
M 3 2 Q



Sổ Hướng Dẫn Sử Dụng Màn Hình LCD

- 2 -

Bản quyền
© 2020 CÔNG TY TNHH GIGABYTE TECHNOLOGY Bảo lưu mọi bản quyền.
Các thương hiệu được đề cập trong sổ hướng dẫn sử dụng này đã được đăng 
ký hợp pháp cho chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Miễn trừ trách nhiệm
Thông tin trong sổ hướng dẫn sử dụng này được luật bản quyền bảo vệ và là tài 
sản của GIGABYTE.
GIGABYTE có quyền thay đổi các thông số và tính năng trong sổ hướng dẫn sử 
dụng này mà không cần thông báo trước.
Cấm mô phỏng, sao chép, dịch thuật, truyền tải hoặc công bố sổ hướng dẫn 
sử dụng này dưới mọi hình thức hoặc phương tiện nếu không có giấy phép của 
GIGABYTE.
• Để hỗ trợ cho việc sử dụng màn hình này, hãy đọc kỹ Sổ hướng dẫn sử 

dụng.
• Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại: 
      https://www.gigabyte.com

Các thuật ngữ HDMI và High-Definition Multimedia Interface 
và Logo HDMI là những thương hiệu hoặc thương hiệu đã 
đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Mỹ và 
các quốc gia khác.

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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Biện pháp an toàn
Đọc qua Biện pháp an toàn sau đây trước khi sử dụng màn hình.
• Chỉ sử dụng các phụ kiện được cung cấp kèm theo màn hình hoặc những 

phụ kiện được nhà sản xuất khuyên dùng.
• Để túi bao bì nhựa của sản phẩm ở nơi tránh xa tầm tay trẻ em.
• Trước khi kết nối màn hình với ổ điện, phải đảm bảo rằng định mức điện áp 

của cáp nguồn tương thích với thông số kỹ thuật nguồn điện ở quốc gia của 
bạn.

• Phích cắm dây nguồn phải kết nối với ổ cắm điện được đi dây và nối đất 
đúng cách.

• Không dùng tay ướt để chạm vào ổ cắm vì có thể dễ dàng gây điện giật.
• Đặt màn hình ở vị trí vững chãi và thông thoáng.
• Không đặt màn hình gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như lò sưởi chạy điện hoặc 

ánh sáng mặt trời trực tiếp.
• Các lỗ hoặc khe hở trên màn hình có chức năng thông gió. Không che hoặc 

chặn các lỗ thông gió bằng bất kỳ vật thể nào.
• Không sử dụng màn hình ở gần nước, đồ uống hoặc tất cả các loại chất 

lỏng. Nếu không, nó có thể gây giật điện hoặc hỏng màn hình.
• Đảm bảo rút phích cắm màn hình khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh.
• Tránh dùng bất kỳ vật cứng hoặc sắc nhọn nào để chạm vào bề mặt màn 

hình do bề mặt màn hình rất dễ bị trầy xước.
• Sử dụng khăn mềm không xơ thay vì khăn giấy để lau màn hình. Bạn có thể 

dùng chất tẩy kính để vệ sinh màn hình nếu cần. Tuy nhiên, không được xịt 
chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình.

• Ngắt cáp nguồn nếu không sử dụng màn hình trong một thời gian dài.
• Không cố gắng tự tháo rời hoặc sửa chữa màn hình.
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GIỚI THIỆU
Mở hộp đựng
1. Mở nắp trên của hộp đựng. Sau đó tìm tờ hướng dẫn mở hộp đựng gắn trên 

nắp bên trong. Đảm bảo hộp đựng nằm đúng hướng và cẩn thận đặt hộp đựng 
lên bề mặt vững chắc.

2. Mở nắp bên trong. Nắm lấy tấm xốp EPS (thông qua các khe hở) để kéo ra 
khỏi  hộp đựng.



Sổ Hướng Dẫn Sử Dụng Màn Hình LCD

- 12 -

3. Tháo các bộ phận ra khỏi tấm xốp EPS phía trên.  

4. Nhấc tấm xốp EPS phía trên lên. Sau đó bạn có thể lấy giá đỡ ra khỏi tấm 
xốp EPS phía dưới.
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Các bộ phận trong hộp đựng
Hộp đựng màn hình chứa các bộ phận sau. Nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào, vui 
lòng liên hệ với đại lý tại địa phương của bạn.

Man hinh Đế màn hình Cáp nguồn

Cáp HDMI

Cáp USBChân đế Cáp DP

Thẻ bảo hành

Tờ hướng dẫn
khởi động nhanh

Thẻ bảo hành

Lưu ý: Vui lòng giữ lại hộp đựng và vật liệu đóng gói để vận chuyển màn hình sau này. 
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Tổng quan về sản phẩm
Mặt trước

1

1 Nút điều khiển
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Mặt sau

976541 2 3 8

1  Giắc cắm AC IN
2  Nút bật/tắt nguồn AC
3  Khóa Kengsington  
4  2 cổng HDMI 
5  Cổng DisplayPort

6  Cổng Type-C
7  Cổng USB truyền dữ liêu lên
8  3 cổng USB 3.0
9  Giắc cắm tai nghe
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BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
Lắp đặt chân giá đỡ
1. Căn chỉnh chân đế thẳng với phần cắm bên dưới giá đỡ. Sau đó gắn chân đế 

vào giá đỡ. Vặn chặt vít để siết chân đế vào đúng vị trí.

13

2

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng đồng xu hoặc tuốc nơ vít đầu dẹt loại nhỏ để siết chặt 
vít.
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2. Đặt màn hình lên miếng xốp đóng gói hoặc bề mặt bằng phẳng với mặt màn 
hình úp xuống. Xé túi màng xốp EPE, lắp giá đỡ lên phía sau màn hình. Sau 
đó bạn có thể lấy màn hình ra khỏi tấm xốp EPS phía dưới bằng cách cầm 
giữ cánh tay giá đỡ. Cẩn thận nâng màn hình lên. Đặt nó thẳng đứng trên 
bàn. 
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Nâng màn hình lên
Lấy màn hình ra khỏi hộp đựng bằng cách cầm giữ cánh tay giá đỡ. Cẩn 
thận nâng màn hình lên, lật nó lên và đặt thẳng đứng lên giá đỡ trên một 
bề mặt bằng phẳng. Lấy tấm bọc xốp ra khỏi màn hình.

Lưu ý: Cân nhắc lưu giữ lại hộp đựng và bao bì để sử dụng sau này khi bạn có thể cần 
vận chuyển màn hình. Bao bì xốp đã trang bị rất lý tưởng để bảo vệ màn hình trong khi 
vận chuyển.
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Điều chỉnh góc xem
Lưu ý: Cầm giữ chân đế để màn hình không bị lật khi bạn điều chỉnh.

Điều chỉnh góc nghiêng
Nghiêng màn hình về phía trước hoặc phía sau theo góc xem mong muốn (-5˚ 
đến 20˚).

20
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Đổi hướng màn hình

Nâng màn hình lên vị trí cao nhất (130mm).

Lưu ý: Trước khi thực hiện điều chỉnh độ cao, đảm bảo bạn đã tháo chốt an toàn 
khỏi giá đỡ.
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Lắp giá treo tường (Không bắt buộc)
Chỉ sử dụng bộ giá treo tường tương thích chuẩn VESA với kích thước 100 x 
100 mm.
1. Đặt màn hình trên bề mặt phẳng với mặt màn hình úp xuống.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên phủ bề mặt bàn bằng lớp khăn mềm để tránh làm 
hỏng màn hình.

2. Đẩy các kẹp khóa vào trong để tháo giá đỡ khỏi màn hình.

3. Tháo  chân đế.
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4. Gắn giá treo vào các lỗ lắp đặt ở phía sau màn hình. Sau đó sử dụng các vít 
kèm theo bộ giá treo tường để siết chặt khung giá đỡ vào đúng vị trí.

100 mm

100 mm

Lưu ý: Để gắn màn hình lên tường, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt kèm theo bộ giá 
treo tường. Kích thước vít lắp đặt VESA: Tối thiểu là M4 x 15mm.
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Tiến hành kết nối

11 2 43 5

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

6

7

1  Cáp nguồn 
2  Cáp HDMI
3  Cáp DisplayPort
4  Cáp Type-C

5  Cáp USB (A-Male to B-Male)
6  Cáp USB
7  Cáp tai nghe
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SỬ DỤNG MÀN HÌNH
Bật/Tắt nguồn
Đảm bảo công tắc nguồn bên cạnh giắc cắm nguồn điện AC được chuyển sang 
ON (BẬT).
Power On (Bật nguồn)
1. Cắm một đầu cáp nguồn vào giắc cắm AC IN ở phía sau màn hình.
2. Cắm đầu cáp nguồn còn lại vào ổ cắm điện.
3. Nhấn nút Điều khiển để bật màn hình.  Đèn LED nguồn sẽ sáng lên màu 

trắng, cho biết màn hình đã sẵn sàng sử dụng.

Tắt nguồn
Nhấn nút Điều khiển trong 2 giây để tắt màn hình.
Lưu ý: Khi menu Main (Chính) hiển thị trên màn hình, bạn cũng có thể tắt màn hình 
bằng cách di chuyển nút Điều khiển xuống ( ). Tham khảo trang 28.
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Khuyến nghị mang lại sự thoải mái cho người dùng
Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn xem màn hình một cách thoải mái:
• Khoảng cách xem màn hình tối ưu là từ khoảng 510 mm đến 760 mm (20 

đến 30 inch).
• Theo hướng dẫn chung, hãy bố trí màn hình sao cho đỉnh màn hình bằng 

hoặc hơi thấp hơn so với tầm nhìn của bạn khi ngồi ở tư thế thoải mái.
• Sử dụng ánh sáng đầy đủ cho loại công việc bạn đang  làm.
• Nghỉ giải lao thường xuyên (ít nhất trong 10 phút) sau mỗi nửa giờ sử dụng 

màn hình.
• Đảm bảo thỉnh thoảng rời mắt khỏi màn hình và tập trung nhìn vào một vật ở 

xa ít nhất 20 giây trong khi nghỉ giải lao.
• Bài tập mắt giúp giảm căng thẳng mắt. Thường xuyên lặp lại các bài tập này: 

(1) nhìn lên xuống (2) đảo mắt từ từ (3) di chuyển mắt theo đường chéo.
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Chọn Nguồn tín hiệu vào

1. Di chuyển nút Điều khiển sang phải  
( ) để vào menu Input (Tín hiệu 
vào) .

2. Di chuyển nút Điều khiển vào giữa  
( ) để chọn nguồn tín hiệu vào 
mong muốn. Sau đó nhấn nút Điều 
khiển để xác nhận.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2

Type-C
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THAO TÁC
Menu bật nhanh
Phím tắt
Theo mặc định, nút Điều khiển đã được gán với chức năng cụ thể.
Lưu ý: Để đổi chức năng phím tắt cài sẵn, hãy tham khảo phần “Chuyển đổi nhanh” ở 
trang 36.

Để truy cập chức năng phím tắt, hãy thực hiện như sau:
• Di chuyển nút Điều khiển lên ( ) để vào menu Black Equalizer (Tăng 

sáng).
Di chuyển nút Điều khiển lên/xuống 
( ) để điều chỉnh cài đặt này và 
nhấn nút Điều khiển để xác nhận.

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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• Di chuyển nút Điều khiển xuống ( ) để vào menu Picture Mode (Chế độ 
hình ảnh).
Di chuyển nút Điều khiển vào giữa  
( ) để chọn tùy chọn mong muốn và 
nhấn nút Điều khiển để xác nhận.

• Di chuyển nút Điều khiển sang trái ( ) để vào menu Volume (Âm lượng).
 Di chuyển nút Điều khiển lên/xuống 

( ) để điều chỉnh mức âm lượng tai 
nghe và nhấn nút Điều khiển để xác 
nhận.

• Di chuyển nút Điều khiển sang phải ( ) để vào menu Input (Tín hiệu vào). 
Tham khảo phần “Chọn nguồn tín hiệu vào” .

Lưu ý: Để đóng menu, hãy di chuyển nút Điều khiển sang trái ( ).

Select Exit

Picture Mode

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

50
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Hướng dẫn phím chức năng
• Nhấn nút Điều khiển để hiển thị menu chính.

THOÁT

CÀI ĐẶT

TẮT NGUỒN

HỖ TRỢ TRÒ CHƠITHAO TÁC ĐA NHIỆM

Hỗ trợ trò chơi

Thiết lập

KVM
(Thao tác đa nhiệm)

Thoát
Tắt nguồn

Sau đó sử dụng nút Điều khiển để chọn chức năng mong muốn và thiết lập các 
cài đặt liên quan.

KVM
Khi menu Main (Chính) hiển thị trên màn hình, hãy di chuyển nút Điều khiển 
sang trái ( ) để vào menu KVM.

Select Exit

KVM

KVM Switch

KVM Wizard

KVM ON

KVM Reset

• KVM Switch (Công tắc KVM): Chuyển đổi nguồn tín hiệu vào đã được gán 
cho kết nối USB-B hoặc Type-C trong cài đặt KVM Wizard (Thuật sĩ KVM).

 Khi có một số tín hiệu đầu vào được kết nối với thiết bị, hộp thông báo sẽ 
hiển thị trên màn hình sau khi hệ thống phát hiện tín hiệu đầu vào USB 
Type-C.



Sổ Hướng Dẫn Sử Dụng Màn Hình LCD

- 30 -

KVM

Press to switch device.

Để chuyển sang nguồn tín hiệu vào USB Type-C, chỉ cần nhấn nút KVM 
hoặc nút Điều khiển.
Tuy nhiên, khi không có tín hiệu đầu vào từ nguồn tín hiệu vào hiện đã chọn, 
hệ thống sẽ trở về nguồn tín hiệu vào đã kết nối trước đó.
Lưu ý: Tùy chọn này sẽ bị tắt nếu bạn tắt chức năng nút KVM (KVM OFF (KVM 
TẮT)).

• KVM Wizard (Thuật sĩ KVM): Định cấu hình cài đặt liên quan đến KVM.
 Trước tiên, hãy đặt nguồn tín hiệu vào để được liên kết với kết nối USB 

Type-B, tiếp theo là bằng kết nối USB Type-C.

Select USB-B Display

HDMI 1

HDMI2

DisplayPort

Type-C

Select Enter

Select TYPE-C Display

HDMI 1

HDMI2

DisplayPort

Type-C

Select Enter

 USB-B Display Selection  TYPE-C Display Selection

Lưu ý: Nếu bạn thiết lập cài đặt USB-B Display (Hiển thị USB-B) sang 
Type-C, tùy chọn menu Type-C Display (Hiển thị Type-C) sẽ tự động bị tắt. 
Sau đó bạn sẽ nhìn thấy trạng thái KVM trong trang KVM Wizard (Thuật sĩ 
KVM) như bên dưới.

KVM Status

USB-B : Type-C

Type-C : N/A

• KVM ON/OFF (KVM BẬT/TẮT): Bật/tắt chức năng nút KVM.
√ Chọn ON (BẬT) để bật chức năng nút KVM. Một khi hệ thống phát hiện 

tín hiệu đầu vào USB Type-C, hộp thông báo sẽ hiển thị trên màn hình. 
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KVM

Press to switch device.

Nhấn nút KVM hoặc nút Điều khiển để chuyển sang nguồn tín hiệu vào USB 
Type-C.
Lưu ý: Khi bật chức năng nút KVM, KVM ON (KVM BẬT) sẽ hiển thị ở bên trái 
màn hình.
√ Chọn OFF (TẮT) để tắt chức năng nút KVM.
Lưu ý: Khi bật chức năng nút KVM, KVM OFF (KVM TẮT) sẽ hiển thị ở bên trái 
màn hình.

• KVM Reset (Cài lại KVM): Phục hồi cài đặt mặc định KVM.
√ Nguồn tín hiệu vào HDMI 1 được liên kết với kết nối USB Type-B.
√ Nguồn tín hiệu vào USB Type-C được liên kết với kết nối USB Type-C. 
√ Chức năng KVM ON/OFF (KVM BẬT/TẮT) được đặt sang ON (BẬT).

GameAssist (Hỗ trợ trò chơi)
• Khi menu Main (Chính) hiển thị trên màn hình, hãy di chuyển nút Điều khiển 

sang phải  ( ) để vào menu Game Assist (Hỗ trợ trò chơi).

Select Exit

GameAssist

GAME INFO

Display
Alignment

Crosshair

Dashboard

Gaming Timer

Gaming Counter

Refresh Rate

Info Location

OFF

Count Up

Count DownEagle Eye
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• Game INFO (Thông tin trò chơi): Thiết lập các cài đặt liên quan đến trò chơi 
FPS (Bắn súng góc nhìn người thứ nhất) .
√ Chọn Gaming Timer (Hẹn giờ chơi game)để chọn chế độ hẹn giờ đếm 

ngược. Để tắt chức năng này, hãy đặt cài đặt này sang OFF (TẮT).
√ Chọn Gaming Counter (Bộ đếm chơi game) hoặc Refresh Rate (Tốc 

độ làm mới) để bật/tắt cài đặt bộ đếm chơi game hoặc tốc độ làm mới 
thời gian thực.

√ Chọn Info Location (Vị trí thông tin) để chỉ định vị trí của thông tin sẽ hiển 
thị trên màn hình.

60

00:00

00

144

004
5

• Crosshair (Vạch chữ thập): Chọn loại vạch chữ thập mong muốn để phù 
hợp với môi trường chơi game của bạn. Điều này giúp bạn ngắm mục tiêu dễ 
dàng hơn.

• Eagle Eye (Mắt đại bàng): Phóng to một số vùng nhất định trên màn hình.
• Dashboard (Bảng điều khiển): Định cấu hình cài đặt bảng điều khiển.

Select Exit

GameAssist

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

GPU Fan Speed

GAME INFO

Display
Alignment

Crosshair

Dashboard

ON

OFF

Dashboard LocationEagle Eye
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√ ON (BẬT): Bật chức năng này. Sau đó chọn (các) tùy chọn mong muốn 
cần hiển thị trên màn hình.

√ OFF (TẮT): Tắt chức năng này.
√ Dashboard Location (Vị trí bảng điều khiển): Chỉ định vị trí của thông 

tin Bảng điều khiển cần hiển thị trên màn hình. Sau khi hoàn tất cấu hình 
Bảng điều khiển, nó sẽ truyền dữ liệu hệ thống sang SOC (hệ thống trên 
vi mạch) qua cổng USB và hiển thị giá trị của (các) chức năng vừa chọn 
trên màn hình.

AORUS Mouse DPI

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

Lưu ý: Đảm bảo cáp USB được cắm đúng cách vào cổng USB truyền dữ liệu lên 
trên màn hình và cổng USB trên máy tính.

• Display Alignment (Căn chỉnh màn hình hiển thị): Khi đã bật, chức năng 
này sẽ hiển thị các đường căn chỉnh ở bốn cạnh màn hình, cung cấp công cụ 
tiện dụng để bạn sắp xếp nhiều màn hình  một cách hoàn hảo.
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Thiết lập các cài đặt thiết bị
Khi menu Main (Chính) hiển thị trên màn hình, hãy di chuyển nút Điều khiển  
lên ( ) để vào menu Settings (Cài đặt).
Lưu ý: Sử dụng nút Điều khiển để điều hướng qua menu này và thực hiện các điều 
chỉnh.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Button Guide

Gaming (Chơi game)
Thiết lập các cài đặt liên quan đến trò chơi.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Black Equalizer Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate
AMD FreeSync

Premium
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

AMD FreeSync Premium

Save Settings

Hướng dẫn Sử dụng Nút
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Mục Mô tả
Aim Stabilizer 
(Ổn định hồng 
tâm)

Khi đã bật, chức năng này sẽ giúp giảm độ mờ do chuyển 
động trong các trò chơi chuyển động nhanh.
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong các điều kiện sau:
- khi cài đặt tần số thấp hơn 100Hz.
- khi đã kích hoạt chức năng FreeSync.

Black Equalizer 
(Tăng sáng)

Điều chỉnh độ sáng cho những vùng tối.

Super 
Resolution 
(Siêu phân giải)

Tăng độ sắc nét của hình ảnh có độ phân giải thấp.

Display Mode 
(Chế độ hiển 
thị)

Chọn tỷ lệ khung hình của màn hình.
•	 Full (Toàn màn hình): Chia tỷ lệ hình ảnh vào để lấp đầy 

màn hình. Lý tưởng cho hình ảnh có tỷ lệ khung hình 16:9.
•	 Aspect (Tỷ lệ khung hình): Hiển thị hình ảnh vào mà không 

lấp đầy phần méo hình học ở mức lớn nhất có thể.
Lưu ý: Tùy chọn này không tương thích với các chức năng FreeSync 
và PIP/PBP.

Overdrive  
(Hệ tăng tốc)

Cải thiện thời gian phản hồi của màn hình LCD.

AMD FreeSync 
Premium

Khi đã bật, chức năng này sẽ loại bỏ độ trễ và hiện tượng xé 
màn hình khi chơi game.
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Picture (Hình ảnh)
Thiết lập các cài đặt liên quan đến hình ảnh.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
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

FPS

Standard

RTS/RPG

Movie

Reader

sRGB

Custon 1

6 axis Color

Mục Mô tả
Standard 
(Chuẩn)

Để chỉnh sửa tài liệu hoặc duyệt trang web.

FPS Để chơi các game FPS (Bắn súng góc nhìn người thứ nhất).

RTS/RPG Để chơi các game RTS (Chiến thuật thời gian thực) hoặc 
RPG (Nhập vai).

Movie (Phim) Để xem phim.

Reader  
(Trình đọc)

Để xem tài liệu.

sRGB Để xem ảnh chụp và ảnh đồ họa trên máy tính.

Custom 1  
(Tùy chỉnh 1)

Cài đặt chế độ hình ảnh tùy chỉnh.

Custom 2  
(Tùy chỉnh 2)

Cài đặt chế độ hình ảnh tùy chỉnh.

Custom 3  
(Tùy chỉnh 3)

Cài đặt chế độ hình ảnh tùy chỉnh.

Lưu ý: Màn hình sử dụng tấm nền ánh sáng xanh thấp và tuân thủ Giải pháp 
Phần cứng Ánh sáng xanh Thấp của TÜV Rheinland ở chế độ khôi phục cài đặt 
gốc/cài đặt mặc định (Brightness (Độ sáng): 70, Contrast (Độ tương phản): 50, 
CCT: 6500, Preset mode (Chế độ cài sẵn): Chuẩn).
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Display (Màn hình hiển thị)
Thiết lập các cài đặt liên quan đến màn hình hiển thị.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR 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

Type-C

DisplayPortRGB PC Range

Input

Overscan

OverClock

Mục Mô tả
Input  
(Tín hiệu vào)

Chọn nguồn tín hiệu vào.

OverClock 
(Ép xung)

Cho phép màn hình dùng tốc độ làm mới nhanh hơn.
Lưu ý: Khi bật áp xung,
màn hình có thể bị nháy hoặc có hiệu ứng bất lợi khác phát sinh 
từ toàn bộ cấu hình hệ thống và cũng có thể là từ thông số kỹ 
thuật của màn hình hiển thị.
Người dùng có thể giảm những hiệu ứng này bằng cách đặt tốc 
độ làm mới thấp hơn.

RGB PC 
Range (Dải 
màu RGB 
trên máy tính)

Chọn một cài đặt phạm vi RGB thích hợp hoặc để màn 
hình phát hiện tự động.

Overscan 
(Quét chồng 
lấn)

Khi đã bật, chức năng này sẽ phóng to hình ảnh vào một 
chút để ẩn các cạnh ngoài cùng của hình ảnh.
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PIP/PBP
Thiết lập các cài đặt liên quan đến nhiều hình ảnh.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 Gamma 3 Normal

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

OFF

PIP

PBP

Mục Mô tả
OFF (TẮT) Tắt chức năng PIP/PBP.

PIP Chia màn hình thành 2 phần (cửa sổ chính và cửa sổ chèn 
thêm).
•	 Source (Nguồn tín hiệu): Đổi nguồn tín hiệu vào cho 

cửa sổ chèn thêm.
•	 PIP Size (Kích thước PIP): Điều chỉnh kích thước cửa sổ 

chèn thêm.
•	 Location (Vị trí): Di chuyển vị trí cửa sổ chèn thêm.
•	 Display Switch (Chuyển đổi kiểu hiển thị): Hoán đổi hai 

cửa sổ.
•	 Audio Switch (Chuyển đổi âm thanh): Chọn nguồn âm 

thanh nào bạn muốn nghe.
PBP Hiển thị màn hình được phân chia 1x1 (cửa sổ bên trái và 

bên phải).
•	 Source (Nguồn tín hiệu): Đổi nguồn tín hiệu vào cho 

cửa sổ bên phải.
•	 Display Switch (Chuyển đổi kiểu hiển thị): Hoán đổi hai 

cửa sổ.
•	 Audio Switch (Chuyển đổi âm thanh): Chọn nguồn âm 

thanh nào bạn muốn nghe.
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System (Hệ thống)
Thiết lập các cài đặt liên quan đến hệ thống.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

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

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

Volume

MuteOSD Setting

Audio

Quick Switch

Other Settings

Mục Mô tả
Audio  
(Âm thanh)

Thiết lập các cài đặt tai nghe.
•	 Volume (Âm lượng): Điều chỉnh mức âm lượng.
•	 Mute (Tắt âm): Bật/Tắt chức năng tắt âm.

OSD Settings 
(Cài đặt OSD)

Thiết lập các cài đặt liên quan đến menu hiển thị trên màn hình 
(OSD).
•	 Display Time (Thời gian hiển thị): Cài thời lượng mà 

menu OSD vẫn hiển thị trên màn hình.
•	 OSD Transparency (Độ trong suốt OSD): Điều 

chỉnh độ trong suốt của menu OSD.
OSD Settings 
(Cài đặt OSD)
(tiếp theo)

•	 OSD Lock (Khóa OSD): Khi bật chức năng này, bạn không 
được phép điều chỉnh menu OSD.
Lưu ý: Để tắt chức năng khóa menu OSD, nhấn nút Điều khiển.
Khi thông báo hiển thị trên màn hình, hãy chọn Yes (Có) để xác 
nhận.

The button is locked, 

con�rm to unlock OSD. 

No Yes
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Mục Mô tả

Quick Switch 
(Chuyển đổi 
nhanh)

Gán chức năng của các phím tắt.
Các tùy chọn có sẵn: Aim Stabilizer (Giảm mờ Chuyển động), 
Black Equalizer (Tăng sáng), Low Blue Light (Ánh sáng xanh 
thấp), Volume (Âm lượng), Input (Đầu vào), Contrast (Tương 
phản), Brightness (Độ sáng), và Picture Mode (Chế độ Ảnh).
Cài đặt mặc định của các phím tắt như sau:

Lên ( ): Black Equalizer (Tăng sáng)   
Xuống ( ): Picture Mode (Chế độ hình ảnh) 
Phải ( ): Input (Tín hiệu vào)
Trái ( ): Volume (Âm lượng)

Other 
Settings (Các 
cài đặt khác)

•	 Resolution Notice (Thông báo độ phân giải): Khi bật chức 
năng này, thông báo độ phân giải hiện hành sẽ hiển thị trên 
màn hình khi màn hình chuyển sang nguồn tín hiệu vào 
khác.

•	 Input Auto Switch (Tự chuyển đổi tín hiệu vào): Khi bật 
chức năng này, nó sẽ tự động chuyển sang một nguồn tín 
hiệu vào có sẵn.

•	 Auto Power Off (Tự tắt nguồn): Khi bật chức năng này, 
màn hình sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất 
định.
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Language (Ngôn ngữ)

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

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

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

Pусский

Mục Mô tả
Language 
(Ngôn ngữ)

Chọn một ngôn ngữ có sẵn cho menu OSD.
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Save Settings (Cài đặt lưu)
Lưu mọi dữ liệu.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

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

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

Save

LoadSetting2

Setting1

Setting3

Mục Mô tả
Setting1  
(Cài đặt 1)

Sau khi chọn, menu Save (Lưu) và Load (Tải) sẽ xuất hiện để 
người chơi lựa chọn.

Setting2  
(Cài đặt 2)

Sau khi chọn, menu Save (Lưu) và Load (Tải) sẽ xuất hiện để 
người chơi lựa chọn.

Setting3  
(Cài đặt 3)

Sau khi chọn, menu Save (Lưu) và Load (Tải) sẽ xuất hiện để 
người chơi lựa chọn.
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Reset All (Cài đặt lại tất cả)
Khôi phục màn hình về cài đặt mặc định gốc.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

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

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings
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PHỤ LỤC
Thông số kỹ thuật

Mục Thông số kỹ thuật
Kích thước màn hình 32 inch
Tỷ lệ khung hình 16:9
Độ phân giải 2560 x 1440
Tốc độ làm mới 165Hz
Tuổi thọ đèn LED 30.000 giờ (tối thiểu)
Khoảng cách điểm ảnh 0,273 (ngang) x 0,273 (dọc)
Độ sáng 350 nit (chuẩn)/400 nit (tối đa)
Tỷ lệ độ tương phẩn 1000:1 (chuẩn)
Độ sâu màu 16,7M (8 Bit)
Vùng hiển thị hoạt động 698,112 (ngang) x 392,688 (dọc)
Góc xem 178° (ngang)/178° (dọc)
Tần số 48~165Hz
Các đầu cắm vào/ra •	 2 cổng HDMI 2.0

• 1 cổng DP 1.4
•	 1 cổng tai nghe
•	 1 cổng USB Type-C 

(5V/3A, 9V/2A, 
12V/1,5A, 15V/1A)

•	 3 cổng USB 3.0 (truyền 
dữ liệu xuống 5V/1,5A)

•	 1 cổng USB truyền dữ 
liệu lên

Nguồn điện AC (xoay chiều) 100 ~ 240V ở mức 50/60Hz
Mức tiêu thụ điện •	 Bật: 120W (Tối đa)

•	 Chế độ chờ: 0,5W
•	 Tắt: 0,3W

Kích thước (Rộng x Cao 
x Dày):

715 x 584 x 244mm (có chân đế)

Trọng lượng 10,2 kg (thực)
Phạm vi nhiệt độ (hoạt 
động) 0°C ~ 40°C

Lưu ý: Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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Danh sách định giờ hỗ trợ

Cổng QHD Cổng 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
1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz
1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 
1920x1080@144Hz 1920x1080@144Hz
2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz
2560x1440@144Hz 2560x1440@144Hz

2560x1440@165Hz
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Khắc phục sự cố

Sự cố (Các) giải pháp khả thi
Không vào điện •	 Đảm bảo cáp nguồn được cắm đúng cách vào 

nguồn điện và màn hình.
•	 Hãy kiểm tra cáp và phích cắm để đảm bảo chúng 

không bị hỏng.
•	 Đảm bảo đã bật màn hình.

Không có hình 
ảnh hiển thị trên 
màn hình

•	 Đảm bảo màn hình và máy tính được kết nối đúng 
cách và cả hai thiết bị đều được bật.

•	 Đảm bảo bạn đã chọn đúng nguồn tín hiệu vào. 
Tham khảo trang 25 hoặc 34.

Hình ảnh 
không lấp đầy  
toàn màn hình

•	 Thử chọn cài đặt Display Mode (Chế độ hiển 
thị) (tỷ lệ khung hình). Tham khảo trang 36.

Màu sắc bị biến 
dạng

•	 Đảm bảo cáp tín hiệu vào đã được cắm đúng cách.
•	 Thiết lập các cài đặt liên quan đến hình ảnh. Tham 

khảo phần “Hình ảnh”.

Không có âm 
thanh hoặc âm 
lượng nhỏ

•	 Đảm bảo cáp tai nghe đã được cắm đúng cách.
•	 Điều chỉnh mức âm lượng. Tham khảo trang 27 

hoặc 36.
•	 Đánh chọn cài đặt Audio Source (Nguồn âm 

thanh). 
•	 Điều chỉnh các cài đặt liên quan đến âm thanh trên 

máy tính của bạn.
Lưu ý: Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của 
chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
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Bảo dưỡng cơ bản
Khi màn hình bị dơ, hãy thực hiện như sau để vệ sinh màn hình:
• Lau màn hình bằng khăn mềm không xơ để loại bỏ bụi bẩn còn bám trên 

màn hình.
• Xịt hoặc thấm dung dịch lau màn mình lên khăn mềm. Sau đó lau nhẹ màn 

hình bằng khăn ẩm.
Lưu ý:
• Đảm bảo khăn lau phải ẩm, nhưng không bị ướt.
• Khi lau, tránh tạo áp lực lớn lên màn hình.
• Nước lau màn hình có tính axít hoặc ăn mòn có thể làm hỏng màn hình.

Lưu ý về cách sạc bằng cáp USB
Những thiết bị sau đây không tương thích với tính năng sạc BC 1.2 ở chế độ 
CDP. Khi kết nối bộ Hub với máy tính, bạn không thể sạc cho những thiết bị này 
bằng cáp USB.

Nhà cung cấp Thiết bị PID/VID
Apple iPad PID_129A/VID_05AC
Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8
Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

Thông tin dịch vụ bảo hành GIGABYTE
Để biết thêm thông tin về dịch vụ bảo hành, vui lòng truy cập trang web chính 
thức của GIGABYTE: 
https://www.gigabyte.com/

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