
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAVİSLİ OYUN MONİTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU 
 
 
MARKA: XİAOMİ 
MODELLER: XMMNTWQ34 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitöre Genel Bakış 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
KURULUM 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



Duvara Montaj Kurulumu 
 

 
 
 
Kullanım Talimatları 
 
1. DisplayPort kablosunu bağlama (yalnızca DisplayPort kullanırken). 

o Hem monitörün hem de bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun 

o DisplayPort kablosunun bir ucunu bilgisayarın DisplayPort çıkış bağlantı noktasına, 

diğer ucunu monitörün DisplayPort giriş bağlantı noktalarından birine bağlayın. 

2. HDMI kablosunu (ayrıca satılır) bağlama (yalnızca HDMI kullanırken). 
o Hem monitörün hem de bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. 

o HDMI kablosunun bir ucunu bilgisayarın HDMI çıkış bağlantı noktasına, diğer ucunu 

monitörün HDMI giriş bağlantı noktalarından birine bağlayın. 

3. Monitörün ses çıkış bağlantı noktasına bir kulaklıklı mikrofon seti veya 3,5 mm uyumlu 
herhangi bir harici ses aygıtı bağlayın. 
 
4. Hem bilgisayarın hem de monitörün güç kablolarını elektrik prizine takın. 



 
Bağlantılar 
 
Not: Güç kablosu veya DisplayPort kablosu hasar görmüşse, üreticiden veya satış sonrası 
servis departmanından satın alınan orijinal bir güç kablosu veya DisplayPort kablosuyla 
değiştirilmelidir. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menü Açıklama 
 

 
 
Ana 
menü 

Alt menü Açıklama Ayarlanabilir Aralık Varsayılan 

Parlaklık 
Parlaklık Monitörün 

parlaklığını ayarlayın 
0-100 80 

/ Kontrast 
Dinamik Parlaklık Monitörün dinamik 

parlaklığını ayarlayın 
Açık kapalı kapalı 

  
Siyah Seviyesi Monitörün siyah 

seviyesini ayarlayın 
0-100 50 

  
Kontrast Monitörün 

kontrastını ayarlayın 
0-100 75 

  

DCR Monitörün dinamik 
kontrast oranını 
(DCR) ayarlayın 

Açık kapalı kapalı 

görüntü 

Renk sıcaklığı Monitörün renk 
sıcaklığını ayarlayın 

Standart / Sıcak / Soğuk / Özel Standart 

renk Monitörün tonunu 
ayarlayın 

0-100 50 

Doyma Monitörün 
doygunluğunu 
ayarlayın 

0-100 50 

Gama Monitörün gamasını 
ayarlayın 

1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 2.Şub 

En Boy Oranı Monitörün en boy 
oranını ayarlayın 

Tam Ekran / 16: 9/1: 1 / 
Otomatik 

Tam 
ekran 

PQ 
Ayarları 

netlik Monitörün 
keskinliğini ayarlayın 

0-100 50 

Tepki Süresi Monitörün yanıt 
süresini ayarlayın 

Yüksek / Orta / Düşük / Kapalı kapalı 

Gürültü Azaltma Monitörün gürültü 
azaltmayı ayarlayın 

Yüksek / Orta / Düşük / Kapalı kapalı 

Hareket Tepki Süresi Yüksek yenileme 
hızlarında hareket 
bulanıklığını azaltır 

Açık kapalı kapalı 

 
 



Ana menü Alt menü Açıklama Ayarlanabilir Aralık Varsayılan 

SmartMode 

Standart mod Standart moda ayarla 

Bir seferde yalnızca bir mod 
seçilebilir 

Standart 
mod 

Eko Modu Eko moduna ayarla 

Oyun modu Oyun moduna geç 

MovieMode Film moduna ayarla 

Düşük Mavi Işık 
Modu 

Düşük mavi ışık moduna ayarla 

RTS RTS moduna ayarla 

Pencere 
Ayarları 

Tek Pencere Sadece ana pencereyi göster Bir giriş kaynağı seçin 

Tek 
Pencere 

Resim Resim (PBP) Yan yana iki video girişi göster Pencere 1 Giriş Kaynağı  
Pencere 2 Giriş Kaynağı 

Resim İçinde Resim 
(PIP) 

Ana pencereyi ve alt pencereyi 
görüntüleme 

Pencere 1 Giriş Kaynağı  
Penceresi 2 Giriş Kaynağı  
Penceresi 2 Konum  
Penceresi 2 Boyutu 

Ayarlar 

Dil  Menüyü seçin English/Español/_______/ 
Français/Italiano/Deutsch 
/Polski 

İngilizce 

Ses girişi Ses girişi kaynağı seçin HDMI 1 / HDMI 2 / DP1 / DP 2 / 

Ses Monito r'svo lume ayarını yapın 0-100 50 

FreeSync / Açık kapalı kapalı 

1nformation Mevcut çözünürlük / giriş 
kaynağına sahip bilgileri izleyin 

/ / 

Fabrika Ayarlarını 
Geri Yükle 

/ / / 

 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

 

ad Mi Kavisli Oyun Monitörü 34 " 

model XMMNTWQ34 

Nominal Gerilim 100-240 V ~ 

Orantılı frekans 50/60 Hz 

Anma akımı 2:00 ÖÖ 

Anma gücü 54 W (TYP), 80 W Maks. 

Ekran boyutu 34" 

İzlenebilir Görüntü 
Boyutu (Köşegen) 

86.36 cm (santimetre) 

Nokta Aralığı 0,07725 (Y) × 0,23175 (D) 

Parlaklık 300 cd / m² (TYP) 

Kontrast 3000: 1 (TİP) 

Renk aralığı 16,7 milyon 

En Boy Oranı 21:09 

Tepki Süresi 4 ms (GTG) 

Maksimum Çözünürlük 3440 × 1440 

Önerilen Çözünürlük 3440 × 1440 

Yenileme hızı 144 Hz 



Ürün Boyutları 810.39 (L) × 242.53 (G) × 520.61 (Y) mm 

Net ağırlık 8 kg 

Çalışma sıcaklığı 0 ° C ila 45 ° C 

Çalışma Nemi % 10-90 Bağıl Nem 

Atmosferik basınç 86-106 kPa 

 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARI 

 
Göz Sağlığı 
Bilgisayarı uzun süre kullanmanın neden olduğu göz yorgunluğunu veya boyun, kol, dirsek ve omuz 
ağrısını önlemek için, lütfen aşağıda listelenen önerileri uygulayın. 

 Monitörü gözlerinizden 20–28 inç (yaklaşık 50–70 cm) uzakta tutun. 

 Monitöre bakarken göz yorgunluğunu gidermek için daha sık göz kırpın. 

 Monitörü iki saat kullandıktan sonra gözlerinize 20 dakika ara verin. 

 Gözlerinizi monitörden alın ve en az 20 saniye boyunca belirli bir mesafeye bakın. 

 Boyun, kollar, sırt ve omuzlardaki gerginliği hafifletmek için vücudunuzu esnetin 

Düşük Mavi Işık Açıklaması 
Son yıllarda mavi ışığın neden olduğu göz hasarı gittikçe daha fazla dikkat çekti. Genel olarak, mavi 
ışığın dalga boyu 400-480 nm'dir ve zararlı mavi ışığın dalga boyu 415-455 nm'dir. 
Bu monitör, mavi ışık yayılımına maruz kalmanızı azaltmaya yardımcı olacak bir işleve sahiptir. Düşük 
mavi ışık modunu ayarlar menüsünden etkinleştirebilirsiniz. 
 
Önlemler 

o Monitörün arkasındaki ısı dağıtım deliklerini kapatmayın veya kapatmayın. Monitörü yatak, 

kanepe, battaniye vb. Üzerine koymayın. 

o Monitörün çalışma voltajı aralığı monitörün arkasındaki bir etikette belirtilmiştir. Güç 

kaynağınızın hangi voltajda olduğundan emin değilseniz, lütfen monitörün distribütörüne 

veya yerel elektrik şirketine başvurun. 

o Monitörü uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, güç dalgalanmalarından veya yıldırım 

düşmelerinden kaynaklanabilecek olası hasarı önlemek için elektrik prizinden çıkarın. 

o Bu monitörü banyo, mutfak, bodrum gibi nemli veya nemli ortamlarda veya yüzme 

havuzlarının yakınında kullanmayın. 

o Monitörün sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Monitör yere düşerse veya 

devrilirse, kişisel yaralanmalara veya monitörde hasara neden olabilir. 

o Monitörü serin, kuru ve havalandırılmış bir yerde saklayın ve kullanın. Monitörü radyasyon ve 

ısı kaynaklarından uzak tutun. 

o Elektrik prizlerine aşırı yükleme yapmayın çünkü bu bir elektrik çarpmasına veya elektrik 

çarpmasına neden olabilir. 

o Monitöre herhangi bir yabancı cisim sokmayın; bu, bir iz veya elektrik çarpmasına neden 

olabilecek kısa devreye neden olabilir. 

o Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için monitörü kendiniz sökmeye veya onarmaya 

çalışmayın. Monitör düzgün çalışmıyorsa, lütfen yardım için satış sonrası servis 

departmanımızla iletişime geçin. 

o Güç kablosunu aşırı çekmeyin, bükmeyin veya bükmeyin. 

 



TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 
 
 
TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME) 
 
Ürün tozlandığı zaman yumuşak ve kuru bir bezle silebilirsiniz. 
 
Ürünle ilgili aşağıdaki tabloda belirtilen bir sorun ile karşılaştığınız zaman belirtilen çözümleri 
deneyiniz.  Eğer çözümlere rağmen sorun çözülmediyse veya farklı sorunlar ile karşılaştıysanız, yetkili 
servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz. 
 
Tüketicinin yapabileceği herhangi bir periyodik bakım bulunmamaktadır. 
 

 
   

Konu Olası Nedenler Çözümler 

Açılamıyor Güç yok · Güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun. 

· Monitörü açmak için açma / kapama dümesine basin. 

Görüntü karanlık Parlaklık / Kontrast düzgün 
ayarlanmamış 

· Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın. 

Görüntü gergin 
veya 
dalgalanmalar var 

Girişim · Monitörü elektrik parazitine neden olabilecek elektronik 
cihazlardan uzak tutun. 

Gösterge yanıp 
sönüyor, ekranda 
görüntü yok 

Sinyal yok, uyku moduna 
giriyor… 

· Bilgisayarı aç. 

· Bilgisayarın grafik kartının düzgün çalıştığından emin olun. 

· DisplayPort kablosunun düzgün takıldığından emin olun. 

Monitör ekranları 
Kapsama alanı 
dışında 

Çözünürlük yanlış · Belirtilen önerilen çözünürlük ayarlarını kullanın. 

 

ENERJİ TÜKETİMİ  

o Ürünün verimli kullanımı için, kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz ve fişini prizden 

çekiniz. 

o Ürün uzun süreli kullanım sonrası, aşırı ısındığı zaman belli bir süre dinlenmeye bırakınız. 

o Verimli kullanım için, parlaklık ve Kontrast oranını düşük kullanabilirsiniz. 

 

YETKİLİ SERVİS 
 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18 
Yetkili servis bilgileri için lütfen https://www.evofone.com/teknik-servis1 ziyaret edin. 

 

https://www.evofone.com/teknik-servis1


TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

Bakanlıkça Belirlenen Kullanım Ömrü 10 yıldır. 

 

İthalatçı Firma 

EVOFONE TELEKOMUNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ 
MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL  
TEL: 444 21 18 

 

Üretici Firma 
XİAOMİ COMMUNİCATİONS CO., LTD. 
#019 , 9TH FLOOR, BUİLDİNG 6,33 Xİ’ERQİ MİDDLE ROAD, HAİDAN DİSTRİCT, BEİJİNG CHİNA 
 

 

 

 



 

 



 



 



 


