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Šį gaminį sudaro du monitoriai, pritvirtinti prie specialaus stovo. Kai kurie šio gaminio naudojimo būdai 
skiriasi nuo aprašytų naudojimo instrukcijose. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir 
naudojimo instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio naudojimą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
 ĮSPĖJIMAS

Įrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais.
Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti. Laikykitės šių nurodymų:
• Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent du asmenys.
• Suimkite ir tvirtai laikykite už monitoriaus apačios ir rankenos.

Nuimti monitorių nuo stovo turi bent du asmenys.
Nuėmus nuo stovo tik vieną monitorių, gaminys taps ypač nestabilus. Dirbant su gaminiu nestabilioje 
padėtyje, gaminys gali virsti ir sužeisti arba sugadinti įrangą.

Pakuotės turinys
Kartu su gaminiu pateikiami toliau nurodyti elementai. Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau 
išvardyti elementai. Jei kurio nors iš jų trūksta, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu.

RX560

• Monitorius 
(2 monitoriai, stovas)

• Maitinimo laidas, 2 vnt.
• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP300 x 2 

DisplayPort – DisplayPort
• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP100 x 1 

DisplayPort – DisplayPort
• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas DD300DL x 2 

DVI – DVI (dviguba jungtis)

• USB laidas UU300 x 2
• EIZO LCD Utility Disk (kompaktinis diskas)
• Naudojimo instrukcijos
• Papildoma informacija apie „MammoDuo“ modelį 

(šis dokumentas)

GX560

• Monitorius 
(2 monitoriai, stovas)

• Maitinimo laidas, 2 vnt.
• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP300 x 4 

DisplayPort – DisplayPort
• Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP100 x 1 

DisplayPort – DisplayPort

• USB laidas UU300 x 4
• EIZO LCD Utility Disk (kompaktinis diskas)
• Naudojimo instrukcijos
• Papildoma informacija apie „MammoDuo“ modelį 

(šis dokumentas)
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Valdikliai ir funkcijos
Informaciją apie monitoriaus dalių pavadinimus ir funkcijas žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Valdikliai ir 
funkcijos“.
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Vaizdas iš galo Vaizdas iš viršaus

1. Tvirtinimo blokas Sujungia monitorių su stovu.
2. Rankena Ši rankena naudojama transportuojant.
3. Stovas Naudodami stovą galite:

• reguliuoti kiekvieno monitoriaus padėtį ir horizontalų kampą;
• reguliuoti vertikalų / horizontalų kampą ir bendrą monitoriaus aukštį.

4. Laidų laikiklis Prilaiko monitoriaus laidus.
5. Pasukimo varžtas Sukant šį varžtą, kiekvieną monitoriaus ekraną galima pasukti pagal arba prieš 

laikrodžio rodyklę ir reguliuoti tarpą tarp monitorių.
6. Pakreipimo fiksavimo 

varžtas
Priveržus šį varžtą, fiksuojamas horizontalus kampas.
Pastaba

• Varžtas neužfiksuojamas prieš siuntimą.
7. Pokrypio fiksatorius Fiksuoja 0˚ vertikalų monitoriaus kampą.

 : užrakinta,  : atrakinta
Pastaba

• Prieš siunčiant kampas užfiksuojamas ties 0 .̊ Jei norite keisti monitoriaus 
pakreipimo kampą, atlaisvinkite fiksatorių.

• Transportuodami gaminį, nustatykite 0˚ vertikalų monitoriaus kampą ir užfiksuokite 
pakeipimo fiksatoriumi. Tai leidžia paprasčiau transportuoti gaminį.

8. Tvirtinimo fiksatorius Sujungia tvirtinimo bloką su stovu.
Norėdami atjungti tvirtinimo bloką nuo stovo, atlaisvinkite tvirtinimo fiksatorių.

 : užrakinta,  : atrakinta
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Diegimas / sujungimas

 ●Prieš montuojant gaminį
Atidžiai perskaitykite skyrių ATSARGUMO PRIEMONĖS šiame dokumente bei skyrių ATSARGUMO 
PRIEMONĖS naudojimo instrukcijose.

Įrengimo reikalavimai
Montuodami gaminį, įsitikinkite, kad pakanka vietos iš abiejų monitoriaus šonų, užpakalinės dalies ir 
viršaus.

Dėmesio

• Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa.

 ●Jungiamieji laidai
Informaciją apie galimas monitoriaus skyros vertes žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Galimos skyros 
vertės“.

1. Prijunkite signalų perdavimo laidus.
Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus. Prijungę DVI laidą, priveržkite tvirtinimo elementus, kad jungtis 
būtų priveržta.

Dėmesio

• Naudokite kartu su gaminiu pateiktus laidus.
• Monitoriaus „DisplayPort“ jungtis sudaro įvado ir išvado jungtys. Monitoriui prijungti prie kompiuterio 

sujunkite kabelį su įėjimo jungtimi.
• Norint nustatyti nuoseklaus sujungimo jungtį, būtina nustatyti „DisplayPort“ versiją „1.2“. Jei reikia daugiau 

informacijos apie sąranką, žr. montavimo vadovą (CD-ROM diske).
• Jei reikia daugiau informacijos apie monitorius ir vaizdo plokštes, kurias galima naudoti nuosekliam 

sujungimui, apsilankykite http://www.eizoglobal.com
• Prieš naudodami nuoseklaus sujungimo jungtį, nuimkite dangtelį nuo monitoriaus išvesties jungties, per 

kurią išvedami signalai.

Jungimo pavyzdžiai:

Kiekvieno monitoriaus prijungimas prie 
kompiuterio

Nuoseklaus sujungimo nustatymas

*1, *2

*1 GX560, prijungtas prie  .
*2 Naudoti pridėtą „PP100“.

2. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio jungtį.

*1

http://www.eizoglobal.com
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3. Jeigu ketinate naudotis „RadiCS“ / „RadiCS LE“, prijunkite USB laidą.

Prijungti prie monitoriaus Prijungti prie kompiuterio

Dėmesio

• Norėdami atlikti GX560 monitoriaus kokybės kontrolę, prijunkite kompiuterį su „RadiCS“ / „RadiCS LE“ 
įdiegta . Kaip sujungti laidus, žr. naudojimo instrukcijų 2-2 skyriuje „Jungiamieji laidai“.

4. Norėdami įjungti monitoriaus maitinimą, palieskite  monitoriaus priekyje.
Monitoriaus maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia žaliai.

5. Įjunkite kompiuterį.
Ekrane pasirodys vaizdas.

Pastaba

• Jeigu monitorius veikia netinkamai, žr. naudojimo instrukcijų skyrių „Vaizdo neropdymo problema“.

 ●Kiekvieno monitoriaus padėties reguliavimas
1. Reguliuokite pasukimo ir horizontalią padėtis.

Laikydami už monitoriaus viršaus ir apačios abiem rankomis, reguliuokite kiekvieno monitoriaus kampą ir 
padėtį.
Pasukimo kampą galima fiksuoti sukant ir priveržiant pasukimo fiksavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę.

Pastaba

• Pasukimo fiksavimo varžtas neužfiksuojamas prieš siuntimą.

         

2. Sureguliuokite pasukimą.
Tarpą tarp monitorių galima pašalinti sukant pasukimo varžtą. Sureguliuokite pagal poreikį.

Dėmesio

• Nebandykite pasukti monitoriaus ranka.

         

Pastaba

• Pakreipimo fiksavimo varžtui ir pasukimo varžtui naudokite kryžminį „phillips“ atsuktuvą (nr. 2).
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 ●Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas
Laikydami abu monitorius kartu, kaip pavaizduota paveikslėlyje, sureguliuokite ekranų aukštį ir 
vertikalų kampą.

        

Dėmesio

• Pakreipimo fiksatorius užfiksuojamas prieš siuntimą. Atlaisvinę fiksatorių, sureguliuokite vertikalų ekranų 
kampą.

 : užrakinta,  : atrakinta

• Sureguliavę aukštį ir vertikalų kampą, nutieskite kabelius per kabelio laikiklį.

Nuoroda

 ●Monitoriaus nuėmimas
Jeigu ant monitoriaus montuojate pasirenkamą „RadiLight“, nuimkite monitorių nuo stovo.

Dėmesio

• Nuėmus nuo stovo tik vieną monitorių, gaminys taps ypač nestabilus. Dirbant su gaminiu nestabilioje 
padėtyje, gaminys gali virsti ir sužeisti arba sugadinti įrangą. Dirbti turi du žmonės.

Atlaisvinę tvirtinimo fiksatorių, nuimkite monitorių nuo stovo.

 : užrakinta,  : atrakinta

Pastaba

• Informaciją apie tvirtinimo procedūrą žr. „RadiLight“ naudojimo instrukcijose.
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 ●Monitoriaus montavimas
Sumontuokite monitorių ant stovo.

 : užrakinta

Dėmesio

• Patikrinkite, ar tvirtinimo fiksatoriaus indikatorius yra užrakinimo padėtyje.

Mechaninės specifikacijos (RX560 ir GX560)
Matmenys (plotis × aukštis × gylis) 709,0 mm × 476,0 mm – 566,0 mm × 225,0 mm  

(pokrypis: 0°, pasukimas (kiekvieno monitoriaus) : 0°)
696,5 mm × 476,0 mm – 566,0 mm × 237,1 mm  
(pokrypis: 0°, pasukimas (kiekvieno monitoriaus) : 15°)

Grynasis svoris RX560: 17,3 kg
GX560: 17,1 kg

Aukščio reguliavimas 90 mm (pokrypis: 0˚)
Pokrypis Aukštyn 25 ,̊ žemyn 5˚
Pakreipimas (bendras) 40°
Pakreipimas (kiekvieno monitoriaus) 15°
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