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Copyright
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wspomniane w tym podręczniku znaki towarowe, są zgodnie z prawem zastrzeżone 
na rzecz ich prawowitych właścicieli.

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w tym podręczniku są chronione przepisami prawa autorskiego i 
stanowią własność firmy GIGABYTE.
Zmiany parametrów technicznych i funkcji opisanych w tym podręczniku mogą być 
dokonywane przez firmę GIGABYTE bez wcześniejszego powiadomienia.
Żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, tłumaczyć, 
rozpowszechniać, bądź publikować w jakiejkolwiek formie lub w 
jakikolwiek sposób  bez wcześniejszego, pisemnego zezwolenia firmy 
GIGABYTE.
• Aby uzyskać wsparcie w zakresie użytkowania tego monitora, należy uważnie 

przeczytać podręcznik użytkownika.
• Dalsze informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej, pod 

adresem: 
      https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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Środki bezpieczeństwa
Przed użyciem monitora należy przeczytać następujące Środki bezpieczeństwa .

• Należy używać wyłącznie akcesoria dostarczone z monitorem lub zalecane 
przez producenta.

• Plastikowe opakowanie produktu należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

• Przed podłączeniem monitora do gniazda zasilania należy się upewnić, że 
wartość znamionowa napięcia kabla zasilającego odpowiada specyfikacji sieci 
zasilającej w kraju użytkowania produktu .

• Wtyczka przewodu zasilającego musi być podłączona do prawidłowo 
podłączonego i uziemionego gniazda zasilania.

• Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami, ponieważ może to łatwo 
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym .

• Monitor należy ustawić w miejscu zapewniającym stabilność oraz dobrą wentylację 
.

• Nie należy ustawiać monitora w pobliżu źródeł ciepła takich, jak , grzejniki 
elektryczne lub w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych .

• Otwory lub szczeliny na monitorze służą do wentylacji. Nie należy zakrywać 
lub blokować otworów wentylacyjnych, jakimikolwiek obiektami.

• Nie należy używać monitora w pobliżu wody, napojów lub jakichkolwiek 
płynów. Niezastosowanie się do tych zasad może doprowadzić do porażenia 
prądem elektrycznym lub uszkodzenia monitora.

• Przed czyszczeniem monitor należy odłączyć od gniazda zasilania .
• Ponieważ powierzchnię ekranu łatwo zarysować, należy unikać dotykania 

powierzchni jakimikolwiek twardymi lub ostrymi obiektami.
• Do wycierania ekranu zamiast chusteczki higienicznej należy używać miękkiej, 

niestrzępiącej się szmatki. Jeśli to konieczne, do czyszczenia monitora można 
używać środka do czyszczenia szyb. Jednakże, nigdy nie należy spryskiwać 
środka do czyszczenia bezpośrednio na ekran.

• Jeśli monitor długo nie będzie używany należy odłączyć kabel zasilający  .
• Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu lub naprawy monitora .
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WPROWADZENIE
Rozpakowanie
1. Otwórz górną pokrywę kartonu opakowania. Następnie sprawdź instrukcję 

rozpakowania, przymocowaną do wewnętrznej powierzchni pokrywy. 
Upewniając się, że opakowanie jest odpowiednio ukierunkowane, 
ostrożnie połóż opakowanie na stabilnej powierzchni.

2. Otwórz pokrywę wewnętrzną. Chwyć element wykonany ze styropianu (poprzez 
otwory), aby go wyciągnąć z   opakowania.
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3. Wyjmij elementy z górnej styropianowej osłony.  

4. Zdejmij górną styropianową osłonę. Następnie można wyjąć podstawę z dolnej 
styropianowej osłony.
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Zawartość opakowania
W kartonie opakowania powinny znajdować się następujące elementy. Jeśli 
któregokolwiek elementu brakuje, należy się skontaktować ze swoim lokalnym 
dostawcą.

Monitor Podstawa monitora Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel USBStojak Kabel DP

Wielojęzyczny 
przewodnik 
instalacji

Karta gwarancyjna

Przewodnik Szybki start Karta gwarancyjna

Uwaga: Karton opakowania i materiały pakujące należy zachować na wypadek 
przenoszenia monitora w przyszłości.
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Przegląd produktu
Widok z przodu

1

2

1 Dioda LED zasilania 2 Przycisk sterowania
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Widok od tyłu

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 53 4 6 72

1   Gniazdo AC IN (Wejście 
prądu zmiennego)

2   Blokada Kensington

3   Gniazda HDMI (x2) 

4   DisplayPort

5  Gniazdo słuchawek

6  Porty USB 3.0 (x2)

7  Port USB przesyłania danych
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ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
Instalacja podstawy

1. Dopasuj podstawę do wypustu pod wspornikiem. Następnie załóż podstawę na 
wspornik. Przykręć śrubę, aby zamocować podstawę monitora na  jej miejscu.

Uwaga: Śrubę można dokręcić monetą lub małym, płaskim śrubokrętem.
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2. Podnieś zamontowany wspornik i podstawę do pozycji pionowej i ustaw 
na stole. Następnie opuść płytę wspornika, aby umożliwić automatyczne 
zwolnienie płyty zabezpieczenia z jej gniazda. 

3. Umieść monitor na wyściółce opakowania lub na płaskiej powierzchni, 
ekranem skierowanym w dół. Rozedrzyj piankowy worek, zainstaluj wspornik z 
tyłu monitora. Następnie można wyjąć monitor z dolnej styropianowej osłony, 
przytrzymując ramię wspornika. Ostrożnie unieś monitor. Ustaw go pionowo 
na stole. 
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Podnoszenie monitora
Wyjmij monitor z opakowania, przytrzymując ramię wspornika. Ostrożnie 
podnieś monitor, przekręć go i umieść pionowo w jego podstawie na płaskiej, 
równej powierzchni. Usuń gąbkę opakowania z monitora.

Uwaga: Należy rozważyć zachowanie kartonu i opakowania na wypadek potrzeby użycia w 
przyszłości, gdy monitor trzeba będzie przenieść. Dopasowane opakowanie piankowe jest 
idealne do zabezpieczenia monitora podczas transportu.
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Regulacja kąta widzenia
Uwaga: Przytrzymaj podstawę monitora, aby podczas wykonywania regulacji ekran nie 
przewrócił się.

Regulacja kąta nachylenia
Ekran można nachylać do przodu i do tyłu, do uzyskania wymaganego kąta 
widzenia (-5˚ do 20˚).

5°
20°
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Zmiana orientacji ekranu

Unieś ekran do najwyższego położenia (130 mm).

130 mm

Uwaga: Przed regulacją wysokości należy się upewnić, że ze wspornika została zdjęta płyta 
zabezpieczenia.
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Instalacja wspornika do montażu na ścianie (Opcjonalny)
Należy używać wyłącznie zestaw do montażu na ścianie 100 x 100 mm, 
zalecany przez producenta.

1. Umieść monitor na płaskiej powierzchni, ekranem skierowanym w dół .
Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu monitora zalecamy, aby przykryć powierzchnię stołu, 
miękkim materiałem.

2. Naciśnij zatrzaski zamknięcia do środka, aby odłączyć wspornik od monitora.

3. Pociągnij wspornik lekko w dół, aby odczepić zaczepy. Następnie odłącz 
wspornik.



Podręcznik użytkownika monitora LCD

- 23 -

4. Przymocuj wspornik montażowy do otworów montażowych z tyłu  monitora. 
Następnie użyj  śrub do zamocowania  wspornika na  jego miejscu.

100 mm

100 mm

Uwaga: Aby zamontować monitor na ścianie, sprawdź instrukcję instalacji, dostarczoną ze 
wspornikiem do montażu na ścianie.
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Wykonywanie połączeń

11

42

3

5

Klawiatura

Mysz & Dysk USB 
napęd 

Komputer

Komputer

Słuchawka

Gniazdko elektryczne

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

6

1  Kabel zasilający 

2  Kabel HDMI

3  Kabel DisplayPort

4  Kabel słuchawek

5  Kabel USB

6  Kabel USB (A-męski do B-męski)
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UŻYWANIE URZĄDZENIA
Włączanie/wyłączanie zasilania
Upewnij się, że przełącznik zasilania obok gniazda wejścia zasilania prądu zmiennego 
jest przełączony do pozycji ON (WŁ.).

Włączanie zasilania
1. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do gniazda wejścia prądu zmiennego, 

z tyłu   monitora.
2. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazda  zasilania.
3. Naciśnij przycisk Control (Sterowanie)  , aby włączyć   monitor. Dioda LED 

zasilania  zaświeci białym światłem, wskazując gotowość monitora do użycia.

Wyłączanie zasilania
Naciśnij na 2 sekundy przycisk Control (Sterowanie) , aby wyłączyć monitor.
Uwaga: Po wyświetleniu na ekranie menu Main (Główne) , monitor można także wyłą-
czyć przesuwając w dół przycisk Control (Sterowanie)   ( ). Sprawdź  stronę 28.
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Zalecenia dotyczące komfortu użytkownika
Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących komfortowego oglądania 
monitora:
• Optymalne odległości oglądania dla monitorów mieszczą się w zakresie  około 

510 mm do 760 mm (20” do 30”).
• Ogólne zalecenie to takie ustawienie monitora, aby górna część ekranu 

znajdowała się lekko poniżej linii oczu, podczas wygodnego siedzenia 
użytkownika.

• Należy zastosować odpowiednie oświetlenie dla rodzaju wykonywanej pracy .
• Należy wykonywać regularne i częste przerwy (co najmniej 10 minutowe) co pół 

godziny.
• Należy    okresowo odwracać  wzrok  od  ekranu monitora  , skupiając wzrok 

podczas przerw na odległym obiekcie, przez co najmniej 20 sekund .
• Ćwiczenia pomagają w zmniejszeniu zmęczenia oczu. Podane ćwiczenia 

należy powtarzać często: (1) spójrz w górę i w dół (2) powoli obracaj oczami (3) 
przesuwaj oczy po przekątnej .
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Wybór źródła wejścia

1. Przesuń przycisk Control  
(Sterowanie) w prawo ( ) ,  
aby przejść do menu Input (Wejście).

2. Przesuń przycisk  
Control (Sterowanie) ( ) , aby  
wybrać wymagane źródło wejścia.  
Następnie naciśnij przycisk Control  
(Sterowanie) w celu potwierdzenia.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2
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OPERACJE
Quick Menu (Szybkie menu)
Hot Key (Przycisk skrótu)
Domyślnie, do przycisku Control (Sterowanie) została przypisana określona funkcja.
Uwaga: Aby zmienić wstępnie ustawioną funkcję przycisku skrótu, sprawdź część “Szybkie 
przełączanie” na stronie 36.

W celu dostępu do funkcji przycisku skrótu, należy wykonać następujące czynności:

• Przesuń przycisk Control (Sterowanie) ,  w górę ( ) , aby przejść do menu  
Black Equalizer (Korektor czerni).
Przesuń w górę/w dół przycisk  
Control (Sterowanie)  ( ) , aby  
wyregulować ustawienie i naciśnij  
przycisk Control (Sterowanie) w  
celu potwierdzenia.

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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• Przesuń przycisk Control (Sterowanie),  w dół ( ) , aby przejść do menu  
Picture Mode (Tryb obrazu).
Przesuń przycisk Control (Sterowanie) na środek  
 ( ) , aby wybrać wymaganą opcję i  
naciśnij przycisk Control (Sterowanie)  
w celu potwierdzenia.

• Przesuń przycisk Control (Sterowanie) w lewo ( ), aby przejść do menu  
Volume (Głośność) .

 Przesuń w górę/w dół przycisk   
Control (Sterowanie)  ( ) , aby  
wyregulować poziom głośności  
słuchawek i naciśnij przycisk  
Control (Sterowanie) w celu  
potwierdzenia.

• Przesuń przycisk Control (Sterowanie) w prawo ( ), aby przejść do menu 
Input (Wejście) . Sprawdź część  “Wybór źródła wejścia” .

Uwaga: Aby zamknąć menu, przesuń przycisk Control (Sterowanie)  w lewo ( ).

Select Exit

Picture Mode

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

50
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Przewodnik przycisków funkcyjnych
• Naciśnij przycisk Control (Sterowanie), aby wyświetlić menu główne.

Zakończ

Ustawienia

Wyłącz zasilanie

Asystent gryPulpit nawigacyjny

Asystent gry

Wyłącz zasilanie

Ustawienia

Pulpit 
nawigacyjny

Zakończ

Następnie użyj przycisk Control (Sterowanie) w celu wyboru wymaganej 
funkcji i skonfiguruj powiązane ustawienia.

Dashboard (Pulpit nawigacyjny)
Po wyświetleniu na ekranie menu Main (Główne), przesuń przycisk Control 
(Sterowanie) w lewo ( ), aby przejść do menu Dashboard (Pulpit nawigacyjny).

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 (Funkcja): Włączanie/wyłączanie funkcji. Po włączeniu, można  
wybrać wymaganą opcję(e), do wyświetlenia na ekranie .

• Dashboard Location (Lokalizacja pulpitu nawigacyjnego): Określenie 
lokalizacji  informacji panelu nawigacyjnego do wyświetlania na ekranie.
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Po wykonaniu konfiguracji pulpitu nawigacyjnego, wykonany zostanie 
transfer danych systemowych do SOC przez port USB, a na ekranie 
wyświetlona zostanie wartość wybranej funkcji.

AORUS Mouse DPI

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

Uwaga: Należy się upewnić, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB przesy-
łania danych monitora i portu USB komputera.

Uwaga: Wymagana jest instalacja i uruchomienie oprogramowania “OSD Sidekick”.

Game Assist (Asystent gry)

• Po wyświetleniu na ekranie menu Main (Główne), przesuń przycisk Control 
(Sterowanie) w prawo  ( ), aby przejść do menu Game Assist (Asystent gry).

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 (INFORMACJE o grze): Konfiguracja ustawień powiązanych z 
grą typu FPS (Strzelanka pierwszoosobowa)  .
√ Wybierz Gaming Timer (Timer gry) , aby wybrać tryb timera odliczania. 

Aby wyłączyć tę funkcję, ustaw to ustawienie na OFF (WYŁ.).
√ Wybierz Gaming Counter (Licznik gry) lub Refresh Rate (Częstotliwość od-

świeżania) , aby włączyć/wyłączyć licznik gry albo ustawienie częstotliwości 
odświeżania w czasie rzeczywistym.

√ Wybierz Info Location (Określenie lokalizacji), aby określić lokalizację 
informacji do pokazywania na ekranie.

60

05:00

0
60

• Crosshair (Celownik): Wybór wymaganego typu celownika w celu 
dopasowania do środowiska gry. Znacznie ułatwia to celowanie .

• Display Alignment (Dopasowanie wyświetlania): Gdy funkcja ta jest włączona, 
wyświetlane są linie wyrównujące na czterech bokach ekranu, dostarczając 
podręczne narzędzie  do perfekcyjnego dopasowania wielu monitorów .
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Konfiguracja ustawień urządzenia
Po wyświetleniu na ekranie menu Main (Główne) , przesuń przycisk Control (Ste-
rowanie) w górę ( ) , aby przejść do menu Settings (Ustawienia) .
Uwaga: Użyj przycisk Control (Sterowanie) do nawigacji w menu i wykonywania regulacji.

Zakończ

Przenieś/Koryguj

Wprowadź/Potwierdź

Przewodnik po przyciskach

Gaming (Gry)
Konfiguracja ustawień powiązanych z grami.

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

PIP/PBP

Language

Reset All

Aim Stabilizer

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Overdrive

FreeSync

Save Settings

10
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Element Opis

Aim Stabilizer  
(Stabilizator celu)

Włączenie tej funkcji zmniejsza rozmazania ruchu w grach z 
szybkim ruchem.
Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w następujących warunkach:
- przy ustawieniu częstotliwości na wartość poniżej 100Hz.
- po uaktywnieniu funkcji FreeSync .

Black Equalizer (Ko-
rektor czerni)

Reguluje jasność czarnych obszarów.

Super Resolution (Su-
per rozdzielczość)

Wyostrzenie obrazów o niskiej rozdzielczości.

Display Mode (Tryb 
wyświetlania)

Wybór współczynnika proporcji ekranu.
• Full (Pełny): Skalowanie obrazu wejścia w celu wypełnienia 

ekranu. Idealne dla obrazów o współczynniku proporcji 16:9 .
• Aspect (Współczynnik proporcji): Wyświetlanie obrazu 

wejścia bez wypełniania zniekształceń geometrycznych jak 
największej części ekranu .

• 1:1: Wyświetlanie obrazu wejścia w jego oryginalnej 
rozdzielczości, bez skalowania. 

• 22”W (16:10): Wyświetlanie obrazu wejścia, jeżeli na 
monitorze 22”W ma być wyświetlany obraz o współczynniku 
proporcji 16:10. 

• 23”W (16:9): Wyświetlanie obrazu wejścia, jeżeli na monitorze 
23”W ma być wyświetlany obraz o współczynniku proporcji 
16:9. 

• 23,6”W (16:9): Wyświetlanie obrazu wejścia, jeżeli na 
monitorze 23,6”W ma być wyświetlany obraz o współczynniku 
proporcji 16:9. 

• 24”W (16:9): Wyświetlanie obrazu wejścia, jeżeli na monitorze 
24”W ma być wyświetlany obraz o współczynniku proporcji 
16:9

Uwaga: Ta opcja nie jest zgodna z funkcjami FreeSync i PIP/ PBP.
Overdrive Poprawienie czasu odpowiedzi monitora LCD.

FreeSync Włączenie tej funkcji eliminuje opóźnienia ekranu i poszarpania 
obrazu podczas odtwarzania gier.
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Picture (Obraz)
Konfiguracja ustawień powiązanych z obrazem.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

HDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
OFF 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

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

Element Opis

Standard  
(Standardowy)

 Do edycji dokumentów lub do przeglądania stron internetowych.

FPS Do gier typu FPS (Strzelanka pierwszoosobowa).

RTS/RPG Do gier typu RTS (Strategia czasu rzeczywistego) lub RPG (Gra 
fabularna) .

Movie (Film) Do oglądania filmów.

Reader (Czytelnik) Do przeglądania dokumentów.

sRGB Do przeglądania zdjęć i grafik na komputerze.

Custom 1 (Niestandar-
dowe 1)

Dostosowane ustawienia trybu obrazu .

Custom 2 (Niestandar-
dowe 2)

Dostosowane ustawienia trybu obrazu .

Custom 3 (Niestandar-
dowe 3)

Dostosowane ustawienia trybu obrazu .

Uwaga: Picture mode (Tryb obrazu) “Standard (Standardowy)”, Low blue light (Niski poziom 
niebieskiego światła) “Level 10 (Poziom 10)”, to zoptymalizowane ustawienie zgodne z certy-
fikatem TUV Low Blue Light Certification”.
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Display (Wyświetlacz)
Konfiguracja ustawień powiązanych z ekranem.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

HDMI RGB PC Range

Input

Overscan

HDR
OFF

Element Opis

Input (Wejście) Wybór źródła wejścia.

HDMI RGB PC
Range (Zakres)

Wybór odpowiedniego ustawienia zakresu RGB lub 
umożliwienie automatycznego wykrywania zakresu przez 
monitor.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla wejścia HDMI.

Overscan Gdy ta funkcja jest włączona, lekko powiększa obraz wejścia, 
aby ukryć najbardziej oddalone krawędzie obrazu.
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PIP/PBP
Konfiguracja ustawień powiązanych z wieloma obrazami.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

PIP

OFF

PBP

HDR
OFF

Element Opis

OFF (WYŁ.) Wyłączenie funkcji PIP/PBP.

PIP Podział ekranu na 2 części (główne okno i okno wstawione).
• Source (Źródło): Zmiana źródła wejścia dla wstawionego 

okna.
• PIP Size (Rozmiar PIP): Regulacja rozmiaru wstawionego okna .
• Location (Lokalizacja):  Przesunięcie pozycji wstawionego okna .
• Display Switch (Przełącznik wyświetlania): Zamiana dwóch 

okien.
• Audio Switch (Przełącznik audio): Wybór źródła audio, z którego 

ma być słyszany dźwięk .
PBP Wyświetlenie ekranu podziału 1x1 (lewe i prawe okno).

• Source (Źródło): Zmiana źródła wejścia dla prawego okna.
• Display Switch (Przełącznik wyświetlania): Zamiana dwóch 

okien.
• Audio Switch (Przełącznik audio): Wybór źródła audio, z którego 

ma być słyszany dźwięk .
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System
Konfiguracja ustawień powiązanych z systemem.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

Volume

MuteOSD Setting

Audio

Quick Switch

Other Settings

HDR
OFF

Element Opis

Audio Konfiguracja ustawień słuchawek.
• Volume (Głośność): Regulacja poziomu głośności.
• Mute (Wyciszenie): Włączanie/wyłączanie funkcji wyciszenia.

OSD Settings 
(Ustawienia 
OSD)

Konfiguracja ustawień powiązanych z menu ekranowym (OSD).
• Display Time (Czas wyświetlania): Ustawienie długości 

czasu pozostawania menu OSD na ekranie .
• OSD Transparency (Przezroczystość OSD): Dopasowanie 

przezroczystości menu OSD .
OSD Settings 
(Ustawienia 
OSD)
(ciąg dalszy)

• OSD Lock (Blokada OSD): Gdy ta funkcja jest włączona, nie jest 
możliwa żadna regulacja OSD .
Uwaga: Aby wyłączyć funkcję blokady OSD, naciśnij przycisk Control 
(Sterowanie) . Po wyświetleniu na ekranie komunikatu, wybierz Yes 
(Tak) w celu potwierdzenia.

The button is locked, 

con�rm to unlock OSD. 

No Yes
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Element Opis

Quick Switch 
(Szybkie 
przełączanie)

Przypisanie funkcji przycisków skrótu.
Dostępne opcje: Aim Stabilizer (Stabilizator celu), Black Equalizer 
(Korektor czerni), Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła), 
Volume (Głośność), Input (Wejście), Contrast (Kontrast), Brightness 
(Jasność) i Picture Mode (Tryb obrazu).
Ustawienie domyślne przycisków skrótu, jak poniżej:

W Up (górę) ( ): Black Equalizer (Korektor czerni)   
W Down (dół) ( ): Picture Mode (Tryb obrazu) 
W Right (prawo) ( ): Input (Wejście)
W Left (lewo) ( ): Volume (Głośność)

Other 
Settings (Inne 
ustawienia)

• Resolution Notice (Uwaga dotycząca rozdzielczości): Po 
włączeniu tej funkcji, na ekranie pojawi się komunikat o bieżącej 
rozdzielczości , po przełączeniu monitora na inne źródło wejścia.

• Input Auto Switch (Automatyczny przełącznik wejścia): Po 
włączeniu tej funkcji , następuje automatyczne przełączenie na 
dostępne źródło wejścia.

• Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania): Po 
włączeniu tej funkcji , monitor automatycznie wyłączy się, po 
określonym czasie .

Other 
Settings (Inne 
ustawienia)
(ciąg dalszy)

• DisplayPort Ver. (Wersja DisplayPort): Ustawienie wersji 
DisplayPort na 1.1, 1.2, 1.2+HDR
Uwaga:
• należy pamiętać, aby skonfigurować tę opcję w oparciu o wersję 

DisplayPort obsługiwaną przez posiadaną kartę graficzną.
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Language (Język)

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

한국어

HDR
OFF

Element Opis

Language 
(Język)

Wybór dostępnego języka dla menu OSD.
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Save Settings (Zapisz ustawienia)
Zapisanie wszystkich danych.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

Save

LoadSetting2

Setting1

Setting3

HDR
OFF

Element Opis

Setting1 
(Ustawienie 1)

Po wybraniu, do wyboru przez gracza pojawi się menu Save and 
Load (Zapisz i załaduj).

Setting2 
(Ustawienie 2)

Po wybraniu, do wyboru przez gracza pojawi się menu Save and 
Load (Zapisz i załaduj).

Setting3 
(Ustawienie 3)

Po wybraniu, do wyboru przez gracza pojawi się menu Save and 
Load (Zapisz i załaduj).
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Reset All (Wyzeruj wszystko)
Przywrócenie domyślnych ustawień monitora.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

HDR
OFF
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DODATKI
Specyfikacje

Element Specyfikacje

Wielkość panelu 27-cali

Współczynnik proporcji 16:9

Rozdzielczość 2560 x 1440

Częstotliwość 
odświeżania

165Hz

Żywotność LED 30000 godzin (min.)

Podziałka pikseli 0,2331 (w poziomie) x 0,2331 (w pionie)

Czas odpowiedzi 1ms MPRT

Jasność 250 nitów (typ.) / 200 nitów (min.)

Współczynnik kontrastu 3000:1 (typowy)

Głębia kolorów 16,7M (8 bitów)

Obszar aktywnego 
wyświetlania

596,736 (w poziomie) x 335,664 (w pionie)

Kąt widzenia 178° (w poziomie)/178° (w pionie)

Częstotliwość 48~165Hz

Złącza wejścia/wyjścia • 2 x HDMI 2.0
• 1 x DP 1.2
• 1 x słuchawki

• 2 x USB 3.0 (pobieranie 
danych)
z możliwością ładowania BC 
1.2 5V/1,5A

• 1 x USB przesyłania danych
Zasilanie Prąd zmienny 100 ~ 240V przy 50/60Hz

Zużycie energii • Włączenie: 70W (maks.)
• Gotowość: 0,3W
• Wyłączenie: 0,2W

Wymiary (S x W x G) 700 x 481 x 248 mm (ze wspornikiem)

Waga 6,33 kg (netto)

Zakres temperatury 
(działanie) 0°C do 40°C

Uwaga: Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
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Lista obsługiwanego taktowania

Gniazdo QHD Gniazdo QHD

HDMI 640x480@60Hz DP 640x480@60Hz

640x480@75Hz 640x480@75Hz

720x480@60Hz 720x480@60Hz

800x600@60Hz 800x600@60Hz

800x600@75Hz 800x600@75Hz

1024x768@60Hz 1024x768@60Hz

1024x768@75Hz 1024x768@75Hz

1280x720@60Hz 1280x720@60Hz

1280x720@120Hz 1280x720@120Hz

1280x720@144Hz 1280x720@144Hz

1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz

1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 

1920x1080@144Hz 1920x1080@165Hz
2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz
2560x1440@144Hz 2560x1440@165Hz
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Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwe rozwiązanie(a)

Brak zasilania • Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo 
 
podłączony do źródła zasilania i monitora.

• Sprawdź kabel i wtyczkę, aby się upewnić , że 
 
nie są uszkodzone.

• Upewnij się, że monitor jest włączony.
Brak obrazu na 
ekranie

• Upewnij się, że monitor i komputer są prawidłowo 
podłączone i oba urządzenia  są włączone.

• Upewnij się, że jest wybrane  prawidłowe 
 
źródło wejścia. Sprawdź  stronę 25 lub 34.

Obraz nie 
wypełnia  
całego ekranu

• Wypróbuj różne ustawienia dla Display Mode (Tryb 
wyświetlania) (współczynnik proporcji). Sprawdź  
stronę 32.

Zniekształcone 
kolory

• Upewnij się, że kabel sygnału wejściowego jest jest 
prawidłowo podłączony.

• Skonfiguruj ustawienia powiązane z obrazem. Sprawdź 
część “Obraz” .

Brak dźwięku 
lub niski poziom 
głośności

• Upewnij się, że kabel słuchawek jest prawidłowo 
podłączony.

• Wyreguluj poziom głośności. Sprawdź stronę 27 lub 
36.

• Sprawdź ustawienie Audio Source (Źródło audio) . 
• Wyreguluj ustawienia powiązane z dźwiękiem komputera 

.
Uwaga: Jeśli problem utrzymuje się w celu uzyskania dalszej pomocy należy się skontak-
tować z obsługą klienta.
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Podstawowe zasady pielęgnacji
Gdy ekran zabrudzi się w celu jego oczyszczenia należy wykonać następujące 
czynności:
• Wytrzyj ekran miękką, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć wszelkie 

pozostałości kurzu.
• Spryskaj lub nanieś płyn czyszczący na miękką szmatkę. Następnie wytrzyj 

delikatnie ekran wilgotną szmatką.
Uwaga:
• Upewnij się, że szmatka jest wilgotna , ale nie mokra.
• Podczas przecierania unikaj stosowania nadmiernej siły działającej na  ekran.
• Środki czyszczące o właściwościach kwasowych lub ściernych mogą doprowadzić do 

uszkodzenia ekranu.

Uwagi dotyczące ładowania USB
Następujące urządzenia nie są zgodne z BC 1.2 trybu CDP. Po połączeniu huba z 
komputerem PC, tych urządzeń nie można będzie ładować z użyciem kabla USB.

Dostawca Urządzenie PID/VID

Apple IPad PID_129A/VID_05AC

Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8

Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

Informacje serwisowe GIGABYTE
Więcej informacji serwisowych można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej 
GIGABYTE: 

https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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