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Przegląd produktu

Przegląd monitora

Zawartość opakowania

Montaż

Montaż podstawy

Uporządkowanie kabli

Montaż uchwytu ściennego

Instrukcje

Połączenia

Opis przycisków

Przycisk wł./wył.

Stan wskaźnika

Opis menu

Środki ostrożności

Rozwiązywanie problemów
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Zdrowie oczu

Opis trybu niskiego natężenia niebieskiego światła

Dane techniczne

Informacje wymagane przepisami

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i zachować ją na przyszłość.
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Przycisk funkcyjny

Wskaźnik

Przegląd monitora

Zawartość opakowania

Stojak

Podstawa

Przegląd produktu

Instrukcja obsługi × 1Ekran × 1 Podstawa × 1 Stojak × 1

Przewód zasilania × 1 Kabel DisplayPort ×1 Kołki 
sześciokątne × 4

Śruby do montażu 
ściennego × 4

Śruba 
radełkowana × 1



1. Wyjąć z pudełka element okryty pianką i umieścić 
go na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nie wyjmować 
monitora z pianki.

2. Przymocować stojak do podstawy za pomocą 
dołączonej śruby radełkowanej.

4. Przymocować stojak*, wciskając go w gniazdo z 
tyłu monitora, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 
* Aby zdjąć stojak, należy nacisnąć przycisk 
szybkiego zwolnienia.

Montaż

Montaż podstawy

Podczas montażu 
nie wyjmować 
monitora z pianki.

Nie naciskać

3. Zdjąć górną warstwę pianki i plastikowy worek, 
aby odsłonić punkt montażowy z tyłu monitora.

Przycisk 
szybkiego 
zwalniania
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5. Użyć obu rąk, aby ostrożnie wyjąć w pełni zmontowany monitor i umieścić go na płaskiej, stabilnej 
powierzchni. 
Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia ekranu LCD, nie należy naciskać go podczas ustawiania.

Nigdy nie naciskać ekranu LCD

Uporządkowanie kabli

1. Zdjąć pokrywę modułu do porządkowania kabli i pokrywę stojaka.

2. Przeprowadzić przewód zasilający i sygnałowy przez otwór w stojaku i podłączyć go do monitora. 
Po ułożeniu wszystkich kabli należy założyć obie pokrywy.

Pokrywa stojaka

Pokrywa modułu do porządkowania kabli

Uwaga: Tabliczka znamionowa monitora znajduje się w pobliżu portu AC IN, można ją znaleźć, zdejmując 
pokrywę modułu do porządkowania kabli.



Montaż uchwytu ściennego

1. Aby zdjąć stojak monitora, nacisnąć przycisk 
szybkiego zwalniania.

2. Przymocować 4 kołki sześciokątne z tyłu monitora 
we wskazanych pozycjach, a następnie przymocować 
uchwyt ścienny (sprzedawany oddzielnie) do kołków 
sześciokątnych (otwory montażowe są rozmieszczone 
w odległości 100 × 100 mm).

3. Zapoznać się z instrukcją montażu monitora na ścianie. 
Uwaga: W trakcie montażu monitora LCD nie należy go naciskać, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.

 

Ścienny
Ścienny

Uchwyt ścienny 
(sprzedawany oddzielnie)

Uchwyt ścienny — 
ramię monitora 

(sprzedawany oddzielnie)

Przycisk szybkiego zwalniania
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Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko upadku, urazów lub uszkodzeń, należy prawidłowo zamontować uchwyt 
ścienny. Niczego nie kłaść na wierzchu i nie wieszać na uchwycie ściennym.
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Uwaga: Port wyjściowy audio może być używany tylko jako wyjście dźwięku.
DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, maks. częstotliwość odświeżania 144 Hz
HDMI (2.0): 3440 × 1440, maks. częstotliwość odświeżania 100 Hz

Instrukcje

1. Podłączanie kabla DisplayPort (tylko gdy jest używany port DisplayPort).
a. Upewnić się, że monitor i komputer są wyłączone.
b. Podłączyć jeden koniec kabla DisplayPort do portu wyjściowego DisplayPort komputera, a drugi koniec 
do jednego z portów wejściowych DisplayPort monitora.

2. Podłączenie kabla HDMI (sprzedawanego oddzielnie) (tylko w przypadku korzystania z HDMI).
a. Upewnić się, że monitor i komputer są wyłączone.
b. Podłączyć jeden koniec kabla HDMI do portu wyjściowego HDMI komputera, a drugi koniec do jednego 
z portów wejściowych HDMI monitora.

3. Podłączyć zestaw słuchawkowy lub dowolne zgodne zewnętrzne urządzenie audio 3,5 mm do portu 
     wyjściowego audio monitora.
4. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do gniazda elektrycznego.

Połączenia

Uwaga: Jeśli przewód zasilający lub kabel DisplayPort jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny 
przewód zasilający lub kabel DisplayPort zakupiony u producenta lub w serwisie posprzedażnym.

Kabel DisplayPort

(DP 1.4)

Kabel HDMI
(sprzedawany oddzielnie)

Przewód zasilania AC

AUDIO AC IN 
HDMI 1 HDMI 2 DP 1

(HDMI 2.0) (HDMI 2.0)
DP 2

(DP 1.4)

Uwaga: Wtyczka ta pasuje 
tylko do uziemionego gniazda 
elektrycznego.



Wł.

Tryb uśpienia

Świeci

Ściemniony Wył.

Miga

Naciśnij Włącz/Wyłącz

Opis przycisków

Przycisk wł./wył. Stan wskaźnika

Funkcje przycisków

1 Menu/Wybierz

2 Góra

3

4

5

Dół

Wyjście/Powrót

Wł./Wył.

5
4
3
2
1
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Opis menu

Jasność/kontrast

Ustawienia jakości 
obrazu

Obraz

Tryb inteligentny

Ustawienia okna

Ustawienia

Jasność

Dynamiczna jasność

Poziom czerni

Kontrast

DCR

Mi Monitor Włączony tryb standardowy

Menu główne Podmenu Opis Regulowany zakres Domyślne

Regulacja jasności monitora 0–100 80

Dynamiczna 
jasność

Regulacja dynamicznej jasności 
monitora

Wył.

Poziom czerni Regulacja poziomi czerni monitora 50

Obraz

Temperatura 
barwowa

Regulacja temperatury barwowej 
monitora

Standardowy/Ciepły/
Zimny/Niestandardowy

Odcień

Saturacja

Gamma

Regulacja czasu reakcji monitora

Jasność

Kontrast

DCR

Współczynnik 
proporcji

Ustawienia 
PQ

Ostrość

Czas reakcji

Redukcja 
zakłóceń

Czas reakcji na 
ruch

Wł./Wył.

0–100

Regulacja współczynnika proporcji 
monitora

Jasność/
kontrast

0–100 75

Wył.Wł./Wył.

Regulacja kontrastu monitora

Regulacja dynamicznego kontrastu 
monitora (DCR)

0–100

0–100 50

50

1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 2.2

Pełny ekran/16:9/1:1/
Automatyczny

0–100 50

Wysoki/Średni/Niski/Wył. Wył.

Wysoki/Średni/Niski/Wył. Wył.

Wył.Wł./Wył.

Regulacja odcienia barw monitora

Regulacja nasycenia barw monitora

Regulacja krzywej gamma barw 
monitora

Regulacja ostrości obrazu na 
monitorze

Regulacja redukcji zakłóceń monitora

Redukcja rozmycia obiektów w 
ruchu przy wysokiej częstotliwości 
odświeżenia

Standardowy

Pełny ekran



Tryb 
inteligentny

Tryb Standard Ustaw tryb standardowy

Można wybrać tylko jeden 
tryb jednocześnie

Tryb 
Standard

Tryb Eco Ustaw tryb Eco

Tryb gier Ustaw tryb gier

Tryb filmowy Ustaw tryb filmowy

Tryb niskiego 
natężenia 
niebieskiego światła

Ustaw tryb niskiego natężenia 
niebieskiego światła

Ustawienia 
okna

Pojedyncze okno

Pojedyncze 
okno

Wybór menu języków

Wybór źródła wejścia

Obraz po obrazie
 (Picture-by-Picture, 
PBP)

 

Obraz w obrazie 
(Picture-in-Picture, 
PIP)

Ustawienia

RTS

Języki

Wejście dźwiękowe

Głośność

FreeSync

Informacja

Przywracanie 
ustawień 
fabrycznych

Źródło wejścia okna 1
Źródło wejścia okna 2

Źródło wejścia okna 1
Źródło wejścia okna 2

Położenie okna 2
Rozmiar okna 2

English/Español/Русский/

Français/Italiano/Deutsch

/Polski/���

Polski

HDMI 1/HDMI 2/DP 1/DP 2

Regulacja głośności monitora

Ustaw tryb RTS

0–100 50

Wył.Wł./Wył.

Wybór źródła wejścia dźwięku

Informacje o monitorze, takie jak 
bieżąca rozdzielczość/źródło 
wejścia

Wyświetlane tylko okno główne

Wyświetlanie dwóch wejść 
nagrań wideo obok siebie

Wyświetlanie okna głównego i 
podrzędnego
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Menu główne Podmenu Opis Regulowany zakres Domyślne
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Zdrowie oczu

Monitor należy ustawiać w odległości ok. 50–70 cm od oczu.

Aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas patrzenia na monitor, należy często mrugać.

Po korzystaniu z monitora przez dwie godziny zapewnić swoim oczom 20-minutową przerwę.

Przenieść wzrok z monitora i patrzeć w dal przez co najmniej 20 sekund.

Rozciągać ciało, aby zmniejszyć napięcie szyi, ramion, pleców i barków.

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwracają uszkodzenia wzroku spowodowane przez niebieskie 

światło. Ogólnie rzecz biorąc, długość fali niebieskiego światła wynosi 400–480 nm, a długość fali 

szkodliwego niebieskiego światła wynosi 415–455 nm. Ten monitor ma funkcję, która pomaga zmniejszyć 

ekspozycję na emisję niebieskiego światła. Tryb niskiego natężenia niebieskiego światła można włączyć 

w menu ustawień.

Opis trybu niskiego natężenia niebieskiego światła

Aby uniknąć nadwerężenia wzroku lub bólu szyi, ramion, łokci i barków spowodowanych długotrwałym 

użytkowaniem komputera, należy postępować zgodnie z poniższymi sugestiami:
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Środki ostrożności

Nie zakrywać ani nie blokować otworów wentylacyjnych, odprowadzających ciepło, znajdujących się z tyłu 
monitora. Nie należy umieszczać monitora na łóżku, sofie, kocu itp.

Zakres napięcia roboczego jest podany na etykiecie z tyłu monitora. Przy braku pewności jakie jest 
napięcie zasilające, należy się skontaktować z dystrybutorem monitorów lub lokalnym zakładem e
nergetycznym.

Jeśli monitor nie będzie używamy przez dłuższy czas, należy go odłączyć od gniazda elektrycznego, aby 
zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym przepięciami lub uderzeniami pioruna.

Nie należy używać tego monitora w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, kuchnie, piwnice lub 
w pobliżu basenów.

Monitor powinien być umieszczony na stabilnej powierzchni. Upadek lub przewrócenie się monitora może 
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie monitora.

Monitor powinien być przechowywany i używany w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu. Należy go 
trzymać z dala od promieniowania i źródeł ciepła.

Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie 
prądem.

Nie wkładać żadnych obcych przedmiotów do monitora, ponieważ może to spowodować zwarcie oraz 
pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie podejmować prób samodzielnego demontażu lub naprawy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia 
prądem elektrycznym. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi 
posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Nie należy nadmiernie ciągnąć, skręcać ani zginać przewodu zasilającego.

Problem Prawdopodobne 
przyczyny

Nie można wyłączyć Brak zasilania

Jasność/kontrast 
nie są ustawione 
poprawnie

Zakłócenia

Brak sygnału, 
nastąpiło 
przejście w 
tryb uśpienia

Rozdzielczość jest 
nieprawidłowa

Obraz zbyt ciemny

Obraz drży lub faluje

Wskaźnik miga, 
brak obrazu na 
ekranie

Monitor wyświetla: 
Poza zakresem

· Upewnić się, że przewód zasilający jest właściwie podłączony.

· Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.

· Ustawić jasność i kontrast.

· Trzymać monitor z dala od urządzeń elektronicznych, które 
mogą powodować zakłócenia elektryczne.

· Należy stosować określone zalecane ustawienia 
rozdzielczości.

· Włączyć komputer.
· Sprawdzić, czy karta graficzna komputera działa prawidłowo.

· Sprawdzić, czy kabel DisplayPort jest właściwie podłączony.

Rozwiązania

Rozwiązywanie problemów



Dane techniczne

Model XMMNTWQ34

Wielkość ekranu

Możliwa do wyświetlenia wielkość 
obrazu (przekątna)

34 cale

86,36 cm

Rozmiar najmniejszego punktu  0,07725 (poz.) × 0,23175 (pion.)

Jasność 300 cd/m² (TYP)

Kontrast 3000:1 (TYP)

16,7 mlnGama barw

Współczynnik proporcji 21:9

Czas reakcji 4 ms (GTG) 

Maksymalna rozdzielczość

Zalecana rozdzielczość

3440 × 1440

3440 × 1440

810,39 (dł.) × 242,53 (szer.) × 520,61 (wys.) mmWymiary elementu

Moc znamionowa

Napięcie znamionowe

54 W (TYP) , 80 W maks.

100–240 V~

Masa netto 8 kg

10–90% wilgotności względnej

Temperatura eksploatacji

Wilgotność robocza

Ciśnienie atmosferyczne

Od 0°C do 45°C

86–106 kPa

50/60 Hz

2 A

Częstotliwość znamionowa

Prąd znamionowy

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Nazwa Zakrzywiony monitor dla graczy 34" Mi
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Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu 

okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego 

należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje 

rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym 

negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można 

uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Informacje wymagane przepisami

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami 

odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności 

UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:  

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Deklaracja zgodności UE
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