Mi 23.8’’ asztali monitor 1C
használati útmutató

Használat előtt
figyelmesen olvassa el az
útmutatót, és tartsa meg
későbbi használatra.
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Összeszerelés
1. Csatlakoztassa az állványt a monitor hátuljához, majd szorosan rögzítse azt a
csavarok segítségével.

Állvány csavar

2. Csatlakoztassa az állványt a talphoz, majd húzza meg szorosan a talpcsavart.

Talpcsavar

3. Állítsa be a megfelelő dőlésszöget a szükségletei szerint.
Előre 5°

Hátra 15°

Megjegyzés: Amikor a dőlésszöget állítja be, javasolt egyik kezével a talpat
leszorítani, a másik kezével pedig a monitor dőlésszögét beállítani. Egyéb
esetben a monitor leeshet.
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1. Tápellátás-csatlakozó:
Bemenet
2. HDMI csatlakozó:
Verzió: 1.4
Kimenő eszköz: Számítógép, DVD lejátszó, kamera, stb.
Jelformátumok: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Maximum frissítési ráta: 1080p/60 Hz
3. VGA csatlakozó:
Kimenő eszköz: Számítógép, DVD lejátszó, stb.
Maximum frissítési ráta: 1080p/60 Hz
4. Biztonsági nyílás:
Megfelelő 3 x 7 mm-es kábelzárhoz (nincs mellékelve, külön megvásárolható).
Megjegyzés: Mikor a tápadapter, vagy a HDMI kábel megsérül, akkor egy
eredeti tápadapterre, vagy HDMI kábelre cserélje azt, melyet a gyártótól,
vagy a szerviztől vásárolhat meg.
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Megoldások
· Bizonyosodjon meg róla, hogy az AC adapter megfelelően
csatlakozik.
· Nyomja meg az 5 irányú navigációs gomb közepét.
· Állítsa be a fényerőt és kontrasztot.

· Tartsa a monitort távol olyan elektronikus eszközöktől,
melyek elektronikus interferenciát okozhatnak.
K·apcsolja· be a számítógépet.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a számítógép videokártyája
megfelelően működik. Bizonyosodjon meg róla, hogy a HDMI,
vagy VGA kábel megfelelően csatlakozik.

A felbontás nem
megfelelő

· Használja a javasolt felbontás-beállítást.

A képernyő nincs
beállítva

· Válassza ki az Image Auto-adjust menüpontot, hogy
beállítsa a képet.

WEEE Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos
vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem
szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi
egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány
vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök
újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és
újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív
következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a
helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási
feltételeivel kapcsolatban.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat
A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai
normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az
alábbi internetcímen érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beĳing, China, 100085
További információért keresse fel: www.mi.com
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