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Prehľad produktu

Prehľad monitora

Monitor

IndikátorStojan

Základňa

5-smerové navigačné tlačidlo

Napájací port
Port HDMI 

Port VGA 
Audio port

Obsah balenia

Mi Desktop Monitor 27'' User Manual 1

Benutzerhandbuch zum Mi Desktop-Monitor 27'' 14

Manuale utente Mi Desktop Monitor 27'' 27

Manuel d’utilisation de Mi Desktop Monitor 27'' 40

Manual de usuario de Mi Desktop Monitor 27'' 53

Руководство пользователя Монитора Mi 27" 66

Gebruikershandleiding Mi 27 inch Desktopmonitor 79

Manual do utilizador do Monitor PC Mi 27'' 91

Monitor komputerowy Mi 27'' — instrukcja obsługi 103

116  Mi دليل مستخدم شاشة سطح مكتب مقاس7 2 بوصة من

Mi   27   129

Monitor Základňa Stojan Užívateľská príručka

HDMI kábel Napájací adaptér

Pred použitím si pozorne prečítajte túto 
príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.
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Inštalácia

Inštalácia základne

Netlačte.

Odporúča sa mať počas 
inštalácie monitor položený na 
pene, aby nedošlo k jeho pádu 
alebo poškriabaniu.

1. Rozbaľte krabicu, potom vyberte monitor spolu 
    s ochrannou penou z krabice a položte ich na
    rovnú stabilnú plochu. 

2. Nainštalujte stojan na základňu a upevnite ho 
    skrutkou zo spodnej časti základne.

Upevňovací bod

Clip

3. Odstráňte hornú penovú vrstvu a plastový sáčok, 
    aby ste odhalili upevňovací bod na zadnej strane 
    monitora. 

4. Vložte stojan do upevňovacieho bodu, kým nezapadne na  
    miesto. Pokúste sa zatriasť stojanom, aby ste sa uistili, že je 
    bezpečne nainštalovaný.
     Upozornenie: Aby ste znížili riziko náhodného pádu monitora, 
     uistite sa, že je stojan pevne nainštalovaný na svojom mieste. 
     Poznámka: Stojan odoberiete stlačením spony. 
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Netlačte na obrazovku.

5. Oboma rukami opatrne vyberte plne zostavený monitor a položte na rovný stabilný povrch.
    Poznámka: Aby ste zabránili poškodeniu obrazovky, dávajte pozor, aby ste pri zdvíhaní na LCD 
    obrazovku netlačili.

Dopredu 5° Dozadu 21°

6. Nastavte náklon monitora dopredu alebo dozadu podľa svojich potrieb.
    Poznámka: Pri nastavovaní náklonu sa odporúča jednou rukou pridržiavať základňu a druhou 
    rukou nastavovať monitor. V opačnom prípade môže monitor spadnúť.
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Pokyny

Pripojenie
• Pripojte kábel VGA. VGA kábel sa používa iba na prenos dát alebo signálov cez VGA port. Predáva sa 

samostatne.
a. Uistite sa, že sú monitor aj počítač vypnuté.
b. Pripojte jeden koniec kábla VGA k portu výstupu VGA počítača a druhý koniec k portu VGA monitoru.

• Pripojte kábel HDMI. Kábel HDMI sa používa iba na prenos dát alebo signálov cez port HDMI.
a. Uistite sa, že sú monitor aj počítač vypnuté.
b. Pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu výstupu HDMI počítača a druhý koniec k portu HDMI monitoru.

• Pripojte slúchadlá alebo akejkoľvek 3,5 mm kompatibilný externé zvukové zariadenie k zvukovému portu 
monitora. 

    Poznámka: Ak je napájací kábel alebo kábel HDMI poškodený, musí byť nahradený originálnym zakúpeným 
    u výrobcu alebo v popredajnom servise.

Napájací kábel

HDMI kábel

VGA kábel
(Predávaný samostatne)

Slúchadlá

Poznámka: Zvukový port sa používa iba pre výstup zvukových signálov.
1. Napájací port (DC IN): Príkon.
2. Port HDMI (1.4): Maximálne rozlíšenie 1920 × 1080, maximálna obnovovacia frekvencia 75 Hz.
3. Port VGA: Maximálne rozlíšenie 1920 × 1080, maximálna obnovovacia frekvencia 60 Hz.
4. Audio port: Audio výstup.



6

DC IN

5-smerové navigačné tlačidlo

Zapnutie / vypnutie

Stlačte prostrednú časť 
5-smerového tlačidla Zapnutie

Stlačte a podržte stred 
5-smerového tlačidla na 
3 sekundy

Vypnutie

Stav indikátora

Nesvieti Vypnuté

Svieti Zapnuté

Bliká Režim spánku

Pokyny pre 5-smerové navigačné tlačidlo

Ovládanie

Výsledok

Keď na monitore nie 
je zobrazená ponuka

Keď je na monitore 
zobrazené 
kontextové menu

Keď je na monitore 
zobrazené hlavné menu

Stlačenie doprava Otvorenie 
kontextového menu

Otvorenie hlavného 
menu

Prepínanie medzi 
menu ponuky / Výber

Stlačenie hore Klávesová skratka 1 Posunutie hore / 
zvýšenie hodnoty

Stlačenie hore 
a podržanie 5 sekúnd Zakázanie ponuky / /

Stlačenie nadol Klávesová skratka 2 Posunutie nadol / 
zníženie hodnoty

Stlačenie doľava Zatvorenie kontext. menu Späť

Poznámka: Akonáhle je ponuka deaktivovaná, vykonávaním týchto operácií už nemôžete ponuku otvoriť. 
Zobrazí sa správa informujúca o tom, že ponuka na obrazovke (OSD) bola uzamknutá. Stlačením a podržaním 
tlačidla po dobu 5 sekúnd v ľubovoľnom smere aktivujete ponuku a odomknete OSD.

Otvorenie 
kontextového menu

Otvorenie 
kontextového menu

Otvorenie kontext. menu
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Opis ponuky

Popis tlačidiel kontextového menu

Klávesová skratka 1

Hlavné menu

Klávesová skratka 2

Uzavretie

• Ak sa ponuka nezobrazuje, môžete miestnu ponuku 
otvoriť stlačením 5-smerového navigačného tlačidla v 
ľubovoľnom smere nahor, nadol, doľava alebo doprava.

• Když se zobrazí kontextové menu, vyberte odpovídající 
možnosti stisknutím pětisměrného navigačního tlačítka 
ve čtyřech směrech nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

• Funkciu klávesových skratiek môžete nastaviť v hlavnej 
ponuke > Nastavenia > Klávesová skratka > Klávesová 
skratka 1 / Klávesová skratka 2. V predvolenom 
nastavení je klávesová skratka 1 nastavením zdroje 
vstupu a klávesová skratka 2 je nastavenie chytrého 
režimu.

Opis hlavného menu

Mi Monitor Standard Mode

 Bri/Con Brightness

 Display Contrast

 PQ DCR

 Smart Modes Black Level

 Input

 Settings

 Back  Enter/Select  Move/Adjust

Hlavné menu Podmenu Opis Možnosti Predvolené

Bri/Con

Brightness Nastavenie jasu 0-100 80

Contrast Nastavenie kontrastu 0-100 75

DCR Nastavenie 
dynamického kontrastu

On/Off Off

Black Level Nastavenie úrovne čiernej 0-100 50

Display

Color Temperature Nastavenie teploty farieb Standard/Warm/Cool/
Custom

Standard

Hue Nastavenie odtieňa 0-100 50

Saturation Nastavenie saturácie 0-100 50

Gamma Nastavenie gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 2.2

Aspect Ratio Nastavenie pomeru strán Full/Auto Full
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Hlavné menu Podmenu Opis Možnosti Predvolené

PQ

Response Time Nastavenie doby odozvy Ultrafast/Superfast/
Fast/Normal

Normal

Sharpness Nastavenie ostrosti 0-100 50

Auto-adjust  
Automatické nastavenie 
obrazu pri použití VGA zdroja / /

Smart 
Modes

Standard Mode Voľba režimu Standard

Současně lze vybrat 
pouze jeden režim

Standard 
Mode

ECO Mode Voľba režimu ECO

Game Mode Voľba režimu Game

Movie Mode Voľba režimu Mocie

Low Blue Light 
Mode Voľba režimu Low Blue Light

Input
HDMI Prepnutie vstupného zdroja na HDMI / /

VGA Prepnutie vstupného zdroja na VGA / /

Settings

Language Voľba jazyka ponuky

English/Español/
Русский/Français/
Italiano/Deutsch/
Polski/한국어/ عربي ،

English

Shortcut 
Key

Shortcut 
Key 1

Nastavenie funkcie pre 
klávesovú skratku 1

Color Temperature/
Smart Modes/lnput 
Source/Brightness/
Contrast

Input 
Source

Shortcut 
Key 2

Nastavenie funkcie pre 
klávesovú skratku 2

Color Temperature/
Smart Modes/lnput 
Source/Brightness/
Contrast

Smart 
Modes

OSD Settings Predvoľby súvisiace 
s ponukou nastavenia Timer 10s

Volume Nastavenie hlasitosti 0-100 50

Information Modelové číslo
Aktuálne rozlíšenie
Vstupný zdroj
Logo HDMI
Nízky obsah modrého svetla

/ /

Reset / / /
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Opatrenie 

• Nepoužívajte monitor vo vlhkom či mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti 
bazénov.

• Uistite sa, že je monitor umiestnený na stabilnom podklade. Ak monitor spadne alebo sa prevráti, môže 
spôsobiť zranenie alebo sa rozbiť.

• Monitor skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. Udržujte monitor mimo dosahu 
zdrojov žiarenia a tepla.

• Nezakrývajte ani neblokujte otvory pre odvod tepla na zadnej strane monitora. Neumiestňujte monitor na 
posteľ, pohovku, deku atď.

• Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istí, 
aké napätie je váš napájací zdroj, obráťte sa na distribútora monitore alebo miestne energetickú 
spoločnosť.

• Ak neplánujete dlhšiu dobu používať monitor, odpojte ho z elektrickej zásuvky, aby ste predišli možnému 
poškodeniu v dôsledku prepätia alebo úderu blesku.

• Nepreťažujte elektrické zásuvky, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

• Nevkladajte do monitora žiadne cudzie predmety, mohlo by dôjsť ku skratu, ktorý môže viesť k požiaru 
alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Nepokúšajte sa monitor sami rozoberať alebo opravovať. Ak monitor nefunguje správne, požiadajte 
o pomoc naše popredajný servisné oddelenie.

• Za napájací kábel príliš neťahajte, nekrúťte ním ani ho neohýbajte.

• K obrazovke je pripevnená polarizačná fólie (nie ochranná fólia), neodtrhávajte ju. Akékoľvek poškodenie 
spôsobené užívateľom zruší platnosť záruky.
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Riešenie problémov

Problém Možná príčina Riešenie

Monitor nejde zapnúť Bez napájania � Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený.

Obraz je tmavý
Zle nastavený
Jas/Kontrast � Nastavte jas a kontrast.

Obraz je roztěkaný 
nebo zvlněný Rušení

� 

Indikátor bliká, 
na obrazovke nie 
je žiadny obraz

� Skontrolujte, či grafická karta počítača funguje správne.
� Skontrolujte, či je kábel VGA alebo HDMI správne zapojený.

Žiadny signál, 
vstup do režimu 
spánku

Monitor zobrazuje, že 
aktuálne rozlíšenie 
nie je podporované

Rozlíšenie nie 
je správne

� 

Nemožno otvoriť menu 
a monitor zobrazuje, že 
menu OSD je uzamknuté

Menu je 
deaktivované

� Udržujte monitor mimo dosah elektronických zařízení, 
která mohou způsobovat elektrické rušení.

� Použite uvedené odporúčané nastavenie rozlíšenia.

 �    Stlačením a podržaním 5-smerového navigačného 
      tlačidla po dobu 5 sekúnd v ľubovoľnom smere 
      aktivujete menu a odomknete OSD.

Obraz je roztržitý 
alebo zvlnený Rušenie

� Udržujte monitor mimo dosahu elektronických zariadení, 
ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.

� Zapnite počítač.
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Špecifikácie

Model RMMNT27NF

Príkon 12 V  2 A

Menovitý výkon* 24 W Max.

Veľkosť obrazovky 27”

Veľkosť viditeľného obrazu (uhlopriečka) 685,98 mm

Rozstup bodov 0,3114 × 0,3114 mm

Jas 300 cd/m2 (TYP)

Kontrast 1 000:1 (TYP)

Dynamický kontrast 1 000 000:1

Farebný gamut 16,7 mil.

Pomer strán 16:9

Doba odozvy 6 ms (GTG)

Maximálne rozlíšenie 1 920 × 1 080

Odporúčané rozlíšenie 1 920 × 1 080

Maximálna obnovovacia frekvencia 75 Hz

Odporúčaná obnovovacia frekvencia 60 Hz

Rozmery 613,2 (D) × 205,3 (Š) × 476,0 (V) mm

Čistá hmotnosť 4,3 kg

Prevádzková teplota 0°C až 40°C

Prevádzková vlhkosť 20 % - 80 % RH

* Napájanie napájacieho adaptéra nie je súčasťou dodávky.

Prijaté ochranné známky HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo 
HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti 
HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách
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Zdravie očí

Aby ste sa vyhli únave očí alebo krku, paží, lakťov a ramien spôsobené dlhodobým používaním 
počítača, postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní:
• Monitor udržujte vo vzdialenosti 20-28 palcov (približne 50-70 cm) od očí.
• Žmurkajte častejšie, aby ste zmiernili únavu očí pri pohľade na monitor.
• Po dvojhodinovom používaní monitora doprajte svojim očiam 20 minútovú prestávku.
• Odoberte oči z monitora a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte na niečo v určitej vzdialenosti.
• Pretiahnite telo, aby ste uvoľnili napätie krku, ramien, chrbta a ramenách.

Popis nízkej hladiny modrého svetla
V posledných rokoch priťahuje poškodenie očí spôsobené modrým svetlom čoraz väčšiu pozornosť. Vlnová 
dĺžka modrého svetla je všeobecne 400-480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla je 415-455 nm. 
Tento monitor má funkciu, ktorá pomáha znížiť vašu expozíciu emisiám modrého svetla. Režim nízkej 
hladiny modrého svetla môžete povoliť v ponuke nastavení.
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Informácie o súlade s predpismi

Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa 
smernice 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala byť zmiešaná s netriedeným domácim odpadom. Namiesto 
toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia 
do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí 
vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto 
zberných miest získate od technika alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode

My, Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými 
smernicami a európskymi normami a dodatky. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 
nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ak chcete získať informačný list o produkte, naskenujte nižšie uvedený QR kód.



Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085 
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




