Viktig
Les PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREGLENE), denne Installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken som er lagret på CD-ROM-en nøye for
å bli kjent med sikker og effektiv bruk av skjermen.

Installasjons-veiledning

Skjerm

2560×1440

Grafikkortet bør være i samsvar med VESA-standarden og
CEA-861-standarden.
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Kabelholder

Stereo minijack-kabel *1
*1 Kommersielt tilgjengelig produkt

Copyright© 2012-2014 EIZO Corporation All rights reserved.

Ikke noe bilde
Hvis det ikke vises noe bilde på skjermen selv etter at følgende tiltak er utført, må du kontakte sin lokale EIZO-representant.
Problem

Mulig årsak og tiltak

Strømindikatoren lyser ikke.

• Sjekk om strømkabelen er riktig tilkoblet.
• Slå på hovedstrømbryteren.
• Trykk på .
• Slå av hovedstrømmen, og slå den deretter på igjen noen minutter
senere.

Strømindikatoren lyser blått.

• Øk "Brightness (Lysstyrke)", "Contrast (Kontrast)" og/eller "Gain
(Forsterkning)" i innstillingsmenyen.

Strømindikatoren lyser oransje.

• Bytt innsignal med
.
• Flytt musen eller trykk hvilken som helst tast på tastaturet.
• Sjekk om PC-en er slått på.
• Når EcoView Sense-funksjonen er "On (På)", kan det hende at
skjermen har gått over i strømsparingsmodus. Plasser deg i
nærheten av skjermen. Hvis skjermen ikke er vist, skal du flytte
musen eller trykke hvilken som helst tast på tastaturet.

Ikke noe bilde

Strømindikatoren blinker oransje.

Meldingen
kommer til syne.

Meldingen viser at innsignalet er utenfor det
angitte frekvensområdet.
Eksempel:

• Det er et problem med enheten som er koblet til ved bruk av
DisplayPort. Løs problemet og slå av og på skjermen. Se
Brukerhåndboken til den overførte enheten for flere detaljer.

Auto EcoView

Skjermens lysstyrke justeres automatisk i henhold til lysstyrken i omgivelsene.

EcoView Sense

Sensoren på forsiden av skjermen registrerer at en person beveger seg. Når en person beveger seg bort fra skjermen, går skjermen automatisk
over i strømsparemodus og viser ikke bildene på skjermen. Derfor reduserer funksjonen strømforbruket. Følsomheten og tiden til
strømsparingsmodus aktiveres, skal stilles inn i henhold til omgivelsene der skjermen brukes, og brukerens bevegelser.
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Rotering av skjermen

• Kontroller om PC-en er konfigurert til å innfri skjermens krav til
oppløsning og vertikal skannefrekvens.
• Start PC-en på nytt.
• Velg en passende innstilling ved hjelp av skjermkortets
hjelpeprogram. Du finner mer informasjon i veiledningen for
grafikkkortet.
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