2. Conexões
1

2

Monitor LCD colorido

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

• Para informações relativas a ajustes de tela ou configurações, consulte o Manual do Usuário no EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Conteúdo da embalagem

HH200HS
(opcional)
• Suporte do cabo

• Cabo EIZO USB
UU200SS (USB 3.0)

• Base

• Cabo de sinal digital
PP200
(DisplayPort - DisplayPort)

• PRECAUÇÕES,
Guia de Instalação

• Parafusos de
montagem
VESA

• Cabo de alimentação

• O EIZO LCD Utility Disk
contém:
-- Manual do Usuário
-- Software de ajuste
de cores “G-Ignition”
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DD200DL
(opcional)

UU200SS
(USB 3.0)

• Monitor

HDMI
*1

DVI
DVI

DVI

Produto comercialmente disponível

(Conexão DVI)
Para saída de
áudio através do
monitor
Cabo miniconector
estéreo*1

Cabo de alimentação

PP200*2

Cabo conversor
DVI-HDMI*1

*2

Display
Port

AUDIO
OUTPUT

USB

Ao remover o cabo DisplayPort, certifique-se de que o
conector está desbloqueado e remova o cabo enquanto
pressiona o símbolo de triângulo (▲) na plugue.

3. Exibição na tela

1. Montagem da base
1

Para função
de hub USB /
G-Ignition

Encaixe a base (quatro orifícios) no
suporte (quatro abas).

1

3

2

3
Resolução recomendável

2560×1440
: Ligado

e!

u
Cliq

: Ligado
: Desligado, ❙: Ligado
(Configuração de fábrica: Ligado)
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4. Ajuste de ângulo e altura
Inclinação
O suporte do monitor gira e
inclina-se para cima.
Ao inclinar a tela do monitor para
cima, coloque a mão na parte
inferior do monitor e puxe com um
pouco de força.

7. Conexão do monitor com o G-Ignition Mobile

Ao usar o monitor no modo retrato
Puxe a tela para a posição mais elevada, incline-a para cima e
gire-a 90 graus no sentido horário ou anti-horário para usar o
modo retrato.
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Exibindo o menu Bluetooth Settings (Ajustes Bluetooth)
Exibindo o menu Bluetooth Settings
(Ajustes Bluetooth)

Exibindo o guia de operação
Parte traseira do
monitor

Ajuste de altura
• Ajuste contínuo de altura
• Caso seja difícil mover o monitor,
coloque ambas as mãos na parte
superior do monitor e empurre-o
para baixo.
• Talvez seja necessário mover o
monitor para cima e para baixo com
força porque a unidade de
movimento é inicialmente ajustada
com força.

Parte frontal do monitor

145 mm
(inclinação: 35°)
155 mm
(inclinação: 0°)

Guia de operação
Observação • Você precisa de uma placa gráfica compatível com

o modo retrato para configurar a funcionalidade.
Para obter detalhes, consulte o manual da placa
gráfica.
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Pressione um deles.

2

5. Fixação do suporte do cabo
1

O “G-Ignition Mobile” permite usar seu smartphone para substituir um controle remoto e operar o monitor. Para obter detalhes sobre o
G-Ignition Mobile, tais como as condições de operação, consulte o Manual do Usuário contido no EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Para
usar o G-Ignition Mobile, conecte o monitor ao seu smartphone (Android ou iOS) via Bluetooth.

Seletor de sinal de entrada
Seletor de modo de cores
Botão de controle

Pressione o botão de controle.

Conectando (emparelhando) o monitor ao smartphone
Usando o botão de controle, opere o menu. Siga as etapas abaixo para emparelhar o monitor com seu smartphone.

3
Selecione “On” (Ligado).

Se nenhuma imagem for exibida
Se um problema permanecer após aplicar as soluções sugeridas, contate o representante local da EIZO.

Problema

6. Idioma

Nenhuma imagem
é exibida

Exibindo o guia de operação

Exibindo o menu Languages (Idiomas)

Parte traseira do
monitor

Parte frontal do monitor
Guia de operação

Pressione um deles.

Uma mensagem
é exibida

Seletor de sinal de entrada
Seletor de modo de cores
Botão de controle

Pressione o botão de controle.

Possível causa e soluções

O indicador de energia não
acende.

•
•
•
•

O indicador de energia acende
em branco.

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

O indicador de energia acende
em laranja.

•
•
•
•

Por exemplo:

• Esta mensagem aparece quando o sinal não é processado corretamente, mesmo que
o monitor funcione corretamente.
• Verifique se as configurações do PC cumprem as exigências de resolução e frequência
vertical do monitor (consulte a seção “3-1 Compatible Resolutions/Formats”
(3-1 Resoluções/Formatos compatíveis)).
• Reinicialize o PC.
• Selecione um ajuste apropriado usando o utilitário da placa gráfica ou outras funções.
Para obter detalhes, consulte o manual da placa gráfica.

Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente.
Ligue o interruptor de energia principal.
Desligue a alimentação e ligue-a novamente após alguns minutos.
Pressione

Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente.
Verifique se o dispositivo externo está ligado.
Experimente o mouse ou o teclado.
Pressione o seletor de sinal de entrada para alternar o sinal.
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Selecione o idioma.
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