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Varotoimenpiteet 

Asennusta koskeva varoitus 
 Älä peitä tai tuki kotelon ilmanvaihtoaukkoja. 

 Älä asenna näyttöä lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmastointikanavien 
lähelle. Älä altista näyttöä suoralle auringonvalolle, liialliselle pölylle, mekaaniselle 
värähtelylle tai iskuille. 

 Valinnaisen videosovittimen asennus 

 Kytke virta pois päältä ja irrota näytön verkkojohto ennen asennusta sähköiskun tai 
laitteen vaurioitumisen välttämiseksi. 

 Asenna valinnainen videosovitin tasaiselle alustalle. Näyttö voi aiheuttaa vammoja 
tai vaurioita jos se kaatuu tai putoaa. 

Virtakytkentää koskeva varoitus 
 Käytä pistorasiaan sopivaa verkkojohtoa. 

 Käytä näytön lähellä olevaa helppopääsyistä pistorasiaa. 

 Älä aseta mitään esineitä virtajohdon päälle. 

 Irrota virtajohto pistorasiasta seuraavissa tapauksissa: 

 Jos et käytä näyttöä pitkään aikaan. 

 Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai rispaantunut. 

 Jos näyttö on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut. 

 Selvästi erottuva muutos näytön toiminnassa vaatii huoltoa. 
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Kallistusta koskeva varoitus 
Voit säätää näyttöä pystysuunnassa kallistamalla näyttöä. Pidä näytön yläosasta kiinni 
molemmin käsin ja kallista näyttöä haluttuun kulmaan.  

 

X-19 / X-17 X-15 

  
 

Huoltoa koskeva varoitus 
 Puhdista näytön runko, pinta ja ohjauspainikkeet pehmeällä rievulla, joka on kostutettu 

pienellä puhdistusainemäärällä. Älä käytä minkäänlaisia hiomatyynyjä, hankausaineita 
tai liuottimia kuten alkoholia tai bentseeniä. 

 Älä hankaa, koske tai lyö näytön pintaa terävällä tai hankaavalla esineellä. Näyttö voi 
naarmuuntua. 

 Älä aseta teräviä esineitä tai kaada nesteitä näytön takana oleviin ilmanvaihtoaukkoihin. 
Tästä saattaa olla seurauksena tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriö. 

 Näyttöä ei saa yrittää huoltaa itse, sillä avaamalla tai poistamalla suojukset saatat 
altistua korkeajännitteelle tai muille riskeille. 

Kuljetusta koskeva varoitus 
 Käytä näytön kuljetukseen alkuperäistä pahvilaatikkoa ja pakkausmateriaaleja. 
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Pakkauksen sisältö 
Ennen kuin aloitat näytön asentamisen, tarkista, että seuraavat tuotteet ovat pakkauksessa: 

 Näyttö (*1) 

 

 Verkkolaite (*1) 

 

 Virtajohto (*1) 

 

 D-sub 15-nastainen signaalikaapeli  (*1) 

 

 DVI-D signaalikaapeli (*1) (lisävaruste) 

 

 S-Videokaapeli (*1) (lisävaruste) 

 

 CVBS-kaapeli (*1) (lisävaruste) 

 

 CD-ROM-levy 
(sisältää Windows-komentotiedoston ja käyttöoppaan) 

    
 Pikaopas 
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Osat ja toiminnot 

 

 DC +12V verkkolaite 
Kytkee näytön +12V DC virtaverkkoon. 

 Digitaaliliitin (lisävaruste) 
Digitaalisen signaalin DVI-D-liitin 

 S-VIDEO-tulo (lisävaruste) 
S-Video-liitin 

 CVBS-tulo (lisävaruste) 
CVBS-liitin 

 VGA-tulo 
D-sub 15-nastainen VGA-kaapeli. 
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 YLÖS-painike 
1. Aktivoi On-Screen-näyttövalikko. 
2. Kun On-Screen-näyttövalikko ilmestyy, paina  siirtääksesi valittua 

kohtaa myötäpäivään tai eteenpäin. 

 INPUT/ALAS-painike 
1. Kun On-Screen-näyttövalikko ilmestyy, paina  siirtääksesi valittua 

kohtaa vastapäivään tai taaksepäin. 

Pikanäppäin Tulon valinnan pikanäppäin 
Painamalla  ja  -painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan voit 
vaihtaa automaattisen ja manuaalisen tulon välillä.  

Kun syöttövalinta on manuaalitilassa, paina  valitaksesi halutun 
tulosignaalin: D-sub, DVI, CVBS tai S-Video. Valinta vaihtuu näytön 
oikeanpuoleisessa yläkulmassa. 

 Lisäyspainike 
1. Kun On-Screen-näyttövalikko on aktivoituna, paina  vahvistaaksesi/ 

syöttääksesi halutut kohdat.  
2. Kun On-Screen-näyttövalikko on aktivoituna, paina lisätäksesi halutun 

kohdan säädettävää arvoa. 

 Vähennyspainike 
1. Kun On-Screen-näyttövalikko on aktivoituna, paina  vahvistaaksesi/ 

syöttääksesi halutun kohdan. 
2. Kun On-Screen-näyttövalikko on aktivoituna, paina  vähentääksesi 

halutun kohdan säädettävää arvoa. 
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AUTO-painike 
1. Paina  valitaksesi etuoikeutetun video-tilan: Käyttäjä, Teksti, Elokuva, 

Peli tai Graafi. Valinta vaihtuu näytön oikeanpuoleisessa yläkulmassa.. 
2. Paina  3 sekunnin ajan säätääksesi kuvan paikan ja suorituskyvyn 

automaattisesti optimaalisia asetuksia varten. Sinua suositellaan 
painamaan painiketta, kun ensimmäisen kerran käytät näyttöä, tai joka 
kerta kun muutat tulosignaalin resoluutiota ja/tai virkistysnopeutta.  

3. Kun On-Screen-näyttövalikko on aktivoituna, paina  poistu valikosta 
milloin tahansa. 

 
Virtakatkaisin 
Käynnistä tai sammuta näyttö. 

 LED-ilmaisin 
Ilmaisee näytön toimintatilan：  vihreä vakiotilaa varten, ja kullanruskea 
virransäästötilaa varten. 
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Kytkeminen 
Kytke näyttö seuraavia ohjeita noudattaen. 
Vaihe 1: Poista näyttö pakkausmateriaaleista ja irrota näytön pintaa suojaava muovikalvo. 

 

Vaihe 2: Varmista, että tietokone tai videolaite on kytketty pois päältä ja kiinnitä näytön mukana 

toimitettu VGA-signaalikaapeli. 

 Kytkeminen IBM-tietokoneeseen tai yhteensopivaan tietokoneeseen 

 

 Kytkeminen digitaalilähdöllä varustettuun videolaitteeseen (lisävaruste) 

 

 Kytkeminen videolaitteeseen S-Videokaapelilla (lisävaruste) 

 

 Kytkeminen videolaitteeseen CVBS-kaapelilla (lisävaruste) 

 

IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone

Videon lähtöliittimeen Näyttöön

IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone
Videon lähtöliittimeen Näyttöön

Näyttöön

DVD-soitin tai muu videolaite         

CVBS

Näyttöön

DVD-soitin tai muu videolaite         
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Vaihe 3: Varmista, että näyttö on kytketty pois päältä, ja liitä verkkolaitteen virtajohto näytön 

virtaliittimeen. Kytke seuraavaksi virtajohdon toinen pää verkkolaitteeseen ja kytke 

sitten pistoke pistorasiaan. 

 

Vaihe 4: Kytke tietokone tai videolaite päälle. Kytke näyttö päälle painamalla  

-virtapainiketta. 

Vaihe 5: Paras suorituskyky (jätä tämä vaihe väliin, jos näyttö on kytketty videolaitteeseen kuten 

DVD-soittimeen tai videonauhuriin). 

X-19 / X-17 LCD-näytön optimiresoluutio on 1280 x 1024. Varmista, että näytön 
resoluutioksi on valittu tietokoneella 1280 x 1024 ja 60 Hz. Paina AUTO-painiketta. 
Näytön arvot optimoituvat automaattisesti. 
X-15 LCD-näytön optimiresoluutio on 1024 x 768. Varmista, että näytön resoluutioksi 
on valittu tietokoneella 1024 x 768 ja 60 Hz. Paina AUTO-painiketta. Näytön arvot 
optimoituvat automaattisesti. 

Ohjelmistoasetukset 
Microsoft Windows -datatiedoston asentaminen. 
Microsoft Windows -datatiedosto (jota kutsutaan myös ohjainohjelmistoksi) löytyy mukana 
tulevalta AG Neovo -CD-levyltä. Asennuksen jälkeistä sujuvaa käyttöä varten katso 
käyttöopasta, joka löytyy myös CD-levyltä. 

Verkkolaitteeseen Näyttöön
Pistorasiaan

Virtajohto
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Näytön mukauttaminen 

LCD-näytön säätäminen 
Kuvaruutuvalikosta löytyy monenlaisia toimintoja, joiden avulla voit säätää LCD-näyttöä parasta 
suoritusta varten. 

Käyttäjätila: 
Jotta käyttäjä voi katsella kuvia haluamillaan asetuksilla eri tilanteissa, käyttäjätilassa kaikki 
asetukset ovat säädettävissä.  

TEXT(teksti-), Movie(elokuva-), Game(peli-) tai Graphic(grafiikkatilassa): 
Näillä neljällä erityisellä tilalla on valmiit asetukset eri tilanteiden optimaalista katselua varten. 
Käyttäjän tarpeisiin ja ympäristöön sopivuutta varten krikkaus ja kontrasti ovat myös 
säädettävissä (lisäksi värilämpötila on säädettävissä tekstitilassa).  

Tärkeää! Vaikka LCD-näyttöä voidaan säätää manuaalisesti, suosittelemme 
käytettäväksi monitorin automaattista säätötoimintoa. Tämä säätää näytön 
parhaan suorituksen automaattisesti. Automaattista säätötoimintoa voi 
käyttää yksinkertaisesti painamalla AUTO-painiketta kolmen sekunnin ajan. 
Lisäksi suosittelemme automaattisen säätötoiminnon käyttöä aina, kunolet 
vaihtanut näytön tarkkuutta tai taajuutta. 

OSD-ominaisuuksien valitseminen 
Vaihe 1. Kutsu esiin On-Screen-näyttövalikko  

Paina  aktivoidaksesi On-Screen-näyttövalikon. 

  
DVI / D-SUB CVBS / S-Video 

Vaihe 2. Säädä asetukset 

Paina  siirtääksesi valittua kohtaa myötäpäivään tai eteenpäin 

Paina  siirtääksesi valittua kohtaa vastapäivään tai taaksepäin.  

Paina  ,  vahvistaaksesi/ syöttääksesi halutut kohdat. 

Paina  lisätäksesi halutun kohdan säädettävää arvoa. 
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Paina  vähentääksesi halutun kohdan säädettävää arvoa.  

Vaihe 3. Poistu On-Screen-näyttövalikosta 

Paina  poistuaksesi On-Screen-näyttövalikosta milloin tahansa.  

Kuvaruutunäytöt 
VGA-tulo 
Kirkkauden säätö Kontrastin säätö 

  
Vaakasijainnin säätö Pystysijainnin säätö 

  
Terävyyden säätö Kuvaruutunäytön läpinäkyvyyden 

säätö 

  
  

 Tärkeää! Terävyyden säätö ei ole käytettävissä kun: 
1. tarkkuudeksi on asetettu 1280*1024 (X-19/X-17) tai 1024*768 (X-15), tai 
2. sovellus on TEXT(teksti-), Movie(elokuva-), Game(peli-) tai 

Graphic(grafiikkatilassa). 
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Vaiheen säätö Taajuuden säätö 

  
Värilämpötilan valinta Valikon vaakasijainnin säätö 

  
Valikon pystysijainnin säätö Työkalujen säätö 

  
Videotilan valinta Kielen valinta 
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Automaattisen ja tulovalinnan valinta Poistu valinnoista 

  
 

DVI-tulo  

 Tärkeää! Kun DVI-tulo on valittu, seuraavat säädöt eivät ole saatavilla: vaakasijainnin 
säätö, pystysijainnin säätö, terävyys, vaiheen säätö ja taajuuden säätö. 

Kirkkauden säätö Kontrastin säätö 

  
Kuvaruutunäytön läpinäkyvyyden 
säätö 

Värilämpötilan valinta 
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Valikon vaakasijainnin säätö Valikon pystysijainnin säätö 

  
Työkalujen valinta Videotilan valinta 

  
Kielen valinta Automaattisen ja tulovalinnan valinta 

  
Poistu valinnoista  
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CVBS-tulo / S-VIDEO-tulo 
Kirkkauden säätö Kontrastin säätö 

  
Taajuuden säätö Sävyn säätö 

  
Terävyyden säätö Kuvaruutunäytön läpinäkyvyyden 

säätö 

  
Värilämpötilan valinta Vaakasijainnin säätö 
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Valikon pystysijainnin säätö Työkalujen säätö 

  

Kielen valinta Automaattisen ja tulovalinnan valinta 

  

Poistu valinnoista  
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Varoitukset ja vianetsintä 

Varoitukset 
Jos näyttöön ilmestyy varoitus Tarkistuskohteet 

CAN NOT DISPLAY THIS INPUT SIGNAL 

(tulosignaalia ei voi näyttää) 

Näyttö ei hyväksy tulosignaalia.  

• Tarkista, että videoresoluutio ja taajuus 

vastaavat näytön valintoja.  

• Lisää tietoa saat kohdasta “Tekniset 

ominaisuudet”.  

EI TULOSIGNAALIA Mistään tuloliittimestä ei havaita tulosignaalia. 

Tarkista, että tietokone tai videolähde on kytketty 

päälle. 

• Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein. 

• Tarkista, etteivät nastat ole päässeet 

taipumaan tai työntymään signaalikaapelin 

liittimiin. 

WAIT FOR AUTOMATIC ADJUSTMENT 

(odota automaattista säätöä) 

Näyttö tunnistaa tulosignaalia ja säätyy 

automaattisesti. 

• Tähän menee noin 5 sekuntia. 

• Suosittelemme automaattisen säädön 

suorittamista aina sen jälkeen, kun olet 

vaihtanut resoluutiota tai virkistystaajuutta. 

Säätö suoritetaan painamalla  -painiketta.
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Vianetsintä 
Ongelma Tarkistuskohteet 

 Ei kuvaa 

 Virtavalo ei pala  

 Tarkista, että näytön virta on kytketty päälle. 
 Tarkista, että verkkolaite on kytketty kunnolla 

näyttöön. 
 Tarkista, että verkkojohto on kytketty kunnolla 

verkkolaitteeseen. 
• Tarkista, että verkkojohto on kytketty kunnolla 

pistorasiaan.  
• Tarkista, että pistorasiasta tulee sähköä. Tarkista 

virransaanti kytkemällä pistorasiaan jokin toinen 
laite. 

• Ei kuvaa 

• Virtavalo on keltainen 

• Tarkista, onko tietokone valmiustilassa (liikuta hiirtä 

tai herätä tietokone mitä tahansa näppäintä 

painamalla). 

• Varmista, että tietokone tai videolähde on PÄÄLLÄ. 

• Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein. 

 Teksti ei ole ehjää • Vaihda videosignaalin resoluutioksi 1280 x 1024 

(mallit X-19/X-17) tai 1024 x 768 (X-15). 

• Suorita automaattinen säätö painamalla  

-painiketta. 

• Suorita hienosäätö säätämällä kuvaruutunäytössä 

jakso ja kellotaajuus. (Lisää tietoa saat kohdasta 

“Näytön mukauttaminen”.) 

• Kuva on väärin keskitetty 

• Joitakin juovia puuttuu 

• Suorita automaattinen säätö painamalla  

-painiketta. 

• Suorita hienosäätö säätämällä Sijainti 

vaakasuorassa ja Sijainti pystysuorassa. (Lisää 

tietoa saat kohdasta “Näytön mukauttaminen”.) 

• Näytöllä on punaisia, vihreitä, 

sinisiä tai mustia pieniä pilkkuja

• TFT LCD-näyttö on valmistettu miljoonista pienistä 
transistoreista. Jokaisesta vaurioituneesta 
transistorista katoaa punainen, vihreä tai sininen 
pikseli.  

• Takaamme, että näytöissä on korkeintaan kolme 
sammunutta pikseliä. Tämä on tavallinen 
teollisuusnormi. 
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Tekniset ominaisuudet 

Tekniset tiedot 
X-19 
Sähköominaisuudet 

19,0 " (48,2 cm) kulmasta kulmaan 

1280 x 1024 pystysuoria viivoja 

30 kHz – 80 kHz 

50 Hz – 75 Hz 

135MHz 

Kuvakoko 
Pikselimuoto 
Vaakataajuus 
Pystytaajuus 
Pikselikello maks. 
Liitännät 

Virta: Maadoitettu pistoke 

Virrankulutus < 50W (päällä) 
< 4W (unitilassa) 
< 2W (poissa päältä) 

Paino ja kallistuskulma 

Paino Netto 7,4 Kg  

Kallistuskulma 0º - 15º 

 

X-17 
Sähköominaisuudet 

17,0 " (43,1 cm) kulmasta kulmaan 

1280 x 1024 pystysuoria viivoja 

30 kHz – 80 kHz 

50 Hz – 75 Hz 

135MHz 

Kuvakoko 
Pikselimuoto 
Vaakataajuus 
Pystytaajuus 
Pikselikello maks. 
Liitännät 

Virta: Maadoitettu pistoke 

Virrankulutus < 48W (päällä), 
< 4W (unitilassa) 
< 2W (poissa päältä) 

Paino ja kallistuskulma 

Paino Netto 6,4 Kg  

Kallistuskulma 0º - 15º 
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X-15 
Sähköominaisuudet 

15,0 " (38,1 cm) kulmasta kulmaan 

1024 x 768 pystysuoria viivoja 

30kHz – 60kHz 

50 Hz – 75 Hz 

80MHz 

Kuvakoko 
Pikselimuoto 
Vaakataajuus 
Pystytaajuus 
Pikselikello maks. 
Liitännät 

Virta: Maadoitettu pistoke 

Virrankulutus < 40W (päällä), 
< 4W (unitilassa) 
< 2W (poissa päältä) 

Paino ja kallistuskulma 

Paino Netto 4,8 Kg 

Kallistuskulma 0º - 20º 
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Määräykset 

 

FCC-määräykset 
Tämä laite vastaa FCC-sääntöjen kohdan 15 vaatimuksia. Toiminnon on täytettävä seuraavat 
kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) laitteen on siedettävä saapuvat 
häiriösignaalit mukaan lukien mahdolliset häiriötä aiheuttavat toiminnot. 
HUOMIO! Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisille 
laitteille asetettuja rajoituksia FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on 
suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen suojan kaupallisessa ympäristössä esiintyvää haitallista 
häiriötä vastaan. Tässä käyttöoppaassa kuvattu laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä 
radiolähetysten vastaanottoa. Häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata missään tietyssä 
asennuksessa. Jos laitteisto häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottoa (voidaan 
määrittää kytkemällä laite päälle ja pois päältä), yritä häiriön korjaamista jotain seuraavista 
menetelmistä käyttäen: 

 Käännä television tai radion antennia, kunnes häiriö päättyy. 

 Siirrä laitteisto kauemmaksi televisiosta tai radiosta. 

 Yhdistä laitteisto pistorasiaan, joka ei ole samassa virtapiirissä kuin televisio tai radio. 

 Neuvojen kysyminen jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-alan ammattilaiselta. 

VAROITUS:   Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset voivat johtaa laitteen käytön 
muuttumiseen kielletyksi ja evätä takuun. 
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WEEE 
Tietoja Euroopan unionissa käytettävistä tuotteista 

 

Symboli tuotteessa tai tuotepakkauksessa ilmoittaa, että tuote on elinkaarensa 
päähän tullessa hävitettävä erillään talousjätteistä. Ole hyvä ja ota huomioon, että 
luonnonvarojen suojelemiseksi sinun on toimitettava elinkaarensa loppuun tullut 
sähkölaite kierrätyspisteeseen hävitettäväksi. Jokaisessa Euroopan unionin maassa 
on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lajittelu- ja kierrätyskeskuksia. Saat lähimmän 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys- tai keräyspisteen selville soittamalla 
paikalliseen jätehuoltoon tai kysymällä liikkeestä, josta ostit laitteen. 

 


