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2. Liitännät
1 2

3. Ruudun näyttötila
1 2 3

1. Asennus jalustan päälle
1 2 3

Värinestekidenäyttö

Asennusopas

Virtajohto

• Näyttö

• Telineen jalusta • PP200 
(DisplayPort - DisplayPort) 
digitaalinen signaalikaapeli

• UU200SS (USB 3.0) 
EIZO USB-kaapeli

• EIZO LCD Utility Disk 
sisältää:
 - Käyttöopas
 - Värinsäätö ohjelmisto  

“G-Ignition”

• Kaapelinpidin

• Virtajohto

• VAROTOIMET, 
Asennusopas

• VESA- 
kiinnitysruuvit

Pakkauksen sisältö

Klik!

Aseta telineen jalusta (neljä reikää) 
telineen tukeen (neljä kielekettä).

Suositeltava tarkkuus

2560×1440
: Päällä

: Pois päältä, ❙: Päällä
(Tehtaan esiasetus: päällä)

: Päällä

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

• Yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi näyttöruudun säätämisestä ja asetuksista on saatavissa “EIZO LCD Utility Disk” -CD-ROM-levyllä 
olevasta Käyttöoppaasta.

DVI DVIDVI USB AUDIO
OUTPUT

Display
PortHDMI

HH200HS
(valinnainen)

DD200DL
(valinnainen)

PP200*2

(DVI-liitäntä)
Näytön välityksellä 

toimivaan  
äänilähtöön

USB-keskiön  
toiminta /  
G-Ignition

DVI-HDMI 
-sovitinkaapeli*1

UU200SS
(USB 3.0)

Stereo- 
minijakkiliittimen 

kaapeli*1

*1 Kaupallisesti saatavilla oleva tuote *2 DisplayPort-kaapelia irrotettaessa varmista, että liitin on 
avattu, ja irrota kaapeli painamalla pistokkeessa olevaa 
kolmion muotoista merkkiä (▲).
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4. Kallistuskulman ja korkeuden säätäminen

5. Kaapelinpitimen kiinnittäminen
1 2 3

6. Kieli

7. Näytön liittäminen G-Ignition Mobile  
-sovelluksen avulla

“G-Ignition Mobile” -sovelluksen avulla voit käyttää älypuhelintasi kauko-ohjaimena näytön käyttämiseksi. Saadaksesi lisätietoja G-Ignition 
Mobile -sovelluksesta ja sen käytöstä katso EIZO LCD Utility Disk -CD-ROM-levyllä oleva Käyttöopas. Käyttääksesi G-Ignition Mobile 
-sovellusta liitä näyttö älypuhelimeesi (Android tai iOS) Bluetooth-yhteydellä.

1

2

Jos kuvaa ei näy
Jos ongelma ei poistu ehdotettujen korjauskeinojen kokeilun jälkeen, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava  
toimenpide

Jos kuvaa ei näy. Virran merkkivalo ei syty. • Tarkista, että virtajohto on kytketty asianmukaisesti.
• Kytke päävirtakytkin päälle.
• Sammuta laite pääkatkaisimesta ja käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua 

uudelleen.
• Paina 

Virran merkkivalo syttyy  
valkoisena.

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

Virran merkkivalo syttyy 
oranssina.

• Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein.
• Varmista, että ulkoinen laite on käynnissä.
• Käytä hiirtä tai näppäimistöä.
• Vaihda tulosignaalia painamalla tulosignaalin valitsinta.

Viesti ilmestyy Esimerkki: • Tämä viesti ilmestyy, kun tulosignaali ei ole asianmukainen, mutta itse näyttö toimii 
oikein.

• Tarkista, että tietokoneen asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuus- 
asetuksia (katso “3-1 Compatible Resolutions/Formats” (3-1 Yhteensopivat tarkkuudet/
formaatit)).

• Käynnistä tietokone uudelleen.
• Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman tai muiden toimintojen avulla. 

Katso lisätietoja näytönohjaimen käyttöoppaasta.
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Bluetooth Settings Menu (Bluetooth-asetusvalikon) tuominen esille

Käyttöohjeen tuominen esille Bluetooth Settings Menu (Bluetooth-asetusvalikon)  
tuominen esille

Näytön yhdistäminen älypuhelimeen (parittaminen)
Käytä valikkoa ohjainpainikkeen avulla. Noudata alla olevia ohjeita parittaaksesi näytön älypuhelimen kanss.

Tulosignaalin valitsin
Paina yhtä niistä.

Näytön takaosa Näytön etuosa

Paina ohjainpainiketta.

Käyttöohje

Väritilan valitsin
Ohjainpainike

Valitse “On (Päällä)”.

Käyttöohjeen tuominen esille

Tulosignaalin valitsin
Paina yhtä niistä.

Näytön takaosa

Väritilan valitsin
Ohjainpainike

Kallistus
Näyttöteline kääntyy ja kallistuu 
ylöspäin.
Kun kallistat näyttöä ylöspäin, 
aseta kätesi näytön alaosaan ja 
vedä sitä ylöspäin kohtuullisella 
voimalla.

Korkeussäätö
• Portaaton korkeussäätö
• Jos näytön liikuttaminen on 

vaikeaa, laita molemmat kätesi 
näytön päälle ja paina näyttöä 
alas.

• Näytön liikuttamiseen ylös ja alas 
saattaa tarvita voimaa, sillä  
liikkuvat osat ovat aluksi tiukkoja.

145 mm  
(kallistus: 35°)
155 mm  
(kallistus: 0°)

Kun näyttö on pystysuunnassa
Vedä näyttö ylös korkeimpaan asentoon, kallista se ylöspäin ja 
käännä sitä tämän jälkeen 90 astetta vasta. tai myötäpäivään 
asettaaksesi sen pystysuuntaan.

Huomautus • Tarvitset näytönohjaimen, joka tukee pystynäyttöä, ja 
sinun on asetettava se toimimaan tässä tilassa. Katso 
lisätietoja näytönohjaimen käyttöoppaasta.

Languages (Kielet) -valikon tuominen esille

Näytön etuosa

Paina ohjainpainiketta.

Käyttöohje

Valitse kieli.


