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Αρ. μοντέλου VS17740
Αρ. προϊόντος: VG3448

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic®
Ως κορυφαίος πάροχος στον τομέα της παροχής οπτικών λύσεων, η ViewSonic®
ξεπερνά διαρκώς τις παγκόσμιες προσδοκίες για τεχνολογική εξέλιξη, καινοτομία και
απλότητα. Στη ViewSonic® πιστεύουμε ότι τα προϊόντα μας έχουν θετικό αντίκτυπο
σε ολόκληρο τον κόσμο και είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν ViewSonic® που επιλέξατε
θα σας ικανοποιήσει απόλυτα.
Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic®!
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Προφυλάξεις ασφαλείας
Διαβάστε τις παρούσες Οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
συσκευή.
• Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
• Διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας.
• Καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον 18”/45 εκ. από τη συσκευή.
• Αφήστε ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 4”(10 cm) γύρω από τη συσκευή για
να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο με καλό αερισμό. Μην τοποθετείτε επάνω
στην συσκευή οτιδήποτε που ενδέχεται να εμποδίζει τον διασκορπισμό της
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία.
• Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλη πηγή
θερμότητας.
• Μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως
καλοριφέρ, θερμοπομπούς, φούρνους, ή άλλες συσκευές (περιλαμβανομένων
των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
• Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα
της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
«Συντήρηση» στη σελίδα 54.
• Ενδέχεται να σχηματιστεί λιπαρότητα στην οθόνη καθώς την αγγίζετε. Για να
καθαρίσετε τα λιπαρά σημεία στην οθόνη, ανατρέξτε στηνενότητα «Συντήρηση»
στη σελίδα 54.
• Μην αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνης με αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα,
καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
• Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, προσέξτε να μην ρίξετε κάτω ή να χτυπήσετε
τη συσκευή πάνω σε κάποιο αντικείμενο.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ασταθείς επιφάνειες. Η συσκευή μπορεί
να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή δυσλειτουργία.
• Μην τοποθετείτε τυχόν βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή τα καλώδια.
• Εάν παρουσιαστεί καπνός, ασυνήθιστος θόρυβος ή παράξενη οσμή,
απενεργοποιήστε αμέσως την οθόνη και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας
ή τη ViewSonic®. Η συνέχιση της χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη.
• Μην επιχειρείτε να παρακάμψετε τον σκοπό ασφαλείας της χρήσης πολωμένου
βύσματος ή βύσματος με γείωση. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο ακροδέκτες,
τον έναν πιο πλατύ από τον άλλο. Τα βύσματα γείωσης έχουν δύο ακροδέκτες
τροφοδοσίας και έναν τρίτο ακροδέκτη γείωσης. Ο πλατύς ακροδέκτης και
ο τρίτος ακροδέκτης γείωσης παρέχονται για τη δική σας ασφάλεια. Εάν το
βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, προμηθευτείτε έναν προσαρμογέα και μην
επιχειρήσετε να το τοποθετήστε με βία στην πρίζα.
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• Κατά τη σύνδεση σε πρίζα, ΜΗΝ αφαιρείτε τον ακροδέκτη γείωσης.
Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες γείωσης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ.
• Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε σημεία όπου δεν κινδυνεύει
να τσακίσει ή να πατηθεί, ιδιαίτερα στο βύσμα και στο σημείο που
βγαίνει από τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά
στον εξοπλισμό, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από
τον κατασκευαστή.
• Όταν χρησιμοποιείτε αμαξίδιο, να είστε προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση του συνδυασμού αμαξιδίου/συσκευής ώστε να
αποφεύγετε τραυματισμό λόγω πτώσης.
• Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Θα απαιτηθεί επισκευή αν η μονάδα υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο, όπως:
ͫ εάν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα έχουν υποστεί φθορά
ͫ εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα στη μονάδα
ͫ εάν η μονάδα εκτεθεί σε υγρασία
ͫ εάν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ. Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, ρυθμίστε την ένταση ήχου σε
κατάλληλα επίπεδα καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη της ακοής σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΟΘΟΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ!
Αν η συσκευή τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας, ενεργοποιήστε ξανά την
οθόνη. Μετά την επανεκκίνηση, αλλάξτε την ανάλυση της οθόνης και τον
ρυθμό ανανέωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κάρτας
γραφικών.

4

Περιεχόμενα
Προφυλάξεις ασφαλείας..................................................................3
Εισαγωγή.........................................................................................7
Περιεχόμενα συσκευασίας............................................................................................. 7
Επισκόπηση προϊόντος................................................................................................... 8

Αρχική εγκατάσταση........................................................................9
Εγκατάσταση της βάσης................................................................................................. 9
Επιτοίχια τοποθέτηση................................................................................................... 12
Χρήση της υποδοχής ασφαλείας..................................................................................14

Συνδέσεις.......................................................................................15
Σύνδεση στην τροφοδοσία...........................................................................................15
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών...................................................................................16
Σύνδεση HDMI........................................................................................................ 16
Σύνδεση DisplayPort............................................................................................... 17
Σύνδεση USB.......................................................................................................... 18

Χρήση της οθόνης..........................................................................19
Ρύθμιση της γωνίας προβολής.....................................................................................19
Ρύθμιση ύψους...................................................................................................... 19
Προσαρμογή γωνίας κλίσης................................................................................... 20
Προσαρμογή γωνίας περιστροφής........................................................................ 21
Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής.......................................................... 22
Χρήση των πλήκτρων του Πίνακα Ελέγχου................................................................... 23
Γρήγορο μενού....................................................................................................... 23
Πλήκτρα συντόμευσης........................................................................................... 25
Διαμόρφωση ρυθμίσεων..............................................................................................27
Γενικές λειτουργίες................................................................................................. 27
Δομή μενού οθόνης (OSD)..................................................................................... 30
Επιλογές μενού...................................................................................................... 36

5

Παράρτημα....................................................................................45
Τεχνικά χαρακτηριστικά................................................................................................45
Γλωσσάρι...................................................................................................................... 47
Αντιμετώπιση προβλημάτων........................................................................................52
Συντήρηση.................................................................................................................... 54
Γενικές προφυλάξεις.............................................................................................. 54
Καθαρισμός οθόνης............................................................................................... 54
Καθαρισμός περιβλήματος.................................................................................... 54
Αποποίηση ευθύνης............................................................................................... 54

Informationen zu Richtlinien und Service.......................................55
Informationen zur Konformität.....................................................................................55
FCC-Erklärung......................................................................................................... 55
Industry-Canada-Erklärung..................................................................................... 55
CE-Konformität für europäische Länder................................................................. 55
RoHS2-Konformitätserklärung................................................................................ 56
Indische Beschränkung zu gefährlichen Stoffen.....................................................57
Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit..................................................................... 57
Hinweise zum Urheberrecht.........................................................................................58
Kundendienst.......................................................................................................... 59
Eingeschränkte Garantie......................................................................................... 60

6

Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
•
•
•
•
•

Οθόνη IPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο βίντεο
Καλώδιο USB
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια βίντεο που
περιλαμβάνονται στη συσκευασία ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης.
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Επισκόπηση προϊόντος
Μπροστινή όψη

Οθόνη ενδείξεων

Κουμπί λειτουργίας
1 3 5
2 4

(ViewMode)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήκτρο
1(ViewMode)/2/3/4/5 και τις λειτουργίες του, ανατρέξτε στην
ενότητα «Πλήκτρα συντόμευσης» στη σελίδα 25.

Πίσω όψη

Καθοδική ροή USB

Υποδοχή
ασφαλείας

1

2

Καθοδική ροή USB

Υποδοχή Θύρα HDMI
τροφοδοσίας
AC IN

DisplayPort

Ανοδική ροή USB

Θύρα miniDP
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Αρχική εγκατάσταση
Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τη εγκατάσταση της οθόνης σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη παραδίδεται συσκευασμένη σε ένα φιλικό προς τον
χρήστη κιβώτιο για εύκολη εγκατάσταση.

Εγκατάσταση της βάσης
1. Τοποθετήστε το κιβώτιο σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και ανοίξτε
το μπροστινό πτερύγιο του κιβωτίου για να αποκαλύψετε τα περιεχόμενα.
Αφαιρέστε τον επάνω δίσκο.
2. Αφαιρέστε τη βάση και τον λαιμό της βάσης οθόνης. Ευθυγραμμίστε και
συνδέστε τα τρία (3) σημεία στη βάση της οθόνης με τον λαιμό της βάσης της
οθόνης.
3. Χρησιμοποιήστε τη μη αποσπώμενη βίδα στη βάση της οθόνης και ασφαλίστε τη
βάση στο λαιμό της βάσης οθόνης.

1
2
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4. Ευθυγραμμίστε και σύρετε τα πάνω άγκιστρα της βάσης στις υποδοχές στήριξης
της βάσης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι η
γλωττίδα ταχείας απελευθέρωσης έχει κουμπώσει στη θέση της.
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5. Χρησιμοποιώντας τη λαβή της βάσης, ανασηκώστε τη συσκευή από το κιβώτιο
και τοποθετήστε την σε όρθια θέση σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πτώση και βλάβη της
συσκευής ή/και τραυματισμός.
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Επιτοίχια τοποθέτηση
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις τυποποιημένες διαστάσεις των σετ
επιτοίχιας τοποθέτησης.
Μέγιστο
φορτίο
14kg

Μοτίβο
διάτρησης (Π
x Υ)

Βάση διεπαφής
(Π x Υ x Β)

Οπή
βάσης

100 x 100 mm 115 x 115 x 2,6 mm Ø 5mm

Προδιαγραφές και
αριθμός βιδών
M4 x 10mm
4 τεμ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σετ επιτοίχιας τοποθέτησης διατίθενται ξεχωριστά.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη γλωττίδα ταχείας αποδέσμευσης και σηκώστε
προσεκτικά τη βάση.

4. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να αποδεσμεύσετε τα άγκιστρα και αφαιρέστε
τη βάση.
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5. Συνδέστε τον βραχίονα τοποθέτησης στις οπές στερέωσης VESA στο πίσω μέρος
της συσκευής. Στη συνέχεια ασφαλίστε τον με τις τέσσερις (4) βίδες (M4 x 10
mm).
100 mm

100 mm

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το σετ επιτοίχιας τοποθέτησης για να
τοποθετήσετε την οθόνη στον τοίχο.
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Χρήση της υποδοχής ασφαλείας
Για να αποτρέψετε την κλοπή της συσκευής, χρησιμοποιήστε μια διάταξη
κλειδώματος υποδοχής ασφαλείας για να ασφαλίσετε τη συσκευή σε ένα σταθερό
αντικείμενο.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα εγκατάστασης μιας διάταξης κλειδώματος υποδοχής
ασφαλείας σε ένα τραπέζι.
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Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα σάς καθοδηγεί σχετικά τον τρόπο σύνδεσης της οθόνης με άλλο
εξοπλισμό.

Σύνδεση στην τροφοδοσία
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της
συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

1

2
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Σύνδεση εξωτερικών συσκευών
Σύνδεση HDMI

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI της οθόνης. Συνδέστε
το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα HDMI του υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η οθόνη είναι εξοπλισμένη με μία θύρα HDMI 1.4.
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Σύνδεση DisplayPort

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου DisplayPort στη θύρα DisplayPort. Συνδέστε
το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα DisplayPort ή mini DP του υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να συνδέσετε την οθόνη στη θύρα Thunderbolt (εκδ. 1&2)
υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac, συνδέστε το άκρο
mini DP του «καλωδίου mini DP σε DisplayPort» στην έξοδο
Thunderbolt του Mac. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη
θύρα DisplayPort της οθόνης.
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Σύνδεση USB

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου USB στη θύρα USB της οθόνης. Συνδέστε το
άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB του υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η οθόνη υποστηρίζει δύο (2) τύπους θυρών USB. Όταν
πραγματοποιείτε τη σύνδεση, ακολουθήστε τις παρακάτω
κατευθυντήριες γραμμές:
• Τέσσερις θύρες USB Type A: Συνδέστε το βύσμα Type Α του καλωδίου
USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
• Μία θύρα USB Type B: Συνδέστε το αρσενικό καλώδιο USB Type B
(τετράγωνο με 2 κομμένες γωνίες) στη θύρα αυτή και, στη συνέχεια,
συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην θύρα USB downstream του
υπολογιστή σας.
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Χρήση της οθόνης
Ρύθμιση της γωνίας προβολής
Για βέλτιστη προβολή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία προβολής
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

Ρύθμιση ύψους

Κατεβάστε ή σηκώστε την οθόνη στο επιθυμητό ύψος (0 έως 130 mm).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά τη ρύθμιση, πιέστε σταθερά προς τα κάτω κατά μήκος της
διαδρομής ρύθμισης.
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Προσαρμογή γωνίας κλίσης

Γείρετε την οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην επιθυμητή γωνία θέασης
(-5˚ έως 40˚).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Κατά τη ρύθμιση, στηρίξτε σταθερά το στήριγμα με το ένα χέρι και με το
χέρι δώστε κλίση στην οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
• Η οθόνη πρέπει να ανυψωθεί στην υψηλότερη θέση για να μπορεί να
στηρίξει κλίση 40°.
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Προσαρμογή γωνίας περιστροφής

Περιστρέψτε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιθυμητή γωνία
θέασης (60˚).
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Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
2. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας Power για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
3. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, αγγίξτε ξανά το κουμπί λειτουργίας Power.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η οθόνη εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια όταν
το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Εάν
η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
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Χρήση των πλήκτρων του Πίνακα Ελέγχου
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου για να μεταβείτε στο Γρήγορο
μενού, να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, να πλοηγηθείτε στο μενού
οθόνης (OSD) και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

1 3

(ViewMode) 2

4

5

Γρήγορο μενού

Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να ενεργοποιήσετε το Γρήγορο μενού.
Viewmode
Contrast/Brightness
Input Select
Main Menu
Exit

Viewmode
Contrast/Brightness
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω
Input Select
μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή ή να
Main Menu
κάνετε προσαρμογές.
Exit

ViewMode (Κατάσταση προβολής)
Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρώματος.
Office
Movie
MAC
Mono
Game
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Main Menu
Exit

Contrast/Brightness (Αντίθεση/Φωτεινότητα)
Ρυθμίστε το επίπεδο αντίθεσης ή φωτεινότητας.
Contrast

70

mode

Brightness

ast/Brightness

100

Select

Menu

Input Select (Επιλογή εισόδου)
Επιλογή πηγής εισόδου.
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort

s

miniDP

Πρόσβαση στο
Ενεργοποιήστε το μενού οθόνης (OSD).
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
miniDP

3440 X 1440 @ 60Hz

Exit (Έξοδος)
Έξοδος από το γρήγορο μενού.
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Πλήκτρα συντόμευσης

Όταν το μενού οθόνης (OSD) είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του πίνακα
ελέγχου.
Πλήκτρο
2+3

Περιγραφή
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα για να ξεκλειδώσετε/
κλειδώσετε το μενού OSD.
Όταν εμφανιστεί το μενού στην οθόνη, συνεχίστε να πιέζετε και τα
δύο πλήκτρα για 10 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε
το μενού οθόνης OSD.
OSD Lock/Unlock

Locking OSD
1
Press and hold for 10s
to lock OSD

Εάν το μενού OSD είναι κλειδωμένο, στην οθόνη εμφανίζεται το
παρακάτω μήνυμα:
OSD Lock/Unlock

OSD Locked
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Πλήκτρο
2+4

Περιγραφή
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα για να ξεκλειδώσετε/
κλειδώσετε το κουμπί λειτουργίας Power.
Όταν εμφανιστεί το μενού στην οθόνη, συνεχίστε να πιέζετε και τα
δύο πλήκτρα για 10 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε
το κουμπί λειτουργίας Power.
Power Lock/Unlock

Locking Power Button
3
Press and hold for 10s
to lock power

Εάν το κουμπί λειτουργίας Power είναι κλειδωμένο, στην οθόνη
εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
Power Lock/Unlock

Power Button Locked

3+5

Πιέστε τα πλήκτρα για να εμφανίσετε/αποκρύψετε την οθόνη
εκκίνησης όταν ενεργοποιείται η συσκευή.
Boot Up Screen On/Off

Off

Press to turn on
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Διαμόρφωση ρυθμίσεων
Γενικές λειτουργίες

3440 X 1440 @ 60Hz

3440 X 1440 @ 60Hz

Οδηγός πλήκτρων
1. Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 4 για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
miniDP

3440 X 1440 @ 60Hz

2. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε το κύριο μενού. Στη
συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο επιλεγμένο μενού.
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Volume

Manual Image
Adjust

Setup Menu

50

Mute

3440 X 1440 @ 60Hz
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3. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή
μενού. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Volume

On

Mute

Off

Manual Image
Adjust

Setup Menu

3440 X 1440 @ 60Hz

4. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να προσαρμόσετε/επιλέξετε τη
ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για επιβεβαίωση.
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Volume

On

Mute

Off

Manual Image
Adjust

Setup Menu

3440 X 1440 @ 60Hz
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένες ρυθμίσεις επιλογών μενού δεν απαιτούν από τον
χρήστη να πιέσει το πλήκτρο 3 για να επιβεβαιώσει την επιλογή.
Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω
μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή ή να
κάνετε προσαρμογές.

VG3448

Input
Select

Audio Adjust

VG3448

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Input
Select

Setup Menu

Audio Adjust

Volume

On

Volume

Mute

Off

Mute

3440 X 1440 @ 60Hz

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

50

3440 X 1440 @ 60Hz

Οδηγός πλήκτρων

Οδηγός πλήκτρων

5. Πιέστε το πλήκτρο 4 για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για έξοδο από το μενού οθόνης OSD, αγγίξτε το πλήκτρο 5 μέχρι
να κλείσει το μενού οθόνης OSD.
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Δομή μενού οθόνης (OSD)
Πρόσβαση
στο

Υπομενού

Input Select

HDMI 1

Επιλογή μενού

HDMI 2
DisplayPort
miniDP

Audio Adjust

Volume

(-/+, 0~100)

Mute

On
Off
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Πρόσβαση
στο

Υπομενού

ViewMode

Off
Office

Επιλογή μενού

Web
Text
CUSTOM 1/2/3

Low Input Lag

On
Off

Black
Stabilization

(-/+,
0/10/20/30/40/50/
60/70/80/90/100)

Advanced DCR (-/+, 0/25/50/75/100)
Response
Time

Standard
Advanced
Ultra Fast

Hue

Saturation

Rename
Recall
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Red

(-/+,
0~100)

Green

(-/+,
0~100)

Blue

(-/+,
0~100)

Cyan

(-/+,
0~100)

Magenta

(-/+,
0~100)

Yellow

(-/+,
0~100)

Red

(-/+,
0~100)

Green

(-/+,
0~100)

Blue

(-/+,
0~100)

Cyan

(-/+,
0~100)

Magenta

(-/+,
0~100)

Yellow

(-/+,
0~100)

Πρόσβαση
στο

Υπομενού

ViewMode

Movie

Επιλογή μενού

MAC
Mono
Game

FPS 1
FPS 2
RTS
MOBA

Color Adjust

Contrast/
Brightness

Contrast

(-/+, 0~100)

Brightness

(-/+, 0~100)

Color
Temperature

Bluish
Cool
Native
Warm
User Color

Color Space

Auto
RGB
YUV

Color Range

Auto
Full Range
Limited Range

Gamma

1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
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Red

(-/+, 0~100)

Green

(-/+, 0~100)

Blue

(-/+, 0~100)

Πρόσβαση
στο

Υπομενού

Manual
Image Adjust

Auto Image
Adjust

Επιλογή μενού

Horizontal
Size

(-/+, 0~100)

H./V. Position

Horizontal Position (-/+, 0~100)
Vertical Position

Fine Tune

(-/+, 0~100)

Sharpness

(-/+, 0~100)

Aspect Ratio

4:3
16:9
Full Screen
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(-/+, 0~100)

Πρόσβαση
στο

Υπομενού

Επιλογή μενού

Manual
Image Adjust

Overscan

On

Setup Menu

Off
Blue Light
Filter

(-/+, 0~100)

Language

English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Suomi
Русский
Türkçe
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Česká
Svenska

Resolution
Notice

On
Off

Information
OSD Timeout

(-/+, 5/15/30/60)

OSD
Background

On

Power
Indicator

On

Auto Power
Off

On

Off
Off
Off
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Πρόσβαση
στο

Υπομενού

Επιλογή μενού

Setup Menu

Sleep

30 Minutes
45 Minutes
60 Minutes
120 Minutes
Off

ECO Mode

Standard
Optimize
Conserve

DisplayPort
1.2

On

DDC/CI

On

Off
Off

Auto Detect

On
Off

USB Hub

On, while power
saving
Off, while power
saving

All Recall
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Επιλογές μενού
Input Select (Επιλογή εισόδου)
1. Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 4 για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε Input Select (Επιλογή
πηγής). Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο μενού Input
Select (Επιλογή πηγής).
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
miniDP

3440 X 1440 @ 60Hz

3. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή
εισόδου. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για επιβεβαίωση της επιλογής.
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Audio Adjust (Ρύθμιση ήχου)
1. Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 4 για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε Audio Adjust (Ρύθμιση
ήχου). Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο μενού Audio
Adjust (Ρύθμιση ήχου).
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

Volume
Mute

3440 X 1440 @ 60Hz

3. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη
συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να προσαρμόσετε/επιλέξετε τη
ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).
Επιλογή μενού
Volume (Ένταση)
Mute (Σίγαση)

Περιγραφή
Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε
προσωρινά τον ήχο.
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Μενού ViewMode (Τρόπος προβολής)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τρόπος προβολής μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με το
πλήκτρο 1(ViewMode) στον πίνακα ελέγχου.
1. Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 4 για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε ViewMode (Τρόπος
προβολής). Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο μενού
ViewMode (Τρόπος προβολής).
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

Off
Office
Movie
MAC
Mono
Game

3440 X 1440 @ 60Hz

3. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 3 για επιβεβαίωση της επιλογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες επιλογές υπο-μενού ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετο
υπο-μενού. Για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπο-μενού, πιέστε το
πλήκτρο 3. Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται
στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή
επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.
Επιλογή μενού
Off
(Απενεργοποίηση)
Office (Γραφείο)
Movie (Ταινία)
MAC
Mono
(Μονοφωνικό)
Game (Παιχνίδι)

Περιγραφή
Απενεργοποίηση της λειτουργίας.
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για εφαρμογές γραφείου.
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε ταινίες.
Επιλέξτε αυτήν την επιλογή όταν συνδέετε την οθόνη με
υπολογιστές Mac.
Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για μονόχρωμο.
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν παίζετε παιχνίδια.
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Μενού Color Adjust (Ρύθμιση χρώματος)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένα υπο-μενού ενδέχεται να μην είναι ρυθμιζόμενα
ανάλογα με τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις του χρήστη.

1. Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 4 για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε Color Adjust (Ρύθμιση
χρώματος). Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο μενού Color
Adjust (Ρύθμιση χρώματος).
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

Contrast/Brightness
Color Temperature
Color Space
Color Range
Gamma

3440 X 1440 @ 60Hz

3. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη
συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 3 για επιβεβαίωση της επιλογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες επιλογές υπο-μενού ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετο
υπο-μενού. Για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπο-μενού, πιέστε το
πλήκτρο 3. Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται
στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή
επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.
Επιλογή μενού
Contrast/
Brightness
(Αντίθεση/
Φωτεινότητα)

Περιγραφή
Contrast (Αντίθεση)
Ρυθμίστε το βαθμό διαφοράς μεταξύ των πιο ανοιχτόχρωμων
και σκοτεινότερων τμημάτων της εικόνας και αλλάξτε την
ποσότητα μαύρο και λευκού στην εικόνα.
Brightness (Φωτεινότητα)
Ρυθμίστε το επίπεδο μαύρου του φόντου της εικόνας στην
οθόνη.
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Επιλογή μενού
Περιγραφή
Color Temperature Επιλέξτε τη ρύθμιση για τη θερμοκρασία χρώματος.
(Θερμοκρασία
• Bluish (Γαλάζιο): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε
χρώματος)
9300K.
• Cool (Ψυχρό): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε
7500K
• Native (Εγγενές): Αυτή η ρύθμιση είναι η προεπιλεγμένη
θερμοκρασία χρώματος. Συνιστάται για τακτική χρήση.
• Warm (Ζεστό): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος σε
5000K.
• User Color (Χρώμα χρήστη): Ρυθμίστε τις τιμές κόκκινου,
πράσινου και μπλε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
Color Space
Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τον χρωματικό χώρο
(Εύρος χρώματος) που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για την έξοδο οθόνης.
• Auto (Αυτόματο): Αναγνωρίζει αυτόματα τη μορφή
χρώματος και τα επίπεδα μαύρου και άσπρου.
• RGB: Η μορφή χρώματος σήματος εισόδου είναι RGB.
• YUV: Η μορφή χρώματος σήματος εισόδου είναι YUV.
Color range
Η οθόνη μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το χρωματικό εύρος
(Χρωματικό
του σήματος εισόδου. Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις
εύρος)
επιλογές χρωματικού εύρους για να ταιριάζουν με το σωστό
χρωματικό εύρος, αν τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά.
• Auto (Αυτόματο): Αναγνωρίζει αυτόματα τη μορφή
χρώματος και τα επίπεδα μαύρου και άσπρου.
• Πλήρες εύρος: Τα επίπεδα μαύρου και άσπρου είναι
πλήρη.
• Περιορισμένο εύρος: Τα επίπεδα μαύρου και άσπρου είναι
περιορισμένα.
Gamma (Γάμμα) Ρυθμίστε χειροκίνητα το επίπεδο φωτεινότητας της κλίμακας
του γκρι της οθόνης.
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Μενού Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)
1. Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 4 για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε Manual Image Adjust
(Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας). Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να
εισέλθετε στο μενού Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας).
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

Auto Image Adjust
Horizontal Size
H./V. Positian
Fine Tune
Sharpness
Aspect Ratio
Overscan
Blue Light Filter

3440 X 1440 @ 60Hz

3. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη
συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να προσαρμόσετε/επιλέξετε τη
ρύθμιση. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).
Επιλογή μενού
Auto image adjust
(Αυτόματη ρύθμιση εικόνας)
Horizontal Size
(Οριζόντιο μέγεθος)
H./V. Position
(Ορ./Καθ. θέση)
Fine Tune (μικροσυντονισμός)
Sharpness (Ευκρίνεια)
Aspect Ratio
(Αναλογία εικόνας)
Overscan (Υπερσάρωση)

Blue Light Filter
(Φίλτρο μπλε φωτός)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Περιγραφή
Αυτόματη προσαρμογή της θέσης της οθόνης.
Επεκτείνετε ή συρρικνώστε την οθόνη στον
οριζόντιο άξονά της.
Ρύθμιση της οθόνης οριζόντια ή/και κάθετα.
Βελτιώστε την παραμορφωμένη ποιότητα εικόνας
ενός αναλογικού σήματος.
Ρυθμίζει την ευκρίνεια και την ποιότητα εικόνας
της οθόνης.
Επιλέξτε τον την αναλογία εικόνας της οθόνης.
Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να
μεγεθύνετε αυτόματα την αρχική εικόνα
οριζόντια και κάθετα σε ίσο λόγο διαστάσεων
που γεμίζει την οθόνη.
Ρυθμίστε το φίλτρο που μπλοκάρει το μπλε φως
υψηλής έντασης για πιο άνετη εμπειρία θέασης.

Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για σήματα
αναλογικών εισόδων.
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Setup Menu (Μενού Ρυθμίσεων)
1. Πιέστε το πλήκτρο 2/3/4/5 για να εμφανίσετε το Γρήγορο μενού. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 4 για να εμφανίσετε το μενού οθόνης OSD.
2. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε Setup Menu (Μενού
ρυθμίσεων). Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο μενού
Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων).
VG3448

Input
Select

Audio Adjust

ViewMode

Color Adjust

Manual Image
Adjust

Setup Menu

Language Select
Resolution Notice
Information
OSD Timeout
OSD Background
Power Indicator
Auto Power Off
Sleep
ECO Mode
DisplayPort 1.2
DDC/CI

3440 X 1440 @ 60Hz

3. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε την επιλογή μενού. Στη
συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 3 για να εισέλθετε στο υπο-μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) ή 2 για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Στη συνέχεια,
πιέστε το πλήκτρο 3 για επιβεβαίωση της επιλογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες επιλογές υπο-μενού ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετο
υπο-μενού. Για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπο-μενού, πιέστε το
πλήκτρο 3. Ακολουθήστε τον οδηγό πλήκτρων που εμφανίζεται
στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή
επιλογή ή να κάνετε προσαρμογές.
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Επιλογή μενού
Language
(Γλώσσα)
Resolution Notice
(Ειδοποίηση
ανάλυσης)

Περιγραφή
Επιλέξτε μια διαθέσιμη γλώσσα για το μενού οθόνης OSD.
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή ώστε το σύστημα να
ενημερώνει τους χρήστες ότι η τρέχουσα ανάλυση προβολής
δεν είναι η σωστή εγγενής ανάλυση.
Resolution Notice
For best picture quality,
change resolution to 3440 x 1440

Clear
Message

Information
(Πληροφορίες)
OSD Timeout
(Διάρκεια OSD)
OSD Background
(Φόντο OSD)
OSD Pivot
(Περιστροφή OSD)

Disable
Message

Πιέστε το πλήκτρο 1(ViewMode) για να αποκρύψετε το
μήνυμα ή πιέστε το πλήκτρο 3 για να απενεργοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία.
Εμφανίστε τις πληροφορίες της οθόνης.

Ορίστε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης του μενού OSD στην
οθόνη.
Εμφάνιση/απόκρυψη φόντου OSD όταν εμφανίζεται στην
οθόνη το μενού OSD.
Ορίστε τον προσανατολισμό της γλώσσας μενού OSD.
• 0°: Ρύθμιση της οθόνης OSD χωρίς περιστροφή.
• +90°: Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή +90°.
• -90°: Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή -90°.
Power Indicator
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης τροφοδοσίας.
(Ένδειξη
Εάν η ρύθμιση έχει τεθεί σε On (Ενεργοποιημένη), η ένδειξη
λειτουργίας)
λειτουργίας ανάβει με μπλε χρώμα όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.
Auto Power Off
Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την
(Αυτόματη
αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης μετά από ένα
απενεργοποίηση) ορισμένο χρονικό διάστημα.
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Επιλογή μενού
Sleep
(Λειτουργία
ύπνου)
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Displayport 1.2
DDC/CI
Auto Detect
(Αυτόματη
ανίχνευση)
All Recall
(Ανάκληση όλων)

Περιγραφή
Ορίστε το χρόνο αδράνειας πριν τεθεί η οθόνη στην
κατάσταση αναστολής λειτουργίας Sleep.
Επιλέξτε διαφόρων λειτουργιών με βάση την κατανάλωση
ενέργειας.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποστήριξης DisplayPort 1.2.
Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης επιτρέπει τον έλεγχο της
οθόνης μέσω της κάρτας γραφικών.
Ανιχνεύει αυτόματα το σήμα εισόδου.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλογές.
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Παράρτημα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στοιχείο
Οθόνη LCD

Σήμα Εισόδου

Συμβατότητα

Κατηγορία
Τύπος
Μέγεθος οθόνης
Φίλτρο χρώματος
Γυάλινη
επιφάνεια
Συγχρονισμός
βίντεο

Ανάλυση1

Η/Υ
Macintosh
Προτάσεις
Υποστηρίζεται

Τροφοδοτικό2

Τάση εισόδου

Περιοχή
απεικόνισης
Συνθήκες
λειτουργίας

Πλήρης σάρωση
(Ορ x Καθ)
Θερμοκρασία
Υγρασία
Υψόμετρο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
a-Si TFT active matrix 3440 x 1440 LCD,
0,2325 (Ο)mm x 0,2325 (Κ)mm pixels
87 cm (34” ορατή)
Κάθετη λωρίδα RGB
Αντιθαμβωτικού τύπου, σκληρή επίστρωση
3H, Haze 25
TMDS digital (100 Ω)
HDMI: fh:15-82 Khz, fv:24-75 hz
DisplayPort: fh:15-82 Khz, fv:24-75 hz
Έως 3440 x 1440
Έως 3440 x 1440
3440 x 1440 @ 60 Hz
• 3440 x 1440 @ 60Hz
• 1920 x 1080 @ 60Hz
• 1680 x 1050 @ 60Hz
• 1440 x 900 @ 60 Hz
• 1280 x 1440 @ 60Hz
• 1280 x 1024 @ 60, 75Hz
• 1024 x 768 @ 60, 70, 75Hz
• 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz
• 720 x 400 @ 70Hz
• 640 x 480 @ 60, 72, 75Hz
AC 100-240 V, 50/60 Hz (αυτόματη
εναλλαγή)
799,8 x 334,8 mm (31,4” x 13,2”)
0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
20% έως 90% (μη συμπυκνωμένη)
Έως 16,404 πόδια(5 χλμ)
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Στοιχείο
Συνθήκες
αποθήκευσης

Κατηγορία
Θερμοκρασία
Υγρασία
Υψόμετρο
Διαστάσεις
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Στήριγμα τοίχου Διαστάσεις
Βάρος
Φυσικά στοιχεία
Κατανάλωση
Ενεργοποίηση
ισχύος
Απενεργοποίηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
-20°C έως 60°C (-4°F έως 140°F)
5% έως 90% (μη συμπυκνωμένη)
Έως 40,000 πόδια(12,1 χλμ)
825,4 x 537,8 x 236,18 mm
(32,52” x 21,19” x 9,31”)
100 x 100 mm
8,6 kg (19 lbs)
41W (τυπική) (μπλε LED)
76W (μεγ3) (μπλε LED)
< 0,3W

Μην ορίζετε την κάρτα γραφικών σε ρυθμίσεις που υπερβαίνουν αυτή τη λειτουργία
χρονισμού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη βλάβη της οθόνης.
2
Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος της ViewSonic® ή άλλης
εξουσιοδοτημένης πηγής.
3
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος με μέγιστη φωτεινότητα και δυνατότητα USB/Ηχείου.
1
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Γλωσσάρι
Αυτή η ενότητα περιγράφει το τυπικό γλωσσάρι όρων που χρησιμοποιείται σε όλα
τα μοντέλα οθόνης LCD. Όλοι οι όροι παρατίθενται με αλφαβητική σειρά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι όροι ενδέχεται να μην ισχύουν στη συσκευή σας.

A

Advanced DCR (Σύνθετο DCR)
Η προηγμένη τεχνολογία DCR ανιχνεύει αυτόματα το σήμα εικόνας και
ελέγχει έξυπνα τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού και το χρώμα για
τη βελτίωση της ικανότητας να γίνεται το μαύρο πιο μαύρο σε μια σκοτεινή
σκηνή και το λευκό λευκότερο σε φωτεινό περιβάλλον.
All Recall (Ανάκληση όλων)
Επιστρέφει τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές αν η οθόνη
λειτουργεί στην εργοστασιακή Προεπιλεγμένη Λειτουργία Χρονισμού που
αναφέρεται στην ενότητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά αυτών των οδηγιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (Εξαίρεση) Ο έλεγχος αυτός δεν επηρεάζει τις
αλλαγές που έγιναν με τη ρύθμιση «Language Select»
(Επιλογή γλώσσας) ή «Power Lock setting» (Κλείδωμα
τροφοδοσίας).
Audio Adjust (Ρύθμιση ήχου)
Προσαρμόζει την ένταση, θέτει τον ήχο σε σίγαση ή πραγματοποιεί
εναλλαγή ανάμεσα σε εισόδους, αν διαθέτετε περισσότερες από μία πηγές.
Auto Detect (Αυτόματη ανίχνευση)
Εάν η τρέχουσα πηγή εισόδου δεν έχει σήμα, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα
στην επόμενη επιλογή εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη
από προεπιλογή σε κάποια μοντέλα.
Auto image adjust (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας)
Ρυθμίζει αυτόματα την εικόνα της οθόνης για μια ιδανική εμπειρία
προβολής.

B

Black Stabilization (Σταθεροποίηση μαύρου)
Η λειτουργία σταθεροποίησης μαύρου της ViewSonic παρέχει αυξημένη
ορατότητα και λεπτομέρεια φωτίζοντας τις σκοτεινές σκηνές.
Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός)
Ρυθμίζει το φίλτρο που μπλοκάρει το μπλε φως υψηλής έντασης για πιο
άνετη εμπειρία θέασης.
Brightness (Φωτεινότητα)
Ρυθμίζει το μαύρο επίπεδο του φόντου της εικόνας στην οθόνη.
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C

Color range (Χρωματικό εύρος)
Η οθόνη μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το χρωματικό εύρος του σήματος
εισόδου. Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις επιλογές χρωματικού
εύρους για να ταιριάζουν με το σωστό χρωματικό εύρος, αν τα χρώματα
δεν εμφανίζονται σωστά.
Επιλογές
Περιγραφή
Auto (Αυτόματο) Η οθόνη αναγνωρίζει αυτόματα τη μορφή χρώματος και
τα επίπεδα μαύρου και άσπρου.
Full Range
Το εύρος χρωμάτων των μαύρων και λευκών επιπέδων
(Πλήρες εύρος) είναι πλήρες.
Limited Range
Το εύρος χρωμάτων των μαύρων και λευκών επιπέδων
(Περιορισμένο είναι περιορισμένο.
εύρος)
Color Space (Εύρος χρώματος)
Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τον χρωματικό χώρο που επιθυμούν
να χρησιμοποιήσουν για την έξοδο οθόνης (RGB, YUV).
Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)
Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις
θερμοκρασίας χρώματος για να προσαρμόζουν περαιτέρω την εμπειρία
θέασής τους.
Προεπιλογή
πάνελ
Bluish (Γαλάζιο)
Cool (Δροσερό)
Native (Εγγενές)
Warm (Ζεστό)

Αρχική κατάσταση πάνελ
9300K
7500K
Αυτή η ρύθμιση είναι η προεπιλεγμένη θερμοκρασία
χρώματος.
Συνιστάται για γενική γραφιστική και κανονική χρήση.
5000K

Contrast (Αντίθεση)
Ρυθμίζει τη διαφορά ανάμεσα στο φόντο της εικόνας (μαύρο επίπεδο) και
στο προσκήνιο (λευκό επίπεδο).

F

Fine Tune (μικροσυντονισμός)
Βελτιώστε την παραμορφωμένη ποιότητα εικόνας ενός αναλογικού
σήματος.
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G

Game Mode (Λειτουργία παιχνιδιού)
Ενσωματώνει έναν σχεδιασμό προβολής οθόνης (OSD) προσανατολισμένο
σε παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων: προεγκατεστημένων ρυθμίσεων
παιχνιδιών FPS, RTS και MOBA. Κάθε λειτουργία προσαρμόζεται
λειτουργικά με δοκιμές εντός του παιχνιδιού και προσαρμογές που γίνονται
για τον καλύτερο συνδυασμό χρώματος και τεχνολογίας.
Gamma (Γάμμα)
Επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν χειροκίνητα το επίπεδο
φωτεινότητας της κλίμακας του γκρι της οθόνης. Υπάρχουν έξι επιλογές:
1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 και 2,8.

H

H./V. Position (Ορ./Καθ. θέση)
Χειροκίνητη ρύθμιση της οθόνης οριζόντια ή/και κάθετα.
Horizontal Size (Οριζόντιο μέγεθος)
Επεκτείνετε ή συρρικνώστε χειροκίνητα την οθόνη στον οριζόντιο άξονά
της.
Hue (Απόχρωση)
Ρυθμίζει την απόχρωση κάθε χρώματος (red (κόκκινο), green (πράσινο),
blue (μπλε), cyan (κυανό), magenta (ματζέντα) και yellow (κίτρινο)).

I

Information (Πληροφορίες)
Εμφανίζει τη λειτουργία χρονισμού (είσοδος σήματος βίντεο) που
προέρχεται από την κάρτα γραφικών στον υπολογιστή, τον αριθμό
μοντέλου οθόνης LCD, τον σειριακό αριθμό και τη διεύθυνση URL της
τοποθεσίας Web της ViewSonic®. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κάρτας
γραφικών σας για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της ανάλυσης και του
ρυθμού ανανέωσης (κάθετη συχνότητα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (παράδειγμα) σημαίνει ότι η
ανάλυση είναι 1024 x 768 και η συχνότητα ανανέωσης
είναι 60 Hertz.
Input Select (Επιλογή εισόδου)
Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων επιλογών εισόδου που είναι διαθέσιμες
για την οθόνη.

L

Low Input Lag (Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου)
Η ViewSonic® προσφέρει χαμηλή καθυστέρηση εισόδου χρησιμοποιώντας
έναν μειωτήρα που μειώνει την καθυστέρηση του σήματος. Στο υπομενού
«Low Input Lag» (Καθυστέρησης εισόδου), μπορείτε να επιλέξετε την
κατάλληλη ταχύτητα για την επιθυμητή χρήση μεταξύ των δύο επιλογών.
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M

Manual Image Adjust (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας)
Εμφανίζει το μενού «Manual Image Adjust» (Χειροκίνητη ρύθμιση εικόνας).
Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα μια ποικιλία προσαρμογών ποιότητας
εικόνας.

O

OSD Pivot (Περιστροφή OSD)
Ρυθμίζει την κατεύθυνση εμφάνισης του μενού οθόνης (OSD).
Επιλογές
0°
+90°
-90°

Περιγραφή
Ρύθμιση της οθόνης OSD χωρίς περιστροφή.
Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή +90°.
Ρύθμιση της οθόνης OSD σε περιστροφή -90°.

Overscan (Υπερσάρωση)
Αναφέρεται σε μια περικομμένη εικόνα στην οθόνη σας. Μια ρύθμιση στην
οθόνη σας μεγεθύνει το περιεχόμενο ταινιών, έτσι ώστε να μην μπορείτε
να δείτε τις εξωτερικές ακμές της ταινίας.

R

Recall (Ανάκληση)
Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της οθόνης Viewmode.
Resolution Notice (Ειδοποίηση ανάλυσης)
Η ειδοποίηση ενημερώνει τους χρήστες ότι η τρέχουσα ανάλυση προβολής
δεν είναι η σωστή εγγενής ανάλυση. Η παρούσα ειδοποίηση εμφανίζεται
στο παράθυρο ρυθμίσεων της οθόνης κατά τη ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης.
Response Time (Χρόνος απόκρισης)
Ρυθμίζει το χρόνο απόκρισης, δημιουργώντας ομαλές εικόνες χωρίς
γραμμές, θόλωμα ή είδωλα. Ένας χαμηλός χρόνος απόκρισης είναι ιδανικός
για παιχνίδια με πιο έντονα γραφικά και παρέχει εκπληκτική ποιότητα
εικόνας όταν παρακολουθείτε αθλητικά ή ταινίες δράσης.
RGB Color Space (Εύρος χρωμάτων RGB)
Το πιο συνηθισμένο εύρος χρωμάτων για οθόνες. Το κόκκινο, το πράσινο
και το μπλε φως συνδυάζονται για να αναπαράγουν ένα ευρύ φάσμα
χρωμάτων.
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S

Saturation (Κορεσμός)
Ρυθμίζει το βάθος κάθε χρώματος (red (κόκκινο), green (πράσινο), blue
(μπλε), cyan (κυανό), magenta (ματζέντα) και yellow (κίτρινο)).
Setup Menu (Μενού Ρυθμίσεων)
Ρυθμίζει το μενού οθόνης (OSD). Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν
να ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις οθόνης, ώστε οι χρήστες να μην
χρειάζεται να ανοίγουν εκ νέου το μενού.
Sharpness (Ευκρίνεια)
Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας της οθόνης.

V

ViewMode (Κατάσταση προβολής)
Το μοναδικό χαρακτηριστικό ViewMode της ViewSonic® προσφέρει
τις προεπιλογές «Game» (Παιχνίδι), «Movie» (Ταινία), «Web» (Ιστός),
«Text» (Κείμενο) και «Mono» (Μονοφωνικό). Αυτές οι προεπιλογές έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν βελτιστοποιημένη εμπειρία θέασης
για διαφορετικές εφαρμογές της οθόνης.

Y

YUV Color Space (Εύρος χρωμάτων YUV)
Το εύρος χρωμάτων YUV χρησιμοποιείται για την επεξεργασία έγχρωμης
εικόνας και βίντεο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του ανθρώπινου
οφθαλμού που επιτρέπουν μειωμένο εύρος ζώνης χρωματικών
συνιστωσών χωρίς αντιληπτική παραμόρφωση.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτή η ενότητα περιγράφει ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της οθόνης.
Πρόβλημα ή θέμα

Πιθανές λύσεις

Δεν υπάρχει τροφοδοσία • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την οθόνη.
Διαφορετικά, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας Power για να
ενεργοποιήσετε την οθόνη.
• Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
• Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να
βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει ισχύ.
Η τροφοδοσία είναι
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο που συνδέει την
ενεργή, αλλά στην οθόνη
οθόνη με τον υπολογιστή είναι σωστά και ασφαλώς
δεν εμφανίζεται εικόνα
συνδεδεμένο.
• Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένες ακίδες στην υποδοχή του
καλωδίου βίντεο.
• Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.
Εσφαλμένα ή μη
• Εάν λείπουν χρώματα (κόκκινο, πράσινο ή μπλε), ελέγξτε
φυσιολογικά χρώματα
το καλώδιο βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά και
ασφαλώς συνδεδεμένο. Οι χαλαρές ή σπασμένες ακίδες
στον σύνδεσμο του καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσουν
εσφαλμένη σύνδεση.
• Συνδέστε την οθόνη σε άλλο υπολογιστή.
• Αν έχετε παλαιότερη κάρτα γραφικών, επικοινωνήστε με
τη ViewSonic® για προσαρμογέα που δεν είναι DDC.
Η εικόνα στην οθόνη
• Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης.
είναι πολύ ανοιχτόχρωμη • Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά
ή σκοτεινή
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Η εικόνα της οθόνης
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο που συνδέει την
είναι κομμένη
οθόνη με τον υπολογιστή είναι σωστά και ασφαλώς
συνδεδεμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.
• Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένες ακίδες στην υποδοχή του
καλωδίου βίντεο.
Η εικόνα ή το κείμενο
• Ρυθμίστε την ανάλυση στη σωστή αναλογία εικόνας.
είναι θολά
• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Η οθόνη δεν έχει
• Ρυθμίστε την ανάλυση στη σωστή αναλογία εικόνας.
κεντραριστεί σωστά
• Ρυθμίστε τα οριζόντια και κάθετα ρυθμιστικά μέσω του
μενού οθόνης OSD.
• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Η οθόνη εμφανίζεται
• Βεβαιωθείτε ότι το “Blue Light Filter” (Φίλτρο μπλε
κίτρινη
φωτός) είναι απενεργοποιημένο.
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Πρόβλημα ή θέμα

Πιθανές λύσεις

Το μενού OSD δεν
εμφανίζεται στην οθόνη

• Ελέγξτε εάν το μενού οθόνης OSD είναι κλειδωμένο.
Εάν ναι, πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα 2 και 3 για 10
δευτερόλεπτα.
• Απενεργοποιήστε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας, συνδέστε το ξανά και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε την οθόνη.
• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
• Απενεργοποιήστε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας, συνδέστε το ξανά και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε την οθόνη.
• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
• Ρυθμίστε το ViewMode (Τρόπος προβολής) ή την πηγή
εισόδου.
• Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Αγγίζετε μόνο ένα πλήκτρο κάθε φορά.
• Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Το Γρήγορο μενού δεν
εμφανίζεται

Ορισμένα μενού δεν
είναι επιλέξιμα στο
μενού οθόνης OSD

Τα πλήκτρα του
πίνακα ελέγχου δεν
ανταποκρίνονται
Δεν υπάρχει έξοδος ήχου • Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι το mini
στερεοφωνικό βύσμα είναι συνδεδεμένο σωστά και με
ασφάλεια.
• Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν είναι σε σίγαση και ότι
δεν είναι ρυθμισμένη στο 0.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση εισόδου ήχου.
Η οθόνη δεν ρυθμίζεται • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά ή στην
οθόνη και ότι υπάρχει επαρκής απόσταση.
• Ακολουθήστε όλα τα βήματα στη σελίδα 19, «Χρήση
της οθόνης».
Οι συσκευές USB που
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά
είναι συνδεδεμένες στην
συνδεδεμένο.
οθόνη δεν λειτουργούν • Δοκιμάστε σύνδεση σε διάφορες θύρες USB (αν
υπάρχουν).
• Ορισμένες συσκευές USB απαιτούν μεγαλύτερη
τροφοδοσία. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον
υπολογιστή.
Η εξωτερική συσκευή
• Βεβαιωθείτε ότι έχει πατηθεί το πλήκτρο λειτουργίας
είναι συνδεδεμένη,
Power
αλλά στην οθόνη δεν
• Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι
εμφανίζεται εικόνα
είναι σωστά και ασφαλώς συνδεδεμένο. Οι χαλαρές ή
σπασμένες ακίδες στον σύνδεσμο του καλωδίου ενδέχεται
να προκαλέσουν εσφαλμένη σύνδεση.
• Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης.

53

Συντήρηση
Γενικές προφυλάξεις

• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
• Ποτέ μην ψεκάζετε ή ρίχνετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας στην οθόνη ή το
περίβλημα.
• Χειριστείτε την οθόνη με προσοχή, καθώς μια πιο σκούρα οθόνη που έχει
υποστεί φθορές μπορεί να εμφανίζει πιο έντονα σημάδια από μια πιο
ανοιχτόχρωμη οθόνη.

Καθαρισμός οθόνης

• Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Αυτό
αφαιρεί τη σκόνη και άλλα σωματίδια.
• Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην είναι καθαρή, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα
καθαριστικού τζαμιών χωρίς αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό, μαλακό πανί
που δεν αφήνει χνούδι και σκουπίστε την οθόνη.

Καθαρισμός περιβλήματος

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί.
• Εάν το περίβλημα εξακολουθεί να μην είναι καθαρό, εφαρμόστε μια μικρή
ποσότητα καθαριστικού τζαμιών χωρίς αμμωνία και αλκοόλη σε ένα καθαρό,
μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι και σκουπίστε την επιφάνεια.

Αποποίηση ευθύνης

• Η ViewSonic® δεν συνιστά τη χρήση καθαριστικών αμμωνίας ή με βάση την
αλκοόλη στην οθόνη ή το περίβλημά της. Ορισμένα χημικά καθαριστικά έχει
αναφερθεί ότι προκαλούν φθορά στην οθόνη ή/και το περίβλημά της.
• Το ViewSonic® δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση
καθαριστικών με αμμωνία ή αλκοόλη.
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Informationen zu Richtlinien und Service

Informationen zur Konformität

Dieser Abschnitt behandelt sämtliche Verbindungsanforderungen und Erklärungen
bezüglich behördlicher Vorschriften. Bestätigte entsprechende Anwendungen
beziehen sich auf Typenschilder und relevante Kennzeichnungen am Gerät.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden
beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich
Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können. Dieses Gerät wurde
getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15
der FCC-Regularien übereinstimmend befunden.
Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen
Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt,
verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in
Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet,
dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese
Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte,
was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden
kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der
folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
• Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
• Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
• Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten
Stromkreis.
• Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.
Warnung: Darüber hinaus können jegliche Änderungen oder Modifikationen,
die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle
zugelassen sind, Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Industry-Canada-Erklärung
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE-Konformität für europäische Länder
Dieses Gerät stimmt mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU überein.
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Folgende Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten:
Die rechts gezeigte Kennzeichnung erfolgt in Übereinstimmung mit der
Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte 2012/19/
EU (WEEE). Das Kennzeichen gibt an, dass das Gerät NICHT mit dem
unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf, sondern entsprechend örtlicher
Gesetze an Rückgabe- und Sammelsysteme übergeben werden muss.

RoHS2-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung des Einsatzes
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräte (RoHS2-Richtlinie)
entwickelt und hergestellt und gilt als mit den vom Ausschuss für die Anpassung der
Richtlinien an den technischen Fortschritt festgelegten maximalen Konzentrationen
wie nachstehend gezeigt übereinstimmend:
Stoff

Empfohlene maximale
Konzentration

Tatsächliche
Konzentration

0,1%
0,1%
0,01%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

< 0,1%
< 0,1%
< 0,01%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%

Blei (Pb)
Quecksilber (Hg)
Cadmium (Cd)
Sechswertiges Chrom (Cr6⁺)
Polybromierte Biphenyle (PBB)
Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
Benzylbutylphthalat (BBP)
Dibutylphthalat (DBP)
Diisobutylphthalat (DIBP)

Bestimmte Komponenten des Produktes sind, wie oben erklärt, unter Anhang III
der RoHS2-Richtlinien wie nachstehend angegeben ausgenommen. Beispiele der
ausgenommenen Komponenten:
• Quecksilber in Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und Leuchtstofflampen mit
externer Elektrode (CCFL und EEFL) für besondere Zwecke mit nicht mehr als (je
Lampe):
ͫ Geringe Länge (≦ 500 mm): Maximal 3,5 mg pro Lampe.
ͫ Mittlere Länge (> 500 mm und ≦ 1.500 mm): Maximal 5 mg pro Lampe.
ͫ Große Länge (> 1.500 mm): Maximal 13 mg pro Lampe.
• Blei in Glas von Kathodenstrahlröhren.
• Blei in Glas von Leuchtstoffröhren mit nicht mehr als 0,2 Gewichtsprozent.
• Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 Gewichtsprozent.
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• Kupferlegierung mit bis zu 4 Gewichtsprozent.
• Blei in Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt (z. B. bleibasierte Legierungen mit 85
Gewichtsprozent Blei oder mehr).
• Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik
mit Ausnahme anderer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z.
B. piezoelektronischen Geräten, oder in Glas- oder Keramik-MatrixVerbundwerkstoffen.

Indische Beschränkung zu gefährlichen Stoffen

Erklärung zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (Indien). Dieses Produkt stimmt
mit der „India E-waste Rule 2011“ überein, die den Einsatz von Blei, Quecksilber,
sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen oder polybromierten
Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent und 0,01
Gewichtsprozent bei Cadmium untersagt, unter Berücksichtigung der Ausnahmen in
Schedule 2 der Vorschrift.

Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit

ViewSonic® nimmt den Umweltschutz sehr ernst, verpflichtet sich daher zu
umweltfreundlichen Lebens- und Arbeitsweisen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung an
einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Einsatz moderner Computertechnik.
Bitte besuchen Sie
ViewSonic®-Webseite für weitere Informationen.
USA und Kanada:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan:
https://recycle.epa.gov.tw/
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Hinweise zum Urheberrecht
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2020. Alle Rechte vorbehalten.
Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Inc.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
ViewSonic®, das Drei-Vögel-Logo, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind
eingetragene Marken der ViewSonic® Corporation.
VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association.
DPMS, DisplayPort und DDC sind Marken der VESA.
ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-amerikanischen
Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA).
Als ENERGY STAR®-Partner erklärt die ViewSonic® Corporation, dass dieses Produkt
die ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.
Haftungsausschluss: Die ViewSonic® Corporation haftet nicht für technische oder
inhaltliche Fehler sowie für Auslassungen dieser Dokumentation. Ferner übernimmt
die ViewSonic Corporation keine Haftung für Folgeschäden, die durch Einsatz der
Begleitmaterialien oder Nutzung und Leistung des Produktes entstehen.
Im Zuge ständiger Qualitätsverbesserung behält sich die ViewSonic® Corporation
vor, technische Daten des Produktes ohne Vorankündigung zu ändern. Die Angaben
in diesem Dokument können daher Änderungen unterworfen werden.
Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der
ViewSonic® Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

VG3448_UG_DEU_1a_20200603
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Kundendienst

Beachten Sie für technischen Support oder Produktservice die nachstehende
Tabelle oder wenden Sie sich an Ihren Händler.
Hinweis: Sie müssen die Seriennummer des Produktes angeben.
Land/Region

Webseite

Land/Region

Webseite

Asien-Pazifik-Raum und Afrika
Australia

www.viewsonic.com/au/

Bangladesh

www.viewsonic.com/bd/

中国 (China)

www.viewsonic.com.cn

香港 (繁體中文)

www.viewsonic.com/hk/

Hong Kong (English)

www.viewsonic.com/hk-en/

India

www.viewsonic.com/in/

Indonesia

www.viewsonic.com/id/

Israel

www.viewsonic.com/il/

日本 (Japan)

www.viewsonic.com/jp/

Korea

www.viewsonic.com/kr/

Malaysia

www.viewsonic.com/my/

Middle East

www.viewsonic.com/me/

Myanmar

www.viewsonic.com/mm/

Nepal

www.viewsonic.com/np/

New Zealand

www.viewsonic.com/nz/

Pakistan

www.viewsonic.com/pk/

Philippines

www.viewsonic.com/ph/

Singapore

www.viewsonic.com/sg/

臺灣 (Taiwan)

www.viewsonic.com/tw/

ประเทศไทย

www.viewsonic.com/th/

Việt Nam

www.viewsonic.com/vn/

South Africa & Mauritius

www.viewsonic.com/za/

United States

www.viewsonic.com/us

Canada

www.viewsonic.com/us

Latin America

www.viewsonic.com/la

Amerika

Europa
Europe

www.viewsonic.com/eu/

France

www.viewsonic.com/fr/

Deutschland

www.viewsonic.com/de/

Қазақстан

www.viewsonic.com/kz/

Россия

www.viewsonic.com/ru/

España

www.viewsonic.com/es/

Türkiye

www.viewsonic.com/tr/

Україна

www.viewsonic.com/ua/

United Kingdom

www.viewsonic.com/uk/
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Eingeschränkte Garantie
ViewSonic®-Anzeigegeräte

Folgendes wird von der Garantie abgedeckt:
ViewSonic® gewährleistet im Rahmen der Garantiezeit, dass unsere Produkte
frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Falls sich ein Produkt innerhalb
der Garantiezeit als defekt erweisen sollte, nimmt ViewSonic® nach eigenem
Ermessen entweder eine Reparatur oder einen Austausch des Produktes gegen ein
gleichwertiges Produkt vor. Dies ist Ihr alleiniges Rechtsmittel. Austauschprodukte
können aufbereitete oder überholte Teile und Komponenten enthalten. Repariertes
oder ausgetauschtes Gerät bzw. Teile oder Komponenten unterliegen der
verbleibenden Dauer der ursprünglichen eingeschränkten Garantie des Kunden.
Die Garantiedauer wird nicht verlängert. ViewSonic® bietet keine Garantie für
Drittanbietersoftware, unabhängig davon, ob Sie dem Produkt beigefügt war
oder vom Kunden installiert wurde. Ausgenommen ist auch die Installation
unautorisierter Hardwareteile oder -komponenten (z. B. Projektorlampen). (Bitte
beachten Sie Abschnitt „Was die Garantie nicht abdeckt“).
So lange gilt die Garantie:
Bei ViewSonic®-Anzeigegeräten gilt eine 1- bis 3-jährige Garantie – abhängig vom
Land, in dem das Gerät erworben wurde. Die Garantie deckt ab Datum des Erstkaufes
sämtliche Teile einschließlich der Lichtquelle sowie sämtliche Lohnkosten ab.
Die Garantie gilt für:
Garantieleistungen können nur durch den Erstkäufer wahrgenommen werden.
Was die Garantie nicht abdeckt
• Jegliche Produkte, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, verändert oder
entfernt wurde.
• Schäden, Minderungen oder Fehlfunktionen, die durch Folgendes entstehen:
ͫ Unfall, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Brand, Wasser, Blitzschlag, höhere
Gewalt, nicht autorisierte Veränderungen des Produktes, Nichteinhaltung
der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanweisungen.
ͫ Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic®
autorisierte Personen oder Institutionen.
ͫ Schäden an oder Verlust von Programmen, Daten oder
Wechseldatenträgern.
ͫ Normaler Verschleiß.
ͫ Entfernen oder Installation des Produkts.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software- oder Datenverluste während Reparaturen oder Ersatz.
Jeglichen Schäden am Produkt aufgrund des Transports.
Ursachen außerhalb des Produkts wie Stromschwankungen oder -ausfälle.
Verwendung von Komponenten oder Teilen, die nicht ViewSonics Spezifikationen
entsprechen.
Unterlassung regelmäßiger Produktwartung entsprechend der
Bedienungsanleitung durch den Nutzer.
Jeglichen sonstigen Ursachen, die sich nicht auf einen Produktdefekt beziehen.
Schäden aufgrund längerer Anzeige statischer (unbeweglicher) Bilder (auch als
eingebrannte Bilder bezeichnet).
Software – jegliche mit dem Produkt gelieferte oder vom Kunden installierte
Drittanbietersoftware.
Hardware/Zubehör/Teile/Komponenten – Installation jeglicher unautorisierter
Hardware, Zubehörteile, Verbrauchsartikel oder Komponenten (z. B.
Projektorlampen).
Schäden an oder unsachgemäße Behandlung der Oberflächenbeschichtung des
Anzeigegerätes durch unangemessene Reinigung entgegen der Beschreibung in
der Bedienungsanleitung.
Gebühren für Entfernung, Installation und Aufstellung, einschließlich
Wandmontage des Produktes.

So nehmen Sie Garantieleistungen wahr:
• Informationen zur Wahrnehmung von Leistungen im Rahmen der Garantie
erhalten Sie vom ViewSonic®-Kundendienst (siehe „Kundendienst“-Seite). Sie
müssen die Seriennummer des Produktes angeben.
• Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigen Sie: a)
Originalrechnung, b) Ihr Name, c) Ihre Anschrift, d) Problembeschreibung und e)
Seriennummer des Produktes.
• Übergeben oder senden Sie das Produkt ausreichend frankiert in der
Originalverpackung an den autorisierten ViewSonic®-Kundendienst oder direkt
an ViewSonic®.
• Zusätzliche Informationen und Anschriften des nächsten ViewSonic®Kundendienstes erhalten Sie von ViewSonic®.
Einschränkung impliziter Gewährleistungen:
Es gibt keinerlei Gewährleistungen, ob ausdrücklich oder implizit, welche sich
über den hierin erwähnten Umfang hinaus erstrecken; dies gilt auch für implizite
Gewährleistungen von Markttauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.
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Schadensausschluss:
ViewSonics Haftung beschränkt sich auf die Kosten für Reparatur oder Austausch
des Produktes. ViewSonic® haftet nicht für:
• Durch Defekte des Produktes verursachte Schäden an sonstigem Eigentum,
Schäden, die durch Unannehmlichkeiten, Nichtnutzbarkeit des Produktes,
Zeitverluste, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftsgelegenheiten, Verlust
ideeller Werte, Beeinflussung geschäftlicher Beziehungen eintreten sowie
sämtliche sonstigen kommerziellen Verluste, auch wenn auf die Möglichkeit des
Eintreten solcher Schäden hingewiesen wurde.
• Jegliche sonstigen Schäden, ob beiläufig, in Folge oder auf andere Weise.
• Jegliche Forderungen seitens jeglicher Dritten an den Kunden.
• Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic®
autorisierte Personen oder Institutionen.
Wechselwirkungen mit örtlichen Gesetzen:
Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische gesetzliche Rechte; eventuelle weitere
Rechte, die von Land zu Land variieren, werden dadurch nicht berührt. In
manchen Staaten oder Ländern sind Ausschluss oder Einschränkung impliziter
Gewährleistungen, beiläufiger oder Folgeschäden nicht zulässig; daher gelten die
obigen Einschränkungen und Ausschlüsse eventuell nicht für Sie.
Vertrieb außerhalb der USA und Kanadas:
Bei Fragen zur Garantie und zu Serviceleistungen zu ViewSonic®-Produkten, die
außerhalb der USA und Kanadas vertrieben werden, wenden Sie sich an ViewSonic®
oder Ihren ViewSonic®-Händler vor Ort.
Die Garantiezeit dieses Produktes auf dem chinesischen Festland (ausgenommen
Hongkong, Macau und Taiwan) unterliegt den Bedingungen und Konditionen der
Wartungsgarantiekarte.
Nutzer in Europa und Russland finden sämtliche Einzelheiten zur Garantie unter:
http://www.viewsonic.com/eu/ unter „Informationen zu Kundendienst/Garantie“.

Vorlage zu Garantiebedingungen des Anzeigegerätes in der Bedienungsanleitung
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