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РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ & 
РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ
Благодарим Ви, че избрахте да закупите iiyama LCD дисплей.
Препоръчваме Ви да отделите няколко минути, за да прочетете приложеното Ръководство за 
безопасност преди инсталирането и работата с дисплея за първи път.
По-подробно ръковотство за употреба е достъпно за изтегляне от уебсайта на iiyama;   
http://www.iiyama.com
Моля, дръжте ръководството за употреба на сигурно място за бъдещи справки.
* Ако срещнете някакви трудности на уебсайта на iiyama, моля свържете се със сервизния център 

iiyama за съдействие.

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СПРЕТЕ РАБОТА С МОНИТОРА АКО СТЕ НАЯСНО С НЯКАКВИ ПРОБЛЕМИ
Ако забележите необичайни явления като дим, странни звуци или изпарения, изключете монитора 
и се свържете незабавно с вашия дилър или сервизен център на iiyama. По-нататъчната употреба 
може да бъде опасна и може да предизвика пожар или токов удар.
НИКОГА НЕ ПРЕМАХВАЙТЕ КОРПУСА
Веригите за високо напрежение са вътре в монитора. Премахването на корпуса може да Ви 
изложи на опасност от пожар или токов удар.
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НИКАКВИ ОБЕКТИ В МОНИТОРА
Не поставяйте твърди предмети или течности като вода в монитора. В случай на злополука, 
незабавно изключете монитора и се свържете с вашия дилър или сервизен център на iiyama. 
Използването на монитора с какъвто и да е външен предмет в него може да причини пожар, токов 
удар или повреда.
ИНСТАЛИРАЙТЕ МОНИТОРА НА ПЛОСКА, СТАБИЛНА ПОВЪРХНОСТ
Мониторът може да причини нараняване, ако падне или бъде изпуснат.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОНИТОРА В БЛИЗОСТ ДО ВОДА
Не използвайте там, където вода може да бъде напръскана или разлята върху монитора, тъй като 
това може да причини пожар или токов удар.
РАБОТЕТЕ САМО СЪС СПЕЦИФИЧЕН ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР
Уверете се, че използвате монитора само с посочения захранващ адаптер. Използването на 
неправилно напрежение може да причини неизправност и може да причини пожар или токов удар.
ПАЗЕТЕ КАБЕЛИТЕ
Не дърпайте и не огъвайте захранващия кабел и сигналния кабел. Не поставяйте монитора или други 
тежки предмети върху кабелите. Ако се повредят, кабелите могат да причинят пожар или токов удар.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ВРЕМЕТО
Препоръчително е да не използвате монитора по време на силна гръмотевична буря, тъй като 
продължителните прекъсвания на електрозахранването могат да причинят неизправност. Също така се 
препоръчва да не докосвате щепсела при тези обстоятелства, тъй като това може да причини токов удар.

ВНИМАНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
Не инсталирайте монитора на места, където са възможни внезапни температурни промени или 
във влажни, прашни или опушени зони, тъй като това може да причини пожар, токов удар или 
повреда. Трябва също да избягвате места, където слънцето свети директно върху монитора.
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ МОНИТОРА В ОПАСНО ПОЛОЖЕНИЕ
Мониторът може да се преобърне и да причини нараняване, ако не е подходящо разположен. 
Уверете се също, че не поставяйте тежки предмети върху монитора и че всички кабели са 
прокарани така, че деца да не мога да ги издърпат и да се наранят.
ПОДДЪРЖАЙТЕ ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ
Предвидени са вентилационни отвори, за да се предотврати прегряване на монитора. 
Покриването на процепите може да причини пожар. За да се осигури адекватна циркулация на 
въздуха, поставете монитора на поне 10 см (или 4 инча) от стените.
Когато сваляте стойката с наклон, вентилационните отвори на задната страна на монитора могат 
да бъдат блокирани. Това може да доведе до прегряване на монитора и да причини пожар или 
повреда. Уверете се, че сте осигурили достатъчно вентилация, когато сваляте стойката с наклон. 
Работата с монитора разположен на гърба си, страните си, с главата надолу или върху килим или 
друг мек материал може също да причини повреда.

ЕРГОНОМИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
За да елиминирате умората на очите, не работете с монитора на светъл фон или в тъмна стая. За 
оптимален комфорт на гледане, мониторът трябва да бъде малко под нивото на очите и на 40-60 
см (16-24 инча) далеч от очите. Когато използвате монитора за продължителен период от време, 
се препоръчва десетминутна пауза на всеки час, тъй като гледането на екрана непрекъснато 
може да предизвика напрежение в очите.

ДРУГИ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следните симптоми са нормални за LCD мониторите и не показват проблем.

Когато за първи път включите LCD монитора, картината може да не се побере 
в областта на екрана поради вида на използвания компютър. В този случай 
нагласете позицията на картината в правилната позиция.

Можете да намерите леко неравномерна яркост на екрана в зависимост от 
модела, който използвате.

Поради естеството на LCD екрана, след превключване на изображението, може 
да остане отпечатано на екрана изображение , когато едно и също изображение 
се показва за часове. В този случай екранът може да бъде възстановен бавно, 
като промените изображението или изключите захранването за няколко часа.

СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА LCD МОНИТОРИ

РАЗКАЧЕТЕ КАБЕЛИТЕ, КОГАТО МЕСТИТЕ МОНИТОРА
Когато искате да местите монитора, изключете превключвателя на захранването, отстранете 
захранващия кабел на монитора и се уверете, че сигналният кабел е разкачен. Ако не изключите 
кабелите, това може да причини пожар или токов удар. 
РАЗКАЧЕТЕ МОНИТОРА
Ако мониторът не се използва за дълъг период от време, се препоръчва той да бъде оставен 
изключен от електрозахранването, за да се избегнат инциденти.  
ПРИДЪРЖАЙТЕ ЩЕПСЕЛА, КОГАТО ГО ОТСТРАНЯВАТЕ
За да изключите захранващия кабел или сигналния кабел, винаги го дърпайте за щепсела. Никога 
не дърпайте кабела, тъй като това може да причини пожар или токов удар.
НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЩЕПСЕЛА С МОКРИ РЪЦЕ
Издърпването или поставянето на щепсела с мокри ръце може да причини токов удар.
КОГАТО ИНСТАЛИРАТЕ МОНИТОРА ВЪРХУ КОМПЮТЪРА СИ
Уверете се, че компютърът е достатъчно здрав, за да издържи теглото на монитора, в противен 
случай може да повредите компютъра.
ВНИМАТЕЛНО! ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И ПРЪСТИТЕ СИ
 Внимавайте да не нараните пръстите или ръцете си, когато променяте височината или ъгъла.
 Наранявания могат да възникнат, ако не избягвате контакт на пръстите си с основата на 

дисплеите при регулиране на височината. (Само за модел с регулируема височина.)
ЗАБЕЛЕЖКА ЗА 24/7 УПОТРЕБА
Този продукт не е специално предназначен за 24/7 използване във всички среди.

ЗАБЕЛЕЖКА

CE МАРКИРОВКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Този LCD монитор отговаря на изискванията на Директива на ЕС / ЕС 2014/30 /ЕС „Директива 
за електромагнитната съвместимост“, 2014/35 /ЕС „Директива за ниско напрежение“, 2009/125 /
EC „Директива за ErP“ и 2011/65 /ЕС „Директива RoHS”.
Електромагнитната чувствителност е избрана на ниво, което дава коректна работа в жилищни 
райони, бизнес и леки промишлени помощения и малки предприятия, както отвътре, така 
и извън сградите. Всички места на експлоатация се характеризират със свързването им с 
обществената нисковолтова електрозахранваща система.

Препоръчваме рециклирането на използвания продукт. Моля, свържете се с Вашия 
дилър или сервизен център на iiyama. Информацията за рециклиране се получава 
чрез интернет, като се използва адресът: http://www.iiyama.com
От там можете да отворите уеб страницата за различните страни.

Ако трябва да върнете уреда за сервизно обслужване и оригиналната опаковка е 
изхвърлена, моля свържете се с вашия дилър или сервизен център на iiyama за 
съвет или замяна на опаковката.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

* Класът на приложения захранващ кабел в 120V зона, е 10A / 125V. Ако 
използвате захранване по-високо от това, тогава трябва да се използва 
захранващ кабел с мощност от 10А / 250V. Гаранционни проблеми или повреди, 
причинени от захранващ кабел, който не е доставен от iiyama са невалидни.

 Трябва да се използва одобрен захранващ кабел, по-голям или равен на 
H05VVF, 3G, 0,75mm2. 

 Захранващ кабел*  HDMI кабел  DisplayPort кабел
 USB кабел  Основа на стойката  Винт за фиксиране на стойка (3 бр.)
 Ръководство за безопасност  Ръководство за бърз старт                                  

 

 

Следните аксесоари са включени в пакета ви. Проверете дали те са налични, заедно с монитора. Ако нещо 
липсва или е повредено, моля, свържете се с местния дилър на iiyama или регионалния офис на iiyama.

ПРОВЕРКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПАКЕТА

ВНИМАНИЕ

Мониторът е проектиран така, че да е съвместим както с пейзажен, така и с портретен режим.
За портретно завъртане на изображението на екрана се изисква видео карта.

A A

Портрет

Наличен

Индикатор за мощност

Пейзаж

A

A

Не е наличен

Индикатор за мощност

Когато използвате монтирането на стената, като се има предвид дебелината на планката за 
монтиране, затегнете М4 винта, на който дължината е 7 mm, заедно с шайба, за да затегнете 
монитора. Използването на по-дълъг винт от това може да причини токов удар или повреда, 
защото може да влезе в контакт с електрическите части на монитора.

Моля, проверете дали стената или таванът могат да поддържат теглото на монитора, преди да 
го монтирате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винт

Шаси

Монтажен етап

L

ИНСТАЛАЦИЯ

< МОНТАЖ НА СТЕНА >

< ЗАВЪРТАНЕ НА ДИСПЛЕЯ >

Настройте височината на монитора преди да завъртите панела.
Опитът да се завърти панела принудително, без да се регулира височината на 

стойката, може да причини повреда на панела или на стойката.

Със стойка: 
ЗАБЕЛЕЖКА



 

<Преден> <Заден>

<Отстраняване>
 Поставете парче мек плат върху масата предварително, за да предотвратите надраскване на монитора. Поставете монитора на масата с лицевата страна надолу.
 Отстранете винтовете, за да махнете стойката от монитора.

<Инсталация>
 Поставете парче мек плат върху масата предварително, за да предотвратите надраскване на монитора. Поставете монитора на масата с лицевата страна надолу.
 Хванете монитора и инсталирайте стойката.
 Използвайте предоставения винтовете, за да закрепите основата към монитора.

<Стопера>
Поставете монитора върху равна повърхност. Натиснете стопера в задната част на стойката, докато натискате монитора 
отгоре. Бъдете внимателни, тъй като мониторът разполага с пружина в стойката и тя може да се вдигне рязко.

Винтове за закрепване на стойката

Основа на стойката

* DVI-D кабелът не се доставя с монитора. Ако използвате DVI-D кабел с ниско качество, това 
може да доведе до електромагнитни смущения. Моля, свържете се с официалният сервиз на 
iiyama във вашата страна, ако желаете да свържете монитора си чрез DVI входа.

Стопера
Захранващ кабел
(Аксесоар)

Audio кабел (Които е включен)

Компютър
DVI-D кабел (Които е включен)*

HDMI кабел (Аксесоар)

AV оборудване

USB кабел (Аксесоар)

Мишка Клавиатура

Displayport кабел (Аксесоар)

МОНТАЖ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА  Поставете монитора на стабилна повърхност. Мониторът може да причини нараняване, ако падне или бъде изпуснат.
 Не удряйте монитора. Това може да причини повреда.
 Разкачете монитора от кабелите, преди да го извадите или инсталирате, за да избегнете токов удар или повреда.

ВНИМАНИЕ

КОНТРОЛИ И КОНЕКТОРИ

  Индикатор за мощност
Син цвят: Нормална работа
Оранжев цвят: Управление на захранването 

  Превключвател на захранването (  ) 

  Бутон "Меню / Избор" (ENTER) 

  Бутон "Нагоре / Сила на звука" (  /  ) 
  Бутон "Надолу / ECO режим" (  /  ) 
  Бутон "Изход" (EXIT)   

  Бутон "Избор на вход" (INPUT)

  Високоговорители 

  USB Downstream конектор ( )

  USB Upsteam конектор ( )

  Ключ за Security Lock
Можете да използвате заключващ елемент и 
кабел, за да предотвратите премахването на 
монитора без ваше разрешение.

  DisplayPort конектор (DP)

  HDMI конектор (HDMI)

  DVI-D конектор (DVI-D)

  Дупка за кабели

  Конектор за слушалки (LINE OUT)

  Аудио конектор (LINE IN)

  Захранващ конектор ( : променлив ток) ( )  

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА

<Заден>

СВЪРЗВАНЕ НА МОНИТОРА
 Уверете се, че компютърът и мониторът са изключени.
 Свържете компютъра към монитора със сигналния кабел.
 Свържете монитора към аудио оборудването чрез аудио кабела за компютър, когато 
използвате аудио функциите.

 Първо свържете захранващия кабел към монитора, а след това към електрозахранването.
 Включете монитора и компютъра.

[Пример за връзка]

 Сигналните кабели, използвани за свързване на компютъра и монитора, могат да варират в зависимост 
от вида на използвания компютър. Неправилното свързване може да причини сериозни щети както на 
монитора, така и на компютъра. Кабелът, доставен с монитора, е за стандартен конектор. Ако се изисква 
специален кабел, моля свържете се с местния дилър на iiyama или регионалния офис на iiyama.

 За връзка с Macintosh компютри се свържете с местния дилър на iiyama или регионалния iiyama 
офис за подходящ адаптер.

 Уверете се, че сте затегнали винтовете на края на всеки сигнален кабел с пръст.
 Съединителното оборудване от клас I тип А трябва да бъде свързано със защитно заземяване.
 Контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да е лесно достъпен.
 Прекалено високото звуково налягане от слушалки може да причини увреждане / загуба на слуха.

ЗАБЕЛЕЖКА

РАБОТА С МОНИТОРА 
За подробности относно работната процедура, вижте Ръководството на потребителя на уебсайта 
на IIYAMA.

Ако не се появява картина, моля проверете стъпките по-долу за възможно решение. За 
подробности относно процедурата за отстраняване на неизправности, вижте ръководството за 
потребителя на уебсайта на IIYAMA.

Проверете
 Захранващият кабел е поставен здраво в гнездото.
 Превключвателят на захранването е включен.
 AC контактът работи. Моля, проверете с друго оборудване (фазомер)
 Ако празният скрийнсейвър е в активен режим, докоснете клавиатурата или мишката.
 Увеличете контраста и / или яркостта.
 Компютърът е включен.
 Сигналният кабел е правилно свързан.
 Ако мониторът е в режим на управление на захранването, докоснете клавиатурата или мишката.
 Нивото на видео изхода на компютъра е в рамките на спецификацията на монитора.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ


