Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34”
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELMEZTETÉS
• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő
adaptert.
• Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és egyéb balesetveszély kockázatát.
• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat és a
készülék teljesen száraz-e.
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
• Na helyezze a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző
napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg
füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a
tűzesetek megelőzése érdekében!
• Amennyiben készülék vagy a tápkábel sérült, ne használja tovább a terméket.
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a
csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb
sérülést okozhatnak!
• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak,
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a
megfelelő oktatásban.
• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
• Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a tápkábelt.
• Védje az tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá
vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.
Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett),
mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék
alaplapjában.
Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
Ellenőrizze, hogy a monitor stabil felületen van. Ha a monitor leesik sérülést okozhat és
károsodhat.
Ne takarja el a szellőző nyílásokat a monitor hátoldalán. Ne helyezze a monitort ágyra, kanapéra
stb.
A monitor működési feszültsége a monitor hátoldalán lévő címkén található. Ha nem biztos
benne, hogy az ön által használt áramforrás milyen feszültséggel rendelkezik, lépjen
kapcsolatba az áramszolgáltóval.
Ha hosszabb ideig nem használja a monitort, húzza ki a fali aljzatból, ezzel elkerülhető az
ramingadozások és a villámcsapás által okozott károsodás.
Ne terhelje túl az elektromos hálózatot, mert az tüzet és áramütést okozhat.
Ne helyezzen idegen tárgyat a monitorba, mert rövidzárlat keletkezhet, okozhat, ami tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ne alkalmazzon túlzott húzást, csavarást vagy nyújtást a tápkábelen.

Használati tippek
• Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
• Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van
csatlakoztatva.

JELLEMZŐK
Megnevezés:
Modell:
Névleges feszültség:
Hálózati frekvencia:
Névleges áramerősség:
Névleges teljesítmény:
Képátló:
Látható képméret átló:
Képtorítás:
Fényerő:
Színmélység:
Képarány:
Válaszidő:
Maximális felbontás:
Ajánlott felbontás:
Frissítési ráta:
Méretek:
Súly:
Működési hőmérséklet:
Működési páratartalom:
Atmoszférikus nyomás:

Mi Curved Gaming Monitor 34"
XMMNTWQ34
100-240 V
50/60 Hz
2A
54W (Typ), 80W (Max)
34”
83.36 cm
0.07725 (H) × 0.23175 (V)
300 cd/m2 (Typ)
16,7M
21:9
4 ms
3440 × 1440
3440 × 1440
144 Hz
810.39 × 242.53 × 520.61 mm
8 kg
0-45 °C
10-90% RH
86-106 kPa

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet
változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA
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Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.
Gyártó:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval
kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

ÁTTEKINTÉS

Jelzőfény

Állvány
Talp

Funkció gombok

ÖSSZESZERELÉS
A talp felhelyezése

Ne nyomja le!

Ne távolítsa el a
csomagolást a
monitorról az
összeszerelés alatt!

1. Vegye ki a tartozékokat csomagoló habból
és helyezze egy sík felületre. Ne távolítsa el a
monitort a csomagoló habból.

2. Rögzítse a talpat az állványhoz a mellékelt talp
csavarral.

Kioldó gomb

3. Távolítsa el a felső csomagoló habot és a
műanyag tasakot, hogy hozzáférjen a monitor
hátulján található csavarhelyekhez.

4. Illessze az állványt a monitor hátuljához és
nyomja meg, hogy a helyére kattanjon.
Az állvány eltávolításához nyomja meg a kioldó
gombot.

5. Két kézzel óvatosan vegye ki az összeszerelt monitort és helyezze sík felületre.
Megjegyzés: A sérülések elkerülése végett, legyen óvatos. Ne nyomja meg a képernyőt elhelyezés
közben.

Kábelek elvezetése

Kábel-elvezető fedél

1. Távolítsa el a monitor kábel-elvezető fedelét és az állvány fedelét.

Állvány fedél

2. Vezesse át a tápkábelt és a jelkábelt az állvány nyílásán és csatlakoztassa azokat a monitorhoz. Ha a
kábelek a helyükre kerültek, helyezze vissza a fedeleket.
Megjegyzés: A monitor címkéje a tápcsatlakozó közelében található, a kábelvezető fedél eltávolítása
után lesz látható.

Fali tartó felszerelése

Kioldó gomb

1. Nyomja meg a kioldó gombot az állvány
eltávolításához.

Fali tartó
(külön kapható)

2. Rögzítse a 4 távtartót a monitor hátuljára az ábra
szerint, majd illessze a fali tartót (külön kapható) a
távtartókhoz (a csavarhelyek 100 × 100 mm
távolságra vannak egymástól).
Fal

Fal

Fali monitor
tartó (külön
kapható)

3. Nézze át a fali tartó útmutatóját a monitorhoz történő rögzítéshez.
Megjegyzés: Ne nyomja meg a képernyőt a monitor felszerelése alatt, hogy elkerülje a képernyő
sérülését.
Megjegyzés: A leesés kockázatának csökkentése érdekében megfelelően szerelje fel a fali
tartót és tegyen meg biztonsági intézkedéseket, hogy elkerülje a sérüléseket és
káreseményeket. Ne helyezzen semmit a fali tartóra és ne akasszon rá semmit.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Csatlakoztatás
1. DisplayPort kábel csatlakoztatása (DisplayPort csatlakozó használatakor).
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki legyen kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DisplayPort kábel egyik végét a számítógép DisplayPort kimenetére, a kábel másik
végét a monitor DisplayPort bemenetére.
2. HDMI kábel (külön kapható) csatlakoztatása (HDMI csatlakozó használatakor).
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki legyen kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik végét a számítógép HDMI kimenetére, a kábel másik végét a
monitor HDMI bemenetére.
3. Csatlakoztasson headsetet vagy bármilyen 3.5 mm csatlakozóval rendelkező külső hangeszközt a
monitor hangkimenetére.
4. Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét a fali aljzatba.
Megjegyzés: ha a tápkábel vagy a DisplayPort kábel megsérül, cserélje ki azokat gyári
tápkábelre vagy DisplayPort kábelre, amit megvásárolhat a gyártótól vagy az
ügyfélszolgálattól.

Megjegyzés: ez csatlakozó csak
földelt fali aljzatba
csatlakoztatható

HDMI 1 HDMI 2

DP 1

(HDMI 2.0) (HDMI 2.0) (DP 1.4)

DP 2

(DP 1.4)

Audio
Táp
kim enet bemenet

Tápkábel
HDMI kábel
(külön kapható)

DisplayPort kábel

Megjegyzés: az audio kimeneti csatlakozás csak hangkivezetésre használható.
DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, max. képfrissítés 144 Hz.
HDMI (2.0): 3440 × 1440, max. képfrissítés 100 Hz.

Gombok funkciói

1
2
3
4
5

Gombok funkciói
M
Menü/kiválasztás
Fel
Le
E
Kilépés/vissza
Be/kikapcsolás

Be/kikapcsolás
Megnyomás

Jelzőfény állapota
Be/kikapcsolás

Nem világít

Kikapcsolva

Világít

Bekapcsolva

Villog

Készenléti mód

A menü ismertetése
Mi Monitor
Fényerő/kontraszt
Kép
Képminőség beállítás
Okos mód
Ablak beállítás
Beállítások

Fényerő
Dinamikus fényerő
Fekete szint
Kontraszt
DCR

Normál mód

Főmenü

Fényerő / kontraszt

Kép

Almenü
Fényerő
Dinamikus fényerő
Fekete szint
Kontraszt
DCR (dinamikus kontraszt
arány)
Színhőmérséklet
Színárnyalat
Színtelítettség
Gamma korrekció
Képarány
Képélesség

PQ beállítás

Okos mód

Válaszidő
Zajszűrés
Mozgókép válaszidő
Normál mód
Eco mód
Játék mód
Mozi mód
Kevés kék fény mód
RTS
Egy ablak
Kép a kép mellett (PBP)

Ablak beállítás
Kép a képben (PIP)

Nyelv
Beállítások

Hang bemenet
Hangerő
Freesync
Információ
Gyári értékek

Határértékek
0-100
Be/Ki
0-100
0-100

Alapérték
80
Ki
50
75

Be/Ki

Ki

Normál / Meleg / Hideg / Egyedi
0-100
0-100
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
Teljes képernyő / 16:9 / 1:1 /
Auto
0-100
Magas / Közepes /
Alacsony / Ki
Magas / Közepes /
Alacsony / Ki
Be/Ki

Normál
50
50
2.2
Teljes
képernyő
50
Ki

Csak egyik üzemmód
választható ki

Normál
mód

Válassza ki a kép forrását
1-es ablak forrása
2-es ablak forrása
1-es ablak forrása
2-es ablak forrása
2-es ablak pozicíó
2-es ablak méret
English/Español/Pyccкий/
Français/Italiano/Deutsch

Ki
Ki

Egy ablak

English
/Polski/한국어
HDMI 1 / HDMI 2 / DP 1 / DP 2 0-100
50
Be/Ki
Ki
Információk az aktuális beállításokról
Gyári értékek visszaállítása

SZEMVÉDELEM
A hosszú időn át tartó szemterhelés, nyak, kar, könyök és váll fájdalom elkerülése érdekében ajánlott
az alábbi javaslatok betartása:
•
•
•
•
•

Tartsa a szemét a monitortól 50–70 cm távolságra.
Pislogjon gyakrabban, hogy elkerülje a szem elfáradását a monitor nézése közben.
Két óra monitor használat után, pihentesse a szemét legalább 20 percig.
Vegye le a szemét a montirorról és nézzen távoli pontra legalább 20 másodpercig.
Nyújtózkodjon, hogy enyhítse a nyak, kar, hát és vállak elfáradását.

Kevés kék fény ismertető
Az utóbbi években a kék fény által okozott szemkárosodások egyre több figyelmet kaptak. Általában a
kék fény hullámhossza 400–480 nm, a károsító hatású kék fény hullámhossza 415–455 nm. Ez a
monitor olyan funkcióval rendelkezik, amely csökkenti a kék fény kibocsátást. A kevés kék fény módot
a menüben állíthatja be.

HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba

Hiba oka

Nem kapcsol be

Nincs áram

Sötét a kép

A fényerő / kontraszt nem
megfelelően van beállítva

A kép remeg vagy villog

Interferencia

A jelzőfény villog, nincs
kép a képernyőn

Nincs jel, készenléti módba
kapcsolt…

Az alábbi felirat jelenik
meg: Out of range

Nem megfelelő a felbontás

Megoldás
Ellenőrizze, hogy a tápkábel
megfelelően csatlakoztatva
van.
• Nyomja meg a be/kikapcsoló
gombot a monitor
bekapcsolásához.
Állítsa be a fényerőt és a
kontrasztot.
Tartsa távol a monitort
elektronikus eszközöktől,
amelyek interferenciát
okozhatnak.
• Kapcsolja be a számítógépet
• Ellenőrizze, hogy a
számítógép grafikus kártyája
megfelelően működik-e.
• Ellenőrizze, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakoztatva
van-e.
Állítsa be a specifikációban
javasolt felbontást.
•

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

