม) ขึน
้ /ลง ( ) เพือ
่
เลือกตัวเลือกทีต
่ ้องการ แล ้ว
กดปุ่ ม Control (ควบคุม)
เพือ
่ ยืนยัน

Picture Mode

Standard
FPS
RTS/RPG
Movie
Reader
sRGB

Select

เลือ
่ นปุ่ ม Control (ควบคุม)
้ ( ) เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนู
ไปทางซาย
Picture Mode (โหมดภาพ)
	เลือ
่ นปุ่ ม Control
(ควบคุม) ขึน
้ /ลง
(
) เพือ
่ ปรับการตัง้ ค่า
แล ้วกดปุ่ ม Control
(ควบคุม) เพือ
่ ยืนยัน
•

Volume

Adjust

•	เลือ
่ นปุ่ ม Control (ควบคุม) ไปทางขวา (

Exit

Exit

) เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนู

Input (อินพุท) ดูทห
ี่ วั ข ้อ “การเลือกแหล่งก�ำเนิดอินพุท”

้
หมายเหตุ: เมือ
่ ต ้องการปิ ดเมนู เลือ
่ นปุ่ ม Control (ควบคุม) ไปทางซาย
(

)
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คู่มือการใช้ปุ่มฟังก์ชัน
กดปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อแสดงเมนู Main (หลัก)
Settings (การตั้งค่า)

Dashboard
(แดชบอร์ด)

GameAssist
(ผู้ช่วยของเกม)

Exit (ออก)

Power Off (การปิด)

จากนั้นใช้ปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
แล้วกำ�หนดค่าที่เกี่ยวข้อง

Dashboard (แดชบอร์ด)

เมื ่ อ เมนู Main (หลั ก ) ปรากฎบนหน้ า จอแล้ ว ให้ เ ลื ่ อ นปุ ่ ม Control
(ควบคุม) ไปทางซ้าย ( ) เพื่อเข้าสู่เมนู Dashboard (แดชบอร์ด)
Dashboard
Function

CPU Temperature

ON

CPU Frequency
CPU Fan Speed
CPU Usage Rate
GPU Temperature

Dashboard
Location

GPU Frequency
OFF

Select

•
•

GPU Fan Speed

Exit

Function (ฟังก์ชัน): เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน เมื่อเปิดใช้งานแล้ว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่ต้องการที่จะให้แสดงบนหน้าจอ
Dashboard Location (ตำ�แหน่งของแดชบอร์ด):
ระบุตำ�แหน่งของข้อมูลแดชบอร์ดที่จะให้แสดงบนหน้าจอ
-25-
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เมื่อเสร็จสิ้นการกำ�หนดค่าแดชบอร์ดแล้ว ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลระบบไปยัง
SOC ผ่านพอร์ต USB และแสดงค่าของฟังก์ชันที่เลือกบนหน้าจอ
CPU Temperature
CPU Frequency
CPU Fan Speed
CPU Usage Rate
GPU Temperature
GPU Frequency
GPU Fan Speed
GPU Usage Rate
AORUS Mouse DPI

Dashboard
Function

CPU Temperature

ON

CPU Frequency
CPU Fan Speed
CPU Usage Rate
GPU Temperature

Dashboard
Location

GPU Frequency
OFF

Select

GPU Fan Speed

Exit

หมายเหตุ : ตรวจสอบว่ า ได้ เ ชื ่ อ มต่ อ สาย USB เข้ า กั บ พอร์ ต อั ป สตรี ม USB
ของจอภาพและพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างถูกต้อง

GameAssist

เมือ
่ เมนูหลักปรากฎบนหน้าจอ ให้เลือ
่ นปุม
่ Control (ควบคุม) ไปทางขวา
( ) เพื่อเข้าสู่เมนู Game Assist (ผู้ช่วยของเกม)
GameAssist
GAME INFO

Gaming Timer
Gaming Counter

Crosshair

Refresh Rate
Info Location

Display Alignment
Select

Exit
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•

Game Info (ข้อมูลเกม): ตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเกมของ FPS (การยิง่
มุมมองบุคคลทีห
่ นึง่ )
√ เลือก Gaming Timer (ตัวตัง้ เวลาของเกม) เพือ
่ เลือกโหมดตัวตัง้
้
ั นี้ ให ้ก�ำหนดการตัง้ ค่าไปที่ OFF
เวลา เมือ
่ ต ้องการปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
(ปิ ด)
√ เลือก Gaming Counter (ตัวนับการเล่นเกม) หรือ Refresh Rate
้
้
(อัตรารีเฟรช) เพือ
่ เปิ ดใชงาน/ปิ
ดใชงานค่
าตัวนับการเล่นเกมหรือ
อัตรารีเฟรชแบบเรียลไทม์
√ เลือก Info Location (ต�ำแหน่งข ้อมูล) เพือ
่ ระบุต�ำแหน่งของข ้อมูลที่
จะให ้แสดงบนหน ้าจอ

GameAssist
GAME INFO

Gaming Timer
Gaming Counter

Crosshair

Refresh Rate
Info Location

Display Alignment
Select

Exit

•

่ ้องการให ้เหมาะกับ
Crosshair (กรอบเล็ง): เลือกชนิดกรอบเล็งทีต
สภาพแวดล ้อมการเล่นเกมของคุณ ซงึ่ จะท�ำให ้คุณเล็งเป้ าในเกมได ้ง่าย
ขึน
้

•

้
Display Alignment (การปร ับแนวการแสดงผล): เมือ
่ เปิ ดใชงาน
ั นี้ จอภาพจะแสดงเสนการปรั
้
ี่ ้านของหน ้าจอ ให ้
ฟั งก์ชน
บแนวทัง้ สด
เครือ
่ งมือทีค
่ ณ
ุ สามารถปรับแนวจอภาพหลายจอเข ้ากันได ้อย่างสมบูรณ์
แบบ
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กำ�หนดค่าของอุปกรณ์
เมื่อเมนู Main (หลัก) ปรากฎบนหน้าจอแล้ว ให้เลื่อนปุ่ม Control
(ควบคุม) ขึ้น ( ) เพื่อเข้าสู่เมนู Settings (การตั้งค่า)
หมายเหตุ: ใช้ปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อนำ�ทางไปยังเมนูต่างๆ
และทำ�การปรับค่า
Exit
Move/Adjust
Enter/Confirm

คู่มือปุ่ม

Gaming (การเล่นเกม)

กำ�หนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเกม
Resolution
1902x1080

Black Equalizer
10

Aim Stabilizer
OFF

Overdrive
Balance

Refresh Rate
60Hz

FreeSync
ON

Picture Mode
Gaming

Aim Stabilizer

ON

Picture

Black Equalizer

OFF

Display

Super Resolution

System

Display Mode

Language

Overdrive

Save Settings

FreeSync

Standard

Exit

Reset all

Move/Adjust
Enter/Confirm

รายการ
ค�ำอธิบาย
้
ั นี้ จอภาพจะลดการ
Aim Stabilizer
เมือ
่ เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
(ตัวปรับความเสถียรของเป้ า) เบลอของภาพเคลือ
่ นไหวในเกมทีม
่ ก
ี าร
เคลือ
่ นไหวรวดเร็ว
ั นีไ
หมายเหตุ: ฟั งก์ชน
้ ม่พร ้อมใช ้งานภายใต ้
เงือ
่ นไขต่อไปนี:้
- เมือ
่ การตัง้ ค่าความถีต
่ �ำ่ กว่า 100Hz
ั FreeSync
- เมือ
่ เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
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รายการ
Black Equalizer
ี �ำ)
(ตัวปรับสมดุลสด
Super Resolution
(ความละเอียดสูง)
Display Mode
(โหมดแสดงผล)

Overdrive
(โอเวอร์ไดรฟ์ )
FreeSync

ค�ำอธิบาย
ี �ำ
ปรับความสว่างของพืน
้ ทีส
่ ด
ั สูงขึน
ปรับภาพทีม
่ ค
ี วามละเอียดต�ำ่ มีความคมชด
้
เลือกอัตราสว่ นภาพของหน ้าจอ
• Full (เต็ม): ปรับขนาดภาพอินพุทให ้เต็มหน ้าจอ
เหมาะส�ำหรับภาพทีม
่ อ
ี ต
ั ราสว่ นภาพ 16:9
• Aspect (อัตราสว่ น): แสดงภาพอินพุทโดยไม่เติม
การบิดเบีย
้ วทางเรขาคณิตบนหน ้าจอมากทีส
่ ด
ุ
เท่าทีเ่ ป็ นไปได ้
ปรับปรุงเวลาตอบสนองของจอภาพ LCD
้
ั นี้ จอภาพจะขจัดการล่าชาของ
้
เมือ
่ เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
หน ้าจอและภาพขาดในขณะเล่นเกม
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Picture (ภาพ)
กำ�หนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับภาพ
Resolution
1902x1080

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
Gamma 3

Color Temp. Normal

Picture Mode
Gaming

Standard

Brightness

Picture

FPS

Contrast Ratio

Display

RTS/RPG

Color Vibrance

System

Movie

Sharpness

Language

Reader

Gamma

Save Settings

sRGB

Color Temperature

Reset all

Custom 1

Low Blue Light

Standard

Exit
Move/Adjust
Enter/Confirm

เลือก โหมดภาพที่ตั้งค่าล่วงหน้าโหมดใดโหมดหนึ่ง
• Standard (มาตรฐาน): สำ�หรับการแก้ไขเอกสารหรือการสืบค้นเว็บไซต์
• FPS: สำ�หรับการเล่นเกมแนว FPS (การยิงในมุมมองบุคคลที่หนึ่ง)
• RTS/RPG: สำ�หรับการเล่นเกมแนว RTS (วางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์)
หรือ RPG (เกมสวมบทบาท)
• Movie (ภาพยนตร์): สำ�หรับการดูภาพยนตร์
• Reader (โปรแกรมอ่าน): สำ�หรับการดูเอกสาร
• sRGB: สำ�หรับการดูรูปถ่ายและภาพบนคอมพิวเตอร์
• Custom 1 (กำ�หนดเอง 1): การตั้งค่าโหมดภาพที่ปรับแต่ง
• Custom 2 (กำ�หนดเอง 2): การตั้งค่าโหมดภาพที่ปรับแต่ง
• Custom 3 (กำ�หนดเอง 3): การตั้งค่าโหมดภาพที่ปรับแต่ง
จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าภาพดังต่อไปนี้
รายการ
Brightness
(ความสว่าง)
Contrast
(ความเปรียบต่าง)
Color Vibrance
(ความอิ่มตัวของสี)
Sharpness
(ความคมชัด)

คำ�อธิบาย
ปรับความสว่างของภาพ
ปรับความเปรียบต่างของภาพ
ปรับความเข้มของสีให้นิ่งมากขึ้น
ปรับความคมชัดของภาพ
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รายการ
Gamma (แกมม่า)
Color Temperature
(อุณหภูมส
ิ )ี

Low Blue Light
ี �้ ำเงินต�ำ่ )
(แสงสน

ค�ำอธิบาย
ปรับความสว่างระดับกลาง
เลือกอุณหภูมส
ิ ี

หมายเหตุ: เลือก User Define (ผู ้ใชก�้ ำหนด) เพือ
่
ี ดง (R), ส ี
ก�ำหนดอุณหภูมส
ิ โี ดยการปรับระดับสแ
ี �้ ำเงิน (B) ตามความต ้องการของ
เขียว (G) หรือสน
คุณ
ี �้ ำเงินจากหน ้าจอ
ลดปริมาณการปล่อยแสงสน

• Level 0 (ระดับ 0): ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
• Level 1~10 (ระดับ 1~10): ยิง่ ระดับสูงขึน
้ แสง
ี �้ ำเงินจะยิง่ ลดลง
สน
ี �้ ำเงินต�ำ่ Level 10
หมายเหตุ: 	ระดับนีค
้ อ
ื แสงสน
(ระดับ 10) ภายใต ้โหมดภาพปกติท ี่
ี กติ มีความสอดคล ้อง
มีอณ
ุ หภูมส
ิ ป
ี � ำเงินต�ำ่ ของ
ตามการรับรองแสงสน
TUV
ี � ำขงภาพเพือ
Dynamic Contrast ปรับระดับสด
่ ให ้ได ้ความเปรียบต่างทีม
่ ี
ิ ธิภาพดีทส
(ความเปรียบต่าง
ประสท
ี่ ด
ุ
ไดนามิก)
Senseye Demo
แยกหน ้าจอเป็ นครึง่ สองสว่ น (2 หน ้าต่าง)
(การสาธิต Sensภาพของโหมดทีเ่ ลือกทีม
่ ค
ี า่ เริม
่ ต ้นของภาพจะ
eye)
้ และภาพทีป
ปรากฏขึน
้ บนหน ้าต่างด ้านซาย
่ รับแล ้ว
พร ้อมค่าใหม่จะปรากฎขึน
้ หน ้าต่างทางขวา
Reset Picture
็ ภาพ)
(รีเซต

็ การตัง้ ค่า Picture (ภาพ) ทัง้ หมดไปเป็ นค่าเริม
รีเซต
่
ต ้น
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Display (การแสดงผล)
กำ�หนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอแสดงผล
Resolution
1902x1080

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
Gamma 3

Color Temp. Normal

Picture Mode
Gaming

Input

Picture

HDMI RGB PC Range

Display

Overscan

Standard

System
Language
Save Settings
Exit

Reset all

Move/Adjust
Enter/Confirm

รายการ
Input (อินพุท)
HDMI RGB PC
Range (ชว่ ง HDMI
RGB PC)
Overscan
(ภาพล ้นจอ)

ค�ำอธิบาย
เลือกแหล่งก�ำเนิดอินพุท
เลือกค่าชว่ ง RGB ทีเ่ หมาะสมหรือให ้จอภาพตรวจจับ
โดยอัตโนมัต ิ
้
�ำหรับอินพุท
หมายเหตุ: ตัวเลือกนีพ
้ ร ้อมใชงานส
HDMI เท่านัน
้
้
ั นี้ จอภาพจะขยายขนาดภาพ
เมือ
่ เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
่ นขอบนอกสุดของภาพ
อินพุทใหญ่ขน
ึ้ เล็กน ้อยเพือ
่ ซอ
้
�ำหรับอินพุท
หมายเหตุ: ตัวเลือกนีพ
้ ร ้อมใชงานส
HDMI เท่านัน
้
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System (ระบบ)
กำ�หนดตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบ
Resolution
1902x1080

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
Gamma 3

Color Temp. Normal

Picture Mode
Gaming

Audio

Volume

Picture

OSD Settings

Mute

Display

Quick Switch

System

Other Settings

Standard

Language
Save Settings
Exit

Reset all

Move/Adjust
Enter/Confirm

รายการ
ี ง)
Audio (เสย

OSD Settings
(การตัง้ ค่า OSD)

ค�ำอธิบาย
ี ง
ก�ำหนดตัง้ ค่าเสย
ี ง): ปรับระดับเสย
ี ง
• Volume (ระดับเสย
ี ง): เปิ ดใชงาน/ปิ
้
้
ั ปิ ด
• Mute (ปิ ดเสย
ดใชงานฟั
งก์ชน
ี
เสยง
ก�ำหนดตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเมนูการแสดงผลบนหน ้า
จอ (OSD)
• Display Time (เวลาแสดงผล): ตัง้ ค่าระยะเวลา
ของการแสดงผลเมนู OSD บนหน ้าจอ
• OSD Transparency (ความโปร่งใส OSD): ปรับ
ความโปร่งใสของเมนู OSD
้
ั นี้
• OSD Lock (ล็อก OSD): เมือ
่ เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
จะไม่สามารถปรับเมนู OSD
้
ั ล็อก
หมายเหตุ: เมือ
่ ต ้องการปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
OSD ให ้ปุ่ ม Control (ควบคุม) เมือ
่ ข ้อความ
ปรากฎขึน
้ บนหน ้าจอ ให ้เลือก Yes (ใช)่ เพือ
่ ยืนยัน
The button is locked
Confirm to unlock
OSD.
No
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รายการ
สลับด่วน

ค�ำอธิบาย
ั ของแป้ นลัด
ก�ำหนดฟั งก์ชน
้ ้: Aim Stabilizer (ตัวปรับความ
ตัวเลือกทีใ่ ชได
เสถียรของเป้ า), Black Equalizer (ตัวปรับสมดุลส ี
ี � ำเงินต�ำ่ ), Volume
ด�ำ), Low Blue Light (แสงสน
ี
(ระดับเสยง), Input (อินพุท), Contrast (ความ
เปรียบต่าง), Brightness (ความสว่าง) และ Picture
Mode (โหมดภาพ)
การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นของแป้ นลัดมีดงั ต่อไปนี:้
้ (
D ขึน

ี �ำ)
):Black Equalizer (ตัวปรับสมดุลสด

D ลง(

):Picture Mode (โหมดภาพ)

D ขวา(
การตัง้ ค่าอืน
่ ๆ

):Input (อินพุท)

้
ี ง)
D ซาย(
):Volume (ระดับเสย
• Resolution Notice (ประกาศความละเอียด): เมือ
่
้
ั นี้ ข ้อความความละเอียดที่
เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
แนะน� ำจะปรากฎบนหน ้าจอเมือ
่ จอภาพสลับไปยัง
แหล่งก�ำเนิดอินพุทอืน
่
• Input Auto Switch (สลับอัตโนมัตอ
ิ น
ิ พุท): เมือ
่
้
ั นี้ จอภาพจะสลับไปยังแหล่ง
เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
้ ้โดยอัตโนมัต ิ
ก�ำเนิดอินพุททีใ่ ชได
• Auto Power OFF (ปิ ดโดยอัตโนมัต)ิ : เมือ
่ เปิ ดใช ้
ั นี้ จอภาพจะปิ ดโดยอัตโนมัตห
งานฟั งก์ชน
ิ ลังจาก
ผ่านระยะเวลาทีก
่ �ำหนดไว ้
ั DisplayPort) : ตัง้ ค่า
• DisplayPort Ver. (เวอร์ชน
ั DisplayPort version เป็ น 1.1 หรือ 1.2
เวอร์ชน
หมายเหตุ:
ตรวจให ้แน่ใจว่าได ้ก�ำหนดค่าตัวเลือกนีต
้ าม
•
ั DisplayPort ทีร่ องรับโดยกราฟิ ก
เวอร์ชน
การ์ดของคุณ
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Language (ภาษา)
การตั้งค่าเกี่ยวกับภาษา
Resolution
1902x1080

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
Gamma 3

Color Temp. Normal

Picture Mode
Gaming

Standard

English

Picture
Display
System

Deutsch

Language

Français

Save Settings
Exit

Reset all

Move/Adjust
Enter/Confirm

รายการ
คำ�อธิบาย
Language (ภาษา) เลือกภาษาที่ใช้ได้สำ�หรับเมนู OSD
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Save Settings (การตั้งค่าบันทึก)
กำ�หนดค่า OSD ที่ปรับแต่งแล้วสำ�หรับ Settings 1 (การตั้งค่า 1),
Settings 2 (การตั้งค่า 2) หรือ Settings 3 (การตั้งค่า 3)
Resolution
1902x1080

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
Gamma 3

Color Temp. Normal

Picture Mode
Gaming

Setting1

Picture

Setting1

Display

Setting1

Standard

System
Language
Save Settings
Exit

Reset all

Move/Adjust
Enter/Confirm

รายการ
Save (บันทึก)
Load (โหลด)

คำ�อธิบาย
บันทึกค่าที่ปรับแต่งแล้ว
โหลดการตั้งค่าที่บันทึกไว้

Reset All (รีเซ็ตทั้งหมด)
คืนค่าจอภาพไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
Resolution
1902x1080

Brightness
85

Contrast
50

Sharpness
5

Gamma
Gamma 3

Color Temp. Normal

Picture Mode

Standard

Gaming
Picture
Display
System
Language
Save Settings
Exit

Reset all

Move/Adjust
Enter/Confirm
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ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะ

รายการ
ขนาดแผงจอ
อัตราสว่ นภาพ
ความละเอียด
อัตรารีเฟรช
อายุของ LED
ระยะห่างพิกเซล
เวลาตอบสนอง
Brightness (ความสว่าง)
อัตราความเปรียบต่าง
อัตราความเปรียบต่าง
ไดนามิก
ความลึกส ี
้
พืน
้ ทีแ
่ สดงผลทีใ่ ชงาน
มุมการมอง
ความถี่
เทอร์มน
ิ ัลอินพุท/เอาท์
พุท

ข้อมูลจ�ำเพาะ
27 นิว้
16:9
1920 x 1080
144Hz
30,000 ชวั่ โมง (ต�ำ่ สุด)
0.31125 x 0.31125
1 มิลลิวน
ิ าที (MPRT)
300nits (ทัว่ ไป) / 250nits (ต�ำ่ สุด)
1000:1 (ทัว่ ไป)
12M:1 (ทัว่ ไป)

16. 7M
597.6(H) x 336.15(V)
178° (H) / 178° (V)
48~144Hz (โหมดเกม)
• 2x HDMI 1.4 • 2x USB 3.0 (ดาวน์สตรีม)
รองรับข้อมูลจำ�เพาะของ USB
• 1x DP1.2
BC1.2
• 1x หูฟัง
เอาท์พุทพอร์ตเดี่ยว: 5V/1.5A
• 1x พอร์ตอัป
เอาท์พุทพอร์ตคู่: 5V/1A
สตรีม USB
แหล่งจ่ายไฟ/อินพุท
AC100~240V@ 50/60Hz
แหล่งจ่ายไฟ/รุน
่
Asian Power Devices Inc. NB-65B19
ิ้ เปลืองพลังงาน • เปิ ด: 60 วัตต์ (สูงสุด)
อัตราสน
• สแตนด์บาย: 0.5 วัตต์
• ปิ ด: 0.3 วัตต์
ขนาดมิต ิ (ก. x ส. x ล.) 619.04 x 518.88 x 202 97 มม. (พร ้อมขาตัง้ )
น�้ ำหนัก
6.5 ±0.5 กก. (สุทธิ)
้
สภาพการใชงาน:
ชว่ ง 0°C - 40°C
อุณหภูม ิ
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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รายการความถี่ที่รองรับ
ความถี่ที่รองรับ
640x480@60Hz
640x480@75Hz
720x480@60Hz
800x600@60Hz
800x600@75Hz
1024x768@60Hz
1024x768@75Hz
1280x720@60Hz
1280x720@120Hz
1280x720@144Hz
1920x1080@60Hz
1920x1080@120Hz
1920x1080@144Hz

HDMI
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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DP
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ปัญหา
ไม่มก
ี ารจ่ายไฟ

แนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นไปได้
ื่ มต่อสายไฟเข ้ากับแหล่งจ่าย
• ตรวจสอบว่าได ้เชอ
พลังงานและจอภาพอย่างถูกต ้อง
• ตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กไฟไม่ชำ� รุด
• ตรวจสอบว่าได ้เปิ ดจอภาพแล ้ว
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า LED อะแดปเตอร์ตด
ิ อยู่
ื่ มต่อจอภาพและคอมพิวเตอร์
ไม่มภ
ี าพปรากฎบน • ตรวจสอบว่าได ้เชอ
หน ้าจอ
อย่างถูกต ้องและเปิ ดอุปกรณ์ทงั ้ สองแล ้ว
• ตรวจสอบว่าคุณเลือกแหล่งก�ำเนิดอินพุททีถ
่ ก
ู ต ้อง
ดูท ี่ หน ้า 22 หรือ 32
• ปรับค่า Brightness (ความสว่าง) และ Contrast
(ความเปรียบต่าง) ดูท ี่ หน ้า 30
ภาพไม่เติมเต็มหน ้า • ลองใชค่้ า Display Mode (โหมดแสดงผล)
จอ
(อัตราสว่ นภาพ) ค่าอืน
่ ดูท ี่ หน ้า 29
ี ด
ั ญาณอินพุทถูกต ้อง
สบ
ิ เบีย
้ ว
• ตรวจสอบว่าได ้ต่อสายสญ
• ก�ำหนดตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาพ ดูทห
ี่ วั ข ้อ
“Picture (ภาพ)”
ี งหรือระดับ • ตรวจสอบว่าได ้ต่อสายหูฟังถูกต ้อง
ไม่มเี สย
ี งต�ำ่
เสย
ี ง ดูท ี่ หน ้า 24 หรือ 33
• ปรับระดับเสย
ี งของคอมพิวเตอร์ของ
• ปรับการตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วกับเสย
คุณ
หมายเหตุ: ถ้าปัญหายังไม่หายไป
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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คู่มือผู้ใช้ จอภาพ LCD

การดูแลรักษาเบื้องต้น
เมื่อจอภาพสกปรก ให้ทำ�ความสะอาดหน้าจอดังต่อไปนี้:
• ใช้ผ้าสะอาดที่ไร้เส้นขนเช็ดทำ�ความสะอาดฝุ่นตกค้างบนหน้าจอ
• ใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดพ่นหรือฉีดบนผ้านุ่มสะอาด
จากนั้นใช้ผ้าดังกล่าวที่บิดหมาดๆ เช็ดหน้าจอเบาๆ
หมายเหตุ:
• ผ้าจะต้องบิดน้ำ�หมาดๆ แต่อย่าให้เปียกชุม
• ขณะทำ�ความสะอาด หลีกเลี่ยงอย่ากดบนหน้าจอแรงเกินไป
• น้ำ�ยาที่มีฤทธิเป็นกรดหรือกัดกร่อนอาจทำ�ให้หน้าจอเสียหายได้

ข้อควรทราบในการชาร์จผ่าน USB
อุปกรณ์ต่อไปนี้ไม่รองรับ BC 1.2 ของโหมด CDP เมื่อต่อฮับเข้ากับพีซี
อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถชาร์จผ่านสาย USB
ผู้ขาย
Apple
Samsung
Samsung

อุปกรณ์
IPad
Galaxy Tab2 10.1
GALAXY TabPro

PID/VID
PID_129A/VID_05AC
PID_6860/VID_04E8
PID_6860/VID_04E8

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