
 
LCD monitorių garantijos politika 

Standartinis Gaminio garantinis laikotarpis 

Ši Garantija galioja 36 mėnesius nuo tos dienos, kai galutinis vartotojas įsigijo Gaminį (toliau - Pirkimo data).  

Jei pirkimo įrodymas negali būti pateiktas, ASUS užregistruota pagaminimo data bus laikoma kaip Garantinio 

laikotarpio pradžia. ASUS garantuoja, kad Garantijos metu Gaminys neturės jokių defektų, susijusių su kokybe 

ir dalimis. 

Garantija neapima kartu su Gaminiu pristatytų komplektų priedų, tokių kaip kabeliai, nemokamos dovanos ir 

t.t. Jei per Garantinį laikotarpį Gaminys sugenda ir juo negalima normaliai ir tinkamai naudotis, ASUS, savo 

nuožiūra, pataisys ar pakeis Gaminio defektus, arba patį Gaminį, naujomis ar atnaujintomis dalimis arba 

gaminiais, kurie yra funkciškai lygiaverčiai arba pranašesni originaliai teikiamiems gaminiams.  

  

LCD monitoriaus ekrano šviesaus/tamsaus taško garantija ir taisyklės  

Kadangi LCD ekranas yra sudarytas iš milijonų mikroelektroninių pikselių, jei vienas pikselis nebeveikia taip, kai 

turėtų, jis tampa šviesiu arba tamsiu tašku. Pagal ISO 13406-2 standartus ASUS atitinka priimtinumo lygį nuo 3 

iki 5 defektinių šviesių/tamsių pikselių. Mes siekiame sukurti nepakartojamą vizualinę patirtį ASUS klientams, 

todėl jei Jūsų ekrane taškų skaičius yra mažesnis arba lygus aukščiau nurodytam skaičiui, tai reiškia, kad LCD 

monitorius yra priimtinas.  

ASUS LCD monitoriaus šviesaus/tamsaus taško garantijos lentelė: 

 

Taikoma modeliams: VS278Q  
 

  

Po pirkimo Šviesus taškas Tamsus taškas 

36 mėn. ≦3 ≦5  
 

1. Pikselis susideda iš subpikselių: vieno raudono, vieno žalio ir vieno mėlyno taškų. Šviesus taškas yra 

subpikselis, kuris visada yra po juodu raštu. Tamsus taškas yra subpikselis, kuris visada yra po bet kokiu raštu. 

2. Garantija neapima mikro taško, kuris yra mažesnis arba lygus 1/2 taško (50μmφ). 

 

KAIP PASIRŪPINTI SAVO LCD MONITORIUMI:  

Išjunkite LCD monitorių, jei ilgą laiką jo nenaudosite. Tai padės Jums sutaupyti suvartojamos elektros energijos 

kiekį bei prailginti Jūsų LCD monitoriaus tarnavimo laiką. 

Nelieskite LCD ekrano pirštais, aštriais ir (arba) kietais objektais, kad neįbrėžtumėte ekrano paviršiaus. 

Kad nuo LCD monitoriaus nuvalytumėte dulkes, naudokite tam skirtą valymo šluostę. Nelieskite ekrano 

pirštais! 

LCD ekrano valymui nenaudokite jokių cheminių medžiagų ar valiklių. 

Naudokite ekrano užsklandą, kad išvengtumėte žalos, atsiradusios dėl ilgalaikių statinių (nejudančių) vaizdų. 

 


