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O EIZO LCD Utility Disk contém informações detalhadas.
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Importante
Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso 
seguro e e�ciente deste produto. 
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Guia de Instalação

Monitor
A placa grá�ca deve estar em conformidade com os padrões 
VESA e CEA-861.

*1  Produto comercialmente disponível

Cabo USB *1

Cabo minijaque estéreo *1

PRECAUTIONS
(PRECAUÇÕES)
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Cabo de sinal digital 
(DisplayPort)

Setup Guide
(Guia de Instalação)  
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(DVI dual link)
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Girando o monitor

Nenhum problema com a imagem

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

Aparece a 
mensagem.

• Veri�que se o PC está con�gurado para satisfazer os requisitos de 
resolução e frequência vertical do monitor. 

• Reinicie o PC.
• Selecione uma de�nição apropriada usando o utilitário da placa 

grá�ca de vídeo. Consulte o manual da placa grá�ca de vídeo para 
obter detalhes.

O indicador de força não acende.

O indicador de força está aceso em azul.

O indicador de força está aceso em laranja.

Problema Possíveis causas e soluções

Sem imagem

• O dispositivo conectado usando DisplayPort tem um problema. 
Resolva o problema e, em sesguida, desligue e ligue o monitor 
novamente. Consulte o Manual do Usuário do dispositivo de saída 
para obter mais detalhes.

• Veri�que se o cabo de alimentação está conectado 
adequadamente.

• Ligue e desligue o interruptor elétrico principal.
• Pressione       .
• Desligue a energia principal e depois ligue-a novamente alguns 

minutos depois.

O indicador de força está piscando em laranja.

A mensagem mostra que o sinal de entrada 
está fora da faixa de freqüência especi�cada.  
Por exemplo:

• Alterne o sinal de entrada com                   .
• Mova o mouse ou pressione qualquer tecla no teclado.
• Veri�que se o PC está ligado.
• Se a função EcoView Sense estiver “On (Ligado)”, o monitor poderá 

ter mudado para o modo de economia de energia. Aproxime-se do 
monitor. Se o ecrã não for exibido, mova o mouse ou pressione 
qualquer tecla no teclado.

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas a seguir, entre em contato com um representante 
local da EIZO.

Nivel del ahorro de energía

Auto EcoView
Ajusta automaticamente o brilho do ecrã, de acordo com o brilho ambiental.

O sensor na frente do monitor deteta o movimento de uma pessoa. Quando uma pessoa se afasta do monitor, o monitor muda automaticamente 
para o modo de economia de energia e não exibe as imagens na tela. Por conseguinte, a função reduz o consumo de energia. É possível 
configurar a sensibilidade e o período de tempo até o modo de economia de energia ser ativado de acordo com o ambiente de utilização do 
monitor e o movimento do usuário.

EcoView Sense
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