
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

POPIS PRODUKTU

3. Připevněte monitor podle pokynů na nástěnném držáku.
Poznámka: Během montáže netlačte na LCD obrazovku, aby 
nedošlo k jejímu poškození.

Poznámka: Řádně nainstalujte nástěnný držák a bezpečně 
zajistěte monitor, abyste snížili riziko pádu a zabránili 
zranění nebo poškození. Na nástěnný držák nic nepokládejte 
ani nezavěšujte.

Popis monitoru

Stojan
Základna

Kontrolka

Funkční tlačítko

Obsah balení

Monitor ×1 Základna ×1 Stojan ×1 Uživatelská 
příručka ×1

Napájecí 
kabel ×1

DisplayPort 
kabel x 1

Palcový 
šroub ×1

Šestihranné 
čepy ×4

Šrouby pro montáž  
na stěnu ×4

INSTALACE
Instalace základny

Nevyvíjejte tlak.

Během montáže nevyjímejte monitor z balicí pěny.

1. Vyjměte díl obalený pěnou 
z krabice a položte jej na rovný 
a stabilní povrch. Nevyjímejte 
monitor z balicí pěny.

2. Připevněte stojan k základně 
pomocí přiloženého palcového 
šroubu. 

Uvolňovací tlačítko

3. Odstraňte horní vrstvu pěny 
a plastový sáček a odkryjte 
montážní bod na zadní straně 
monitoru.

4. Připevněte stojan* tak, 
že jej zatlačíte do otvoru na 
zadní straně monitoru, dokud 
nezacvakne na své místo. 

* Chcete-li stojan vyjmout, 
stiskněte uvolňovací tlačítko.

Nikdy netlačte 
na LCD obrazovku!

5. Oběma rukama opatrně vyjměte sestavený monitor a umístěte 
jej na rovný a stabilní povrch.
Poznámka: Dbejte na to, abyste při umisťování monitoru nevyvíjeli 
tlak na LCD obrazovku a nepoškodili ji.

Vedení kabelu

Kryt

1. Odstraňte kryt vedení kabelu na monitoru a kryt stojanu.

2. Napájecí kabel a signální kabel protáhněte otvorem ve stojanu 
a připojte je k monitoru. Jakmile jsou všechny kabely na svém 
místě, nasaďte oba kryty.
Poznámka: Typový štítek tohoto monitoru se nachází v blízkosti 
portu AC IN, najdete jej po odstranění krytu pro vedení kabelů.

Kryt stojanu

INSTALACE NA STĚNU

Uvolňovací tlačítko

1. Stiskněte uvolňovací 
tlačítko a odstraňte 
stojan monitoru.

2. Čtyři šestihranné čepy připevněte 
do vyznačených poloh k zadní straně 
monitoru a poté k nim připevněte 
nástěnný držák (prodává se 
samostatně) (montážní otvory jsou 
od sebe vzdáleny 100 × 100 mm).

Nástěnný držák 
(prodává se samostatně)

Stěna Stěna

Nástěnný držák ramena pro monitor 
(prodává se samostatně)

POKYNY
1. Zapojení DisplayPort kabelu (pouze při použití DisplayPort)
a. Ujistěte se, že jsou monitor i počítač vypnuty.
b. Připojte jeden konec DisplayPort kabelu k výstupnímu portu 

DisplayPort počítače a druhý konec k jednomu ze vstupních portů 
DisplayPort monitoru.

2. Zapojení HDMI kabelu (prodává se samostatně) (pouze při použití 
HDMI)

a. Ujistěte se, že jsou monitor i počítač vypnuty.
b. Připojte jeden konec HDMI kabelu k výstupnímu portu HDMI 

počítače a druhý konec k jednomu ze vstupních portů HDMI 
monitoru.

3. Připojte sluchátkovou sadu nebo jakékoli 3,5mm kompatibilní 
externí audio zařízení ke zvukovému výstupnímu portu monitoru.

4. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do elektrické zásuvky.
Poznámka: Pokud je DisplayPort kabel poškozený, je nutné jej 
nahradit originálním napájecím kabelem nebo DisplayPort kabelem 
zakoupeným u výrobce nebo v oddělení poprodejního servisu.

Poznámka: Port zvukového výstupu lze použít pouze pro 
zvukový výstup.
Poznámka: Tato zástrčka vyžaduje uzemněnou elektrickou 
zásuvku. DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, max. obnovovací 
frekvence 144 Hz. HDMI (2.0): 3440 × 1440, max. obnovovací 
frekvence 100 Hz.

DisplayPort kabel

Poznámka: 
Tato zástrčka 
vyžaduje 
uzemněnou 
elektrickou 
zásuvku. 
HDMI kabel 
(prodává se 
samostatně)

AC napájecí 
kabel

HDMI kabel
(prodává se samostatně)

HDMI 1
HDMI (2.0)

HDMI 2
HDMI (2.0)

DP 1
(DP 1,4)

DP 2
(DP 1,4)

AUDIO AC IN

POPIS TLAČÍTKA

Funkce tlačítka
1 Menu/Zvolit
2 Nahoru
3 Dolů
4 Exit/Zpět
5 Zapnout/Vypnout

Stav kontrolky
Ztlumený Vypnutý
Osvětlený Zapnutý
Bliká V režimu spánku

Tlačítko 
zapnutí/
vypnutí

1
2
3
4
5

Mi Monitor Spuštěn standardní režim
Jas/Kontrast Jas
Obrázek Dynamický jas
Nastavení 
kvality obrazu Úroveň černé

Režim Smart Kontrast
Nastavení 
okna

Dynamický poměr 
kontrastu (DCR)

Nastavení

POPIS MENU

POPIS MENU

Hlavní 
nabídka Podnabídka Popis Nastavitelný rozsahu Výchozí

Jas/ 
Kontrast

Jas Upravit jas 
monitoru 0–100 80

Dynamický jas
Upravit 
dynamický jas 
monitoru

Zapnout/Vypnout Vypnout

Úroveň černé Upravit úroveň 
černé monitoru 0–100 50

Kontrast Upravit kontrast 
monitoru 0–100 75

Dynamický 
poměr kontrastu 
(DCR)

Upravit 
dynamický 
poměr kontrastu 
monitoru (DCR)

Zapnout/Vypnout Vypnout

Obraz

Teplota barvy Upravit teplotu 
barvy monitoru

Standardní/Teplý/
Chladný/Vlastní Standard

Odstín Upravit odstín 
monitoru 0–100 50

Sytost Upravit sytost 
monitoru 0–100 50

Gama Upravit gama 
monitoru 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 2,2

Poměr stran Upravit poměr 
stran monitoru

Celá 
obrazovka/16:9/1:1/
Automaticky

Celá 
obrazovka

Nastavení
PQ

Ostrost Upravit ostrost 
monitoru 0–100 50

Doba odezvy
Upravit 
dobu odezvy 
monitoru

Vysoký/Střední/Nízký/
Vypnuto Vypnout

Redukce šumu Upravit redukci 
šumu monitoru

Vysoký/Střední/Nízký/
Vypnuto Vypnout

Doba odezvy 
pohybu

Snižuje pohybové 
rozostření 
při vysokých 
obnovovacích 
frekvencích

Zapnout/Vypnout Vypnout

Hlavní 
nabídka Podnabídka Popis Nastavitelný rozsahu Výchozí

Režim 
Smart

Standardní 
režim

Nastavit 
Standardní 
režim

Naráz je možné zvolit 
pouze jeden režim. Standard

Eco režim Nastavit Eco 
režim

Herní režim Nastavit Herní 
režim

Režim Film Nastavit režim 
Film

Slabé modré 
světlo

Nastavit režim 
slabého modrého 
světla

Režim Světlo Nastavit režim 
světla

RTS Nastavit režim 
RTS

Nastavení 
oken

Jedno okno Zobrazit pouze 
hlavní okno Zvolit vstupní zdroj

Jedno
okno

Obraz vedle 
obrazu (PBP)

Zobrazit dva 
video vstupy 
vedle sebe

Vstupní zdroj okna 1
Vstupní zdroj okna 2

Obraz v obraze 
(PIP)

Zobrazí hlavní 
okno a podokno

Vstupní zdroj okna 1
Vstupní zdroj okna 2
Pozice okna 2
Velikost okna 2

Nastavení

Jazyk Zvolit jazyk 
nabídky

English/Español/
Français/Italiano/
Deutsch/Polski/
Rusky

English

Audio vstup Zvolit zdroj audio 
vstupu

HDMI 1/HDMI 2/ DP 
1/DP 2 /

Hlasitost Upravit hlasitost 
monitoru 0–100 50

FreeSync / Zapnout/Vypnout Vypnout

Informace

Sledovat 
informace, 
jako je aktuální 
rozlišení/vstupní 
zdroj

/ /

Obnovení 
továrního 
nastavení

/ / /

ZDRAVÍ OČÍ
Chcete-li se vyvarovat bolesti očí, krku, paží, loktů a ramen 
způsobené dlouhodobým používáním počítače, postupujte podle 
níže uvedených doporučení:
• Monitor umístěte ve vzdálenosti přibližně 50–70 cm od očí.
• Mrkejte častěji, abyste zmírnili únavu očí při pohledu na 

monitor.
• Po dvou hodinách používání monitoru dopřejte očím 

20minutovou pauzu.
• Odvraťte zrak od monitoru a po dobu alespoň 20 sekund se 

zadívejte na vzdálenější objekt.
• Protáhněte tělo a uvolněte tak napětí krku, paží, zad a ramen.

POPIS SLABÉHO MODRÉHO SVĚTLA
V posledních letech je stále více pozornosti věnováno poškození 
očí způsobené modrým světlem. Obecně je vlnová délka 
modrého světla 400 – 480 nm a vlnová délka škodlivého modrého 
světla je 415 – 455 nm. Tento monitor je vybaven funkcí, která 
pomáhá snížit vystavení emisím modrého světla. Režim Slabého 
modrého světla lze nastavit v nabídce Nastavení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Nepoužívejte monitor ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, 

kuchyně, sklepy nebo v blízkosti plaveckých bazénů.
• Ujistěte se, že monitor stojí na stabilním povrchu. Pokud 

monitor spadne nebo je převržen, může dojít k jeho poškození 
nebo zranění osob.

• Monitor uchovávejte a používejte na chladném, suchém 
a větraném místě. Uchovávejte monitor mimo dosah radiace 
a zdrojů tepla.

• Nezakrývejte ani neblokujte ventilační otvory na zadní straně 
monitoru. Nepokládejte monitor na postel, pohovku, přikrývku 
apod.

• Rozsah provozního napětí monitoru je uveden na štítku na zadní 
straně monitoru. Pokud si nejste jisti, jaké je napětí vašeho 
zdroje napájení, kontaktujte distributora monitoru nebo místní 
energetickou společnost.

• Pokud monitor neplánujete delší dobu používat, odpojte 
jej z elektrické zásuvky, čímž zabráníte možnému poškození 
v důsledku přepětí nebo úderu blesku.

• Nepřetěžujte elektrické zásuvky, mohlo by dojít k požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.

• Do monitoru nevkládejte žádné cizí předměty, v opačném 
případě může dojít ke zkratu a následnému požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem.

• Nepokoušejte se monitor sami rozebírat ani opravovat, 
aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Pokud monitor 
nefunguje správně, požádejte o pomoc naše oddělení 
poprodejního servisu.

• Napájecí kabel nadměrně nenatahujte, neotáčejte ani jej 
neohýbejte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace 
napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí 
a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, 
v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ 
zařízení XMMNTWQ34 je v souladu se směrnicemi EU. Úplné 
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že zariadenie typu XMMNTWQ34 je v súlade so smernicami EÚ. 
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode 
je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda

Problém Možné příčiny Řešení

Přístroj nelze zapnout Přístroj není 
napájen

Ujistěte se, že je napájecí 
adaptér správně zapojen.
Stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí a zapněte monitor.

Tmavý obraz Jas/kontrast není 
řádně nastaven Upravte jas a kontrast.

Roztřesený nebo zvlněný 
obraz Rušení

Monitor udržujte mimo dosah 
elektronických zařízení, která 
mohou způsobit elektrické rušení.

Bliká kontrolka a na obrazovce 
není žádný obraz

Žádný signál, vstup 
do režimu spánku.

Zapněte počítač. Ujistěte se, že 
grafická karta funguje správně. 
Ujistěte se, že DisplayPort kabel 
je správně připojen.

Monitor ukazuje: Mimo dosah Nesprávné rozlišení Použijte doporučené rozlišení.

SPECIFIKACE
Název: Mi Curved Gaming Monitor 34“
Model: XMMNTWQ34
Velikost obrazovky: 34“
Velikost viditelného obrazu (diagonální): 86,36 cm
Rozteč bodů: 0,07725 (H) × 0,23175 (V)
Jas: 300 cd/m² (TYP)
Kontrast: 3000:1 (TYP)
Barevný gamut: 16,7 M
Poměr stran: 21:9
Doba odezvy: 4 ms (GTG)
Maximální rozlišení: 3440 × 1440
Doporučené rozlišení: 3440 × 1440
Rozměry výrobku: 810,39 (d) × 242,53 (š) × 520,61 (v) mm
Jmenovitý výkon: 54 W (TYP) , 80 W max.
Jmenovité napětí: 100 - 240 V ~ 
Čistá hmotnost: 8 kg
Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Provozní vlhkost: 10 – 90 % (relativní vlhkost)
Atmosférický tlak: 86 - 106 kPa
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SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

POPIS PRODUKTU

3. Monitor pripevnite podľa pokynov na nástennom držiaku.
Poznámka: Pri montáži netlačte na LCD obrazovku, aby sa 
nepoškodila.

Poznámka: Riadne nainštalujte nástenný držiak a bezpečne 
zaistite monitor, aby sa znížilo riziko pádu a zabránilo 
zraneniu alebo poškodeniu. Na nástenný držiak nič 
nepokladajte ani nevešajte.

Popis 
monitora

Stojan
Základňa

Kontrolka

Funkčné tlačidlo

Obsah balenia

Monitor ×1 Základňa ×1 Stojan ×1 Užívateľská 
príručka ×1

Napájací 
kábel ×1

DisplayPort 
kábel x 1

Palcová 
skrutk ×1

Šesťhranné čapy ×4

Skrutky pre montáž 
na stenu ×4

INŠTALÁCIA
Inštalácia základne

Nevyvíjajte tlak.

Počas montáže nevyberajte monitor z baliacej peny.

1. Diel obalený penou vyberte 
zo škatule a položte ho na rovný 
a stabilný povrch. Nevyberajte 
monitor z baliacej peny.

2. Stojan pripevnite k základni 
pomocou priloženej palcovej 
skrutky. 

Uvoľňovacie tlačidlo

3. Odstráňte hornú vrstvu peny 
a plastové vrecúško a odkryte 
montážny bod na zadnej strane 
monitora.

4. Stojan* pripevnite tak, 
že ho zatlačíte do otvoru na 
zadnej strane monitora, dokým 
nezacvakne na svoje miesto. 

* Ak chcete stojan vybrať, stlačte 
uvoľňovacie tlačidlo.

Nikdy netlačte 
na LCD obrazovku!

5. Oboma rukami opatrne vyberte zostavený monitor a položte 
ho na rovný a stabilný povrch.
Poznámka: Dbajte, aby ste pri umiestňovaní monitora nevyvíjali 
tlak na LCD obrazovku a nepoškodili ju.

Vedenie kábla

Kryt

1. Odstráňte kryt vedenia kábla na monitore a kryt stojana.

2. Napájací kábel a signálny kábel prevlečte cez otvor v stojane 
a pripojte ho k monitoru. Keď sú všetky káble na svojom mieste, 
nasaďte oba kryty.
Poznámka: Typový štítok tohto monitora sa nachádza v blízkosti 
portu AC IN, nájdete ho po odstránení krytu na vedenie káblov.

Kryt stojana

INŠTALÁCIA NA STENU

Uvoľňovacie tlačidlo

1. Stlačte uvoľňovacie 
tlačidlo a odstráňte 
stojan monitora.

2. Štyri šesťhranné čapy pripevnite 
do vyznačených polôh k zadnej 
strane monitora a potom k nim 
pripevnite nástenný držiak (predáva 
sa samostatne) (montážne otvory sú 
od seba vzdialené 100 × 100 mm).

Nástenný držiak 
(predáva sa samostatne)

Stena Stsna

Nástenný držiak ramena pre monitor 
(predáva sa samostatne)

POKYNY
1. Zapojenie DisplayPort kábla (iba pri použití DisplayPort)
a. Ubezpečte sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
b. Jeden koniec DisplayPort kábla pripojte k výstupnému portu 

DisplayPort počítača a druhý koniec k jednému zo vstupných portov 
DisplayPort monitora.

2. Zapojenie HDMI kábla (predáva sa samostatne) (iba pri použití 
HDMI)

a. Ubezpečte sa, že monitor aj počítač sú vypnuté.
b. Jeden koniec HDMI kábla pripojte k výstupnému portu HDMI 

počítača a druhý koniec k jednému zo vstupných portov HDMI 
monitora.

3. Pripojte slúchadlovú sadu alebo iné 3,5 mm kompatibilné externé 
audio zariadenie k zvukovému výstupnému portu monitora.

4. Napájacie káble počítača a monitora zapojte do elektrickej zásuvky.
Poznámka: Ak je DisplayPort kabel poškodený, treba ho nahradiť 
originálnym napájacím káblom alebo DisplayPort káblom kúpeným 
u výrobcu alebo v oddelení popredajného servisu.

Poznámka: Port zvukového výstupu možno použiť iba pre 
zvukový výstup.
Poznámka: Táto zástrčka vyžaduje uzemnenú elektrickú 
zásuvku. DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, max. obnovovacia 
frekvencia 144 Hz. HDMI (2.0): 3440 × 1440, max. 
obnovovacia frekvencia 100 Hz.

DisplayPort kábel

Poznámka: 
Táto zástrčka 
vyžaduje 
uzemnenú 
elektrickú 
zásuvku. 
HDMI kábel 
(predáva sa 
samostatne)

AC napájací 
kabel

HDMI kabel
(predáva sa samostatne)

HDMI 1
HDMI (2.0)

HDMI 2
HDMI (2.0)

DP 1
(DP 1,4)

DP 2
(DP 1,4)

AUDIO AC IN

POPIS TLAČIDLA

Funkcia tlačidla
1 Menu/Zvoliť
2 Nahor
3 Nadol
4 Exit/Späť
5 Zapnúť/Vypnúť

Stav kontrolky
Stlmený Vypnutý
Osvetlený Zapnutý
Bliká V režime spánku

Tlačidlo 
zapnutia/
vypnutia

1
2
3
4
5

Mi Monitor Spustený štandardný režim
Jas/Kontrast Jas
Obrázok Dynamický jas
Nastavenie 
kvality obrazu Úroveň čiernej

Režim Smart Kontrast
Nastavenie 
okna

Dynamický pomer 
kontrastu (DCR)

Nastavenie

POPIS MENU

ZDRAVIE OČÍ
Ak sa chcete vyvarovať bolesti očí, krku, rúk, lakťov a pliec 
spôsobených dlhodobým používaním počítača, postupujte podľa 
nižšie uvedených rád:
• Monitor umiestnite vo vzdialenosti cca 50 – 70 cm od očí.
• Častejšie mrkajte, aby ste zmiernili únavu očí pri pohľade 

na monitor.
• Po dvoch hodinách používania monitora doprajte očiam 

20-minútovú pauzu.
• Odvráťte zrak od monitora a aspoň 20 sekúnd sa dívajte  

na vzdialenejší objekt.
• Natiahnite si telo a uvoľníte tak napätie krku, rúk, chrbta a pliec.

POPIS SLABÉHO MODRÉHO SVETLA
V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje poškodeniu 
očí spôsobené modrým svetlom. Všeobecne je vlnová dĺžka 
modrého svetla 400 – 480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého 
svetla 415 – 455 nm. Tento monitor je vybavený funkciou, ktorá 
znižuje vystavenie emisiám modrého svetla. Režim Slabého 
modrého svetla možno nastaviť v ponuke Nastavenie.

POPIS MENU

Hlavná 
ponuka Podponuka Popis Nastaviteľný rozsah Základný

Jas/ 
Kontrast

Jas Upraviť jas 
monitora 0–100 80

Dynamický jas
Upraviť 
dynamický jas 
monitora

Zapnúť/Vypnúť Vypnúť

Úroveň čiernej
Upraviť 
úroveň čiernej 
monitora

0–100 50

Kontrast Upraviť kontrast 
monitora 0–100 75

Dynamický 
pomer kontrastu 
(DCR)

Upraviť 
dynamický 
pomer kontrastu 
monitora (DCR)

Zapnúť/Vypnúť Vypnout

Obraz

Teplota farby Upraviť teplotu 
farby monitora

Štandardný/Teplý/
Chladný/Vlastný Štandard

Odtieň Upraviť odtieň 
monitora 0–100 50

Sýtosť Upraviť sýtosť 
monitora 0–100 50

Gama Upraviť gama 
monitora 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 2,2

Pomer strán Upraviť pomer 
strán monitora

Celá 
obrazovka/16:9/1:1/
Automaticky

Celá 
obrazovka

Nastavenie
PQ

Ostrosť Upraviť ostrosť 
monitora 0–100 50

Doba odozvy
Upraviť 
dobu odozvy 
monitora

Vysoký/Stredný/Nízky/
Vypnuté Vypnúť

Redukcia šumu Upraviť redukciu 
šumu monitora

Vysoký/Stredný/Nízky/
Vypnuté Vypnúť

Doba odozvy 
pohybu

Znižuje pohybové 
rozostrenie 
pri vysokých  
obnovovacích 
frekvenciách

Zapnúť/Vypnúť Vypnúť

Hlavná 
ponuka Podponuka Popis Nastaviteľný rozsah Základný

Režim 
Smart

Štandardný 
režim

Nastaviť 
Štandardný 
režim

Naraz možno zvoliť 
iba jeden režim. Štandard

Eco režim Nastaviť Eco 
režim

Herný režim Nastaviť Herný 
režim

Režim Film Nastaviť režim 
Film

Slabé modré 
svetlo

Nastaviť režim 
slabého modrého 
svetla

Režim Svetlo Nastaviť režim 
svetla

RTS Nastaviť režim 
RTS

Nastavení 
oken

Jedno okno Zobraziť iba 
hlavné okno Zvoliť vstupný zdroj

Jedno
okno

Obraz vedľa 
obrazu (PBP)

Zobraziť dva 
video vstupy 
vedľa seba

Vstupný zdroj okna 1
Vstupný zdroj okna 2

Obraz v obraze 
(PIP)

Zobrazí hlavné 
okno a podokno

Vstupný zdroj okna 1
Vstupný zdroj okna 2
Pozícia okna 2
Veľkosť okna 2

Nastavení

Jazyk Zvoliť jazyk 
ponuky

English/Español/
Français/Italiano/
Deutsch/Polski/
Rusky

English

Audio vstup Zvoliť zdroj audio 
vstupu

HDMI 1/HDMI 2/ DP 
1/DP 2 /

Hlasitosť Upraviť hlasitosť 
monitora 0–100 50

FreeSync Zapnúť/Vypnúť Vypnúť

Informácie

Sledovať 
informácie, 
ako je aktuálne 
rozlíšenie/
vstupný zdroj

/ /

Obnovenie 
továrenského 
nastavenia

/ / /

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Nepoužívajte monitor vo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne, 

kuchyne, pivnice alebo v blízkosti plaveckých bazénov.
• Ubezpečte sa, že monitor stojí na stabilnom povrchu. Ak 

monitor spadne alebo sa prevrhne, môže dôjsť k jeho 
poškodeniu alebo zraneniu osôb.

• Monitor uchovávajte a používajte na chladnom, suchom 
a vetranom mieste. Monitor uchovávajte mimo dosahu radiácie 
a zdrojov tepla.

• Nezakrývajte ani neblokujte ventilačné otvory na zadnej 
strane monitora. Monitor nepokladajte na posteľ, pohovku, 
prikrývku a pod.

• Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku 
na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istí, aké je napätie 
vášho zdroja napájania, kontaktujte distribútora monitora alebo 
miestnu energetickú firmu.

• Ak monitor neplánujete používať dlhší čas, odpojte ho 
z elektrickej zásuvky, čím zabránite možnému poškodeniu 
v dôsledku prepätia alebo úderu blesku.

• Nepreťažujte elektrické zásuvky, mohlo by dôjsť k požiaru alebo 
úrazu elektrickým prúdom.

• Do monitora nevkladajte žiadne cudzie predmety, v opačnom 
prípade môže dôjsť ku skratu a následnému požiaru alebo úrazu 
elektrickým prúdom.

• Monitor sa nepokúšajte sami rozoberať ani opravovať, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Ak monitor nefunguje 
správne, požiadajte o pomoc naše oddelenie popredajného 
servisu.

• Napájací kábel príliš nenaťahujte, neotáčajte ani neohýbajte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možné príčiny Riešenie

Prístroj sa nedá zapnúť Prístroj nie je 
napájaný

Ubezpečte sa, že napájací 
adaptér je správne zapojený. 
Stlačte tlačidlo zapnutia/
vypnutia a zapnite monitor.

Tmavý obraz Jas/kontrast nie je 
správne nastavený Upravte jas a kontrast.

Roztrasený alebo zvlnený 
obraz Rušenie

Monitor udržujte mimo dosahu 
elektronických zariadení, ktoré 
môžu spôsobiť elektrické 
rušenie. Zapnite počítač.

Bliká kontrolka a na obrazovke 
nie je žiadny obraz

Žiadny signál, vstup 
do režimu spánku.

Ubezpečte sa, že grafická karta 
funguje správne. Ubezpečte sa, 
že DisplayPort kábel je pripojený.

Monitor ukazuje: Mimo 
dosahu

Nesprávne 
rozlíšenie

Použite odporúčané 
nastavenie rozlíšenia.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Curved Gaming Monitor 34“
Model: XMMNTWQ34
Veľkosť obrazovky: 34“
Veľkosť viditeľného obrazu (diagonálna): 86,36 cm
Rozstup bodov: 0,07725 (H) × 0,23175 (V)
Jas: 300 cd/m² (TYP)
Kontrast: 3000:1 (TYP)
Farebný gamut: 16,7 M
Pomer strán: 21:9
Doba odozvy: 4 ms (GTG)
Maximálne rozlíšenie: 3440 × 1440
Odporúčané rozlíšenie: 3440 × 1440
Rozmery výrobku: 810,39 (d) × 242,53 (š) × 520,61 (v) mm
Menovitý výkon: 54 W (TYP) , 80 W max.
Menovité napätie: 100 - 240 V ~ 
Čistá hmotnosť: 8 kg
Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C
Prevádzková vlhkosť: 10 – 90 % (relatívna vlhkosť)
Atmosférický tlak: 86 - 106 kPa


