Důležité upozornění

Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku
CD-ROM a seznamte se s bezpečným a účinným způsobem použití.
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EIZO LCD Utility Disk obsahující podrobné informace.
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*1 Komerčně dostupný produkt
*2 Použijte produkt schopný pracovat při vysoké rychlosti (High Speed).
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Žádný obraz

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního prodejce.
Problémy

Možná příčina a řešení

Indikátor napájení nesvítí.

• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen.
• Zapněte hlavní napájecí spínač.
• Vypněte hlavní vypínač a za pár minut jej opět zapněte.

Indikátor napájení svítí modře.

• „Brightness (Zvyšte Jas)“, „Contrast (Kontrast)“ a/nebo „Gain
(Přírůstek)“ v nabídce funkcí Nastavení.

Indikátor napájení svítí oranžově.

• Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen.
• Ověřte, zda je externí zařízení zapnuté.
• Pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu.
• Zapněte vstupní signál.
• Je-li externí zařízení připojeno, změňte způsob ukončení
režimu snížené spotřeby. Vypněte jedním stisknutím napájení
a pak stiskněte tlačítko
na monitoru na 5 a více sekund
pro změnu ukončení režimu. Potom zařízení znovu zapněte.
• Je-li externí zařízení připojeno ke konektoru HDMI, změňte
způsob autentizace. Vypněte jedním stisknutím vypínače a pak
znovu zapněte, zatímco držíte stisknuté tlačítko down
.
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• Zpráva uvádí, že vstupní signál je mimo definovaný rozsah.
• Ověřte, zda konfigurace PC odpovídá požadovanému
rozlišení a nastavení vertikální frekvence monitoru.
• Restartujte počítač.
• Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty vyberte správné
nastavení obrazovky. Postupujte podle pokynů v příručce ke
grafické kartě.
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