Viktigt
Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner
dig säker och får ett effektivt användande av produkten.

Installationshandbok

1280×1024

Skärm

Sätt på bildskärmen, och sätt sedan på PC.
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Ingen bild visas
Om det inte visas någon bild på skärmen sedan du gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZO-återförsäljare.
Problem

Möjlig orsak och åtgärd
Strömindikatorn tänds inte.

• Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten.
• Peka på .

Strömindikatorn lyser med vitt sken.

• Öka ”Ljusstyrka”, ”Kontrast” och/eller ”Färgdynamik” på
inställningsmenyn.

Strömindikatorn lyser med orange sken.

• Byt ingångssignal.
• Använd musen eller tangentbordet.
• Kontrollera att datorn är påslagen.
• Beroende på dator och grafikkort känns ingångssignalen inte av
och skärmen återställs inte från strömbesparingsläge. Om skärmen
inte visas efter att du har rört musen eller tryckt på en tangent på
tangentbordet ska du göra följande. Problemet kan åtgärdas.
1. Peka på för att stänga av skärmen.
2. Peka på den vänstra knappen och håll in längre än 2 sekunder.
Menyn ”Administrator Settings” (Administratörsinställningar) visas.
3. Välj ”Compatibility Mode” (Kompatibilitetsläge).
4. Välj ”On” (På).
5. Välj ”Apply” (Tillämpa) och därefter .
6. Starta om datorn.

Strömindikatorn blinkar orange.

• Detta problem kan uppstå om datorn är ansluten via
DisplayPortkontakten. Anslut via signalkabeln som EIZO har
angett, stäng av skärmen och starta den sedan igen.

Det här meddelandet visas när insignalen är
felaktig även om skärmen fungerar som den
ska.
Exempel:

• Kontrollera om datorn är konfigurerad för bildskärmens krav på
upplösning och vertikal avlänkningsfrekvens.
• Starta om datorn.
• Välj en passande inställning med grafikkortets programvara. Se
grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.
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