
PŘENOSNÝ DVOJITÝ MONITOR PRO LAPTOPY

NÁVOD K POUŽITÍ

monitor 10.1" 3M101B   monitor 11.6" 3M1106D   monitor 13.3" 3M1303D
kompatibilní pro laptopy 13.3" - 16.1" 
(s minimální v!"kou vlastní 
obrazovky laptopu 213 mm) 

kompatibilní pro laptopy 10.1" - 13.3" 
(s minimální v!"kou vlastní 
 obrazovky laptopu 178 mm) 

kompatibilní pro laptopy 14" a v#t"í 
(s minimální v!"kou vlastní
obrazovky laptopu 230 mm)

P$ENOSN% TROJIT% MONITOR PRO LAPTOPY
monitor 11.6" 3M1106D   monitor 10.1" 3M101B   monitor 13.3 "  3M1303D



Copyright © 2020 MISURA Store s.r.o... V"echna práva vyhrazena.

&ádná 'ást této p(íru'ky, v'etn# v!robk) a softwaru v p(íru'ce popsan!ch, nesmí b!t bez písemného souhlasu *rmy MISURA 
Travel s.r.o. („MISURA“) reprodukována, p(enesena, p(epsána, ulo+ena v systému pro ukládání dat, ani p(elo+ena do +ádného 
jazyka v +ádné podob# a +ádn!m zp)sobem, krom# dokumentace ulo+ené kupujícím pro ú'el zálohování. 

Záruka na produkt nebo slu+bu zaniká, pokud: (1) produkt je opraven, upraven nebo zm#n#n bez písemného svolení *rmy 
MISURA nebo (2) v!robní 'íslo produktu je ne'itelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v,této p(íru'ce jsou poskytnuty jen pro informaci, mohou se kdykoliv zm#nit bez p(edchozího 
upozorn#ní, a nem#ly by b!t pova+ovány za závazek  *rmy MISURA.

MISURA neodpovídá za +ádné chyby a nep(esnosti, které se mohou objevit v,této p(íru'ce, v'etn# v!robk) a softwaru v,
p(íru'ce popsan!ch.

BEZPE-NOSTNÍ INFORMACE 

• P(ed p(ípravou tohoto p(enosného USB monitoru k pou+ití si pe'liv# p(e't#te ve"kerou dodávanou dokumentaci.
• Aby nedo"lo k po+áru nebo zásahu elektrick!m proudem, nevystavujte tento p(enosn! USB monitor de"ti ani vlhkosti.
• Nepokou"ejte se rozebírat kryt tohoto p(enosného USB monitoru.
• P(ed pou+itím tohoto p(enosného USB monitoru zkontrolujte, zda jsou v"echny kabely správn# zapojeny .
• Vyh!bejte se extrémn# pra"nému prost(edí, zm#nám teploty a vlhkosti. P(enosn! USB monitor neumis.ujte do prostor, kde   
  hrozí navlhnutí/post(íkání. 
• Zabra/te vniknutí p(edm#t) a kapalin do otvor)/v!(ez) na krytu p(enosného USB monitoru.
• V p(ípad# technick!ch potí+í s p(enosn!m USB monitorem se obra.te na kvali*kovaného servisního technika nebo prodejce.
• Nevhazujte tento produkt do ohn#.
• Nepou+ívejte tento monitor v blízkosti topn!ch za(ízení ani na místech s pravd#podobností vysoké teploty .
• Udr+ujte tento monitor mimo dosah ostr!ch p(edm#t).



UPOZORNĚNÍ
Zacházejte prosím s dvojit!m monitorem "etrn#, abyste p(ede"li po"kození. 
Nezkou"ejte otá'et monitory více, ne+ je ukázáno ní+e.

Levá obrazovka 0 - 235 stup/)  Pravá obrazovka 0 - 180 stup/)

MAXIMÁLNÍ ÚHEL OTOČENÍ:
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PŘEHLED SOUČÁSTÍ
Dvojit! monitor

2x kabely MINI HDMI 
na HDMI

2x kabely USB-C 
(90 stup/))

2x kabely USB-C 
na USB-A

POUZE VIDEO VIDEO & NAPÁJENÍ

POUZE NAPÁJENÍ
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Thunderbolt 3/USB-C 3.1 s           
DisplayPortem (video a napájení)

Mini-HDMI (pouze video)

USB-C (pouze napájení) +
pr)chozí nabíjení

Menu / Vstup

Zv!"ení jasu / Posun v menu nahoru

Sní+ení jasu / Posun v menu dol) / Zp#t

VSTUPY A TLAČÍTKA
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VSTUPY A TLAČÍTKA
Chcete-li ur'it, které kabely budete pot(ebovat, nejprve 
identi*kujte porty va"eho notebooku pomocí obrázk) vpravo, 
nebo nahlédn#te do u+ivatelské p(íru'ky k notebooku.

Pokud má vá" notebook dva Thunderbolt3 / USB-C s 
DisplayPorty, nejjednodu""í zp)sob pou+ití trojité obrazovky 
je pomocí dvou kabel) USB-C na USB-C.

Pokud vá" notebook nemá +ádn! Thunderbolt3 / USB-C s 
DisplayPorty budete muset pou+ít jeden kabel USB-A na 
USB-C a jeden kabel HDMI na Mini-HDMI pro ka+dou 
obrazovku.

Pokud vá" notebook nemá port HDMI, m)+ete pou+ít jakékoli 
jiné video v!stupy zobrazené vpravo s jednoduch!m 
adaptérem na HDMI.

*N#které notebooky mají porty USB-C, které nepodporují 
DisplayPort p(es USB-C.
P(e't#te si u+ivatelskou p(íru'ku k notebooku.

HDMI  DisplayPort

Mini-DisplayPort Mini-DVI

VGA USB 3.0 
(s HDMI adaptérem)

USB-A Thunderbolt 3 /
USB-C s Display Portem
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VSTUPY A TLAČÍTKA
1. Vyjm#te dvojitou
    obrazovku z krabice

4. Uvoln#te stojánek v 
    zadní 'ásti dvojité
    obrazovky a otá'ením 
    kotvícího "roubu upravte  
    délku

5. Pomocí nezbytn!ch kabel)  
    (uveden!ch na p(edchozí 
    stránce), propojte obrazovky 
    s notebookem. Viz „Vstupy 
    a Tla'ítka" na stran# 2  
 

2. Otev(ete dv#  
    obrazovky v  
    popsan!ch sm#rech 
    na obrázku

3. Umíst#te dr+ák p(es  
    zadní 'ást obrazovky  
    a upn#te je tak, aby 
    dr+ák obejmul okraje 
    a usadil se na  
    obrazovku notebooku

1
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KONFIGURACE DISPLEJŮ
PC / WINDOWS

1. P(ejd#te do Nastavení zobrazení (Start       > / 
    Nastavení       Systém > Displej)

2. Klepnutím a p(eta+ením obrazovky zobrazte 
    kon*guraci

3. Pokud je n#která z obrazovek vzh)ru nohama, 
     klikn#te na ikonu v nabídce zobrazení. 
     Poté klikn#te na ikonu. V rozbalovací nabídce 
     „Orientace“ vyberte „Na "í(ku“ (p(evráceno) 

4. Chcete-li obraz zv#t"it, klikn#te na 
    „Rozli"ení obrazovky” o p(izp)sobte velikost 
    va"im po+adavk)m
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KONFIGURACE DISPLEJŮ
MAC

1. Otev(ete „P(edvolby systému“         

2. Z nabídky vyberte „Monitory“

3. V nabídce displeje klikn#te na „Uspo(ádání“

4. Klepnutím a p(eta+ením obrazovek zobrazte 
    kon*guraci

5. Pokud je n#která z obrazovek vzh)ru nohama, 
    klikn#te na ikonu a zobrazte nabídku na této 
    obrazovce a vyberte „180 stup/)“ z rozbalovací 
    nabídky

6. Chcete-li obraz zv#t"it, klikn#te na p(epína' 
 „P(izp)sobené“, poté vyberte z nabídky rozli"ení, 
 které vám bude více vyhovovat
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1. Aktivujte nabídku OSD stisknutím tla'ítka 
    Menu “      ”

2. Stisknutím tla'ítka „+“ vyberte své nastavení

3. Stisknutím tla'ítka Nabídka „      “ volbu potvr0te

4. Stisknutím tla'ítka „-“ se vrátíte na p(edchozí 
    stránku

ÚVOD DO FUNKCÍ OSD

7



NASTAVENÍ

JAS:
KONTRAST:
ÚROVEŇ ČERNÉ:  
OSTROST:              

Rozsah nastavení je od 0 do 100

Rozsah nastavení je od 0 do 100

Rozsah nastavení je od 0 do 100

Rozsah nastavení je od 0 do 100

P(ednastavené nastavení zobrazení pro 
r)zné re+imy (Standardní / Hra / Film / Text 
/ FPS / RTS re+imy)

Upraví pom#r stran na 4:3 / 16:9

Vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO pro 
povolení, nebo zakázat funkci dynamického 
pom#ru kontrastu

ECO:

DCR:

ASPECT:

JAS OBRAZ
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NASTAVENÍ OSD

ČERVENÁ:
ZELENÁ:
MODRÁ:

COLORTEMP:

Rozsah nastavení je od 0 do 100

Rozsah nastavení je od 0 do 100

Rozsah nastavení je od 0 do 100

Umo+/uje úpravu ka+dé 
jednotlivé barvy RGB nebo vyberte 
p(ednastavenou úrove/ Teplé nebo 
Chladné

Vyberte jazyk OSD. Na v!b#r je: 
angli'tina, francouz"tina, n#m'ina, 
zjednodu"ená 'ín"tina, ital"tina, 
"pan#l"tina, portugal"tina, ture'tina, 
pol"tina, holand"tina, japon"tina, 
korej"tina

Nastavuje 'asov! limit pro nabídku 
nastavení monitoru (10-60 sekund)

Nastavuje pr)hlednost nabídek 
nastavení monitoru

JAZYK: 

PRŮHLEDNOST: 

ČASOVAČ OSD: 

TEPLOTA BARVY NASTAVENÍ OSD
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NASTAVENÍ 

RESETOVAT: Vybere RESET, aby se v"echna 
nastavení vrátila na v!chozí tovární 
re+im

Obsahuje dva zdroje signálu 
USB-C a HDMI

Povolí HDR (vysok! dynamick! 
rozsah), pokud je p(ipojen do 
kompatibilního za(ízení. 
Obsahuje t(i re+imy (vypnuto / 
auto / 2084)

Sni+uje obsah modrého sv#tla 
na displeji

ZDROJ 
SIGNÁLU:

SLABÉ MODRÉ 
SVĚTLO:
REŽIM HDR: 

RESET MISC
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Ozna'ení modelu ID-3M101B ID-3M1106D ID-3M1303D

Typ panelu IPS IPS IPS

Velikost 10.1" 11.6“ 13.3”

Typ podsvícení Systém W-LED Systém W-LED Systém W-LED

Jas 350cd/m2 230cd/m2 220cd/m2

Kontrast  800:1 1000:1 1000:1

EDP Ano Ne Ne

Pitch 0.1128mm (H) x 0.1128mm (V) 0.1335mm(H) x 0.1335mm (V) 0.153mm (H) x 0.153mm (V)

Rozli"ení 1920x1200 1920x1080 1920x1080

Pom#r stran  16:10  16:9  16:9

Reak'ní doba (typická) 30ms 25ms 25ms

Úhel sledování H:85º,V:85º (CR � 10) H:89º,V:89º (CR>10) H:89º,V:89º (CR>10)

Barevnost displeje 16.7milionu 16.7milionu 262tisíc

Re+im LowBlue ANO ANO ANO

HDR10 ANO ANO ANO

miniHDMI 1920x1200@60Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz

Type-C 1920x1200@60Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz

Type-C 2 ANO (pouze pro napájení) ANO (pouze pro napájení) ANO (pouze pro napájení)

Vstup pro sluchátka Ne Ne Ne

Reproduktor Ne Ne Ne

Provozní　 18W Provozní Provozní　18W 18W　
Stand by 10.5W Stand by  10.5W Stand by  10.5W

Napájení AC 100-240V 50/60Hz AC 100-240V 50/60Hz AC 100-240V 50/60Hz

Napájecí adaptér 5V       /2A 5V       /2A 5V       /2A

Velikost monitoru 286*182*25 316*215*26mm 353*233*26mm

Velikost krabice 405*230*75mm 365*262*78mm 405*291*78mm

Váha 0,84kg 1.3kg 1.5kg

Váha v'etn# krabice 2,04kg 2.2kg 2.7kg

HDMI Cacble ANO ANO ANO

Type-C Cacble ANO ANO ANO

Type-C to USB Cacble ANO ANO ANO

User Manual ANO ANO ANO

Kompatibilita Windows 7/8/8.1/10/MAC OS Windows 7/8/8.1/10/MAC OS Windows 7/8/8.1/10/MAC OS

Spot(eba
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• P(ed 'i"t#ním monitor vypn#te a odpojte kabel. Povrch monitoru 'ist#te had(íkem, kter! ned(e a nepou"tí vlákna. Odolné  
  skvrny lze odstranit had(íkem navlh'en!m v jemném 'istícím prost(edku ur'eném pro 'i"t#ní monitor). Nepou+ívejte 'istící 
  prost(edek s obsahem alkoholu nebo acetonu. Pou+ijte pouze 'istící prost(edek ur'en! na LCD monitory . Nest(íkejte 'istící 
  prost(edek p(ímo na povrch displeje, hrozí vniknutí do monitoru a úraz elektrick!m proudem.

PÉČE A ÚDRŽBA 

• V závislosti na pozadí pracovní plochy se m)+e mírn# odli"ovat jas r)zn!ch 'ástí displeje.
• Pokud zobrazujete stejn! obraz n#kolik hodin, m)+e se do displeje „vypálit“ a p(etrvávat. Displej se postupn#, ale pomalu  
  „vzpamatuje“, nebo jej na n#kolik hodin vypn#te.

POKUD JE DISPLEJ ČERNÝ, BLIKÁ, NEBO VŮBEC NEFUNGUJE, OBRAŤTE SE NA SERVIS NEBO 
PRODEJCE SE ŽÁDOSTÍ O OPRAVU. NEPOKOUŠEJTE SE JEJ OPRAVOVAT SAMI!!

NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY JSOU NORMÁLNÍ, NEJDE O ZÁVADU:  



ES prohlá"ení o shod#
podle sm#rnice EMC 2014/30/ES o harmonizaci právních
p(edpis) 'lensk!ch stát) t!kajících se elektromagnetické kompatibility .

V!robce / dovozce:
MISURA Store s.r.o.
K,Po"t# 429/2
252 67 Tuchom#(ice

Osoba pov#(ená kompletací technické dokumentace:
Ing. Ji(í Mihel – v!konn! (editel spole'nosti

Popis a identi*kace strojního za(ízení: 
Název: p(enosn! USB monitor
Typ: 3M101B, 3M1106D, 3M1303D 

V!"e popsané za(ízení bylo testováno podle uveden!ch norem a shledáno v 
souladu se sm#rnicí EMC 2014/30/ES. Pozorování a v!sledky zkou"ek uvedené v 
tomto certi*kátu jsou relevantní pouze pro zkou"en! vzorek. 

V!robek spl/uje tyto p(edpisy Evropského spole'enství:
Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady EN 55032:2015 
- Elektromagnetická kompatibilita multimediálních za(ízení - Po+adavky na emisi.
Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady EN 55035:2017 
- Elektromagnetická kompatibilita multimediálních za(ízení - Po+adavky na 
odolnost   

POU&ITÉ HARMONIZOVANÉ NORMY:                     
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017


