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

Asennusopas

Kiinnitysruuvit 

Näyttö

Virtajohto

PRECAUTIONS 
(VAROTOIMET)

Setup Guide
(Asennusopas)

EIZO LCD Utility Disk

FD-C39
Digitaalinen 
signaalikaapeli (DVI)

MD-C87
Analoginen 
signaalikaapeli

Stereo-minijakkiliittimen 
kaapeli

1280×1024

EIZO LCD Utility Disk sisältää 
yksityiskohtaisia tietoja.

Käynnistä näyttö ja sitten PC.
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FD-C39

PP200
vaihtoehto

MD-C87

DVI

D-Sub

DisplayPort

AUDIO OUTPUT

Digitaalinen liitäntä
(DVI)

Digitaalinen liitäntä

Analoginen litäntä 
(D-Sub)

Virtajohto

Stereo-minijakkiliittimen kaapeli

Käytä
jotakin
näistä

liittimistä.

Käytä
jotakin
näistä

liittimistä.



Ei kuvaa -ongelma

Näyttöön tulee 
viesti.

Virran merkkivalo ei syty.

Virran merkkivalo palaa valkoisena.

Virran merkkivalo palaa oranssina.

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide

Ei kuvaa

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.

• Tarkista, että tietokoneen asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja 
pystytaajuusasetuksia.

• Käynnistä tietokone uudelleen.
• Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso 

lisätiedot näytönohjaimen Käyttöoppaasta.

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

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

Tämä viesti tulee näyttöön, kun signaalin 
syöttö on väärä, vaikka näyttölaite
toimisi moitteettomasti.
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• Tarkista, onko virtajohto kytketty asianmukaisesti. 
• Kosketa     .

• Vaihda tulosignaalia.
• Käytä hiirtä tai näppäimistöä.
• Varmista, että PC on kytketty päälle.
• Sen mukaan, mitkä PC ja näytönohjain ovat käytössä, tulosignaalia 

ei havaita eikä monitori palaudu virransäästötilasta. Jos näyttö ei 
tule näkyviin, vaikka hiirtä liikutetaan tai jotain näppäimistön 
näppäimistä painetaan, tee seuraavat toimenpiteet. Ongelma 
saattaa korjaantua.

1. Sammuta monitori koskettamalla     -painiketta.
2. Kosketa vasemmanpuoleisinta kytkintä ja samalla     -painiketta yli 

kahden sekunnin ajan. 
Näyttöön tulee ”Administrator Settings” (Järjestelmänvalvojan 
asetukset)-valikko.

3. Valitse ”Compatibility Mode” (Yhteensopivuustila).
4. Valitse ”On” (Käytössä).
5. Valitse ”Apply” (Käytä) ja sen jälkeen     .
6. Käynnistä tietokone uudelleen.

Virran merkkivalo vilkkuu oranssina.


