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Ürüne Genel Bakış
Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve 
daha sonraki referanslar için saklayın

Monitöre Genel Bakış

Monitör

GöstergeStant

Taban

5 Yönlü Navigasyon Düğmesi
Güç Kaynağı Girişi

HDMI Girişi
VGA Girişi
Ses Girişi
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Paket İçeriği

Monitör Taban Stant Kullanım Kılavuzu

HDMI Kablosu Güç Adaptörü
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Kurulum
Tabanın Kurulumu

Basmayın.

Düşmesini veya 
çizilmesini önlemek 
için monitörü köpüğün 
üzerine kurmanız 
önerilir. 

1. Kutuyu açın, ardından 
koruyucu köpüğüyle birlikte 
monitörü kutudan çıkarın 
ve düz, sabit bir yüzeye 
yerleştirin.

2. Birlikte verilen kelebek 
vidayı kullanarak standı tabana 
sabitleyin.
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Montaj Noktası

3. Monitörün arkasındaki mon-
taj noktasını ortaya çıkarmak 
için üst köpük tabakasını ve 
plastik torbayı çıkarın.

4. Standı* yerine oturana kadar 
monitörün arkasındaki yuvaya 
bastırarak tutturun. Sağlam 
bir şekilde takıldığından emin 
olmak için standı sallamaya 
çalışın.

Dikkat: Monitörün kazara devrilmesi riskini azaltmak için lütfen 
standın yerine sıkıca takıldığından emin olun. 
Not: Standı çıkarmak için klipse basın. Ekranın üstüne bastırmayın

Montaj Noktası

Klips
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5. Tam olarak monte ettiğiniz monitörü dikkatli bir şekilde çıkarmak 
için iki elinizi kullanın ve düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. 
Not: Ekrana zarar vermemek için, LCD ekranı dik tutarken üstüne 
bastırmamaya dikkat edin.

İleri 5° Geri 21°
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6. Açıları ihtiyaçlarınıza göre ileriye veya geriye doğru ayarlayın. 
Not: Açıları ayarlarken, bir elinizi tabanı tutmak için diğer elinizi monitörü ayar-
lamak için kullanmanız önerilir.  Aksi halde monitör düşebilir.

Talimatlar
Bağlantılar 
•VGA kablosunu bağlayın. VGA kablosu yalnızca VGA girişi aracılığıy-
la veri veya sinyal aktarımı için kullanılır. Ayrı satılır. 
a. Monitörün ve bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. 
b.VGA kablosunun bir ucunu bilgisayarın VGA çıkış noktasına ve 
diğer ucunu monitörün VGA bağlantı noktasına bağlayın.
•HDMI kablosunu bağlayın. HDMI kablosu yalnızca HDMI girişi 
aracılığıyla veri veya sinyal aktarımı için kullanılır.
a. Monitörün ve bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.
b. HDMI kablosunun bir ucunu bilgisayarın HDMI çıkış bağlantı nok-
tasına ve diğer ucunu monitörün HDMI giriş bağlantı noktalarından 
birine bağlayın. 
•Monitörün ses çıkış bağlantı noktasına bir kulaklık veya 3,5 mm 
uyumlu herhangi bir harici ses cihazı bağlayın.
Not: Elektrik kablosu ya da HDMI kablosu hasar gördüğünde, üreticiden veya satış 
sonrası servis bölümünden satın alınan orijinaliyle değiştirilmelidir.
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DCIN HDMI VGA

DC Güç Kablosu

Kulaklık

VGA Kablosu
(ayrı satılır)

HDMI Kablosu
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Not: Ses girişi yalnızca ses sinyallerinin çıkışı için kullanılır. 
1.Elektrik bağlantı noktası (DC IN): Elektrik girişi. 
2.HDMI(1.4) Girişi: Maksimum çözünürlük 1920 x 1080, maksimum tazeleme oranı 
75 Hz.
3.VGA Girişi: Maksimum çözünürlük 1920 x 1080, maksimum tazeleme oranı 60 
Hz.

4.Ses Girişi: Ses çıkışı.

5 Yönlü Navigasyon Düğmesi
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5 Yönlü Navigasyon Düğmesi Talimatları

Not: Menü devre dışı bırakıldığında, yukarıda listelenen herhangi bir işlem artık 
menüyü açamaz. 
Ekrandaki görüntünün (OSD) kilitlendiğini bildiren bir mesaj açılır. Menüyü et-
kinleştirmek ve OSD’nin kilidini açmak için herhangi bir yönde düğmeyi 5 saniye 
basılı tutun.
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Menü Açıklaması
Kısayol Düğmesi Açıklaması

•Menü görüntülenmediğinde, 5 yönlü navigasyon düğmesine yukarı, 
aşağı, sola veya sağa herhangi bir yönde basarak kısayol menüsünü 
açabilirsiniz.
•Kısayol menüsü görüntülendiğinde, ilgili seçenekleri seçmek için 
yukarı, aşağı, sol veya sağ dört yönder hareket eden 5 yönlü nav-
igasyon düğmesine basın.
•Kısayol düğmesi işlevini Ana Menü > Ayarlar > Kısayol Tuşu > Kısayol 
Tuşu 1/Kısayol Tuşu 2 yoluyla ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak, 
kısayol düğmesi 1 giriş kaynağı ayarlarıdır ve kısayol düğmesi 2 akıllı 
mod ayarlarıdır.

Kısayol Düğmesi 1

Kısayol Düğmesi 2

Ana MenüÇıkış
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Ana Menü Açıklaması
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Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar
• Bu monitörü banyo, mutfak, bodrum katları veya yüzme havuzları 
gibi nemli veya rutubetli ortamlarda kullanmayın.
• Monitörün sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.  
Monitörün düşmesi veya devrilmesi, kişisel yaralanmaya veya 
monitöre zarar gelmesine neden olabilir.
• Monitörü serin, kuru ve havalandırılan bir yerde saklayın ve kul-
lanın.  Monitörü radyasyon ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
• Monitörün arkasındaki ısı dağıtım deliklerini kapatmayın veya tıka-
mayın.  Monitörü bir yatak, kanepe, battaniye vb. üzerine koymayın. 
• Monitörün çalışma voltajı aralığı, monitörün arkasındaki etikette 
belirtilmiştir.  Güç kaynağınızın voltajından emin değilseniz, lütfen 
monitörün distribütörü veya yerel elektrik şirketi ile iletişime geçin.
• Monitörü uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, güç dalgal-
anmalarından veya yıldırım çarpmalarından kaynaklanabilecek olası 
hasarları önlemek için fişini elektrik prizinden çekin.
• Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, elektrik 
prizlerini aşırı yüklemeyin.
• Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilecek bir kısa 
devreye neden olabileceğinden, monitörün içine herhangi bir ya-
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bancı cisim sokmayın.
• Elektrik çarpması riskini önlemek için monitörü kendiniz sökmeye 
veya onarmaya çalışmayın.  Monitör düzgün çalışmıyorsa, yardım 
için lütfen satış sonrası servis departmanımızla iletişime geçin.
• Güç kablosunu aşırı derecede çekmeyin, sarmayın veya bükmeyin.
• Ekranda polarize bir film vardır (koruyucu film değil), lütfen 
yırtmayın. Kullanıcının neden olduğu herhangi bir hasar garantiyi 
geçersiz kılacaktır.
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Sorun Giderme
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Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
Teknik Özellikler

* Güç adaptörünü dahil değildir. 
Kullanılan Ticari Markalar HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü 
ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.’in Amerika Birleşik 
Devletleri ve başka ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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Enerji Tüketimi

• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri 

bağlantılarını kapatın.

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra 

kapanacak şekilde ayarlayın.

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.
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Güvenlik Bilgileri
Göz Sağlığı
Bilgisayarı uzun süre kullanmaktan kaynaklanan göz yorgunluğunu 
veya boyun, kol, dirsek ve omuz ağrılarını önlemek için lütfen 
aşağıda listelenen önerileri uygulayın: 
•Monitörü gözlerinizden 20-28 inç (yaklaşık 50-70 cm) uzakta 
tutun.
•Monitöre bakarken göz yorgunluğunu gidermek için daha sık göz 
kırpın. 
•Monitörü iki saat kullandıktan sonra gözlerinize 20 dakikalık bir 
ara tanıyın.
•Gözlerinizi monitörden ayırın ve belirli bir mesafedeki bir şeye en 
az 20 saniye bakın. 
•Boyun, kollar, sırt ve omuzlardaki gerilimi azaltmak için vücudu-
nuzu gerin.
Düşük Mavi Işık Açıklaması 
Son yıllarda mavi ışığın neden olduğu göz hasarları giderek daha 
dikkat çekici hale geldi. Genel olarak mavi ışığın dalga boyu 
400-480 nm ve zararlı mavi ışığın dalga boyu 415-455 nm’dir.
Bu monitör, mavi ışık emisyonuna maruz kalmanızı azaltmaya 
yardımcı olan bir işleve sahiptir.  Düşük mavi ışık modunu Ayarlar 
menüsünden etkinleştirebilirsiniz.
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Ürünün Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 

yıldır.  

Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communication Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian 

District, Beijing, P.R. China
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AB Uygunluk Beyanı

Biz, Xiaomi Communications Co., Ltd. olarak bu 

ekipmanın yürürlükte olan Direktifler ve Avrupa Normları ve 

düzenlemelerine uygun olduğunu böylece beyan ederiz. AB uygunluk 

beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: http://www.

mi.com/global/service/support/declaration.html 

Ürün Bilgi Sayfası için lütfen aşağıdaki karekodu tarayın.



28

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel 
atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır 
(2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık 
ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü 
için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama 
noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün 
doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası 
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu 
toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha 
fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.
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Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. 

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su 

buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek 

sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.

• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına 

döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak  cihaza zarar verebilir.

• Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle 

açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza  zarar verebilir ve telsiz 

cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili 

düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar 

verebilir.

• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve 
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kuru bir bez kullanın.

• Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.

• Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli 

verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız 

veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir 

yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu 

normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak 

yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve 

gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa 

cihazı en yakın yetkili servise götürün. 
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Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir periyodik bakım, bakım 

veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması 

durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek 

alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından 

ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında 

sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen 

gösteriniz. 
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Notlar:
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