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Güvenlik
Ulusal Kurallar
Aşağıdaki alt bölümlerde bu belgede kullanılan ulusal kurallar açıklanmaktadır.
Notlar, Dikkat İbareleri ve Uyarılar
Bu kılavuzda, metin bloklarının yanında simgeler bulunabilir ve kalın veya italik türde yazdırılabilir. Bu bloklar notlar,
dikkat ibareleri ve uyarılardır ve aşağıdaki şekilde kullanılırlar:

NOT: NOT, bilgisayar sisteminizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri belirtir.

DİKKAT:DİKKAT, donanımda oluşabilecek hasarları veya veri kayıplarını belirtir ve bu sorundan nasıl
kaçınabileceğinizi açıklar.

UYARI: UYARI, bedensel yaralanma olasılığını gösterir ve sorundan nasıl kaçınabileceğinizi açıklar. Bazı uyarılar
alternatif biçimlerde görünebilir ve yanlarında bir simge bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, uyarının bu özel
gösterimi yasal yetkililerce zorunlu kılınmıştır.

3

Güç
Monitör yalnızca etikette gösterilen güç kaynağı türünden çalıştırılmalıdır. Evinizde sağlanan güç türünden
emin değilseniz, satıcınıza veya yerel güç şirketinize danışın.

Monitörde üç dişli topraklı fiş, üç (topraklama) iğneli bir fiş bulunur. Bu fiş bir güvenlik özelliği olarak yalnızca
topraklanmış güç çıkışına uygundur. Priziniz üç telli fişe uygun değilse, bir elektrikçinin doğru prizi takmasını
sağlayın veya cihazı güvenli şekilde topraklamak için bir adaptör kullanın. Topraklanmış fişin güvenli olduğunu
unutmayın.

Üniteyi fırtınalı havalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda çıkarın. Bu, monitörün güç
dalgalanmaları nedeniyle hasar görmesini engeller.

Grup prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme sonucunda yangın veya elektrik şoku
oluşabilir.

Düzgün çalışmasını sağlamak için, monitörü yalnızca 100 - 240V ~, Min. 5A ile işaretli uygun yapılandırılmış
alıcıları olan ve UL listesinde belirtilen bilgisayarlar ile kullanın

Duvar soketi ekipmanın yakınında bulunmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Yalnızca UL, CSA ve cTUVus listelerinde belirtilen lisansı olan (Yalnızca güç adaptörü olan monitörler içindir)
takılı güç adaptörüyle (giriş: 100-240V~, 50/60Hz Çıkış 19Vdc, 3,42A) kullanım içindir.
Üretici:
TPV ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD Model: ADPC1965
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Montaj
Monitörü dengeli olmayan bir tekerlekli sehpa, stand, üç ayak, braket veya masa üzerine yerleştirmeyin.
Monitör düşerse, yaralanmaya ve bu ürünün ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Yalnızca üreticinin
önerdiği veya bu ürünle birlikte sattığı tekerlekli sehpayı, standı, üç ayağı, braketi veya masayı kullanın. Ürünü
kurarken üreticinin talimatlarına uyun ve üreticinin önerdiği montaj aksesuarları kullanın. Ürün ve tekerlekli sehpa
birleşimi dikkatle hareket ettirilmelidir.

Monitör kabinindeki yuvanın içine hiçbir zaman bir nesneyi itmeyin. Devre parçalarına zarar vererek yangına
veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Monitöre hiçbir zaman sıvı sıçratmayın.

Ürünün ön yüzeyini yere koymayın.

Monitörü bir duvara veya rafa takarsanız, üreticinin onayladığı bir montaj kiti kullanın ve kitteki talimatları
izleyin.

Aşağıda gösterilen şekilde monitörün etrafında boş alan bırakın. Aksi halde, hava akımı yetersiz kalır ve aşırı
ısınma yangına neden olabilir veya monitör zarar görebilir.
Aşağıda, monitör duvara veya standa kurulduğunda monitör etrafındaki önerilen havalandırma alanlarını
görebilirsiniz:

Duvara takılı
11 7/8 inç
30cm

4 inç
10cm

4 inç
10cm

Setin etrafında en az bu kadar
alan bırakın.
4 inç
10cm

Standa takılı
11 7/8 inç
30cm

4 inç
10cm

4 inç
10cm

4 inç
10cm

Setin etrafında en az bu
kadar alan bırakın.
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Temizleme
Kabini bezle düzenli olarak temizleyin. Lekeleri silip çıkarmak için kabine zarar veren deterjanlar yerine
yumuşak deterjanlar kullanabilirsiniz.

Temizlerken, ürünün içine deterjan sızmadığından emin olun. Ekran yüzeyini çizebileceğinden temizlik bezi
çok sert olmamalıdır.

Lütfen ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarın.
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Diğer
Üründen garip kokular, ses veya duman çıkıyorsa güç fişini HEMEN prizden çıkarın ve bir Servis Merkezine
başvurun.

Havalandırma açıklıklarının bir masa veya perde ile engellenmediğinden emin olun.

LCD monitörü çalışması sırasında aşırı titreşime veya yüksek darbelere maruz bırakmayın.

Çalışması sırasında veya taşırken monitörü çarpmayın ve düşürmeyin.
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Kurulum
Kutunun İçindekiler

Monitör

CD Kılavuzu

Güç Kablosu

USB Kablosu

Sehpa

Kablo tutucu

Adaptör

DP

Tüm ülkelerde ve bölgelerde tüm sinyal kabloları (Ses, Analog, DVI, DP, USB ve HDMI kabloları) sağlanmaz.
Lütfen onay için yerel satıcı veya AOC şube ofisiyle kontrol edin.
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Kurulum Ayağı ve Tabanı
Lütfen tabanı aşağıdaki adımları izleyerek kurun veya çıkarın.
Kurulum:

Çıkarma:
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İzleme Açısını Ayarlama
En iyi izleme için, monitörün tam yüzüne bakmanız ve sonra monitörün açısını istediğiniz gibi ayarlamanız önerilir.
Monitörün açısını değiştirirken monitörün devrilmemesi için standı tutun.
Monitörün açısını -5° ila 20° arsında ayarlayabilirsiniz.

NOT:
Açıyı değiştirirken LCD ekrana dokunmayın. LCD ekranın zarar görmesine veya kırılmasına neden olabilir.
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Monitörü Bağlama
Monitörün ve Bilgisayarın Arkasındaki Kablo Bağlantıları:

USB HUB

1

USB2.0 + hızlı şarj

2

USB2.0

3

USB3.0

4

USB girişi

5

Ekran bağlantı noktası

6

DC Gücü

Ekipmanı korumak için, bağlamadan önce her zaman PC'yi ve LCD monitörü kapatın.
1

Güç kablosunu monitörün arkasındaki AC bağlantı noktasına bağlayın.

2

DP kablosunun bir ucunu monitörün arkasına ve diğer ucunu bilgisayarın DP bağlantı noktasına bağlayın.

3

Monitörünüzü ve bilgisayarınızı açın.

4

Çözünürlüğü destekleyen video içeriği: DP.

Monitörünüz bir görüntü görüntülerse yükleme tamamlanmıştır. Bir görüntü görüntülemezse, lütfen Sorun
Giderme'ye bakın.
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Sistem gereksinimi
1. G-sistemi işlevi:
Uyumlu Grafik Kartı: GeForce GTX 650 Ti Boost ve üstü (uyumlu grafik kartları listesi için
lütfen www.nvidia.com/G-sync adresini ziyaret edin)
Sürücü: GeForce 331.58 ve üstü
İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1
2. 3B işlevi:
G-Sync monitörü, NVIDIA 3D Vision Ready monitörüdür. 3B işlevini etkinleştirmek için, NVIDIA 3D sürümü seti
gereklidir. Uyumlu grafik kartları listesi için stereoskopik 3B deneyimi NVIDIA 3B sürümü seti gereksinimi için
lütfen www.nvidia.com/3DVisionG-sync adresini ziyaret edin
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Duvara Montaj
İsteğe Bağlı Duvara Montaj Kolunu Takmaya hazırlanma.

Bu monitör ayrı olarak satın alabileceğiniz bir duvara montaj koluna takılabilir. Bu prosedürden önce gücün
bağlantısını kesin. Şu adımları izleyin:
1

Altlığı çıkarın.

2

Duvara montaj kolunu sökmek için üretici yönergelerini uygulayın.

3

Duvara montaj kolunu monitörün arkasına monte edinç Kolun deliklerini monitörün arkasındaki deliklerle
hizalayın.

4

Deliklere 4 vida takın ve sıkıştırın.

5

Kabloları yeniden bağlayın. Duvara takma hakkında talimatlar için isteğe bağlı duvara montaj kolu ile gelen
kullanım kılavuzuna bakın.

Not: VESA montaj vidası delikleri tüm modeller için kullanılamaz; lütfen bayinize ya da resmi AOC departmanına
danışın.
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Ayarlama
Optimum Çözünürlüğü Ayarlama
Windows Vista
Windows Vista için:
1 BAŞLAT öğesini tıklatın.
2 DENETİM MASASI öğesini tıklatın.

3 Görünüm ve Kişiselleştirme öğesini tıklatın.

4 Kişiselleştirme öğesini tıklatın
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5 Görüntü Ayarları öğesini tıklatın.

6 Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En Uygun önayar olarak ayarlayın.
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Windows XP
Windows XP için:
1 BAŞLAT öğesini tıklatın.

2 AYARLAR öğesini tıklatın.
3 DENETİM MASASI öğesini tıklatın.
4 Görünüm ve Temalar öğesini tıklatın.

5 GÖRÜNÜM öğesini çift tıklatın.
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6 AYARLAR öğesini tıklatın.
7 Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En Uygun önayar olarak ayarlayın.

Windows ME/2000
Windows ME/2000 için:
1 BAŞLAT öğesini tıklatın.
2 AYARLAR öğesini tıklatın.
3 DENETİM MASASI öğesini tıklatın.
4 GÖRÜNÜM öğesini çift tıklatın.
5 AYARLAR öğesini tıklatın.
6 Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En Uygun önayar olarak ayarlayın.
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Windows 8
Windows 8 için:
1.

Sağ tıklatın ve ekranın sağ altındaki Tüm uygulamalar öğesini tıklatın.

2.

"Gösterme ölçütü" öğesini "Kategori" olarak ayarlayın.

3.

Görünüm ve Kişiselleştirme'yi tıklatın.
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4.

GÖRÜNÜM öğesini tıklatın.

5.

Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) 1920x1080 olarak ayarlayın.
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Kısayollar

1
2

(Hedef Göstergesi
KAPALI\AÇIK) / Çıkış
Hedef Göstergesi Seçim
Menüsü / <

3

ULMB / >

4

Menü / Giriş

5

Güç
(Hedef Göstergesi Kapalı\Açık) / Çıkış

OSD kapalıyken (Hedef Göstergesi KAPALI/AÇIK) düğmesine basarsanız Hedef Göstergesi türü açılır ya da
kapanır. OSD açıkken kullanıcı verilerini kaydetmek için Çıkış düğmesine basın.
< Hedef Göstergesi Seçim Menüsü
Hedef Göstergesi menüsünü etkinleştirmek için Hedef Göstergesi seçim menüsü tuşuna basın. Farklı bir ince artı
türü seçmek için < ya da > düğmesine basın.
> ULMB (Aşırı Düşük Hareket Bulanıklığı)
OSD yokken, ULMB kapalı/açık çubuğunu etkinleştirmek için ULMB düğmesine basın, ULMB modunu
etkinleştirmek için < ya da > düğmesine basın.
NVIDIA ULMB, LCD ekranlarla ilişkili tüm hareket bulanıklığını gerçekten ortadan kaldıran bir teknolojidir. ULMB'nin
kullanıldığı bir oyun oynarken hareketli görüntüler mükemmel keskinliğe sahip olur ve geleneksel LCD'lerde
görülen bulanıklık bulunmaz. ULMB, oyun oynarken büyük avantaj sağlar. Birinci Şahıs Nişancı oyunlarında
düşmanı daha hızlı belirleyebilirsiniz. Üstten bakış kayan oyunlarda, bir hazineyi tanımlamak için durmanıza gerek
kalmadan metni okuyabilirsiniz. Harika sonuçlar için ne zaman yüksek FPS'niz olsa oyununuzda ULMB'yi deneyin.
Menü / Giriş
Ekran üstü kumandayı görüntülemek veya seçimi onaylamak için basın.

Güç
Güç düğmesine bastığınızda monitör bekleme moduna girer. 12 dakika sonra monitör otomatik olarak kapanır.
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OSD Setting (OSD Ayarı)
Kontrol tuşlarında basit ve kolay talimatlar.

MENÜ-düğmesine basın.

1)

OSD penceresini etkinleştirmek için

2)

İşlevler arasında gezinmek için < ya da > düğmesine basın. İstenilen işlev vurgulandığında, etkinleştirmek için
MENÜ-düğmesini basın. Alt menü işlevlerinde gezinmek için < ya da > düğmesine basın. İstenilen işlev
vurgulandığında, etkinleştirmek için

3)

MENU düğmesine basın.

Seçili işlevin ayarlarını değiştirmek için < ya da > düğmesine basın. Çıkmak için
düğmesine basın. Başka bir işlevi ayarlamak istiyorsanız, adım 2-3 arasını tekrarlayın.
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OTOMATİK

Luminance (Parlaklık) (3B işlevi devre dışı)

Luminance (Parlaklık) (3B işlevi etkin)

1.
2.

Menüyü görüntülemek için

(Menü) öğesine basın.

Luminance (Parlaklık) öğesini seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için
basın.

3.
4.

Alt menüyü seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için
Ayarlamak için < ya da > düğmesine basın.

5.

Çıkmak için

öğesine basın.
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düğmesine basın.

düğmesine

Arka
Işık

Brightness

Ayarı
Brightness

Her bir

(Parlaklık)

adım,

(Parlaklık)
0-100

90
Değerini

değeri 1

Çağır

artırır /
azaltır
Dijital
Kayıttan
Luminance
(Parlaklık)

Contrast

Kontrast.
Contrast

Her bir

(Kontrast)

adım,

(Kontrast)
0-100

50
Değerini

değeri 1

Çağır

artırır /
azaltır
Gamma

Gamma

Gamma1 (2.2)

Ayarı

Gamma2 (2.0)
Gamma3 (2.4)

Overdrive

yanıt

(AşırıÇalışma)

verme
süresini

Gamma1
Değerini

Strong(Güçlü)/Medium(Orta)/

Çağır

Light(Hafif)/Weak(Zayıf)/Off(Kapalı)

ayarla
Not: 3B işlevi başladığında, brightness (parlaklık) seçeneklerinin yerini NVIDIA Light Boost (NVIDIA Işık
Güçlendirme) seçenekleri alır. Varsayılan değer 90'dır. Maksimum değerde "MAX" (MAKS), minimum değerde
"OFF" (KAPALI) gösterilir. Bir sayı çubuğu yoktur.
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Color Setup (Renk Ayarı)

1.
2.

Menüyü görüntülemek için

(Menü) öğesine basın.

Color Setup (Renk Ayarı) öğesini seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için
düğmesine basın.

3.

Alt menüyü seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için

4.

Ayarlamak için < ya da > düğmesine basın.

5.

Çıkmak için

öğesine basın.
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düğmesine basın.

Warm

Sıcak Renk Sıcaklığı

(Sıcak)

EEPROM'dan geri

(6500K)

çağırır.
Normal Renk Sıcaklığı

Normal

EEPROM'dan geri

(7300K)

Yok

çağırır.

Cool

Soğuk Renk Sıcaklığı

Color Temp

(Soğuk)

EEPROM'dan geri

(Renk

(9300K)

çağırır.

Sıcaklığı)

sRGB

Yok

Renk
Sıcaklığı,
Sıcak olarak
ayarlanır.

(sRGB

sRGB Renk Sıcaklığını

işlevine

EEPROM'dan çağır.

sahip

Color

Yok

Yok

modelde)

Setup

Kullanıcı Renk

(Renk

User

Ayarı)

(Kullanıcı)

Sıcaklığını

Yok

EEPROM'dan çağır.
Dijital Kaydediciden

Red (Kırmızı)

Kırmızı kazancı.

Yok

Her bir adım, değeri 1

0-100

artırır / azaltır
Green (Yeşil)

Blue (Mavi)

Yok

Dijital Kaydediciden

R/G/B değeri
0-100

(varsayılan

Yeşil kazancı.

50), kullanıcı

Her bir adım, değeri 1

modunda

artırır / azaltır

sıfırlama

Dijital Kaydediciden

işleviyle

Mavi kazancı.

Yok

Kullanıcı

Her bir adım, değeri 1

0-100

değiştirilmez.

artırır / azaltır

Not:

(1) sRGB'de color temperature (renk sıcaklığı), brightness (parlaklık), contrast (kontrast) ayarlanamaz
(2) Resim rengi değiştiğinde OSD menü rengi değişir
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OSD Setup (OSD Ayarı)

1.
2.

Menüyü görüntülemek için

(Menü) öğesine basın.

(OSD Setup) (OSD Kurulumu) öğesini seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için
düğmesine basın.

3.
4.

Alt menüyü seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için
Ayarlamak için < ya da > düğmesine basın.

5.

Çıkmak için

öğesine basın.
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düğmesine basın.

English
Français
Español
Português
Deutsch
Italiano
OSD ekran dilini
Language
(Dil)

Nederlands

İngilizce olarak

Svenska

ayarlayın. (İngilizce,

Suomi

varsayılan ayardır)

Polski

"RESET"
(SIFIRLA)
düğmesine
basıldığında
dili
çağırmaya
gerek
yoktur.

Čeština

Müşterinin

Русский

farklı bir

한국어

talebi varsa

繁体中文

lütfen onu

简体中文

dikkat alın.

日本语
OSD zaman aşımını

OSD
Setup
(OSD
Ayarı)

ayarlayın.
Timeout
(Zaman aşımı)

Her bir adım, değeri 5

5-120

10 Değerini
Çağır

artırır / azaltır
OSD'nin yatay
H. Position

konumunu ayarlayın.

(Y. Konum)

Her bir adım, değeri

100
0-100

Değerini
Çağır

25 artırır / azaltır
OSD'nin dikey
V. Position

konumunu ayarlayın.

(D. Konum)

Her bir adım, değeri 5

0-100

0 Değerini
Çağır

artırır / azaltır
Transparence
(Saydamlık)

OSD saydamlığında
her bir adım, değeri

0-100

25 artırır / azaltır

25 Değerini
Çağır

Break

Kullanıcı sürekli

Reminder

olarak 1 saatten fazla

ON(AÇIK)/

(KAPALI)

(Mola

çalışırsa Mola

OFF(KAPALI)

Değerini

Anımsatıcısı)

Anımsatıcısı
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OFF

Çağır

Not:
1) Güç açıkken her saat (1, 2, 3 .... 24 saat > 24 saat) bir mola hatırlatma mesajı oluşturulur, bu mesaj 10 saniye
süreyle görüntülenir. Herhangi bir işlev tuşuna basıldığında mesaj kaybolur.
2) Mesaj, varsayılan ekran orta konumunda görüntülenir ve OSD kullanılarak değiştirilemez.
3) Güç açık/kapalı, DC açık/kapalı ya da giriş/çıkış güç tasarruf modunda çalışma zamanı temizlenir ve yeniden
hesaplanır.
4) OSD zaman aşımında veriler saklanabilir.
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Extra (Ekstra)

1.
2.

Menüyü görüntülemek için

(Menü) öğesine basın.

Extra (Ekstra) öğesini seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için

3.

Alt menüyü seçmek için < ya da > düğmesine basın ve girmek için

4.

Ayarlamak için < ya da > düğmesine basın.

5.

Çıkmak için

öğesine basın.
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düğmesine basın.

düğmesine basın.

Otomatik
yapılandırmanın her bir
eski durumunu
temizleyin ve renk

YES (EVET)

sıcaklığı Sıcak olarak
Reset (Sıfırla)

Yok

ayarlayın.
Sıfırlamayı
gerçekleştirmeyin, ana

NO (HAYIR)

menüye dönün.
Extra
(Ekstra)
G_sync işlevi devre dışı
ve zamanlama V
frekansı >=85hz

On (Açık)
Off

ULMB

(Kapalı)
G_sync işlevi
etkinleştirme ya da
devre dışı bırakma kartı

Off (Kapalı)

G_sync işlevini
desteklemez

Not:
1)

OSD dili sıfırlanmayacak.

2)

G_sync işlevi etkinleştirme ya da devre dışı bırakma kartı, G_sync işlevini desteklemediğinde ULMB modu
ayarlanamaz.
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LED göstergesi
Durum

LED Rengi

Tam Güç Modu

Yeşil ya da Mavi

Etkin Kapalı Modu

Turuncu veya kırmızı
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Sürücü
Monitör Sürücüsü
Windows 8
®

1.

Windows 8'i başlatın

2.

Sağ tıklatın ve ekranın sağ altındaki Tüm uygulamalar öğesini tıklatın.

3.

"Denetim masası" simgesini tıklatın

4.

"Görünüm" seçeneğini "Büyük simgeler" ya da "Küçük simgeler" olarak ayarlayın.
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5.

"Görüntü" simgesini tıklatın.

6.

"Görüntü ayarlarını değiştir" düğmesini tıklatın.

7.

"Gelişmiş Ayarlar" düğmesini tıklatın.
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8.

"Monitör" sekmesini tıklatın ve sonra "Özellikler" düğmesini tıklatın.

9.

"Sürücü" sekmesini tıklatın.

10. "Sürücü Güncelleştir..." öğesini tıkatarak "Sürücü Yazılımını Güncelleştir-Genel PnP Monitör"
penceresini açın ve sonra "Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat" düğmesine basın.
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11. "Bilgisayarım üzerindeki aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver" öğesini seçin.

12. "Disketi Var" düğmesini tıklatın. "Tara" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki dizine ilerleyin:
X:\Driver\modül adı (Burada X, CD-ROM sürücüsünü temsil eden harftir).

13. "xxx.inf" dosyasını seçin ve "Aç" düğmesini tıklatın. "Tamam" düğmesini tıklatın.
14. Monitör modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
15. Açık tüm pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
16. Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme
Profillerini seçer.
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Windows 7
®

1. Windows 7'i başlatın
2. "Başlat" düğmesini tıklatın ve sonra "Denetim Masası" öğesini tıklatın.

3. "Görünüm" simgesini tıklatın.

4. "Görüntü ayarlarını değiştir" düğmesini tıklatın.
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5. "Gelişmiş Ayarlar" düğmesini tıklatın.

6. "Monitör" sekmesini tıklatın ve sonra "Özellikler" düğmesini tıklatın.

7. "Sürücü" sekmesini tıklatın.
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8. "Sürücü Güncelleştir..." öğesini tıklatarak "Sürücü Yazılımını Güncelleştir-Genel PnP Monitör" penceresini
açın ve sonra "Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat" düğmesini tıklatın.

9. "Bilgisayarım üzerindeki aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver" öğesini seçin.

10. "Disketi Var" düğmesini tıklatın. "Tara" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki dizine ilerleyin:
X:\Driver\modül adı (Burada X, CD-ROM sürücüsünü temsil eden harftir).
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11. "xxx.inf" dosyasını seçin ve "Aç" düğmesini tıklatın. "Tamam" düğmesini tıklatın.

12. Monitör modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
13. Açık tüm pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
14. Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme
Profillerini seçer.
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Windows Vista
1. "Başlat" ve "Denetim Masası"nı tıklatın. Sonra, "Görünüm ve Kişiselleştirme" öğesini çift tıklatın.

2. "Kişiselleştirme"yi ve sonra "Görüntü Ayarları"nı tıklatın.

3. "Gelişmiş Ayarlar..."ı tıklatın.

40

4. "Monitör" sekmesinde "Özellikler"i tıklatın. "Özellikler" düğmesi devre dışıysa, monitörünüzün yapılandırılması
tamamlanmış demektir. Monitör olduğu gibi kullanılabilir.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi "Windows ... gerektiriyor" mesajı görüntülenirse, "Devam"ı tıklatın.

5. "Sürücü" sekmesinde "Sürücü Güncelleştir..." öğesini tıklatın.

6. "Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat" onay kutusunu işaretleyin ve "Bilgisayarım üzerindeki aygıt sürücüleri
listesinden seçmeme izin ver" öğesini tıklatın.

7. "Disketi var..." düğmesini tıklatın, sonra "Gözat..." düğmesini tıklatın ve sonra uygun sürücüyü F:\Driver
(CD-ROM Sürücüsü) seçin.
8. Monitör modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
9. Sırayla görüntülenen ekranlarda "Kapat" → "Kapat" → "Tamam" → "Tamam" öğelerini tıklatın.
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Windows XP
®

1. Windows XP'yi başlatın
2. "Başlat" düğmesini tıklatın ve sonra "Denetim Masası"nı tıklatın.

3. "Görünüm ve Temalar" kategorisini seçip tıklatın.

4. "Ekran" öğesini tıklatın.
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5. "Ayarlar" sekmesini seçin ve ardından "Gelişmiş" düğmesini tıklatın.

6. "Monitör" sekmesini seçin.
- "Özellikler" düğmesi devre dışıysa, bu, monitörünüzün uygun şekilde yapılandırıldığı anlamına gelir. Lütfen
yüklemeyi durdurun.
- "Özellikler" etkin ise, "Özellikler" düğmesini tıklatın.
Lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

7. "Sürücü" sekmesini tıklatın ve ardından "Sürücüyü Güncelleştir..." düğmesini tıklatın.
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8. "Liste veya özel konumdan [gelişmiş] yükle" radyo düğmesini seçin ve ardından "İleri" düğmesini tıklatın.

9. "Arama yapma, Yüklenecek sürücüyü seçeceğim" radyo düğmesini seçin. Ardından "İleri" düğmesini tıklatın.

10. "Disketi var..." düğmesini tıklatın, sonra "Gözat..." düğmesini tıklatın ve sonra uygun sürücüyü F: (CD-ROM
Sürücüsü) seçin.

11. "Aç" düğmesini tıklatın, ardından "OK (Tamam)" düğmesini tıklatın.
12. Monitör modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
®

®

- "Windows XP ile uyumluluğunu doğrulamak için Windows Logo testinden geçmedi" iletisini görürseniz, lütfen
"Yine de Devam Et" düğmesini tıklatın.
13. "Son" düğmesini tıklatın, sonra "Kapat" düğmesini tıklatın.
14. "OK (Tamam)" düğmesini tıklatın ve ardından Ekran Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için tekrar "OK
(Tamam)" düğmesini tıklatın.
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Windows 2000
®

1. Windows 2000'i başlatın
2. "Başlat" düğmesini tıklatın, "Ayarlar" üzerine gidin ve sonra "Denetim Masası" öğesini tıklatın.
3. "Görünüm" Simgesini tıklatın.
4. "Ayarlar" sekmesini seçin ve sonra "Gelişmiş..."i tıklatın.
5. "Monitör"ü seçin
- "Özellikler" düğmesi devre dışıysa, bu, monitörünüzün uygun şekilde yapılandırıldığı anlamına gelir. Lütfen
yüklemeyi durdurun.
- "Özellikler" düğmesi etkinse. "Özellikler" düğmesini tıklatın. Lütfen aşağıda verilen adımları izleyin.
6. "Sürücü"yü tıklatın ve sonra "Sürücüyü Güncelle..." öğesini tıklatın ve sonra "İleri" düğmesini tıklatın.
7. "İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini göster" öğesini seçin,
sonra "İleri"yi tıklatın ve sonra "Disketi var..." öğesini tıklatın.
8. "Gözat..." düğmesini tıklatın, sonra uygun sürücüyü F:(CD-ROM Sürücüsü) seçin.
9. "Aç" düğmesini tıklatın, sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.
10. Monitör modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
11. "Son" düğmesini tıklatın, sonra "Kapat" düğmesini tıklatın.
"Dijital İmza Bulunamadı" penceresini görebiliyorsanız, "Evet" düğmesini tıklatın.

Windows ME
®

1. Windows Me'yi başlatın
2. "Başlat" düğmesini tıklatın, "Ayarlar" üzerine gidin ve sonra "Denetim Masası" öğesini tıklatın.
3. "Görünüm" Simgesini tıklatın.
4. "Ayarlar" sekmesini seçin ve sonra "Gelişmiş..."i tıklatın.
5. "Monitör" düğmesini seçin, sonra "Değiştir..." düğmesini tıklatın.
6. "Sürücünün konumunu belirtin (Gelişmiş)"i seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
7. "Belirli bir konumdaki tüm sürücülerin bir listesini görüntüleyin, böylece istediğiniz sürücüyü seçebilirsiniz"i
seçin, sonra "İleri"yi tıklatın ve sonra "Disketi Var..."ı tıklatın.
8. "Gözat..." düğmesini tıklatın, uygun sürücüyü F:(CD-ROM Sürücüsü) seçin, sonra "OK" düğmesini tıklatın.
9. "Tamam" düğmesini tıklatın, monitörünüzün modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.
10. "Son" düğmesini, sonra "Kapat" düğmesini tıklatın.
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Sorun Giderme
Sorun ve Soru

Olası Çözümler

Güç LED'i AÇIK Değil

Güç düğmesinin AÇIK olduğundan ve Güç Kablosunun topraklı güç prizine
ve monitöre düzgün bağlandığından emin olun.
Güç kablosu düzgün bağlanmış mı?
Güç kablosu bağlantısını ve güç kaynağını kontrol edin.
Kablo düzgün bağlanmış mı?
(DP kablosuyla bağlı)

Ekranda görüntü yok

Güç açıksa, görülebilen ilk ekranı (oturum açma ekranı) görmek için
bilgisayarı yeniden başlatın.
İlk ekran (oturum açma ekranı) görünürse, uygulanabilir modda (Windows
ME/XP/2000 için güvenli mod) bilgisayarı başlatın ve sonra video kartının
frekansını değiştirin.
(Bkz. Optimum Çözünürlüğü Ayarlama)
İlk ekran (oturum açma ekranı) görünmezse, Hizmet Merkezine veya
satıcınıza başvurun.
Ekranda "Giriş Desteklenmiyor" mesajını görebiliyor musunuz?
Bu mesajı video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün işleyebileceği
maksimum çözünürlüğü ve frekansı açtığında görebilirsiniz.
Monitörün düzgün işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı
ayarlayın.
AOC Monitör Sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun.

Resim Belirsiz ve Hayalet
Gölge Sorunu Var

Kontrast ve Parlaklık Kontrollerini ayarlayın.
Otomatik ayarlamak için basın.
Bir uzatma kablosu veya anahtar kutusu kullanın. Monitörü doğrudan
arkadaki video kartı çıkışı konektörüne takmanızı öneririz.

Görüntü Sıçrıyor, Titriyor Veya
Görüntüde Dalga Deseni
Görünüyor

Elektrik paraziti oluşturabilecek elektrikli cihazları monitörden mümkün
oldukça uzağa yerleştirin.
Monitörünüzün, kullandığınız çözünürlükte ayarlayabileceğiniz maksimum
yenileme hızını kullanın.

Monitör Etkin Kapalı Modunda
Takılı Kaldı"

Birincil renklerden biri eksik
(KIRMIZI, YEŞİL veya MAVİ)
Görüntüde renk hataları var
(beyaz, beyaz görünmüyor)

Bilgisayar Güç Anahtarı AÇIK konumunda olmalıdır.
Bilgisayar Video Kartı yuvasına sıkıca oturmalıdır.
Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru takıldığından emin olun.
Monitörün video kablosunu inceleyin ve pinlerden hiçbirinin eğilmediğinden
emin olun.
CAPS LOCK LED'ini gözlemlerken bilgisayarınızın klavyedeki CAPS LOCK
tuşuna basılarak çalıştığından emin olun. CAPS LOCK tuşuna bastıktan
sonra LED AÇIK veya KAPALI olmalıdır.
Monitörün video kablosunu inceleyin ve pinlerden hiçbirinin hasar
görmediğinden emin olun.
Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru takıldığından emin olun.
RGB rengini ayarlayın veya istenen renk sıcaklığını seçin.
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Teknik Özellikler
Genel Özellikler

Panel

Çözünürlük

Model adı

G2460PG

Sürüş sistemi

TFT Renkli LCD

Görülebilir Resim Boyutu

61,0 cm çapraz

Piksel aralığı

0,27675 mm (Y) × 0,27675 mm (D)

Video

DP Arabirimi

Ayrı Senk.

H/V TTL

Ekran Renkleri

16,7 M Renk

Nokta Saati

325,08MHz

Yatay tarama aralığı

30kHz~160kHz

Yatay Tarama Boyutu
(Maksimum)

531,36 mm

Dikey tarama aralığı

30Hz~150Hz

Dikey Tarama Boyutu
(Maksimum)

298,89 mm

İdeal önayarlanmış çözünürlük

1920 x 1080 (144Hz)

Tak ve Kullan

VESA DDC2B

Giriş Konektörü

DP

Giriş Video Sinyali

DP

Çıkış Konektörü

Yok

Güç Kaynağı

19Vdc, 3,42A

TM

Aktif: 33 W (tipik)
Güç Tüketimi

Fiziksel
Özellikler

Bekleme < 0,5 W (15 dakika hiçbir sinyal gelmezse monitör
bekleme moduna girer)

Off timer (Kapanma
Zamanlayıcısı)

0~24 saat

Hoparlör

Yok

Konektör Türü

DP

Sinyal Kablosu Türü

Çıkarılabilir

Sıcaklık
Çevresel
Nem Oranı

Çalışırken

0° - 40°

Kapalıyken

-25° ila 55° arası

Çalışırken

%10 - %85 (yoğunlaşmayan)

Kapalıyken

%5 - %93 (yoğunlaşmayan)
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Ön Ayarlı Görüntüleme Modları
STANDART

HD

ÇÖZÜNÜRLÜK

YATAY FREKANS (kHZ) DİKEY FREKANS (Hz)

1920×1080@60Hz

67,500

60,000

1920×1080@100Hz

113,300

100

1920×1080@85Hz

96,513

84,884

1920×1080@120Hz

137,260

119,982

1920×1080@144Hz

158,110

144
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20 Pinli Renk Görüntüleme Sinyali Kablosu
Pin No.

Sinyal Adı

Pin No.

Sinyal Adı

1

ML_Şerit 3 (n)

11

GND

2

GND

12

ML_Şerit 0 (p)

3

ML_Şerit 3 (p)

13

YAPILANDIRMA1

4

ML_Şerit 2 (n)

14

YAPILANDIRMA2

5

GND

15

YRD_KANAL(p)

6

ML_Şerit 2 (p)

16

GND

7

ML_Şerit 1 (n)

17

YRD_KANAL(n)

8

GND

18

Çalışırken Takmayı Algılama

9

ML_Şerit 1 (p)

19

DP_PWR'ye dön

10

ML_Şerit 0 (n)

20

DP_PWR
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Tak ve Kullan
Tak ve Kullan DDC2B Özelliği
Bu monitör VESA DDC STANDARDI'na göre VESA DDC2B özellikleriyle donatılmıştır. Monitörün ana bilgisayar
sistemine kimliğini tanımlaması için bilgilendirmesine ve kullanılan DDC düzeyine göre ekran özellikleri hakkında
ek bilgileri iletmesine izin verir.
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Düzenlemeler
FCC Bildirimi
FCC Sınıf B Radyo Frekansı Parazit Beyanı UYARI: (FCC SERTİFİKALI MODELLER İÇİN)
NOT: Bu donanım test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamında Sınıf B dijital aygıtlarla ilgili sınırlara uygun
olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, yerleşim yerine kurulumda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için
tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde
kurulmazsa ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda
parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu donanım radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlere neden
olursa (ki bu donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını
kullanarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
Donanımı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

BİLDİRİM:
Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklikler ve modifikasyonlar kullanıcının bu ekipmanı
çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Emisyon sınırlarına uymak için korumalı arabirim kabloları ve AC güç kablosu (varsa) kullanılmalıdır.
Bu aygıt üzerinde yapılan yetkisiz değişikliklerin neden olduğu radyo veya TV parazitlerinden üretici sorumlu
değildir. Bu gibi parazitleri gidermek kullanıcının sorumluluğudur. Bu gibi parazitleri gidermek kullanıcının
sorumluluğudur.
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WEEE Beyanı
Avrupa Birliği'nde Ev Kullanıcılarının Kullanılmayan Cihazları Atmalarıyla İlgili Bilgi.

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
Bunun yerine, kullanılmayan cihazları, atık elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlamak üzere
tasarlanan toplama noktalarına bırakmanız sizin sorumluluğunuzdur. Kullanılmayan cihazınızı atarken, ayrı bir
şekilde toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamanız, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve
insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmeyecek şekilde geri dönüştürülmesini garantileyecektir. Kullanılmayan
cihazlarınızı geri dönüştürmek için bırakabileceğiniz yerlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz şehirdeki
resmi dairelerle, evsel atık imha servisiyle veya ürünü satın aldığınız yerle görüşün.

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
Bunun yerine, kullanılmayan cihazları, atık elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlamak üzere
tasarlanan toplama noktalarına bırakmanız sizin sorumluluğunuzdur. Kullanılmayan cihazınızı atarken, ayrı bir
şekilde toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamanız, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve
insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmeyecek şekilde geri dönüştürülmesini garantileyecektir.
Atık ekipmanınızı elden çıkarabileceğiniz Hindistan'da yer alan tesisler hakkında bilgi almak için aşağıdaki adresi
ziyaret edebilirsiniz.
www.aocindia.com/ewaste.php.
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Servis
AOC MONİTÖRLER İÇİN AB ÜLKELERİNDE GEÇERLİ
GARANTİ
SINIRLI ÜÇ YILLIK GARANTİ*
AOC International (Europe) BV, Avrupa Birliği ülkelerinde satılan AOC LCD monitörler için, tüketici tarafından ilk
satın alındığı tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle bu üründe malzeme ve işçilik kusurları görülmeyeceğini garanti eder.
Bu süre boyunca, AOC International (Europe) B.V., aşağıda açıklandığı şekilde ücretsiz olarak tercihine göre
kusurlu bir ürünü yeni veya onarılmış parçalar kullanarak onarabilir ya da ücretsiz olarak yeni veya onarılmış bir
ürünler değiştirebilir. Ürünü satın aldığınızı kanıtlayan bir belgeniz yoksa, ürün için geçerli olan garanti süresi ürün
üzerinde belirtilen imalat tarihinden 3 ay sonra başlayacaktır.
Ürün kusurlu görünüyorsa lütfen yerel bayinize başvurun veya garanti koşulları hakkında bilgi almak
için www.aoc-europe.com adresindeki servis ve destek bölümünü inceleyin. Ürünü, nakliyesi ödenmiş olarak ve
satış tarihini gösteren satış belgesiyle birlikte AOC Sertifikalı veya Yetkili Servis Merkezi'ne gönderin; gönderirken
aşağıdakileri mutlaka yerine getirin:
•

LCD Monitörü sağlam bir karton kutu içine düzgünce yerleştirin (AOC, nakliye sırasında monitörünüzü
etkin biçimde koruyan orijinal karton kutusunu kullanmanızı önerir).

•

RMA numarasını adres etiketine yazın

•

RMA numarasını taşıma kartonuna yazın

AOC International (Europe) B.V., hatalı ambalajlama nedeniyle nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan
dolayı sorumluluk kabul etmez. AOC International (Europe) B.V., bu garanti belgesinde belirtilen ülkelerden biri
içinde geri gönderirken nakliye ücretlerini öder. Ürünün uluslararası sınırlardan geçişiyle ilgili maliyetlerden AOC
International (Europe) B.V. sorumlu değildir. Buna Avrupa Birliği içindeki uluslararası sınırlar dahildir. Kurye ürünü
almak için geldiğinde LCD monitör teslim edilmezse, bununla ilgili olarak size bir kurye ücreti yansıtılacaktır.
* Bu sınırlı garanti aşağıdakiler sonucu oluşan kayıp ve hasarları kapsamaz:
•

Hatalı kurulum veya bakım

•

Yanlış kullanım

•

İhmal

•

Olağan ticari veya endüstriyel uygulama dışındaki her türlü neden

•

Yetkili olmayan bir kaynak tarafından ayarlar

•

AOC Sertifikalı veya Yetkili Servis Merkezi dışında herhangi bir kişi tarafından onarım/modifikasyon
yapılması ya da seçenek/parça eklenmesi

•

Nemli ve tozlu ortamlar gibi sorunlu ortamlar

•

Darbe sonucu hasar

•

Aşırı veya yetersiz ısıtma veya klima ya da elektrik arızaları, aşırı akım veya diğer düzensizlikler
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Tüm AOC LCD Monitörler, ISO 9241-307 Sınıf 1 piksel politikası standartlarına uygun üretilmektedir.
BU ÜRÜNÜN PARÇALARI VE İŞÇİLİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ AÇIK VE ZIMNİ GARANTİ (TİCARİ OLARAK
SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL), TÜKETİCİ TARAFINDAN İLK
SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ (3) YIL SÜREYLE SINIRLIDIR. BU SÜREDEN SONRA HİÇBİR
GARANTİ (AÇIK VEYA ZIMNİ) VERİLMEZ. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE
SİZE SUNDUĞU ÇÖZÜMLER YALNIZCA VE MÜNHASIRAN BURADA BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR. AOC
INTERNATIONAL (EUROPE) B.V.'NİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME, KASIT, GARANTİ, KESİN
SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR İDDİADAN KAYNAKLANMIŞ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN, KUSURU VEYA
NEDEN OLDUĞU HASAR NEDENİYLE HAKKINDA TAZMİNAT TALEP EDİLEN ÜNİTENİN FİYATINI AŞAMAZ.
HİÇBİR KOŞULDA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., HERHANGİ BİR KAR KAYBINDAN, TESİSLERİN
VEYA DONANIMIN KULLANILAMAMASINDAN VEYA BAŞKA BİR DOLAYLI, ARIZI VEYA NETİCEDE ORTAYA
ÇIKAN HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI DEVLETLER ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARİÇ
TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN
İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR VERMEKLE BİRLİKTE,
ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ YALNIZCA AVRUPA
BİRLİĞİ'NE ÜYE ÜLKELERDE SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR.
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Brezilya hariç olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri için Garanti
Beyanı:
AOC Renkli Monitörleri için GARANTİ BEYANI
AOC Renkli Monitörler için GARANTİ BEYANI
Envision Peripherals, Inc., tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle, CRT Tüplü ve LCD
Panel ürünlerinde ise bir (1) süreyle işçilik ve malzeme kusurlarıyla karşılaşılmayacağını garanti eder. Bu süre
boyunca, EPI (EPI, Envision Peripherals, Inc. şirketinin kısaltmasıdır), aşağıda açıklandığı şekilde kusurlu bir ürünü
yeni veya onarılmış parçalar kullanarak ücretsiz onarabilir ya da ücretsiz olarak yeni veya onarılmış bir ürünle
değiştirebilir (tercihine bağlı olarak). Değiştirilen parçalar veya ürün EPI'nin mülkiyetine girer.
ABD sınırları içinde bu sınırları garantiden faydalanmak amacıyla size en yakın Yetkili Servis Merkezi'ni öğrenmek
için EPI'yi arayabilirsiniz. Ürünü nakliye ücreti ödenmiş olarak ve satış tarihini gösteren satış belgesiyle birlikte API
Yetkili Servis Merkezi'ne gönderin. Ürünü şahsen getiremiyorsanız:
Orijinal taşıma paketini (veya dengi) kullanarak paketleyin
RMA numarasını adres etiketine yazın
RMA numarasını taşıma kartonuna yazın
Sigortalayın (veya nakliye sırasındaki kayıp/hasar riskini üstlenin)
Tüm nakliye ücretlerini ödeyin
EPI, kendisine gönderilen bir ürünün doğru paketlenmemesi nedeniyle hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.
EPI, bu garanti belgesinde belirtilen ülkelerden biri içinde kendisine gönderilen ürünlere ait nakliye ücretlerini öder.
Ürünün uluslararası sınırlardan geçişiyle ilgili maliyetlerden EPI sorumlu değildir. İşbu garanti beyanlarında yer alan
ülkelerin uluslararası sınırları da buna dâhildir.
ABD veya Kanada'da, Bayinize ya da EPI Müşteri Hizmetlerine, RMA Departmanına (888) 662-9888 no'lu ücretsiz
hattan arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, www.aoc.com/na-warranty adresinden çevrimiçi RMA Numarası
isteyebilirsiniz.
* Bu sınırlı garanti aşağıdakiler sonucu oluşan kayıp ve hasarları kapsamaz:
Nakliye ya da yanlış kurulum veya bakım
Yanlış kullanım
İhmal
Olağan ticari veya endüstriyel uygulama dışındaki her türlü neden
Yetkili olmayan bir kaynak tarafından ayarlar
EPI Yetkili Servis Merkezi dışında herhangi bir kişi/kurum tarafından onarım veya modifikasyon yapılması ya da
seçenek/parça eklenmesi
Uygun olmayan ortam
Aşırı veya yetersiz ısıtma, iklimlendirme, elektrik kesintileri, aşırı akım veya elektrik beslemesiyle ilgili diğer
düzensizlikler
Bu üç yıllık sınırlı garanti, siz veya üçüncü bir tarafça değiştirilen hiçbir ürün yazılımını veya donanımı kapsamaz;
bu gibi değişikliklerle ilgili her türlü sorumluluk ve yükümlülük size aittir.
55

BU ÜRÜNÜN PARÇALARI VE İŞÇİLİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ AÇIK VE ZIMNİ GARANTİ (TİCARİ OLARAK
SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DÂHİL), TÜKETİCİ TARAFINDAN İLK
SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ (3) YIL SÜREYLE, CRT TÜPLÜ VEYA LCD PANEL İÇİN İSE BİR (1)
YIL SÜREYLE SINIRLIDIR. BU SÜREDEN SONRA HİÇBİR GARANTİ (AÇIK VEYA ZIMNİ) VERİLMEZ. AMERİKA
BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ BAZI EYALETLER, ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİNE BELLİ BİR KISITLAMA
GETİRİLMESİNE İZİN VERMEMEKTEDİR; BU NEDENLE, YUKARIDAKİ KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ
OLMAYABİLİR.
EPI'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SİZE SUNDUĞU ÇÖZÜMLER YALNIZCA VE MÜNHASIRAN BURADA
BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR. SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ GARANTİSİ, KESİN SORUMLULUK VEYA
BAŞKA BİR İDDİADAN KAYNAKLANMIŞ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN EPI SORUMLULUĞU, KUSURU VEYA
NEDEN OLDUĞU HASAR NEDENİYLE HAKKINDA TAZMİNAT TALEP EDİLEN ÜNİTENİN FİYATINI AŞAMAZ.
EPI, HİÇBİR KOŞULDA, HERHANGİ BİR KAR KAYBINDAN, TESİSLERİN VEYA DONANIMIN
KULLANILAMAMASINDAN VEYA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYLI, ARIZİ VEYA SONUCA BAĞLI OLARAK
MEYDANA GELEN HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ BAZI
EYALETLER, ARIZİ VEYA SONUCA BAĞLI HASARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA
İZİN VERMEMEKTEDİR. BU NEDENLE, YUKARIDA SINIRLANDIRMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL BAZI YASAL HAKLAR VERSE DE, ÜLKEDEN ÜLKEYE/EYALETTEN
EYALETE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sınırlı garanti sadece Anakara ABD'de, Alaska'da ve Hawaii'de satın alınan
ürünler için geçerlidir.
Amerika Birleşik Devletleri dışında bu sınırlı garanti sadece Kanada'da satın alınan ürünler için geçerlidir.
Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
ABD: http://us.aoc.com/support/warranty
ARJANTİN: http://ar.aoc.com/support/warranty
BOLİVYA: http://bo.aoc.com/support/warranty
ŞİLİ: http://cl.aoc.com/support/warranty
KOLOMBİYA: http://co.aoc.com/warranty
KOSTA RİKA: http://cr.aoc.com/support/warranty
DOMİNİK CUMHURİYETİ: http://do.aoc.com/support/warranty
EKVADOR: http://ec.aoc.com/support/warranty
EL SALVADOR: http://sv.aoc.com/support/warranty
GUATEMALA: http://gt.aoc.com/support/warranty
HONDURAS: http://hn.aoc.com/support/warranty
NİKARAGUA: http://ni.aoc.com/support/warranty
PANAMA: http://pa.aoc.com/support/warranty
PARAGUAY: http://py.aoc.com/support/warranty
PERU: http://pe.aoc.com/support/warranty
URUGUAY: http://pe.aoc.com/warranty
VENEZÜELLA: http://ve.aoc.com/support/warranty
ÜLKENİZ BU LİSTEDE YOKSA: http://latin.aoc.com/warranty
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