
Asennusopas

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

Värisäädettävä nestekidenäyttö
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1. Pakkaus
• Näyttö • Näyttö

• Adjustment Certificate 
(Säätötodistus)

• Näytön suojan käyttöopas

• FD-C39 (DVI) Digitaalinen signaalikaapeli • Asennusopas 

• PM200 (DisplayPort) Digitaalinen 
signaalikaapeli

• PRECAUTIONS (VAROTOIMET)

• MD-C93 EIZO USB -kaapeli • ScreenCleaner (Puhdistussarja)

• Virtajohto • EIZO LCD Utility Disk



2. Liittäminen
1. Signaali 2. USB

*1 Lisävaruste. *2 Irrottaessasi DisplayPort-kaapelia 
paina kaapelin päässä olevan  
-merkinnän kohdalta, kun vedät 
kaapelia ulos.

*3 Käytä porttia 1. 
Perusasetuksen tilassa USB 
upstream -portti 2 on pois 
käytöstä. Ohjeet asetusten 
muuttamisesta ovat näytön 
käyttöoppaassa.

 

DVIDVI Mini DisplayPort
Thunderbolt

Mini DisplayPort
Thunderbolt  DisplayPort DisplayPortHDMIHDMI

Käytä jotakin näistä liittimistä.

DisplayPort – 
DisplayPort
(PP200*1)

DisplayPort – 
Mini DisplayPort
(PM200)

HDMI - HDMI
(HH200HS*1)

DVI – DVI
(FD-C39)

*2 *2

*2

USBUSB

USB
(MD-C93)

*3

Tarkista, että tämä 
kaapeli on aina kytketty.



3. Virta 4. Pidike
Kaapelit pysyvät siististi 
yhdessä käyttämällä 
jalustan taustapuolella 
kaapelipidikettä.

3. Säätäminen
 

344°

 

128 mm

 

30°



4. Näyttöruutu
1. Päävirtakytkin 2. Virtapainike

Pois päältä Päällä

3. Signaalin valinta 4. Tarkkuus

1920 x 1200

5. Suojus
Tietoa näytön suojan kokoamisesta löytyy näytön suojan käyttöoppaasta (näytön suojan pakkauslaatikossa).



6. ColorNavigator

• Lue käyttöohjeet ja ColorNavigator-laitteen Käyttöoppaasta (tallennettu CD-ROM-levylle).

SelfCalibration
Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi aika ajoin kalibroida laitteen.

• Saat lisätietoja kohdasta SelfCalibration, katsomalla CD-levyllä olevat monitorin käyttöohjeet. 



 ●Ei kuvaa -ongelma
Ongelma Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
Ei kuvaa Virran merkkivalo ei syty. • Tarkista, onko virtajohto liitetty asianmukaisesti.

• Kytke näytön takana oleva päävirtakytkin päälle.
• Paina .
• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja 

käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.
Virran merkkivalo palaa sinisenä. • Lisää kutakin säätövalikon arvoa “Brightness” (Kirkkaus) ja/tai 

“Gain” (Voimakkuus).
Virran merkkivalo palaa oranssina. • Vaihda tulosignaalia painamalla -näppäintä.

• Käytä hiirtä tai näppäimistöä.
• Varmista, että PC on käynnissä.
• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja 

käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.
Virran merkkivalo vilkkuu oranssina ja 
sinisenä.

• Tämä ongelma voi ilmetä, kun PC on kytketty DisplayPort-
liitännän kautta. Kytke EIZOn määrittämällä signaalikaapelilla, 
sammuta näyttö ja kytke siihen uudelleen virta.

Näyttöön 
tulee viesti.

Nämä sanomat tulevat näyttöön, kun 
tulosignaalia ei ole.
Esimerkki:

• Vasemmalla oleva sanoma voi tulla näyttöön, sillä jotkin 
tietokoneet eivät lähetä signaalia välittömästi käynnistämisen 
jälkeen.

• Varmista, että PC on käynnissä.
• Tarkista, onko signaalikaapeli liitetty asianmukaisesti.
• Vaihda tulosignaalia painamalla -näppäintä.
• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja 

käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.

Esimerkki: • Sanoma näyttää, että tulosignaali on määrätyn taajuusalueen 
ulkopuolella. (Kyseinen signaalitaajuus näkyy sinipunaisena.) 

• Tarkista, että PC:n asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja 
pystytaajuusvaatimuksia. 

• Käynnistä PC uudelleen.
• Vaihda näyttötila sopivaksi käyttämällä näytönohjaimen 

apuohjelmaa. Katso lisätiedot näytönohjaimen käyttöoppaasta.
fD: Dot Clock
fH: Vaakataajuus
fV: Pystytaajuus
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