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Viktigt
Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som �nns på CD-skivan noggrant så att du känner 
dig säker och får ett e�ektivt användande av produkten.

Installationshandbok

Monteringsskruvar 

Skärm Sätt på bildskärmen, och sätt sedan på PC.

Använd
en av 
dessa 

anslutningar.

Använd
en av 
dessa 

anslutningar.

Digital anslutning
(DVI)

Analog anslutning 
(D-Sub)

PRECAUTIONS
(FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER)

EIZO LCD Utility Disk

Nätsladd

Setup Guide
(Installationshandbok)

FD-C39
Digital signalkabel 
(DVI)

MD-C87
Analog signalkabel 

Kabel med 
ministereokontakt

På EIZO LCD Utility Disk �nns 
detaljerad information.
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EcoView Index
Den här indikatorn visar energisparförhållande, 
strömreduktion och CO2-reduktion till följd av 
skärmens ljusstyrka.

Auto EcoView
Sensorn på framsidan av skärmen känner av det omgivande ljuset med funktionen Auto EcoView 
och justerar skärmen automatiskt så den får bästa ljusstyrka.
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*Height adjustable Stand

Ingen bild visas

Meddelandet 
visas.

Strömindikatorn tänds inte.

Strömindikatorn lyser blått.

Strömindikatorn lyser orange.

Problem Möjlig orsak och åtgärd

Ingen bild

Om det inte visas någon bild på skärmen sedan du gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZO-återförsäljare.
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• Kontrollera att signalinställningarna i datorn matchar 
bildskärmsinställningarna för upplösning och vertikal frekvens. 

• Starta om datorn.
• Välj en passande inställning med gra�kkortets programvara. Se 

gra�kkortets användarhandbok för ytterligare information.
fD : Klocka (Visas endast vid digitala signalingångar)
fH : Horisontell frekvens
fV : Vertikal frekvens

• Ställ in varje värde för [Ljusstyrka], [Kontrast] och [Färgdynamik] till 
en högre nivå. 

• Kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten. 
• Om problemet kvarstår skall du stänga av skärmen i ett par 

minuter och slå på den igen.

• Växla inkommande signal genom att trycka på     .
• Flytta på muspekaren eller tryck ner valfri tangent på 

tangentbordet.
• Kontrollera att datorn är påslagen.

• Meddelandet till vänster kan visas för datorer som inte har någon 
utgående signal strax efter påslagning.

• Kontrollera att datorn är påslagen.
• Kontrollera om signalkabeln är korrekt ansluten.
• Växla inkommande signal genom att trycka på     .
• När en signal för synkronisering på grön matas in måste 

bildskärmens [SoG]-inställning ändras i förväg i enlighet med 
förfarandet nedan (för analog signal).
(1) Tryck på     för att stänga av bildskärmen.
(2) Tryck på     och håll     intryckt för att starta bildskärmen.
(3) Välj <On> med     eller     och tryck på     .

Meddelandet visas när det inte �nns någon 
insignal.
Exempel:

Insignalen ligger utanför angivet 
frekvensområde. (Sådana signalfrekvenser 
visas i rött.)
Exempel:


