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Importante
Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso 
seguro e e�ciente deste produto. 

Guia de Instalação

Parafusos de montagem

Monitor Ligue o monitor e depois ligue o PC.

Utilize
um

destes
conectores.

Utilize
um

destes
conectores.

PRECAUTIONS
(PRECAUÇÕES)

EIZO LCD Utility Disk

Cabo de 
alimentação

Cabo de 
alimentação

Setup Guide
(Guia de Instalação)  

FD-C39
Cabo de sinal digital 
(DVI)

Conexão digital
(DVI)

Conexão analógica 
(D-Sub)

Cabo minijaque estéreo

MD-C87
Cabo de sinal 
analógico 

O EIZO LCD Utility Disk contém 
informações detalhadas.

Conexão digital

Cabo minijaque estéreo
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Nenhum problema com a imagem

Aparece a 
mensagem.

O indicador de força não acende.

O indicador de energia está aceso em 
branco.

O indicador de força está aceso em laranja.

Problema Possíveis causas e soluções

Sem imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas a seguir, entre em contato com um representante 
local da EIZO.

• Veri�que se as con�gurações do PC cumprem as exigências de 
resolução e frequência vertical do monitor.

• Reinicialize o PC.
• Selecione uma con�guração apropriada usando o utilitário da 

placa de vídeo. Consulte o manual da placa de vídeo para obter 
detalhes.

• Aumente “Brightness” (Brilho), “Contrast” (Contraste) e/ou “Gain” 
(Ganho) no menu Ajustes. 

• Este problema pode ocorrer quando um PC estiver conectado 
através do conector DisplayPort. Conecte através do cabo de sinal 
especi�cadopela EIZO, desligue o monitor e ligue-o novamente 
em seguida.

O indicador de força está piscando na cor 
laranja.

Essa mensagem é exibida quando o sinal não 
entra corretamente, mesmo quando o 
monitor funciona normalmente.
Por exemplo:

1st Edition June, 2016
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• Veri�que se o cabo de alimentação está conectado corretamente.
• Toque em    .

• Alterne o sinal de entrada.
• Experimente o mouse ou o teclado.
• Veri�que se o PC está ligado.
• Dependendo do PC e da placa de vídeo, o sinal de entrada não é 

detectado e o monitor não sai do modo de economia de energia. 
Se a tela não for exibida mesmo depois de se movimentar o mouse 
ou pressionar uma tecla no teclado, realize o seguinte 
procedimento. Isso pode resolver o problema.

1. Toque em     para desligar o monitor.
2. Pressionando o botão mais à esquerda, toque em     por mais de 2 

segundos. É exibido o menu “Administrator Settings” 
(Con�gurações de administrador).

3. Selecione “Compatibility Mode” (Modo de compatibilidade).
4. Selecione “On” (Ligado).
5. Selecione “Apply” (Aplicar) e em seguida     .
6. Reinicialize o PC.


