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مالحظات ایمنى

احتیاط

خطرات برق گرفتگى و  تخلیه انرژى الکتریکى

. احتیاط : در هیچ شرایطى قاب پشتى دستگاه را جدا نکنید. دراین دستگاه خطاهایى که توسط کاربر قابل تعمیر باشد وجود ندارد

 این عالمت بیانگر وجود ولتاژ باال است. در صورتى
 که هر گونه تماسى با نقاطى که ولتاژ باالیى دارند
داشته باشید، دچار برق گرفتى شدید خواهید شد

 این عالمت نشانگر وجود ولتاژ متناوب در مدار
است

 این نماد نشان مى دهد که این محصول داراى
 متون مهمى در مورد بهره بردارى و

.نگهدارى است
 این عالمت نمایانگر وجود ولتاژ ثابت در مدار

است

 محصول کالس دو: این نماد نشان مى دهد که
 اتصال ایمنى به زمین  (اتصال زمین) مورد نیاز

 نیست. اگر این نماد روى محصولى وجود ندارد،
 محصول باید یک اتصال مطمئن به زمین  داشته

.باشد

 احتیاط: براى استفاده از دستورالعمل ها از
 دفترچه راهنما استفاده کنید: این نماد به کاربر

 دستور مى دهد که براى اطالعات بیشتر
 مربوط به ایمنى به دفترچه راهنماى کاربر

.مراجعه کند

ایمنى و الکتریکى
Warning

متفرقه استفاده نکنید از آداپتور برق غیر استاندارد و 
پریز برق خوددارى کنید از اتصال همزمان چند دستگاه به یک 

اتصال زمین استفاده کنید از پریزهاى برق مجهز به 
نمودن فشار به سیم آداپتور خوددارى کنید از کشیدن بیش از حد و وارد 

از قرار دادن اجسام سنگین بر روى آداپتور و سیم برق خوددارى کنید
از قرار دادن اداپتور و سیم برق در مجاورت دستگاه هاى حرارتى خود دارى کنید با 
استفاده از پارچه خشک گرد و غبار موجود بر روى آداپتور برق را مرتبًا تمیز نمایید

Caution

نکنید در هنگام استفاده از دستگاه به هیچ عنوان اتصال برق را قطع 

از سیم برق و آداپتور استانداردسامسونگ استفاده کنید حتما 

در هنگامى که جریان برق نوسان دارد مانیتور را از برق جدا نموده و تا ثابت شدن 

وضعیت برق منتظر بمانید در هنگام جدا سازى دوشاخه، پریز برق را با دست نگه 

دارید

نکات مهم از استفاده از محصول

DC

AC
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نظافت
اگر از یک مرطوب کننده محیط در نزدیکى دستگاه استفاده مى کنید، مدل هاى براق مى توانند لکه هاى سفید روى سطح ایجاد کنند

اگر مى خواهید داخل محصول را تمیز کنید (سرویس) با نزدیکترین مرکز خدمات مشتریان سامسونگ تماس بگیرید 
-صفحه محصول را با دست یا اشیاء دیگر فشار ندهید. خطر آسیب دیدن صفحه نمایش وجود دارد

هنگام تمیز کردن مراقب باشید زیرا صفحه و نماى بیرونی هاى به راحتى خراشیده مى شوند
هنگام تمیز کردن مراحل زیر را انجام دهید
-محصول و رایانه شخصى را خاموش کنید 

-سیم برق را از محصول جدا کنید 

 از پارچه براى تمیز کردن قسمت بیرونى محصول و سپس خیس کنید، آن را به خوبى بال بزنید یک پارچه نرم را در آب

استفاده کنید

 - از مواد پاك کننده حاوى الکل، حالل یا اسیدى روى محصول استفاده نکنید 

- از اسپرى مستقیم آب یا مواد شوینده روى محصول خوددارى کنید 

 پس از اتمام نظافت ، کلیه کابل ها را متصل نمایید

مستقر شدن صحیح در مقابل محصول

از محصول در وضعیت صحیح به شرح زیر استفاده کنید

صاف کنید پشت خود را 
.فاصله 45 تا50  سانتى مترى بین چشم خود و صفحه نمایش بگذارید و کمى به 
سمت پایین به صفحه نگاه کنید چشمان خود را مستقیمًا در مقابل صفحه نمایش 

قرار دهید
نور روى صفحه نمایش منعکس نشود زاویه را طورى تنظیم کنید که 

و با پشت دست ها همسطح نگه دارید ساعدها را عمود بر بازوها 
یک زاویه راست نگه دارید آرنج خود را تقریبًا در 

 ارتفاع صندلى را طورى تنظیم کنید که بتوانید زانوهایتان را 90 درجه یا بیشتر خم 
کنید

کامپیوتر و مانیتور را خاموش کنید 1

کابل هاى برق را جدا کنید 2

4

3

پس از اتصال کابل ها، مجددا سیستم را روشن کنید 5
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آماده سازى

نصب محصول

بررسى وجود فضاى کافى در اطراف محصول

 هنگام قرار دادن محصول از وجود فضاى کافى براى تهویه اطمینان حاصل کنید. افزایش دماى 
داخلى ممکن است باعث آتش سوزى  و آسیب به محصول شود. همانطور که در اشکال روبرو 

نشان داده شده است، هنگام نصب محصول، فضاى کافى را در اطراف محصول حفظ کنید

احتیاط

در هنگام حمل این وسیله از پرت شدن و انداختن آن خوددارى نمایید

هنگام نصب محصول روى کابینت یا قفسه، مطمئن شوید که لبه پایینى جلوى محصول بیرون زده نباشد

محصول ممکن است سقوط کند و آسیب ببیند و/یا باعث آسیب - 

-محصول را فقط روى کابینت ها یا قفسه هایى با اندازه مناسب نصب کنید 

پایین باشد قبل از مونتاژ محصول، محصول را روى یک سطح صاف و ثابت قرار دهید تا صفحه نمایش به سمت 

است به آن آسیب برساند این محصول منحنى است. اعمال فشار بر روى محصول هنگام روى سطح صاف ممکن 

نصب محصول در مکانى غیرمعمول )مکانى که در معرض گرد و غبار زیاد، مواد شیمیایى، دماهاى شدید یا وجود رطوبت  قابل 

توجهى است، یا مکانى که محصول به طور مداوم براى مدت زمان طوالنى کار مى کند( ممکن است به طور جدى بر آن تأثیر 

بگذارد. اگر مى خواهید محصول را در چنین مکانى نصب کنید، حتما با مرکز خدمات مشتریان سامسونگ مشورت کنید

نکات مهم در هنگام نصب

C22F390FH* / C22F392FH* / 
C24F390FH* / C24F392FH* / 
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*

C24F396FH* / C27F396FH* / 
C27F397FH* 

راهنماى عملکرد کلیدها

فشردنپایین

چپ

Return

باال

راست

C32F391FW*

چراغ پاور

C27F398FW* / C32F395FW* / 
C32F397FW*

چراغ پاور
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توضیحات

کلید کنترل کلید چند جهته به منظور کنترل  تنظیمات

چراغ پاور
منوى دستگاه

- 

این چراغ نمایانگر وضعیت روشن/خاموش بودن دستگاه است مى توانید از طریق منو ى دستگاه 
)        → System → Power LED On( این چراغ را روشن یا خاموش کنید

راهنماى عملکرد کلید ها

جهت استفاده از تنظیمات دستگاه کلید چند جهته را فشار دهید  در صورتى که دستگاه منوى تنظیمات را 

نمایش نمى دهد عملکرد کلید ها به صورت زیر

خواهد بود بال ا: تنظیم روشنایى و کنتراست تصویر

پایین : تنظیم صدا چپ یا راست : تنظیم ورودى تصویر 

فشردن کلید : انتخاب منوى نمایش داده شده

Source  تعویض ورودی تصویر . در صورتی کھ ویودی تعویض شود پیامی در گوشھ سمت چپ و باالی تصویر نمایش داده می 
شود

Menu نمایش منوی تنظیمات بر روی صفحھ

PIP/PBP  PIP/PBP 

Power Off خاموش کردن دستگاه

Return خروج از منوی تنظیمات

فعال/ غیر فعال سازی تنظیمات

Return

راهنماى تنظیمات
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ضلع پشت دستگاه

پورت توضیحات

جهت استفاده از این پورت کابل رابط را به دستگاه ورودى متصل کنید

 جهت اتصال به کامپیورت از طریق کابل

پورت توضیحات

جهت اتصال کابل صدا مانند کابل هدفون

جهت اتصال آداپتور برق

C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / 
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*  

C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* C32F391FW*C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*

HDMI

D-SUBجهت اتصال به کامپیوتراز طریق پورت

DP IN
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تنظیم زاویه صفحه نمایش

notice to improve quality.

C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / 
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW* 

C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / 
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*

-2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°) -2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°)

مشابه شکل باال مى توانید زاویه مانیتور را تنظیم نمایید
 جهت تنظیم زاویه مى توانید قسمت پایین مانیتور را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر زاویه صفحه را تغییر دهید
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مشخصات

نام مدل C22F390FH* / C22F392FH* C24F390FH* / C24F392FH* / 
C24F394FH* / C24F396FH* / 
C24F399FH*

C27F390FH* / C27F391FH* / 
C27F396FH* / C27F397FH* / 
C27F398FW*

C32F391FW* / C32F395FW* / 
C32F397FW*

اندازه 22 Class (21.5 Inches / 54.6 cm) 24 Class (23.5 Inches / 59.8 cm) 27 Class (27.0 Inches / 68.5 cm) 32 Class (31.5 Inches / 80.1 cm)

محدوده نمایش
476.64 mm (H) x 268.11 mm (V)

18.8 Inches (H) x 10.6 Inches (V)

521.40 mm (H) x 293.28 mm (V)

20.5 Inches (H) x 11.5 Inches (V)

596.736 mm (H) x 335.664 mm (V)

23.5 Inches (H) x 13.2 Inches (V)

698.40 mm (H) x 392.85 mm (V)

27.50 Inches (H) x 15.47 Inches (V)

مشخصات پیکسل
0.24825 mm (H) x 0.24825 mm (V)

0.009774 Inches (H) x 0.009774 Inches (V)

0.27156 mm (H) x 0.27156 mm (V)

0.010691 Inches (H) x 0.010691 Inches (V)

0.3114 mm (H) x 0.3114 mm (V)

0.01226 Inches (H) x 0.01226 Inches (V)

0.36375 mm (H) x 0.36375 mm (V)

0.014321 Inches (H) x 0.014321 Inches (V)

 حداکصر فرکانس
148.5 MHz (Analog, HDMI)

148.5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Applicable only to models C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*

منبع برق AC100-240V~ 50/60Hz
Based on the AC voltage of the adapter. For the DC voltage of the product, refer to the product label.

اینترفیس ها D-SUB, HDMI

HDMI, DisplayPort (Applicable only to models C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)

شرایط نگهدارى Operating

Temperature: 50 F – 104 F (10 C – 40 C) / Humidity: 10 % – 80 %, non-condensing

Storage

Temperature: -4 F – 113 F (-20 C – 45 C) / Humidity: 5 % – 95 %, non-condensing
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