
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monitor Acer 24 Polegadas 
LED KG241 Gamer 
 

Exiba a sua elegância FreeSync com a taxa de atualização 
rápida e a arquitetura ZeroFrame do monitor da série KG1. 
Alcance seu potencial máximo. Jogue mais e melhor com 
75Hz e tempo de resposta ultra veloz de 1ms. 
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Manual de Iniciação Rápida do Monitor LCD Acer (GIN)
Instruções de segurança importantes
Por favor leia as seguintes instruções atentamente.
1. Para limpar o ecrã do monitor LCD:

•	 Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação.
•	 Borrife uma solução de limpeza não solvente num pano e limpe o ecrã cuidadosamente.

2. Não	coloque	o	monitor	LCD	junto	a	uma	janela.	Expor	o	monitor	a	chuva,	humidade,	ou	luz	solar	pode	danificá-lo	
seriamente.

3. Não exerça pressão sobre ecrã do LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes ao ecrã.
4. Não remova a tampa ou tente proceder a qualquer reparação desta unidade por si próprio. Somente um técnico 

autorizado deverá proceder a reparações de qualquer tipo.
5. Guarde o monitor LCD numa sala com uma temperatura entre os -20º e os 60º C (-4º a 140º F). Guardar o monitor 

LCD em ambientes além destes limites pode resultar em danos permanentes.
6. Desligue o seu monitor da alimentação imediatamente ou chame um técnico autorizado se ocorrer alguma das 

seguintes situações:
•	 O	cabo	de	ligação	Monitor-PC	estiver	desgastado	ou	danificado.
•	 For entornado algum liquido sobre o monitor LCD ou o monitor for exposto a chuva.
•	 O	monitor	LCD	ou	a	caixa	exterior	estiverem	danificados.

Acoplar o monitor à base
1. Retire o monitor da embalagem.
2. Instale o apoio na base. (disponível para modelos selecionados)
3. Rode	para	a	direita	de	forma	a	encaixar.	Certifique-se	de	que	a	base	está	encaixada	no	suporte.	(disponível	para	

modelos selecionados)
4. Fixe a base no suporte apertando o parafuso com uma patilha ou uma moeda adequada. (disponível para modelos 

selecionados)

Ligar o seu monitor a um computador

1. Desligue o seu computador e desconecte o cabo de 
alimentação do mesmo.

2. Conecte o cabo de ligação à entrada VGA (opcional) 
HDMI(opcional)  do monitor, e o conector VGA (opcional) 
HDMI	(opcional)		ao	conector	de	saída	da	placa	gráfica	do	
seu computador. Aperte os parafusos manuais no conector do 
cabo.

3. Opcional: Utilizando o cabo áudio conecte a entrada de áudio 
(AUDIO IN) do monitor LCD à porta de saída line-out do 
computador.

4. Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de 
alimentação na parte posterior do monitor.

5. Conecte os cabos de alimentação do seu computador e do 
monitor a uma tomada de rede. 
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Nota: A saída de áudio refere-se apenas ao modelo com saída de áudio. Consulte o manual do utilizador 
para obter mais instruções.

FreeSync (Apenas HDMI): Permite	que	uma	fonte	de	entrada	de	gráficos	suportada	por	FreeSync	ajuste	dinamicamente	
a frequência de atualização com base na frequência de atualização típica do conteúdo para proporcionar uma atualização 
do	ecrã	de	baixa	latência,	energeticamente	eficiente,	virtualmente	sem	interrupções.
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Controlos externos
1&2 Botão de energia Liga/desliga o monitor. A cor azul indica que o monitor está ligado. A cor âmbar indica 

que o monitor se encontra no modo de suspensão/poupança de energia.
3 Botão de função

/
a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função 

seguinte no Menu de Funções.
b. Quando o Menu de Funções estiver ativo, prima este botão para selecionar ou 

aceder à função seguinte.
4 Botão de função

Input / /

a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função de 
seleção de entrada.

b. Quando o Menu de Funções estiver ativo, prima este botão para selecionar ou 
aceder à função anterior.

5 Botão de função

/

a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função de 
ajuste do volume.

b. Quando	o	Menu	de	Funções	estiver	ativo,	este	botão	confirmará	uma	seleção	
no menu OSD.

6 Botão de função

/

a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função de 
ajuste do brilho.

b. Quando o Menu de Funções estiver ativo. Prima para voltar ao Menu anterior ou 
sair do Menu atual.

7 Botão de função

 / 

a. Quando a Página Principal estiver ativa, prima para ativar o controlo de modo 
de Jogo

b. Quando o Menu de Funções estiver ativo, prima para sair do Menu atual.

Aviso: Utilizadores do Canadá
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para	evitar	danificar	o	monitor,	não	o	levante	pela	base.

Eliminação de equipamento pelo utilizador de carácter particular na União Europeia

  

  

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não deve ser 
eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Ao invés, é da sua responsabilidade a 
eliminação do seu equipamento depositando-o num ponto de recolha designado para 
a reciclagem de lixo desperdício electrónico e equipamento electrónico. A recolha 
e reciclagem separada do seu equipamento no momento da eliminação contribuirá 
para a conservação dos recursos naturais e assegurará que o mesmo é reciclado 
de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações relativas 
a locais de depósito do seu equipamento para reciclagem, por favor consulte o seu 
departamento local, o seu serviço de eliminação de lixo doméstico, ou inquira junto 
do seu vendedor.


