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قبل از بلند کردن یا تغییر موقعیت مانیتور، بهتر است کابل ها و   : مراقبت و تمیز کردن

سیم برق را جدا کنید. هنگام قرار دادن مانیتور، تکنیک های صحیح بلند کردن را 

هنگام بلند کردن یا حمل مانیتور، لبه های مانیتور را بگیرید. صفحه نمایش : دنبال کنید

 را با پایه یا سیم بلند نکنید.

 مانیتور خود را خاموش کنید و سیم برق را جدا کنید:تمیز کردن

سطح مانیتور را با یک پارچه بدون پرز و غیر ساینده تمیز کنید. لکه های سرسخت را  

 می توان با یک پارچه مرطوب شده با پاک کننده مالیم پاک کرد. 

 از استفاده از پاک کننده حاوی الکل یا استون خودداری کنید.

 گرفته شده است.  از پاک کننده ای استفاده کنید که برای استفاده با مانیتور در نظر 

هرگز پاک کننده را مستقیماً روی صفحه نمایش اسپری نکنید، زیرا ممکن است داخل 

 مانیتور چکه کند و باعث برق گرفتگی شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمای جلویی مانیتور:

 

 

 

 : سطح فیلتر نور آبی را تنظیم می کند. 1دکمه .1

انتخاب شما مقادیر مربوطه را به سمت  : مقادیر را کاهش می دهد یا به2دکمه .2

 چپ/پایین حرکت می دهد.  

  GamePlusکلید میانبر  .3

انتخاب شده را   OSDرا روشن می کند. آیتم منوی  OSDدکمه منو: منوی  .4

 فعال می کند.  



ثانیه  5عملکرد قفل کلید را بین روشن و خاموش با فشار طوالنی به مدت  .5

 تغییر می دهد. 

مقادیر را افزایش می دهد یا انتخاب شما را به سمت راست/باال : 4دکمه  .6

 حرکت می دهد. 

 کلید میانبر روشنایی.   .7

خارج می شود یا به منوی   OSDفعال است از منوی  OSDدکمه:وقتی منوی  .8

 قبلی باز می گردد

 

( به طور خودکار  VGAثانیه )فقط برای حالت  4-2با فشار دادن این دکمه به مدت 

 در موقعیت، ساعت و فاز بهینه خود تنظیم می کند.  تصویر را 

 مانیتور را روشن/خاموش می کند.  : دکمه پاور/نشانگر روشن/خاموش

 : تعریف رنگ نشانگر روشن/خاموش مانند زیر است

 آبی=روشن 

 خاموش=خاموش 

 کهربایی=حالت استندبای

 

 

 

 

 

 

 



 نمای پشت دستگاه:

 

 

 

 .وصل می کنداین پورت سیم برق را AC پورت  . 1

2 .HDMI : این پورت برای اتصال با یک دستگاه سازگار باHDMI  .است 

3 .Display  پین برای اتصال سیگنال دیجیتال  24: این پورتDVI-D   رایانه شخصی

 . )رایانه شخصی( است

4 . .VGI  پین برای اتصال  15: پورتPC به VGA  است . 

 .  kingstone Lock. محفظه 5

 



  GamePlus: دکمه  عملکرد

یک جعبه ابزار فراهم می کند و محیط بازی بهتری را برای  GamePlusملکرد ع

کاربران هنگام انجام انواع مختلف بازی ایجاد می کند. عالوه بر این، عملکرد 

Aimpoint  به طور ویژه برای گیمرهای جدید یا مبتدیان عالقه مند به بازی های اول

 ( طراحی شده استFPSشخص شوتر )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 :ور مونتاژ بازو/پایه مانیت

 

 

 
 

 

 

 برای مونتاژ پایه مانیتور:

 . جلوی مانیتور را رو به پایین روی میز قرار دهید.1

 3بازوی مانیتور وصل کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانیدبه پایه را  2.

 .مانیتور را در زاویه ای که برای شما راحت تر است تنظیم کنید. 3

 

 

 

 

 



 

 

 :تنظیم مانیتور 

 
 

مانیتور نگاه کنید، سپس صورت مستقیم به برای مشاهده بهینه، توصیه می کنیم به  •

مانیتور را به زاویه ای تنظیم کنید که برای شما راحت تر است. زاویه تنظیم توصیه  

 درجه است. 5-+ تا 20 بین شده

 

 :(VESAجدا کردن بازو/پایه )برای پایه دیواری 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

طراحی شده است. برای  VESAبازو/پایه جداشدنی این مانیتور مخصوص پایه دیواری 

 جدا کردن بازو/پایه:

 جلوی مانیتور را رو به پایین روی میز قرار دهید. .1

 ( 1الستیک های چهار سوراخ پیچ را بردارید. )شکل   .2

 (2. پایه را بردارید )شکل 3 

 ( 3. پوشش لوالی عقب را باز کنید )شکل 4



(، 4. از یک پیچ گوشتی برای جدا کردن چهار پیچ روی لوال استفاده کنید )شکل 5

 سپس لوال را بردارید.

 

توصیه می شود برای جلوگیری از آسیب دیدن مانیتور، سطح میز را با پارچه نرم 

 بپوشانید.

 

 

 :اتصال کابل ها کابل ها را مطابق دستورالعمل زیر وصل کنید

 
 

 

 

مانیتور و  ACبرای اتصال سیم برق: یک سر سیم برق را به طور ایمن به درگاه ورودی 

 : VGA/DVI/HDMIسر دیگر را به پریز برق وصل کنید. برای اتصال به کابل 



.A یک سر کابلVGA/DVI/HDMI  را به درگاهVGA/DVI/HDMI  مانیتور

را به پورت   VGA/DVI/HDMIوصل کنید سر دیگر کابل 

VGA/DVI/HDM.B .کامپیوتر خود وصل کنید.C دو پیچ را ببندید تا کانکتور

VGA/DVI .محکم شود 

 
هنگامی که این کابل ها متصل می شوند، می توانید سیگنال مورد نظر را از گزینه *

Input Select  در منویOSD انتخاب کنید 

 
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید نشانگر پاور به رنگ آبی روشن    :روشن کردن مانیتور

 است می شود تا نشان دهد که مانیتور روشن

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :)نمایش بر روی صفحه( OSDمنوی 

 

 
 فعال شود. OSDرا فشار دهید تا منوی  MENUدکمه 1.

 انتخابرا فشار دهید. عملکرد مورد نظر را دکمه . برای پیمایش در میان عملکردها،2 

را فشار دهید تا فعال شود. اگر تابع انتخاب شده دارای یک  MENUکرده و دکمه 

منوی فرعی است، برای پیمایش در میان عملکردهای زیر منو، دوباره و دوباره فشار 

د تا  را فشار دهی MENUکرده و دکمه  انتخاب دهید. عملکرد زیر منوی مورد نظر را 

 فعال شود.

را فشار دهید تا تنظیمات عملکرد انتخاب شده را تغییر دهید. برای خروج و دکمه . 3 

ناپدید شود. برای  OSD، دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا منوی OSDذخیره منوی 

 .را تکرار کنید 3-1تنظیم سایر عملکردها، مراحل 

 



 
 

تابع فرعی است که می توانید به دلخواه انتخاب کنید. هر حالت دارای   8این تابع شامل 

است که به شما امکان می دهد تنظیمات خود را حفظ کنید یا به حالت  Resetگزینه 

 از پیش تعیین شده بازگردید 

 SPLENDIDPlusحالت استاندارد: بهترین انتخاب برای ویرایش اسناد با 1.

Video EnhancemenT 
 . بهترین انتخاب برای مشاهده عکس و گرافیک از رایانه شخصی: sRGBمود . 2

 SPLENDIDPlus:بهترین انتخاب برای نمایش عکس مناظر با   Scnery.مود 3

Video EnhancemenT 
 SPLENDIDPlus Videoهای دارای مودسینما:بهترین انتخاب برای فیلم 4. 

Enhancement . 

 SPLENDIDPlus Video.حالت بازی: بهترین انتخاب برای بازی هایی که با 5

Enhancement .پخش می شوند 

 



.مد دید حالت تاریک: بهترین انتخاب برای بازی ها یا فیلم های صحنه تاریک با 6

SPLENDIDPlus Video Enhancement 
 مود بهترین انتخاب برای کتابخوانی است این .مود کتاب خوانی: 7

 : این مود بهترین انتخاب برای محیطی با نور محیطی ضعیف است.  Dark.مود8

 

 Skinو  ASCR ،Saturation ،Sharpnessدر حالت استاندارد، عملکردهای *

Tone .توسط کاربر قابل تنظیم نیستند 

،  Saturation ،Temp. Color  ،Skin Tone، عملکردهای sRGBدر حالت 

Sharpness ،Brightness ،Contrast  وASCR  توسط کاربر قابل تنظیم

 .نیستند 

 
 فیلترنورآبی:

 
 

 در این عملکرد می توانید سطح فیلتر نور آبی را تنظیم کنید. 

 بدون تغییر:  0لول 



هنگامی که فیلتر نور آبی فعال می شود، تنظیمات  تغیر صورت میپذیرد:  4الی 1ل لو

،  3تا سطح  1می شود. بین سطح  تنظیمپیش فرض حالت استاندارد به طور خودکار 

تنظیمات بهینه شده است.  4عملکرد روشنایی توسط کاربر قابل تنظیم است. سطح 

 عملکرد روشنایی توسط کاربر قابل پیکربندی نیست *

 

 شم به موارد زیر مراجعه کنید: لطفاً برای کاهش فشار چ

کنند، کاربران باید مدتی از نمایشگر فاصله بگیرند.  های طوالنی کار می اگر ساعت •

ساعت کار مداوم با کامپیوتر، استراحت های کوتاه   1توصیه می شود پس از حدود 

دقیقه( داشته باشید. استراحت های کوتاه و مکرر موثرتر از یک   5مدت )حداقل 

 ت طوالنی تر است. استراح

برای به حداقل رساندن خستگی و خشکی چشم، کاربران باید به طور دوره ای با   •

 تمرکز بر روی اشیاء دور به چشم استراحت دهند.  

تمرینات چشم می تواند به کاهش فشار چشم کمک کند. این تمرینات را اغلب تکرار  •

(  1کنید. اگر فشار چشم ادامه داشت، لطفا با پزشک مشورت کنید. تمرینات چشم: )

( چشمان 3( به آرامی چشمان خود را بچرخانید )2تکرار نگاه کردن به باال و پایین )

 خود را مورب حرکت دهید.  

)دژنراسیون ماکوال   AMDی با انرژی باال ممکن است منجر به خستگی چشم و نور آب •

 وابسته به سن( شود.  

 CVS)حداکثر( نور آبی مضر برای جلوگیری از  ٪70فیلتر نور آبی برای کاهش 

 است.)سندرم بینایی کامپیوتری(

 

 

 

 



 .رنگ:3

 

 
 

 را از این منو تنظیم کنید تناژمی توانید روشنایی، کنتراست، اشباع، دمای رنگ و 

 

)آبی( توسط کاربر قابل تنظیم  B)سبز(، و  G)قرمز(،  R*در حالت کاربر، رنگ های 

 است100تا  0هستند. محدوده تنظیم از 

 تنظیمات تصویر:



 
 

، Trace Free ،Aspect Control ،ASCRتوانید وضوح، میاز این منو 

Position  فقط(VGA (، فوکوس )فقطVGA .و تنظیم خودکار را تنظیم کنید ) 

 

 

* Phase :  فاز سیگنال ساعت پیکسل را تنظیم می کند. با تنظیم اشتباه فاز، صفحه

نمایش اختالالت افقی را نشان می دهد. )فرکانس پیکسل( تعداد پیکسل های اسکن  

کنترل می کند. اگر فرکانس صحیح نباشد، صفحه نوارهای شده با یک حرکت افقی را 

 عمودی را نشان می دهد و تصویر متناسب نیست.

 

 

 

 

 



 تنظیم منبع ورودی:

 

 
 
 .این عملکرد می توانید منبع ورودی مورد نظر خود را انتخاب کنید با استفاده ازین 

 

 تنظیمات سیستم:

 
 .به شما امکان تنظیم سیستم را می دهد

 
 
 


