1

Sumário
Informações de Segurança ...................................................................2
Cuidados e Limpeza..........................................................................3
1.1 Bem-vindo .......................................................................................4
1.2 Conteúdo do Pacote.........................................................................4
1.3 Montagem do Monitor..............................................................4-5
1.4 Organização dos cabos......................................................................5
1.5 Conexão dos cabos......................................................................6-8
1.5.1 Traseira do monitor LCD
1.6 Introdução do Monitor.................................................................8-9
1.6.1 Utilizando os botões de controle
2.1 Ajustando o Monitor.................................................................9
2.2 Desprendendo o braço (Para montagem na parede padrão VESA) 10
3.1 OSD (Display na Tela) menu .............................................10-14
3.1.1 Como Reconfigurar
3.1.2 OSD Introdução de Função
3.2 Especificações.............................................................................15-18
1

3.3 Solucionando Problemas (FAQ)...................................................19

Informações de Segurança
• Antes de configurar o monitor, leia cuidadosamente toda a documentação que veio com o pacote.
• Para evitar o risco de incêndio ou choque, nunca expor o monitor à chuva ou umidade.
• Nunca tente abrir o armário do monitor. As altas tensões dentro do monitor são perigosas e podem
resultar em ferimentos físicos graves.
• Se a fonte de alimentação estiver quebrada, não tente consertá-la. Entre em contato com um técnico
especializado ou seu revendedor
• Antes de usar o produto, certifique-se de que todos os cabos estão conectados corretamente e os
cabos de alimentação não estão danificados. Se detectar algum dano, entre em contato com o
revendedor imediatamente.
• Slots e aberturas na parte de trás ou parte superior do armário são fornecidos para ventilação. Não
bloqueie essas entradas. Nunca coloque este produto perto ou sobre um radiador ou fonte de calor,
a menos que seja fornecida a ventilação adequada.
• O Monitor deve ser operado apenas com do tipo de fonte de energia indicada no rótulo. Se você
não tem certeza do tipo de fonte de alimentação em sua casa, consulte seu revendedor ou empresa
de energia local.
• Use o plugue de alimentação apropriado que está em conformidade com o padrão de energia local.
• Não sobrecarregue as tiras de alimentação e os cabos de extensão. Sobrecarga pode resultar em
fogo ou choque elétrico.
• Evite poeira, umidade e temperaturas extremas. Não coloque o monitor em nenhuma área onde
possa ficar molhado. Coloque o monitor em uma superfície estável.
• Desligue a unidade durante uma tempestade de raios ou se ela não será usada por um longo período
de tempo. Isso protegerá o monitor de danos devido a surtos de energia.
• Nunca empurre objetos ou derrame líquido de qualquer tipo nas ranhuras do gabinete do monitor.
• Para garantir uma operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados, que tem
recipientes configurados apropriados marcados entre 100 ~ 240V AC.
• A tomada deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
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• Se você encontrar problemas técnicos com o monitor, entre em contato com um serviço qualificado.
• Forneça uma conexão de aterramento antes que o plugue de rede esteja conectado à rede. Ao
desconectar a conexão de aterramento, certifique-se de desconectar depois de retirar o plugue da
rede.

Aviso
O Uso de outros fones de ouvido além de especificados pode resultar em perda auditiva, devido a
pressões sonoras excessivas.

Cuidado & Limpeza
• Antes de levantar ou reposicionar o monitor, é melhor desconectar todos os cabos. Siga as técnicas
corretas de elevação ao posicionar o monitor, segure pelas bordas, não levante o visor pelo suporte
ou pelo cabo.
• Limpeza. Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação. Limpe a superfície do monitor
com um pano sem fiapos e não abrasivo. Manchas fortes podem ser removidas com um pano
umedecido com limpador leve.
• Evite usar um limpador contendo álcool ou acetona. Use um limpador destinado a ser usado com
o LCD. Nunca pulverize o limpador diretamente na tela, pois pode escorrer dentro do monitor e
causar um choque elétrico.
Este símbolo da lixeira cruzada indica que o produto (Elétrica, equipamento eletrônico e bateria de
célula de botão contendo mercúrio) não deve ser colocado em lixos municipais. Verifique as normas
locais para descarte de produtos eletrônicos.

Os seguintes sintomas são normais com o monitor:
• a tela pode piscar durante o uso inicial devido a natureza da luz fluorescente. Desligue o interruptor
de alimentação e ligue-o novamente para garantir que a piscada desapareça.
• Você pode encontrar um brilho ligeiramente desigual na tela, dependendo do padrão de desktop
que você usa.
• Quando a mesma imagem é exibida por horas, uma imagem posterior da tela anterior pode
permanecer após a comutação da imagem. A tela se recuperará lentamente ou você poderá desligar
o interruptor de alimentação por horas.
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• Quando a tela ficar preta ou piscar ou não funcionar mais, entre em contato com o seu revendedor
ou centro de serviço para corrigi-la. Não conserte a tela sozinho.
Convenções usadas neste guia

AVISO: Informações para evitar danos a si mesmo ao tentar completar uma tarefa.

CUIDADO: Informações para evitar danos aos componentes ao tentar completar uma tarefa.

IMPORTANTE: Informações que você deve seguir para completar uma tarefa

NOTE: Dicas e informações adicionais para ajudar na conclusão de uma tarefa.

1.1 Bem-Vindo
Obrigado por comprar o monitor TIEM® LCD!
O mais recente monitor LCD widescreen da TIEM fornece uma tela mais nítida, mais ampla e
brilhante, além de uma série de recursos que melhorar sua experiência de visualização.
Com essas características, você pode desfrutar da conveniência e experiencia visual maravilhosa
que o monitor trás para você!

1.2 Conteúdo do Pacote
Verifique pelos itens a seguir:


Monitor LCD



Base do Monitor



Guia rápido de inicio



1x Cabo de alimentação



1x Cabo DisplayPort (Opcional)



1x Adaptador de energia



2x Parafusos (Base são 3 parafusos)

Se algum dos itens acima estiver danificado ou faltando, entre em contato com o seu revendedor.
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1.3 Montagem do monitor
Para montar o monitor:
• Ao montar o braço/base do monitor, recomendamos que mantenha o monitor dentro de sua
embalagem por proteção até finalizar a montagem.

Montagem da base
1.Coloque a peça na tampa frontal do protetor de espuma. Utilize a referência do desenho
para prender os parafusos.
2.Coloque a base na parte inferior da coluna e aperte os 3 parafusos de base (A imagem é
apenas para referência)

Montagem da base ajustável
1.Alinhe o topo da base ajustável com os 2 buracos e pressione para baixo com o botão inferior.
2. Coloque a base na parte inferior da coluna e aperte os parafusos de base 2 (A imagem é
apenas para referência)
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1.4 Organização dos cabos
Pode ser organizado com a ajuda da tampa da porta de entrada/saída.
• Arrumação dos cabos

1.5 Conexão dos cabos
1.5.1 Traseira do monitor LCD

27P
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1. DC-IN Port
2. Display Port
3. HDMI2.0 Port
4. HDMI1.4 Port
5. HDMI1.4 Port

27G

1. DC-IN Port
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2. Display Port
3. HDMI2.0 Port
4. HDMI1.4 Port
5. HDMI1.4 Port

27QP

1. DC-IN Port
2. Display Port
3. HDMI2.0 Port
4. HDMI2.0 Port
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T27QSSM

1. DC-IN Port
2. HDMI2.0 Port
3. HDMI2.0 Port
4. Display Port
5. Fone de ouvido

1.6 Introdução do monitor
1.6.1 Utilizando o controle de menu do monitor
Use o botão de controle na parte de trás do monitor para ajustar as configurações do monitor.
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1. Indicador de Energia:
• A definição de cor do indicador de potência é como a tabela abaixo;

Status

Descritivo

Azul

Não

Desligado

standby mode

Desligado

Não

2.

Botão Power:

• Pressione este botão para ligar/desligar o monitor.

3.

GameVisual:

Pressione esta Tecla para alternar a partir de oito modos de predefinição de video.
(Standard Mode, Eye Protect Mode, Movie Mode, RTS Mode, FPS Mode, Game Mode)

4.

Modo Equilíbrio escuro

5. Botão MENU
Ativa o menu principal, seleciona o item do menu principal.
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6.Botão GamePlus automático:
GamePlus: A função GAMEPLUS fornece um kit de ferramentas e cria um ambiente de jogo
melhor para os usuários ao jogar diferentes tipos de jogos. Particularmente, a função crosshair é
especialmente projetada para novos jogadores ou iniciantes interessados em jogos de tiro em
primeira pessoa (FPS)

2.1 Ajustando o monitor
• Para uma visualização ideal, recomendamos que você olhe para a face completa do monitor e,
em seguida, ajuste o monitor para o ângulo mais confortável para você.
• Segure o suporte para evitar que o monitor caia quando você mudar seu ângulo
• Você pode ajustar o ângulo do monitor de +15° a -5° (O objeto real deve prevalecer)

2.2 Removendo o braço / suporte (para montagem em
parede VESA)
• Evite danificar a superfície do monitor. Ao retirar o monitor
suporte, sempre mantenha o monitor dentro de sua embalagem EPS.
O suporte destacável deste monitor é especialmente projetado para montagem em parede VESA.

Para desprender o braço/suporte
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1. Desconecte os cabos de energia e sinal. Coloque cuidadosamente o monitor de frente para baixo
em sua embalagem EPS.
2. Remova os quatro (4) parafusos que prendem o braço na parte traseira do monitor.
3. Retire o suporte (braço e base) do monitor.
• O kit de montage de parede VESA (100 x 100 mm) é comprado separadamente.

3.1 OSD (On-Screen Display – Display na tela) Menu
3.1.1 Como reconfigurar

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu OSD.
2. Pressione as teclas para CIMA e para BAIXO para alternar as opções no menu.
3. Para selecionar um item destacado no menu, pressione o botão MENU.
4. Pressione as teclas para CIMA e para BAIXO para selecionar os parâmetros desejados.
5. Pressione a Tecla AUTO para retornar ao menu anterior.

3.1.2 OSD Introdução das funções
1. Bri/Contrast

12

Brilho: A faixa de ajuste é de 0 a 100.
Contraste: A faixa de ajuste é de 0 a 100.
Modo de imagem: Selecione um modo de imagem que melhor se adapte ao tipo de imagens
mostradas na tela.
standard

Para aplicação básica do PC

Proteção ocular

Remove a cor azul da imagem para proteger seus olhos

Filme

Para ver vídeos.

RTS

Esta é a melhor escolha para o tempo real
Estratégia (RTS)/RPG (Role-Playing Game) jogando com tecnologia de
inteligência de video GameVisual.

FPS

Esta é a melhor escolha para o jogo FPS jogando com a GameVisual Video
Intelligence Technology

Game

Para jogar Videogame

DCR: Contraste Dinâmico Ligado ou Desligado
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2. Ajuste de imagem

3. Sharpness (Nitidez): A faixa de ajuste é de 0 a 4
4. Gamma:

Contém três modos gama, incluindo 1.8, 2, 2.2, 2.4

5. Saturation (Saturação): A faixa de ajuste é de 0 a 100.
6. Aspect Ratio (Proporção): Ajusta a proporção para “Full”, “4:3” e “1:1”
7. HDR: High dynamic image display on or off

8. Temperatura da Cor
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Color Temperature (Temperatura da cor): Escolha Cool (Frio)、Normal、Warm (Quente)、
User (Usuário)
User (Usuário) : Escolha Red (Vermelho)、Green (Verde)、Blue (Azul)

4.OSD Setting

Language (Linguagem): Seleciona a linguagem do MENU. As opções são: Inglês, Chinês
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simplificado.
OSD H-Position : A faixa de ajuste é de 0 a 100.
OSD V- Position: A faixa de ajuste é de 0 a 100.
Time Out: A faixa de ajuste é de 0 a 60.
Transparency (Transparência): A faixa de ajuste é de 0 a 100.

5. Redefinir

Reset (Redefinir): Seleciona para reverter todas as configurações para o modo padrão
de fábrica.

6. Other
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1.Adaptive Sync (Sincronização Adaptativa): Proibir ou iniciar
2.Over Drive: Proibir ou iniciar
3.Volume: A faixa de ajuste é de 0 a 100.
4.Low Blue Light (Luz azul baixa): Selecione vários modos de luz azul baixo, diminui a luz azul
emitida do display para reduzir o risco de exposição à luz azul aos olhos.
5.ajuste de teclas de atalho: FPS + escala de imagem ou perfil + equilíbrio escuro
6. Entrada de origem: HDMI, DisplayPort, DVI and AUDIO OUT (referência)
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3.2 Especificações
Modelo

27P

Tamanho do painel

27'' (685.65mm)

Resolução Máxima

1920 x 1080@144Hz

Tipo do Painel

TN

Proporção

16:9

Brilho (Tipo)

300cd/m2

Contraste Dinâmico

4000:1

Angulo de visão (CR>10)

178°(H) /178°(V)

Cores

16.7M

Tempo de resposta

1 ms

Reposta Rápida

1ms (MPRT)

Entrada HDMI

HDMI 1.4x2、HDMI 2.0 X 1

Entrada DisplayPort

Sim

Falantes

Não

Porta USB3.0

Não

AMD FreeSync

Sim

Fone de ouvido

Não

HDR 400

Não

Consumo Ligado

<40w

Cores do chassi

Preto

Modo economia de energia

<0.5W

Modo desligado

<0.5W
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Normal

+5° I -15°(Forward 5°Backward 15°±2°)

Dimensões da caixa (WxHxD)

790*480*165mm

Peso Liquido (Esti.)

4.45kg

Peso Bruto (Esti.)

6.45kg

Voltagem operada

AC 100~240V(Built-in)

Consumo

12 VDC,5A

Modelo

27G

Tamanho do Painel

27'' (685.65mm)

Resolução Máxima

1920 x 1080@240Hz

Tipo do Painel

VA

Proporção

16:9

Brilho (Tipo)

300cd/m2

Contraste Dinâmico

4000:1

Angulo de visão (CR>10)

178°(H) /178°(V)

Cores de exibição

16.7M

Tempo de resposta

1 ms

Resposta inteligente

1ms (MPRT)

Entrada HDMI

HDMI 1.4x2、HDMI 2.0 X 1

Entrada DisplayPort

Sim

Falantes

Não

Porta USB3.0

Não

AMD FreeSync

Sim

Fone de ouvido

Não

HDR 400

Sim

Consumo ligado

<40w

Cores do chassi

Preto

Modo economia de energia

<0.5W
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Modo desligado

<0.5W

Normal

+5° I -15°(Forward 5°Backward 15°±2°)

Dimensões da caixa (WxHxD)

790*480*165mm

Peso liquido (Esti.)

4.45kg

Peso Bruto (Esti.)

6.45kg

Voltagem

AC 100~240V(Built-in)

Consumo

12 VDC,5A

Modelo

27QP

Tamanho do painel

27'' (685.65mm)

Resolução Máxima

2560 x 1440@144Hz

Tipo do painel

VA

Proporção

16:9

Brilho (Tipo)

300cd/m2

Contraste Dinâmico

4000:1

Angulo de visão (CR>10)

178°(H) /178°(V)

Cores do display

16.7M

Tempo de resposta

1 ms

Resposta Rápida

1ms (MPRT)

Entrada HDMI

HDMI 2.0 X 2

Entrada DisplayPort

Sim

Falantes

Não

Porta USB3.0

Não

AMD FreeSync

Sim

Fone de ouvido

Não

HDR 400

Não

Consumo Ligado

<40w
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Cores do chassi

Preto

Modo economia de energia

<0.5W

Modo desligado

<0.5W

Normal

+5° I -15°(Forward 5°Backward 15°±2°)

Dimensões da caixa (WxHxD)

790*480*165mm

Peso liquido (Esti.)

4.45kg

Peso Bruto (Esti.)

6.45kg

Voltagem

AC 100~240V(Built-in)

Consumo

12 VDC,5A

Modelo

T27QSSM

Tamanho do painel

27'' (685.65mm)

Resolução Máxima

2560 x 1440@165Hz

Tipo do Painel

IPS

Proporção

16:9

Brilho

400cd/m2

Contraste Dinâmico

1000:1

Angulo de visão (CR>10)

178°(H) /178°(V)

Cores do display

1.073G

Tempo de resposta

1ms

Resposta inteligente

1ms (MPRT)

Entrada HDMI

HDMI 2.0 X 2

Entrada DisplayPort

Sim

Falantes

Sim

Porta USB3.0

Não

AMD FreeSync

Sim

Fone de ouvido

Sim

HDR 400

Sim
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Consumo Ligado

<40w

Cores do chassi

Preto

Modo economia de energia

<0.5W

Consumo desligado

<0.5W

Normal

+5° I -15°(Forward 5°Backward 15°±2°)

Dimensões da caixa (WxHxD)

765*200*495mm

Peso Liquido (Esti.)

7.59kg

Peso Bruto (Esti.)

9.93kg

Voltagem

AC 100~240V(Built-in)

Consumo

12 VDC,5A

3.3 Solucionando

Problemas (FAQ)

• Pressione o botão para verificar se o monitor
está no modo ON.
• Verifique se o cabo de alimentação está

Power LED não está ligado

conectado corretamente ao monitor e

A energia sem luzes LED e não há imagem de

• Verifique se o monitor e o computador estão

tela

no modo ON.
• Certifique-se de que o cabo de sinal está
conectado corretamente ao monitor e ao
computador.
• Inspecione o cabo de sinal e certifique-se de
que nenhum dos pinos está dobrado.
• Conecte o computador com outro monitor
disponível para verificar se o computador está
funcionando corretamente.
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A imagem da tela é muito clara ou escura

Ajuste as configurações de contraste e brilho
via OSD

Imagem tremula ou ondulada

• Certifique-se de que o cabo de sinal está
conectado corretamente ao monitor e ao
computador.
• Mova dispositivos elétricos que possam
causar interferência elétrica.

Imagem possui defeitos de cor

• Inspecione o cabo de sinal e certifique-se de
que nenhum dos pinos está dobrado

(branco não parece branco)

• Execute o reset via OSD.
• Ajuste as configurações de cores RGB ou
selecione a temperatura da Cor via OSD.
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