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 وضعیت بدنی صحیح برای استفاده از محصول: 

 

 
 

 

 از محصول در وضعیت صحیح بدن به شرح زیر استفاده کنید:

 پشت خود را صاف کنید. •

سانتی متر فاصله بگذارید و کمی به سمت   50تا  45بین چشم خود و صفحه نمایش  •

 پایین به آن نگاه کنید.

 صفحه نمایش:

 چشمان خود را مستقیماً در مقابل صفحه نمایش قرار دهید. •

 زاویه را طوری تنظیم کنید که نور روی صفحه نمایش منعکس نشود. •

 ساعدهای خود را عمود بر روی بازوها و همسطح با پشت دستان خود نگه دارید. •

 آرنج خود را تقریباً در یک زاویه راست نگه دارید. •

درجه یا  90ارتفاع محصول را طوری تنظیم کنید که بتوانید زانوهای خود را در  •

 بیشتر خم کنید، پاشنه پابه زمین چسبیده، و بازوهایتان پایین تر از قلبتان باشد.

تمرینات چشم را انجام دهید یا مکرر پلک بزنید، باانجام این عمل خستگی چشم  •

 برطرف می شود.



 کنترل پنل: 

 رنگ و شکل قطعات ممکن است با آنچه نشان داده شده است متفاوت باشد. -

 

 
 

 

 : JOGدکمه 

 دکمه چند جهته که به ناوبری کمک می کند.

حرکات چپ/راست باال/پایین/ فعال  را فشار دهید تا  JOGدکمه پاور روی دکمه  -

 شودو عملکرد کلید را وارد کنید.

 

 

 

 



LED برق: 

 کار می کند  نشانگر نشانگر وضعیت برق است و به عنوان LEDاین 

 خاموش  LEDروشن/روشن )دکمه روشن/خاموش(:  •

 روشنایی چشمک می زند  LEDحالت صرفه جویی در مصرف انرژی:  •

 روشن  LEDخاموش کردن )دکمه روشن/خاموش(:  •

 پاور را می توان با تغییر در منو عوض کرد. LEDعملکرد  -

 (LEDروشن شدن  ←)سیستم 

 

 راهنمای کلید عملکرد ممکن است بسته به نوع آن متفاوت باشد  

را  فشار دهید تا راهنمای کلید عملکرد JOGدکمه روشن/خاموش را روی دکمه  -

 روشن یا خاموش کنید. 

را فشار دهید. کلید عملکردراهنما   JOGهنگامی که صفحه نمایش روشن است، دکمه 

ی صفحه هنگامی که راهنما نمایش داده  ظاهر خواهد شد. برای دسترسی به منوی رو 

 می شود، دکمه جهت مربوطه را دوباره فشار دهید.

 راهنمای کلید عملکرد ممکن است بسته به عملکرد یا محصول متفاوت باشد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :راهنمای کلید عملکرد

 

 
 

کند،  باال/پایین/چپ/راست: به آیتم مورد نظر خود بروید. هنگامی که فوکوس تغییر می 

 توضیحات برای هر مورد ظاهر می شود.

 : مورد انتخاب شده اعمال خواهد شد. (ENTER)فشردن

 

 
 

 

 



 منبع. 1

در صفحه راهنمای کلید عملکرد، منبع ورودی را تغییر  JOGبا حرکت دادن دکمه 

دهید. اگر منبع ورودی داشته باشد، پیامی در گوشه سمت چپ باالی صفحه ظاهر می  

 تغییر کرده است. که منبع  شود

 . منو 2

 در صفحه راهنمای کلید عملکرد انتخاب می کند.  JOGبا حرکت دکمه 

 منو را به صورت نمایشگر روی صفحه نمایش می دهد. گزینهاین 

قفل منوی نمایش روی صفحه: برای حفظ تنظیمات فعلی یا جلوگیری از تغییر 

 تنظیمات دیگر کاربران، منوی نمایش روی صفحه را قفل کنید. 

را  "Menu"منوی نمایش روی صفحه، صفحه برای فعال یا غیرفعال کردن قفل 

را به سمت راست حرکت دهید تا به مرحله بعدی بروید و   JOGنمایش دهید، دکمه 

تا راهنمای کلید عملکرد ناپدید (ثانیه 10به مدت )سپس دکمه را فشار داده و نگه دارید

 شود.

توان   اگر قفل منوی نمایش روی صفحه فعال باشد، روشنایی و کنتراست را می -

 تنظیم کرد.

 اطالعات قابل مشاهده است. و حالت محافظ چشم در دسترس است

3 . PIP/PBP 

عملکرد انتخاب می کندو سپس این  در صفحه راهنمای کلید   JOGبا حرکت دکمه 

  JOGمورد نیاز است، دکمه  PIP/PBPهنگامی که پیکربندی تنظیمات برای عملکرد 

 را فشار دهید.

 .خاموش کردن:4

 میتوان در صفحه راهنمای کلید عملکرد، محصول را JOGبا حرکت دادن دکمه 

 .کرد خاموش 

 . بازگشت:5



 را فراهم میکند. JOGخروج از منوی راهنمای کلید عملکرد با استفاده از دکمه 

 

 راهنمای کلید مستقیم 

ظاهر  در صفحه راهنمای کلید مستقیم، گزینه های منوی زیر با تغییر صفحه نمایش  -

 می شوند 

 

 
 
 باال/پایین: روشنایی، کنتراست، حالت محافظ چشم را تنظیم کنید. •

 چپ/راست: میزان صدا را تنظیم کنید.  •

 : نمایش راهنمای کلید عملکرد(ENTER)فشردن •

 

 

 

 انواع پورت ها 

 
 



 
 

1. 

 به یک دستگاه خروجی صدا مانند هدفون یا هدفون متصل شوید.

 شنیده می شود DP کابل یا HDMIبه  HDMIصدا فقط هنگام استفاده از کابل  -

2. 

HDMI IN 1 HDMI IN 2  : با استفاده از کابلHDMI  یا کابلHDMI-DVI   به

 دستگاه منبع متصل می شود. 

3. 

DP IN :  با استفاده از کابلDP .به رایانه شخصی متصل می شود 

4. 

SERVICE  : از حافظهUSB .برای ارتقاء نرم افزار استفاده کنید 

DC 19V  : به آداپتورAC/DC .متصل می شود 

 

 

 

 

 



 قفل ضد سرقت: 

یک قفل ضد سرقت به شما این امکان را می دهد که از محصول حتی در مکان های  -

 عمومی به طور ایمن استفاده کنید.

 

 
 
 

 کابل دستگاه قفل ضد سرقت خود را به یک جسم سنگین مانند میز وصل کنید. . 1

 . یک سر کابل را در حلقه سمت دیگر قرار دهید.2

 . دستگاه قفل را در شکاف قفل ضد سرقت در پشت محصول قرار دهید.3

 . دستگاه قفل را قفل کنید.4

 


