Tärkeää
Lue PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja
tehokkaaseen käyttöön.

Asennusopas

Näyttö

2560×1440

Näytönohjaimen on oltava VESA- ja CEA-861-standardien
mukainen.
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EIZO LCD Utility Disk sisältää yksityiskohtaisia tietoja.
Kaapelinpidin

Stereo-minijakkiliittimen kaapeli *1
*1 Kaupallisesti saatavilla oleva tuote
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Ei kuvaa -ongelma
Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.
Ongelma

Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide

Virran merkkivalo ei syty.

• Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.
• Kytke virta päälle päävirtakytkimestä.
• Paina .
• Katkaise päävirta ja kytke se jälleen takaisin parin minuutin
kuluttua.

Virran merkkivalo palaa sinisenä.

• Lisää arvoa ”Brightness (Kirkkaus)”, ”Contrast (Kontrasti)” ja/tai
“Gain (Vahvistus)” asetusvalikossa.

Virran merkkivalo palaa oranssina.

• Vaihda tulosignaalia painamalla
-näppäintä.
• Liikuta hiirtä tai paina mitä tahansa näppäintä.
• Varmista, että PC on käynnissä.
• Kun EcoView Sense -toiminto on “On (Päällä)”, näyttö on voinut
siirtyä virransäästötilaan. Tule lähelle näyttöä. Jos näyttö ei
kytkeydy päälle, liikuta hiirtä tai paina mitä tahansa näppäintä.

Ei kuvaa

Auto EcoView

Säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

EcoView Sense

Näytön etupuolella sijaitseva anturi havainnoi liikettä. Kun henkilö liikkuu pois monitorin luota, monitori siirtyy virransäästötilaan automaattisesti
eikä näytöllä näy kuvaa. Tällä tavoin näytön virrankulutus vähenee. Anturin herkkyyttä sekä virransäästötilan päällekytkeytymisaikaa voidaan
muokata käyttöympäristön sekä käyttäjän liikkeiden mukaan.
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Sanoma näyttää, että tulosignaali on määrätyn
taajuusalueen ulkopuolella.
Esimerkki:
Näyttöön tulee
viesti.
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Virransäästötaso
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Virran merkkivalo vilkkuu oranssina.
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Näytön kiertäminen

• DisplayPortilla liitetyssä laitteessa on ongelma. Voit ratkaista
ongelman sammuttamalla monitorin ja kytkemällä sen takaisin
täälle. Katso lisätietoja ulostulolaitteen käyttöoppaasta.

• Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja
pystytaajuusvaatimuksia.
• Käynnistä PC uudelleen.
• Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso
lisätiedot näytönohjaimen käyttöoppaasta.
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