
- User Guide

- Guide de l’utilisateur

- Bedienungsanleitung

- Guía del usuario

- Guida dell’utente

- Guia do usuário

- Användarhandbok

- Käyttöopas

- Gebruikshandleiding

- Návod na obsluhu

-

-

-

-

-

ViewSonic®

Model No. : VS13816



  VX2453mh-LED

Inhoudsopgave
Nalevingsinformatie ......................................................................................1

Belangrijke veiligheidsinstructies ..................................................................2

Verklaring van RoHS-naleving......................................................................3

Copyright-informatie......................................................................................4

Productregistratie..........................................................................................4

Aan de slag
Inhoud verpakking.........................................................................................5

Voorzorgsmaatregelen..................................................................................5

Snelle installatie ............................................................................................6

De timingmodus instellen..............................................................................7

OSD- en voedingsvergrendelingsinstellingen...............................................7

Het beeld op het scherm aanpassen ............................................................8

Hoofdmenubedieningselementen ...............................................................10

................................................................................................15

Problemen oplossen ...................................................................................16

Klantenondersteuning.................................................................................17

Het LCD-beeldscherm Reinigen .................................................................18

Beperkte Garantie.......................................................................................19



1  VX2453mh-LED

Voor de V.S.A.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de 
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en 
(2) dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste 
werking kunnen veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor 
een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen 
zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een 
residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-
energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, 
schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat 
er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke 
storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het 
apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te 
lossen met een of meer van de volgende maatregelen:

ontvanger is aangesloten.

Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 
door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de 
gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

-

gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van 
de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.



2  VX2453mh-LED

2.   Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden.

voor meer informatie als er een grondigere reiniging vereist is.

instructies van de fabrikant.

verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.

omzeilen. Een gepolariseerde stekker bevat twee pennen waarbij de ene pen iets breder is 
dan de andere. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een aardklem. De brede pen van 
de gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw 
veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het beste een elektricien 
raadplegen voor het vervangen van het stopcontact.

gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Zorg dat het 
stopcontact zich dicht bij het apparaat bevindt zodat het gemakkelijke toegankelijk is.

die door de fabrikant is opgegeven of die bij het toestel wordt verkocht. 

verplaatsen om te voorkomen dat het toestel of het karretje kantelt en 
eventueel tot verwondingen leidt.

gebruiken.

is wanneer het apparaat op enige wijze werd beschadigd, zoals in de volgende gevallen: 
als de voedingskabel of stekker beschadigd is, als er vloeistof wordt gemorst of objecten 
op het apparaat zijn gevallen, als het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld of als 
het apparaat niet normaal werkt of als u het hebt laten vallen.
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Verklaring van RoHS-naleving

Bestanddeel

Lood (Pb) 0.1% < 0.1%

Kwik (Hg) 0.1% < 0.1%

Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01%

Zeswaardig chroom (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Polybroombifenylen (PBB) 0.1% < 0.1%

Polybroomdifenylethers (PBDE) 0.1% < 0.1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de 

elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische apparaten).



4  VX2453mh-LED

®

E ®

®

dat dit product voldoet aan de richtlijnen van E ®

energiebeheer.

publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die 
voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.

document kan wijzigen zonder kennisgeving.

via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

www.viewsonic.com

VX2453mh-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display
VS13816
VX2453mh-LED-1_UG_DUT Rev. 1B 11-02-11

als u hier meer over wilt weten.
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Aan de slag
®

Belangrijk! Bewaar de originele verpakking en al het verpakkingsmateriaal om het eventueel 
later te kunnen verzenden.
OPMERKING:

Inhoud verpakking

OPMERKING:

installeren.

scherm.
Probeer het scherm niet aan te raken.
Huidvet is moeilijk te verwijderen.
Verwijder nooit het deksel achteraan.

die onder hoogspanning staan. U 
kunt ernstige letsels oplopen als u ze 
aanraakt.

wordt blootgesteld aan direct zonlicht 

weerkaatsing te voorkomen.

wanneer u het verplaatst.

de warmteverspreiding kan worden 
verhinderd.

scherm schoon en vochtvrij is.

voedingskabel.

een vreemde geur opmerkt, moet u het 

en contact opnemen met uw leverancier 

verder te gebruiken.

permanente schade oplopen.
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1.  Sluit de voedingsadapter op het LCD-
scherm aan en steek de stekker in het 
stopcontact.

2. Sluit de videokabel aan

scherm als de computer zijn 

het achterpaneel.

scherm aan op de computer
Macintosh-gebruikers:

de computer en stop de videokabel in de 
adapter.

®

bestellen.
3.  Schakel het LCD-scherm en de 

computer in

scherm vóór de computer) is belangrijk.
OPMERKING:
kunnen een bericht ontvangen waarin 

installeren. Dit bestand vindt u op de cd.
4.  Plaats de ViewSonic Wizard cd in het 

cd-romstation van uw computer.

computer geen cd-romstation heeft.

opstart.
OPMERKING: Als de cd-rom niet 

cd-rom en dubbelklik vervolgens op 
viewsonic.exe.

5.  Windows-gebruikers: stel de 
timingmodus in (resolutie en 
vernieuwingsfrequentie)
Voorbeeld:

over het wijzigen van de resolutie en de 
vernieuwingsfrequentie.
De installatie is voltooid. Geniet van uw 
nieuw ViewSonic LCD-scherm.

eventuele toekomstige tussenkomsten 
van de klantendienst: druk deze 
gebruikershandleiding af en noteer het 

U kunt uw product online registreren 

in deze handleiding.

mogelijkheid het registratieformulier af 
te drukken, zodat u dit ook via post of fax 

Snelle installatie

Voedingskabel

Wisselstroomuitgang

Voedingskabel computer

HDMI
HDMI

Gelijkstroomingang

D-SUB
Audio-uitgang
Audio-ingang
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Het instellen van de timingmodus is belangrijk voor het maximaliseren van de kwaliteit 
van het beeld op het scherm en het minimaliseren van de belasting voor de ogen. De 
timingmodus bestaat uit de resolutie vernieuwingsfrequentie

bedieningselementen gebruiken om het beeld op het scherm aan te passen.

VESA 1920 x 1080 @ 60Hz.

De timingmodus instellen:
1.  De resolutie instellen:

2.  De vernieuwingsfrequentie instellen:

WAARSCHUWING:
maximale vernieuwingsfrequentie van 75Hz, 
oplopen.

 Houd [1] en de pijl omhoog 
Als u op een knop drukt, wordt het bericht OSD Locked
weergegeven.

 Houd [1] en de pijl omhoog 
ingedrukt.

 Houd [1] en de pijl omlaag 
ingedrukt. Als u op de voedingsknop wordt het bericht Power Button Locked

stroomtoevoer is hersteld, ongeacht of deze instelling al dan niet is geactiveerd.
 Houd [1] en de pijl omlaag 

seconden ingedrukt.
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met OSD-bedieningselementen

Voedingslampje
Blauw = AAN

Oranje = energiebesparing
Stand-by voeding Aan/uit

Schuift door de menu-opties en past het weergegeven 
bedieningselement aan.

Toont het bedieningsscherm voor het gemarkeerde 
bedieningselement.

Schakelt op sommige schermen ook tussen twee bedi-
eningselementen.

Er is ook een snelkoppeling om te schakelen tussen 
analoge en digitale aansluiting.

Toont het hoofdmenu of sluit het bedieningsscherm af 
en slaat de aanpassingen op.
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1. Druk op de knop [1] om het hoofdmenu weer te geven.

OPMERKING:

instellingsmenu.
2.  of  om omhoog of 
omlaag te schuiven in het hoofdmenu.
3.  Druk op de knop [2] nadat het gewenste bedieningselement is geselecteerd. Een 

bedieningsscherm zoals hieronder wordt weergegeven.

4.  of omlaag 
.
5. tweemaal op de knop 

[1].

volledig zichtbaar is op het scherm. (De zwarte rand langs de rand van het scherm mag het 

De lijn op de onderkant van het scherm 
toont de huidige functies van knoppen 1 
en 2. Afsluiten of het bedieningselement 
Helderheid selecteren.
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 en omlaag  .

Verklaring

 Auto Image Adjust (Beeld automatisch aanpassen) kunt u de grootte 

om golven en vervorming uit te schakelen. Druk op de knop [2] om een 
scherper beeld te krijgen.
OPMERKING: De functie Beeld automatisch aanpassen werkt met de 

instellen naar de vooraf ingestelde waarde.

Contrast past het verschil aan tussen de beeldachtergrond (zwartniveau) en 
-voorgrond (witniveau).

Brightness (Helderheid) pas het zwartniveau van de achtergrond van het 
schermbeeld aan.

Input Select (Invoerselectie) schakelt tussen de verschillende ingangen als 

Audio Adjust (Audio aanpassen)
Volume verhoogt en verlaagt het volume en dempt het geluid.
Mute (Dempen) schakelt de audio-uitvoer tijdelijk uit.
Audio Input (Audio-ingang)
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Verklaring

Color Adjust (Kleur aanpassen) biedt verschillende kleuraanpassingsmodi, 
inclusief vooraf ingestelde kleurtemperaturen en een gebruikerskleurmodus 

sRGB-Dit wordt snel de industriestandaard voor kleurenbeheer waarvoor 
in veel van de nieuwste toepassingen ondersteuning is voorzien. Als u deze 

instelling inschakelt, worden de functies voor het aanpassen van het contrast 
en de helderheid uitgeschakeld.

9300K

7500K

6500K
rijker rood.

5000K
rijker rood.

User Color (Gebruikerskleur) 

1.
2. Druk op en om de geselecteerde kleur aan te passen.
Belangrijk:
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Verklaring

Information (Informatie) toont de timingmodus (videosignaalingang) 

®

wijzigen van de resolutie en de vernieuwingsfrequentie (verticale frequentie).
OPMERKING:

Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen) toont het menu voor 
het handmatig aanpassen van het beeld.

H. Size (Horizontal formaat) past de breedte van het schermbeeld aan.

H./V. Position (Horizontale/ verticale positie) verplaatst het schermbeeld 
naar links of rechts of omhoog of omlaag. 

Fine Tune(Fijn afstemmen)
uit te lijnen binnen de pixelgrenzen.
OPMERKING:
het beeld.
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Verklaring

Sharpness (Scherpte) past de helderheid en de scherpte van het schermbeeld 
aan.

Dynamic Contrast (Dynamisch contrast) hiermee kan de gebruiker de 
verbetering van de contrastverhouding in- of uitschakelen.

Response Time (Responstijd) 
crystal display) aan voor het verbeteren van de beeldkwaliteit.
Standard (Standaard) stelt de responstijd in op een normale snelheid.
Advanced (Geavanceerd) stelt de responstijd in op een hogere snelheid.
Ultra Fast (Ultrasnel) stelt de responstijd in op de hoogste snelheid.

Aspect ratio (Beeldverhouding) 

Display Mode (Weergavemodus) biedt twee kleurruimtemodi. De 

RGB mode (RGB-modus) 
timingmodus.
YUV mode (YUV-modus) 
timingmodus.

ECO Mode (ECO-modus) biedt een lager stroomverbruik door de 
helderheid te verlagen. 
Standard (Standaard): de standaard helderheidsinstelling.
Optimize (Optimaliseren):
Conserve (Sparen):

Setup Menu  toont het hieronder weergegeven menu:
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Verklaring

Language Select (Taalselectie) biedt de gebruiker de mogelijkheid van de 

Resolution Notice adviseert de optimale resolutie die u kunt gebruiken.

 OSD Position (OSD-positie) 

OSD Timeout

bedieningsknop niet indrukt binnen 15 seconden, verdwijnt het scherm.

 OSD Background (OSD-achtergrond) 
achtergrond in- of uitschakelen.

Als Auto Power Off (Automatisch uitschakelen) is ingeschakeld, wordt 

signaal wordt gedetecteerd.

Sleep (Slaapstand)

Power Indicator (voedingsindicator)

Memory Recall (Geheugen oproepen) stelt de instellingen opnieuw in naar 
de fabriekswaarden als het beeld werkt in een in de fabriek vooraf ingestelde 

Exception (Uitzondering): dit bedieningselement heeft geen invloed 
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Type

Beeldschermgrootte

Glasoppervlak

TFT (Thin Film Transistor), Actieve matrix 1920 x 1080 LCD,
0,2715 mm pixelpitch
Metrisch: 60cm
Brits: 24” (23,6” weergeefbaar)
RGB verticale strepen
Antiweerspiegeling

Ingangssignaal Videosynchronisatie RGB analoog (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohm)
HDMI (TMDS Digital 100 ohm)
Samengestelde synchroniseren, Afzonderlijk synchroniseren, 
Synchroniseren bij groen
fh:24-82 kHz, fv:50-75 Hz

PC
Macintosh1

Tot 1920 x 1080 Niet-geïnterlinieerd
Stel Macintosh in tot 1920 x 1080

Resolutie Aanbevolen en 
ondersteund

1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 / 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
1024 x 768 @ 60 / 70 / 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz
640 x 480 @ 60 / 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz

Aanbevolen en 
ondersteund

480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

Voeding Spanning 100-240 VAC, 50/60 Hz (autoschakelaar)
Weergavegebied Volledige scan 521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)

20,52” (H) x 11,54” (V)
-

digheden
Temperatuur
Vochtigheid
Hoogte

0°C tot +35°C (32° F to +95° F)
10% tot 90% (niet-condenserend)
tot 3 km

Opslagvoor- Temperatuur
Vochtigheid
Hoogte

-20°C tot +60°C (-4° F to +140° F)
10% tot 80% (niet-condenserend)
tot 12 km

Fysiek 573 mm (W) x 429 mm (H) x 196 mm (D)
22,56” (W) x 16,89” (H) x 7,72” (D)

Fysiek 9,04 lbs (4,11 kg)
Aan
Uit

30W  (Standaard) (blauwe LED)
< 0,5W

(Vooraf ingesteld op VESA® 1920 x 1080 @ 60 Hz)

anders kan het LCD-scherm permanente schade oplopen.

1 Macintosh-computers die ouder zijn dan de G3 vereisen een ViewSonic® Macintosh-adapter. Neem contact op 
met ViewSonic om een adapter te bestellen.
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controleren of het stopcontact de correcte spanning levert.

uitgang op de achterkant van de computer is aangesloten. Als het andere uiteinde van de 

het scherm.

verbinding veroorzaken.

® om een 
niet-DDC-adapter aan te schaffen.
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Klantenondersteuning

ondersteuning of productservice.
Opmerking: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Regio Website Telefoon

Nederland www.viewsoniceurope.com/nl/ www.viewsoniceurope.com/nl/
support/call-desk/

service_nl@
viewsoniceurope.
com
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1.
en andere deeltjes verwijderd.

2.  Als het scherm nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid glasreiniger (niet op 
ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en 
het scherm schoonvegen.

1.
2.   Als de behuizing nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid niet-schurend 

schoonmaakproduct (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, 
zachte, vezelvrije doek en het oppervlak schoonvegen.

® raadt het gebruik af van ammoniak of op alcohol gebaseerde 

scherm kunnen beschadigen.

ammoniak of alcohol gebaseerde reinigingsproducten.
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Beperkte Garantie
®

Wat deze garantie dekt:

materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode 

product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de 
vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of compo-
nenten zijn.

Hoe lang is de garantie van kracht:

deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat deze garantie niet dekt:
1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.

productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn ge-
leverd.

b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.

d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.

g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.

resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het 
product.

Service aanvragen:

voor informatie over het ontvangen van service onder garantie.

leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een 
beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.

-
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Beperking van impliciete garanties:
Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit docu-
ment, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een 
bepaald doel.

Uitsluiting van schade:

veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van 
zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander com-

dergelijke schade.
2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere 

schade.

-
onic.

Toepassing van nationale wetgeving:
-

-
dentiele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet 
van toepassing zijn op u.

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:

dealer.

-
tiekaart.
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