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Önemli
Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM'da yüklü olan Kullanıcı Kılavuzu 
dikkatle okuyun.

Kurma Kılavuzu

MD-C87
Analog sinyal kablosu

Stereo mini jak kablo

Stereo mini jak kablo
EIZO LCD Disk Yardımı ayrıntılı bilgi 
içerir.

Bağlantı vidaları 

Monitör Monitörü açın ve sonra bilgisayarı açın.

Bu
konektörlerden

birini
kullanın.

Bu
konektörlerden

birini
kullanın.

PRECAUTIONS
(ÖNLEMLER)

Setup Guide
(Kurma Kılavuzu)  

EIZO LCD Utility Disk

Güç kablosu

Güç kablosu

FD-C39
Dijital sinyal kablosu 
(DVI)

Dijital bağlantı
(DVI)

Dijital bağlantı

Analog bağlantı
(D-Sub)
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Görüntü yok Sorunu

Şu mesaj görülür.

Güç göstergesi yanmıyor.

Güç göstergesi beyaz yanıyor.

Güç göstergesi turuncu yanıyor.

Sorun Olası neden ve çözüm

Resim yok

Aşağıdaki çözümleyici eylem yapıldıktan sonra bile monitörde görüntü yoksa, yerel EIZO temsilcinize başvurun.

• Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekansı 
gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını 
kontrol edin.

• Bilgisayarı yeniden başlatın.
• Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. 

Ayrıntılar için grafik kartının kılavuzuna bakın.

• [Ayar menüsündeki “Brightness” (Parlaklık), “Contrast” (Zıtlık) 
ve/veya “Gain” (Kazanç) ayarını arttırın.

• Bu sorun, DisplayPort konektörü aracılığıyla bir bilgisayar 
bağlandığında gerçekleşebilir. EIZO tarafından belirtilen sinyal 
kablosuyla bağlayın, monitörü kapatın ve yeniden açın.

Güç göstergesi turuncu yanıp sönüyor.

Monitör düzgün çalışsa bile, sinyal girişi 
doğru değilse bu mesaj
görüntülenir.
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• Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. 
•      düğmesine dokunun..

• Giriş sinyalini değiştirin.
• Fareyi veya klavyeyi çalıştırın.
• Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
• Bilgisayara ve grafik kartına bağlı olarak, giriş sinyali algılanmıyor 

ve monitör güç tasarrufu modundan çıkmıyor. Fareyi hareket 
ettirdikten veya klavyedeki herhangi bir tuşa bastıktan sonra bile 
ekran görüntülenmiyorsa aşağıdaki prosedürü uygulayın. Sorun 
düzelebilir.

1. Monitörü kapatmak için     düğmesine dokunun.
2. En soldaki düğmeye dokunurken, 2 saniyeden fazla süreyle     

düğmesine dokunun. “Administrator Settings” (Yönetici Ayarları) 
menüsü görünür.

3. “Compatibility Mode” (Uyumluluk Modu) öğesini seçin.
4. “On” (Açık) ayarını seçin.
5. “Apply” (Uygula), ardından     öğesini seçin.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.


