
 ال جی   GL600F-Bمانیتور  آشنایی کامل با  
 

 توضیحات محصول و دکمه 

 

 
 

 :نحوه استفاده از دکمه جوی استیک

با فشار دادن دکمه جوی استیک یا حرکت دادن آن به چپ/راست با انگشت به راحتی 

 می توانید عملکردهای مانیتور را کنترل کنید.

 

 

https://www.digikala.com/product/dkp-4769485/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-gl600f-b-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-24-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86


   کردن دستگاه:  یا خاموش روشن . 1

 .دکمه جوی استیک را یکبار فشار دهید  انگشت خود را برای روشن کردن مانیتوربر روی

 .دکمه جوی استیک را فشار داده و نگه داریدبرای خاموش کردن دستگاه 

 : صدا .کنترل2

 با حرکت دادن دکمه جوی استیک به چپ/راست می توانید صدا را کنترل کنید.

 :صفحه نمایش ل روشنایی کنتر

استیک به سمت باال/پایین با حرکت دکمه جوی    می توانید روشنایی صفحه نمایش را

 کنترل کنید.

 

 
 

 :فعال کردن منوی اصلی 

 .دکمه جوی استیک را در پایین صفحه فشار دهید .1

 .جوی استیک را به باال/پایین و چپ/راست حرکت دهیدبرای تنظیم گزینه ها  .2

 .خارج شوید منوی اصلی دکمه جوی استیک را یک بار دیگر فشار دهید تا از . 3

 

 

 
 

 



 منوی اصلی را فعال می کند.  :منوی اصلی غیرفعال است

از منوی   :منوی اصلی فعال شد توانید  با نگه داشتن دکمه خاموش کردن مانیتور می 

 )روشن است. OSD  که از جمله زمانی(اصلی خارج می شود. 

 

 
 

 است سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند. : منوی اصلی غیرفعال . 1

 )به سمت چپ( است ویژگی های ورودی را وارد می کند.  : منوی اصلی فعال

 سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند. : است منوی اصلی غیرفعال . 2

 وارد ویژگی منو می شود. است: منوی اصلی فعال 

 )به سمت راست( 

 وارد منوی قابلیت دسترسی می شود.  : استل منوی اصلی غیرفعا . 3

 )به سمت باال( مانیتور را خاموش می کند.  : منوی اصلی فعال است 

 وارد منوی قابلیت دسترسی می شود. : منوی اصلی غیرفعال است

 )به سمت پایین( وارد ویژگی حالت بازی می شود.  است: منوی اصلی فعال 

 

 

 
 



 : ویژگی های منوی اصلی

 

 
 
 ورودی: حالت ورودی را تنظیم می کند. ⦁ 

 کند.خاموش کردن: مانیتور را خاموش می ⦁ 

 منو تنظیمات: صفحه نمایش را پیکربندی می کند. ⦁ 

 حالت بازی: حالت بازی را برای بازی تنظیم می کند. ⦁ 

 خروج: از منوی اصلی خارج می شود. ⦁ 

 

 

 
 


