
Tilleggsinformasjon for MammoDuo-modellen



2

Dette produktet består av to skjermenheter som er montert på en dedikert fot. Noen metoder som brukes for 
å håndtere dette produktet, er annerledes enn de som beskrives i bruksanvisningen. Før du bruker dette 
produktet, må du lese dette dokumentet og bruksanvisningen nøye for å forsikre at produktet brukes korrekt.

FORHOLDSREGLER
 ADVARSEL

Bær eller plasser enheten i henhold til korrekte, spesifiserte metoder.
Hvis enheten mistes i gulvet, kan det resultere i personskade eller skade på 
utstyret. Sørg for at følgende overholdes.
• Når du pakker opp og/eller bærer skjermen, må du se til at minst to mennesker 

hjelper til.
• Grip og hold fast skjermens underside og håndtak.

Når man fjerner skjermenheten fra foten, må to mennesker hjelpe til.
Hvis kun én av skjermene fjernes fra fotenheten, blir produktet ekstremt ustabilt. Hvis du arbeider med 
produktet i en ustabil tilstand, kan det velte, noe som kan føre til personskade eller skade på utstyret.

Innholdet i pakken
Følgende artikler leveres sammen med produktet. Kontroller at alle er inkludert i pakken. Hvis noen 
artikler mangler, må du kontakte din forhandler eller lokale EIZO-representant.

RX560

• Skjerm 
(Skjermenhet x 2, fot)

• Strømkabel x 2
• Digital signalkabel: PP300 x 2 

DisplayPort - DisplayPort
• Digital signalkabel: PP100 x 1 

DisplayPort - DisplayPort
• Digital signalkabel: DD300DL x 2 

DVI - DVI (dual link)

• USB-kabel: UU300 x 2
• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
• Bruksanvisning
• Tilleggsinformasjon for MammoDuo-modellen 

(dette dokumentet)

GX560

• Skjerm 
(Skjermenhet x 2, fot)

• Strømkabel x 2
• Digital signalkabel: PP300 x 4 

DisplayPort - DisplayPort
• Digital signalkabel: PP100 x 1 

DisplayPort - DisplayPort

• USB-kabel: UU300 x 4
• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
• Bruksanvisning
• Tilleggsinformasjon for MammoDuo-modellen 

(dette dokumentet)
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Kontroller og funksjoner
For informasjon om skjermenhetens delenavn og funksjoner ser du «Kontroller og funksjoner» i 
bruksanvisningen.
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Sett bakfra Sett ovenfra

1. Monteringsenhet Kobler skjermenheten til foten.
2. Håndtak Dette håndtaket brukes til transport.
3. Fot Foten gjør at du kan:

• Justere posisjonen og den horisontale vinkelen til hver skjerm.
• Justere den vertikale/horisontale vinkelen og høyden på hele skjermen

4. Kabelholder Holder skjermkablene.
5. Rotasjonsskrue Ved å rotere denne skruen kan hver skjerm dreies med eller mot klokken for å justere 

mellomrommet mellom skjermene.
6. Dreielåsskrue Hvis du strammer denne skruen, låses den horisontale vinkelen.

Merk

• Skruen blir ikke låst før forsendelsen.
7. Vippelås Låser den vertikale vinkelen på skjermen til 0 .̊

 : Låst,  : Opplåst
Merk

• Vinkelen blir låst til 0˚ før forsendelsen. Lås opp låsen for å endre skjermens 
vippevinkel.

• Når du transporterer produktet, stiller du skjermens vertikale vinkel til 0˚ og 
aktiverer vippelåsen. Dette gjør det lettere å transportere produktet.

8. Monteringslås Låser monteringsenheten til foten.
Hvis du vil fjerne monteringsenheten fra foten, låser du opp monteringslåsen.

 : Låst,  : Opplåst
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Installasjon/tilkobling

 ●Før installasjon av produktet
Les både «FORHOLDSREGLER» i dette dokumentet og «FORHOLDSREGLER» i bruksanvisningen 
nøye.

Installasjonskrav
Når du installerer produktet, må du forsikre deg om at det er nok rom rundt sidene, baksiden og 
toppen av skjermen.

Obs!

• Plasser skjermen slik at ikke det er lys som forstyrrer skjermen.

 ●Koble til kabler
For informasjon om skjermens kompatible oppløsninger ser du «Kompatible oppløsninger» i 
bruksanvisningen.

1. Koble til signalkabler.
Kontroller formen på kontaktene, og koble til kablene. Etter at du har koblet til DVI-kabelen, stram til skruer 
for å feste kontakten.

Obs!

• Sørg for å bruke kablene som medfølger produktet.
• DisplayPort-kontaktene på skjermen består av inngangs- og utgangskontakter. Når du kobler skjermen til 

en PC, koble kabelen til inngangskontakten.
• Hvis du vil konfigurere en daisy-chain-tilkobling, må DisplayPort-versjonen stilles til «1.2». For informasjon 

om oppsett ser du installasjonshåndboken (på CD-ROM).
• Besøk nettstedet EIZO for informasjon om skjermer og grafikkort som kan brukes til daisy-chain-tilkobling: 

http://www.eizoglobal.com
• Før bruk av en daisy-chain-tilkobling fjerner du hetten på utgangskontakten på skjermen som sender 

signaler.

Tilkoblingseksempler:

Koble hver skjerm til en PC Sette opp en daisy-chain-tilkobling

*1, *2

*1 For GX560 kobler du til  .
*2 Bruk den medfølgende «PP100».

2. Plugg strømkabelen inn i strømutgangen og strømkontakten på skjermen.

*1

http://www.eizoglobal.com
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3. Koble til USB-kabelen når du bruker RadiCS / RadiCS LE.

Koble til skjerm Koble til PC

Obs!

• For å utføre skjermkvalitetskontroll for GX560 må du koble til en PC med RadiCS / RadiCS LE installert til 
 . Se «2-2. Koble til kabler» i bruksanvisningen for informasjon om tilkobling av kabler.

4. Berør  foran på skjermen for å slå på skjermen.
Strømindikatoren på skjermen lyser grønt.

5. Slå på PC-en.
Skjermbildet vises.

Merk

• Hvis skjermen ikke fungerer som den skal, ser du «Ikke noe bilde» i bruksanvisningen.

 ●Justere stillingen til hver skjerm
1. Juster dreiestilling og horisontal stilling.

Hold toppen og bunnen av skjermenheten med begge hender, og juster vinkelen og posisjonen til hver 
skjerm individuelt.
Dreievinkelen kan låses ved å dreie dreielåsskruen med klokken for å stramme den.

Merk

• Dreielåsskruen blir ikke låst før forsendelsen.

         

2. Juster rotasjonen.
Mellomrommet mellom skjermene kan fjernes ved å dreie på rotasjonsskruen. Juster etter behov.

Obs!

• Rotasjon må ikke utføres ved å flytte skjermene for hånd.

         

Merk

• Bruk et stjerneskrujern (nr. 2) til dreielåsskruen og rotasjonsskruen.
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 ●Justere skjermens høyde og vinkel
Hold begge skjermene sammen som på figuren nedenfor, og juster skjermens høyde og vertikale 
vinkel.

        

Obs!

• Vippelåsskruen blir låst før forsendelsen. Juster skjermenes vertikale vinkel etter at låsen er opplåst.

 : Låst,  : Opplåst

• Når du har justert høyde og vertikal vinkel, fører du kablene gjennom kabelholderen.

Referanse

 ●Fjerne skjermen
I situasjoner som når du fjerner det valgfrie RadiLight på skjermen, må skjermenheten fjernes fra foten.

Obs!

• Hvis kun én av skjermene fjernes fra foten, blir produktet ekstremt ustabilt. Hvis du arbeider med produktet 
i en ustabil tilstand, kan det velte, noe som kan føre til personskade eller skade på utstyret. Se til at minst to 
mennesker hjelper til.

Fjern skjermenheten fra foten etter at du har låst opp monteringslåsen.

 : Låst,  : Opplåst

Merk

• Se bruksanvisningen for RadiLight for informasjon om monteringsprosedyren.
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 ●Montere skjermen
Monter skjermenheten på foten.

 : Låst

Obs!

• Kontroller at monteringslåsindikatoren er i låst stilling.

Mekaniske spesifikasjoner (RX560 og GX560)
Mål (B x H x D) 709,0 mm x 476,0 mm – 566,0 mm x 225,0 mm  

(vipping: 0°, dreining (hver skjermenhet): 0°)
696,5 mm x 476,0 mm – 566,0 mm x 237,1 mm  
(vipping: 0°, dreining (hver skjermenhet): 15°)

Nettovekt RX560: 17,3 kg
GX560: 17,1 kg

Høydejustering 90 mm (vipping: 0˚)
Vipping Opp 25 ,̊ ned 5˚
Dreining (total) 40°
Dreining (hver skjermenhet) 15°



Copyright © 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

03V28833A1
INSET-MAMMODUO

1st Edition - March, 2021


