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Tack för att du valde ViewSonic

Med över 25 år som världens ledande leverantör av visuella lösningar, är ViewSonic engagerad 
i att överstiga världens förväntningar i teknisk utveckling, innovation och enkelhet. På 
ViewSonic anser vi att våra produkter har potential att göra en positiv inverkan i världen och vi 
är övertygade om att den ViewSonic-produkt du har valt kommer att tillgodose dina behov på 
ett tillfredställande sätt. 

Än en gång, tack för att du valde ViewSonic!
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Godkännandeinformation

FCC-bestämmelser
Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande 
två omständigheter: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet 
måste acceptera all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig 
funktion.
Den här utrustningen har testats och funnits följa de begränsningar som gäller för en Klass 
B digitalt tillbehör, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för 
att ge godtagbart skydd mot skadlig inverkan vid en installation i en bostadsmiljö. Den här 
utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiovågsenergi, och om den inte installeras 
och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation. 
Det finns ingen garanti för att även en korrekt installation inte ger störningar. Om utrustningen 
stör radio eller TV mottagningar, vilket kan påvisas genom att stänga av och sätta på 
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller
flera av de följande åtgärderna:

•	 Vrid på eller flytta mottagarantennen.

•	 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

•	 Anslut utrustningen till en kontakt på en annan krets än den som mottagaren är 
ansluten till.

•	 Rådfråga återförsäljaren eller en kunnig radio/TV tekniker.
Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar 
för efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Uttalande från Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE-efterlevnad för europiska länder
Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC.

Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska Unionen (EU):
Märkningen är i överensstämmelse med direktivet angående Avfall från elektrisk - och 
elektronisk utrustning (WEEE) 2002/96/EC.
Märkningen anger kravet på att INTE borskaffa utrustningen inklusive uttömda eller 
utrangerade batterier eller ackumulatorer som osorterat kommunalt avfall, men ska 
inlämnas på därför inrättade insamlingsplatser. 
Om batterier, ackumulatorer och knappceller ingår i denna utrustning är märkta med 
de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb innehåller batteriet mer än 0,0005 % 
kvicksilver eller mer än 0,002 % kadmium eller mer än 0,004 % bly.
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Deklaration om RoHS2-efterlevnad
Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2011/65/EU från det 
europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i 
elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala 
koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) 
enligt nedan:

Substans Föreslagen maximal 
koncentration Faktisk koncentration

Bly (Pb) 0,1% < 0,1%

Kvicksilver (Hg) 0,1% < 0,1%

Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01%

Hexavalent krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Polybrominerade bifenyler (PBB) 0,1% < 0,1%

Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0,1% < 0,1%

Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS2-direktivens annex 
III enligt nedan:
Exampel på undantagna komponenter är:
1.  Kvicksilver i kallkatodrör och plasmalampor (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål inte 

överstiger (per lampa):
(1) Kort längd (≦500 mm): maximalt 3,5 mg per lampa.
(2) Mediumlängd (＞500 mm och ≦1.500 mm): maximalt 5 mg per lampa.
(3) Lång längd (＞1.500 mm): maximalt 13 mg per lampa.

2. Bly i glas i katodstrålerör.
3. Bly i glas i lysrör inte överstiger 0,2 viktprocent.
4. Bly som legeringselement i aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly.
5. Kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.
6.  Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (t. ex. blybaserade legeringar som innehåller 85 

viktprocent eller mer bly).
7.  Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik annat än 

dielektriska keramiska kondensatorer, t. ex. piezoelektroniska anordningar eller i en glas- 
eller keramisk matrisförening.
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Viga säkerhetsanvisningar
1.  Läs dessa anvisningar.

2. Spara dessa anvisningar.

3. Hörsamma samtliga varningar.

4. Följa samtliga anvisningar.

5. Använd inte denna enhet när vatten.

6. Rengör med en mjuk, torr trasa.

7.  Blockera inte eventuella ventilationsöppningar. Installera enheten i enlighet med 
tillverkarens anvisningar.

8.  Installera inte enheten nära värmekällor såsom värmeelement, varmluftutlopp, spisar eller 
andra enheter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

9.  Förbikoppla inte den polariserade eller jordade stickkontakten. En polarisera kontakt har 
två stift av vilket det ena är bredare än det andra. En jordat stickkontakt har två stift och 
en tredje jordningskontakt. Det breda stiftet och den tredje kontakten tillhandahålls för din 
säkerhet. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ditt vägguttag ska en elektriker 
konsulteras för byte av det oanvändbara vägguttaget.

10.  Skydda nätsladden mot trampning och klämning, speciellt vid kontakter. Serviceuttag och 
den punkt där det lämnar enheten. Säkerställ att vägguttaget är placerad när enheten och 
lättillgängligt.

11.  Använd endast av tillverkaren specificerade tillsatser/tillbehör.

12.  Använd enheten endast med den vagn, stativ, fäste eller bord som specificeras 
av tillverkaren eller medföljer enheten. Vid användning av en vagn ska försiktighet 
iakttas när vagnen med enheten flyttas för att undvika skada i samband med att 
vagnen välter.

13.  Dra stickkontakten ur vägguttaget när enheten inte avses att användas under längre 
tidsperioder.

14.  Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. Service erfordras om enheten skadats 
på något sätt såsom: om nätsladden eller stickkontakten är skadade, om vätska spills på 
eller föremål faller på enheten, om enheten utsätts för regn eller fukt, eller om enheten inte 
fungerar eller har tappats.
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Ta copyrightt på information
Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Alla rättigheter förbehålles.
Macintosh och Power Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Microsoft, Windows och Windows logotyp är registrerade varumärken som tillhör Microsoft 
Corporation i USA och andra länder.
ViewSonic och logotypen med de tre fåglarna är registrerade varumärken som tillhör 
ViewSonic Corporation.
VESA är ett registrerat varumärke som ägs av Video Electronics Standards Association. 
DPMS och DDC är varumärken som ägs av VESA.
PS/2, VGA och XGA är registrerade varumärken som ägs av International Business Machines 
Corporation.
Friskrivning från ansvar: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska fel, 
korrekturfel eller uppgifter som saknas i denna handbok, ej heller för olyckor eller följdskador 
som orsakats av framtagandet av detta material eller av produktens funktion eller användning.
För att ständigt kunna förbättra sina produkter förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att 
ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. Informationen i det här dokumentet 
kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Ingen del av det här dokumentet får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt för 
något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.
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Produktregistrering
För att uppfylla eventuella framtida produktbehov och för att motta ytterligare 
produktinformation när tillgängligt, besök avsnittet för din region på ViewSonics webbplats för 
att registrera din produkt online.
ViewSonic CD:n ger dig även möjlighet att skriva ut formuläret för produktregistrering.
Skicka det ifyllda formuläret via brev eller fax till respektive ViewSonic-kontor. För att hitta 
registreringsformuläret, öppna katalogen ":\CD\Registration".
Registrera produkten för bästa förberedelsen för framtida behov av kundtjänst.
Skriv ut den här användarhandboken och fyll i informationen i avsnittet ”Att spara”.
För mer information, se avsnittet ”Kundsupport” i denna handbok.

Inköpsuppgifter

Produktnamn:

Modellnummer:
Dokumentnummer:
Serienummer:
Inköpsdatum:

PLED-W600/PLED-W800
ViewSonic LED Projector
VS15897/VS15898
PLED-W600/PLED-W800_UG_SWD Rev. 1A 08-25-14
 
 

Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd
Lampan i denna produkt innehåller kvicksilver vilket kan vara farligt för dig och för miljön. 
Kasta den i enlighet med lokala och statliga lagar.
ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar 
del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på 
mer.
USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Introduktion

Paketöversikt
Packa upp och inspektera förpackningens innehåll för att se till att alla delar som listas 
nedan inte saknas. Kontakta vår kundtjänst om någon del saknas.

Projektor Strömkabel Strömadapter

HDMI-kabel Mjuk bärväska Fjärrkontroll (med batterier)

PC System Requirements
Intel® Pentium® processor 
o r  g rea ter  runn ing  on  
Windows® Platform, 4x 
CD-ROM drive; 64MB or 
more of available RAM; 
800x600 color display.

Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x; 4x 
CD-ROM drive; 64MB or 
more of available RAM; 
800x600 color display.

Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, 
registered or otherwise, are the property of their respective companies. 
Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors 
or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages 
resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. 
In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation 
reserves the right to change product specifications without notice. Information in 
this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be 
copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior 
written permission of ViewSonic Corporation.
08/01/11 • PLED-W500_UG • Made in China 

PLED-W800 & W600 DLP Projector

User Guide and
Installation Software

Snabbstartsguide CD-ROM (Bruksanvisning)

   På grund av olika applikationer för varje land kan vissa regioner ha olika tillbehör.
   Var noga med att kassera använda batterier på ett korrekt sätt enligt lokala föreskrifter.
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Produktöversikt
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EXIT
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1.  Kensington-lås
2.  Fokusreglage
3. Vänster-knapp/Ljud - ( )
4. Strömbrytare ( ) 
5. Neråt-knapp/Ljudläge ( )
6.  Källknapp (SOURCE)
7.  Höger-knapp/Ljud + ( )
8. Menyknapp (MENU) 
9.  Uppåtknapp/Färgläge ( )
10. IR-mottagare
11. Ljudutgångskontakt

12. A/V-ingångskontakt
13. SD-kortplats
14. HDMI/MHL-anslutning
15.  USB-anslutning
16. COMPUTER-anslutning
17. Högtalare
18. Lins
19. Strömingång
20. Skruvhål för stativ
21. Lyftfot
 

   3,5, 7-9 är även funktionsknappar. Funktioner varierar beroende på aktuellt läge.

PLED-W600PLED-W800
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Fjärrkontroll

1

3

6
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12

8
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29
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20

7

5
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14
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18
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22

24

25

27

28

31

1.  Ström på/av
2. My Button
3. HDMI*
4. Computer*
5.  Media/USB*
6.  Auto Sync*
7. Källa*
8. Upp/Keystone 
9. Enter
10. Vänster
11. Höger
12. Ner/Keystone 
13. Meny
14. Mönster
15. Stäng
16. Bakåtspolning*
17. Föregående*
18. Nästa*
19. Snabbspolning framåt*
20. Paus*
21. Spela upp*
22. Stopp*
23. Freeze
24. Volym +
25. Keypad Lock
26. Blank
27. Volym -
28. Förstora +/-
29. Färgläge
30. Ljudläge
31. Tyst
 

   Knappar som är markerade med "*" fungerar endast på PLED-W800-projektorer.
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Installation

Ström På/Av
1. Anslut strömkabeln till strömingången på 

projektorn.

2. Anslut kontakten på andra sidan av 
strömkabeln till ett eluttag. Statuslampan lyser 
rött i standby-läget.

3. Tryck på Ström-knappen ( ) för att slå på 
eller stänga av projektorn Status LED-lampan 
lysergrönt när projektorn är påslagen. 

Justera Projicerad Bildhöjd
Projektorn är utrustad med en lyftfot för justering av bildens höjd.

För att justera höjden:

Vrid lyftfoten för att justera den projicerade bildens postion till en önskad höjd.

   Om Auto Keystone är aktiverat och inga ändringar utförs inom 2-3 sekunder kommer projektorn 
automatiskt att justera bildvisningen via Auto Keystone-funktionen.
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Justera den Projicerade Bilden
SKÄRMSTORLEK

16:10-skärm PROJEKTIONSAVSTÅND

(D) (A)
(tum) (meter) (tum) (meter)
24 0,61 28,5 0,72
32 0,81 38,0 0,96
40 1,02 47,5 1,21
48 1,22 57,0 1,45
56 1,42 66,5 1,69
64 1,63 76,0 1,93
72 1,83 85,5 2,17
80 2,03 95,0 2,41
100 2,54 118,7 3,02

Justerar fokusen tills bilden är klar.



14

Anslut ingångskälla - HDMI/MHL eller COMPUTER
HDMI/MHL-anslutning

Anslut till Notebook/Computer Anslut till mobila enheter

COMPUTER-anslutning (endast för PLED-W800)

Anslut till Notebook/Computer

1. Anslut COMPUTER/HDMI-enheten med avsedd kabel.

2. När projektorn har slagits på, tryck på KÄLLA-knappen på kontrollpanelen eller 
HDMI/COMP.-knappen på fjärrkontrollen för att välja ingångskälla.
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Anslut ingångskälla - Kompositive AV-IN (endast 
för PLED-W800)

TM

För video- 
ochljudingång

Anslut till DVD-spelare Anslut till iPod Touch 5

1. Anslut AV-ingångskällan.
2. När projektorn har slagits på, tryck på KÄLLA-knappen på kontrollpanelen för 

att välja ingångskälla.

   Alla andra märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive 
företag.

   Kablarna för anslutning av video-utgångsenheterna medföljer inte, kontakta enhetens leverantör.
   iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic (version 5 och högre),
   Utvecklad för iPod/iPhone/Smartphone/PMP med TV-ut-funktioner. Användning med enheter som har 

ljudsignal-spänning > 0,3 Vrms rekommenderas inte.
   Kompositläget stöder endast videoingångskälla.

   För att ta ut SD-kortet, dra bara ut det från kortplatsen.
   Ta inte ut SD-kortet när projektorn projicerar bild från kortet. Detta kan orsaka dataförlust eller skada 

kortet.
   Stöder SD-kort upp till 32 GB.
   SD-kortet ingår inte i paketet.

*AV-kabel är ett 
extra tillbehör

1 2 3 4

CVBS
GND

Ljud (höger)
Ljud (vänster)

Specifikationer för ljud-/videokabel

STIFT Signal
1 CVBS

2 GND

3 Ljud (höger)

4 Ljud (vänster)

Sätt in SD-kort (endast för PLED-W800)
Sätt in ett SD-kort i kortplatsen med guldkontakterna nedåt.

LOCK
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Sätt in USB-flashminne (endast för PLED-W800)
Anslut ett USB-flashminne i USB-anslutningen på projektorns baksida.

Montera Projektorn
Skruva fast ett standarstativ i projektorns skruvhål.

Skruvhål för stativ

*Standardstativ

   Stativet är ett extra tillbehör.

   Stöder USB-flashminnen med formaten FAT32 och NTFS.
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Använda Multimedia-menyn 
(Endast för PLED-W800)

Hur man använder Multimedia-menyn

Allmän användning (t.ex. använda fjärrkontrollen)
•	 För att öppna huvudmenyn, använd Källa-knappen för att ändra källa tills Media/USB hittas.
•	 Använd p/q för att markera önskat alternativ i huvudmenyn och tryck på Enter/u för att bekräfta ditt 

val.
•	 För att spela upp mediafiler, tryck på p/q för att välja [Multimedia] och tryck på Enter/u för att öppna 

läget för datakälla. Tryck sedan på p/q för att välja önskad datakälla och tryck på Enter/u för att 
öppna undermenyn för Multimedia.

•	 Knapparnas funktioner varierar beroende på aktuellt läge.

Tryck på p/q för att välja det menyalternativ som du 
vill öppna och tryck sedan på Enter/u för att öppna 
menyskärmen.

HuvudmenyFjärrkontroll

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

Vänster-knapp

Höger-knapp/
Enter-knapp

Uppåtknapp
Menyknapp/Stäng-knapp

Kontrollpanel

Neråt-knapp

Obs!
En knappguide visas längst ner på de flesta skärmar. Guiden varierar 
beroende på aktuellt läge. Tryck på motsvarande knapp för att välja 
alternativ eller funktion.

Vänster-knapp

Höger-knapp

Uppåtknapp
Enter-knapp

Neråt-knapp

Menyknapp Stäng-knapp

Knappguide
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Multimedia undermeny

VideomenyBildmeny

DokumentmenyLjudmeny

Internt minne
Det interna minnet är en form av datalagring för datorer.

Filöverföring
Filöverföring kan överföra data på din dator till projektorns interna minne via en enkel 
USB-kabel (A-typ till A-typ). Din dator kommer att upptäcka projektorns "Interna 
minne" som en lagringsenhet.
1. I läget Multimedia, välj Smart Display > USB-display. Se USB-display 27.
2. Anslutning: Anslut USB-kabeln till USB A-typen på projektorn och USB typ A på 

datorn.
3. När projektorns minne har känts igen av datorn kan du flytta musen till din film/

musik/fil i projektorns minne.
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Visa foton
Gör följande för att visa foton från ett USB-flashminne eller ett SD-kort:

Helskärmsläge

Öppna huvudmenyn

Välj fotofil

2. Välj datakälla

Byta datakälla

Förhandsgranska fil

Välj [Bild]

t/u: Välj knappobjekt
Enter: Bekräfta

   Skärmen som visas kan variera beroende på datakällan som väljs i föregående steg.
   Du kan även trycka på u på fjärrkontrollen för att öppna undermenyn eller bekräfta ditt val.

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT
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Menyalternativ Beskrivning och tillgängliga alternativ

Skärmkvot 
Välj bildförhållande på displayen.
Tillgängliga alternativ: Helskärm/Original

Bildspelsmönster

Välj bildspelets övergångseffekt.
Tillgängliga alternativ:slumpvis/Ring diffusion/
Förstora mitten/Utöka blink/Fönsterskuggor/
Linjär interaktion/Kors-överlagrad/Alternera 
ränder/Förstora rektangel

Bildspels 
varaktighet

Välj intervalltiden för varje bild som visas.
Tillgängliga alternativ: 10 sek/30 sek/1 min

Öppna huvudmenyn

Välj [Inställningar]

Öppna inställningsmenyn

Justera inställningar

p/q: Välj alternativ
t/u:  Justera 

inställningar

Välj [Bild]

Helskärmsbild
Om bildspelsfunktionen är aktiverad visas foton kontinuerligt i specifika intervaller.

Fotoinställningar

Rotera
Zoom

Helskärm
Föregående foto

Nästa foto

Återgå till 
miniatyrvyn

Fotoegenskaper
Kopiera

Ta bort
Starta bildspel

   Knappguiden försvinner när 
knappsatsen inte används på tre 
sekunder. Tryck på valfri tangent för 
att visa knappguiden.

   För att ändra bildspelets inställningar, 
se fotoinställningarna nedan. 

   Använd t/u för att navigera mellan 
knappalternativen.

   Tryck på Enter för att välja 
menyalternativ.

   Tryck på Stäng för att återgå till 
miniatyrvyn.
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Spela upp video
Gör följande för att spela upp video från ett USB-flashminne eller ett SD-kort:

Videouppspelningsläge

Öppna huvudmenyn

Välj videofil

Välj [Video]

Spela upp fil

2. Välj datakälla

Byta datakälla
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   Skärmen som visas kan variera beroende på datakällan som väljs i föregående steg.
   Du kan även trycka på u på fjärrkontrollen för att öppna undermenyn eller bekräfta ditt val.



22

Menyalternativ Beskrivning och tillgängliga alternativ

Skärmkvot
Välj bildförhållande för den projicerade bilden.
Tillgängliga alternativ: Letterbox/Beskär skärm/
Helskärm/Ursprunglig skärm

Repeat Mode
Ställ in läget videouppspelning.
Tillgängliga alternativ: Singel/sekvens

Öppna huvudmenyn

Välj [Inställningar]

Öppna inställningsmenyn

Justera inställningar

Välj [Video]

Videouppspelningsläge

Videoinställningar

Spela upp Snabbspolning framåt
Paus/återuppta
Bakåtspolning

Upprepa

   Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används på tre sekunder. Tryck på valfri tangent för att visa 
knappguiden.

   Under videouppspelning, tryck på /  på fjärrkontrollen eller /  på kontrollpanelen för att justera 
volymen.

   Tryck på Enter för att välja menyalternativ.
   Tryck på Stäng för att återgå till videolistan.

p/q: Välj alternativ
t/u:  Justera 

inställningar
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Spela upp musik
Gör följande för att spela upp musik från ett USB-flashminne eller ett SD-kort:

Musikuppspelningsläge

Öppna huvudmenyn

Välj ljudfil

Välj [Ljud]

Spela upp fil

2. Välj datakälla

Byta datakälla
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   Skärmen som visas kan variera beroende på datakällan som väljs i föregående steg.
   Du kan även trycka på u på fjärrkontrollen för att öppna undermenyn eller bekräfta ditt val.
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Menyalternativ Beskrivning och tillgängliga alternativ

Repeat Mode
Ställ in läget musikuppspelning.
Tillgängliga alternativ: Singel/sekvens

Öppna huvudmenyn

Välj [Inställningar]

Öppna inställningsmenyn

Justera inställningar

Välj [Ljud]

Musikuppspelningsläge

Musikinställningar

Nästa	ljudfil
Upprepa

Snabbspolning framåt
Stopp

Bakåtspolning
Föregående	ljudfil

Paus
Spela upp
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   Under musikuppspelning, tryck på /  på fjärrkontrollen eller /  på kontrollpanelen för att justera 
volymen.

   Tryck på Stäng för att återgå till musiklistan.
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Visa dokument
Gör följande för att visa dokument från ett USB-flashminne eller ett SD-kort:

Visningsläge

Öppna huvudmenyn

Välj fil

Välj [Dokument]

Visa fil

2. Välj datakälla

Byta datakälla
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   Skärmen som visas kan variera beroende på datakällan som väljs i föregående steg.
   Du kan även trycka på u på fjärrkontrollen för att öppna undermenyn eller bekräfta ditt val.
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Helskärmsvy

Öppna huvudmenyn

Välj [Inställningar]

Gå till inställningsmeny/välj [System]

Justera inställningar

Menyalternativ Beskrivning och tillgängliga alternativ
Version Visar fast programvaruversion.

Uppdatera Låter	dig	uppdatera	projektorns	firmware-version	
via	ett	USB-flashminne.

Visningsläge

Visa systeminställningar

Flytta sida upp

Flytta sida vänster

Flytta sida höger

Flytta sida ned 

Zooma ut

Stäng menyn

Anpassa till skärm/höjd/bredd

Zooma in

   Knappguiden försvinner när knappsatsen inte används på tre sekunder. Tryck på valfri tangent för att visa 
knappguiden.

   Använd t/u för att navigera mellan knappalternativen.
   Tryck på Enter för att välja menyalternativ.
   Tryck på Stäng för att återgå till dokumentlistan.
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USB-display
Gör följande för att projicera din datorskärm:

Öppna huvudmenyn

Välj [Smart Display]Öppna Smart Display-menyn

Visa datorskärm

Välj [USB-display]

Öppna sidan för USB-display och 
kör USB-displayens programvara

Anslut USB-kabeln

   När du använder funktionen USB-display för första gången, 
installera programvaran och kör:
För Windows:vPresenter_USB_Win.exe.
För Macintosh:vPresenter_USB_Mac-And-Driver-Installer.

   Utöka skärm är inte tillgängligt i Windows 8/8.1.
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Öppna huvudmenyn

Välj [WiFi Display]

Anslut Wi-Fi-dongeln.
Wi-Fi-dongle är ett extra tillbehör) Välj [Smart Display]

Öppna sidan för WiFi-display
På din mobila enhet, aktivera 
Wi-Fi-funktionen och välj 
sedan dongelns namn som 
visas i listan för Wi-Fi-
nätverksanslutningar.

Wi-Fi-display
När WiFi Display-funktionen används för första gången, hämta och installera vPresenter-
applikationen på din mobila enhet.

Kör "vPresenter"-
applikationen och välj 
projektorns namn.

Ange inloggningskoden 
som visas på projektorns 
skärm. Tryck på OK för 
att fortsätta.

Välj den fil som ska 
projiceras.

   Hämta och installera vPresenter-applikationen från Play Butik, APP Store eller PLED-
W800-servern.

   Utöka skärm är inte tillgängligt i Windows 8/8.1.
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Konfigurera trådlös anslutning (via AP-läge)
Gör följande för att öppna SmartDisplay på din enhet via AP-anslutning:

Gå till [AP-läge]

Öppna huvudmenyn

Välj [Inställningar] Välj [WiFi]

Öppna sidan för AP-läge. 
Välj [På] för att aktivera 
funktionen.

Konfigurera inställningarna. 
Välj sedan OK för att spara 
inställningarna. 
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Anslut Wi-Fi-dongeln.
Wi-Fi-dongle är ett extra tillbehör)

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

COLOR

AUDIO

MENU/
EXIT

p/q/t/u: Välj alternativ
Enter: Bekräfta
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Konfigurera trådlös anslutning (via Klientläge)
Gör följande för att öppna SmartDisplay på din enhet via Klientanslutning:

Välj [Klientläge]

Öppna huvudmenyn

Välj [Inställningar] Välj [WiFi]

Öppna sidan för AP-läge. 
Välj [På] för att aktivera 
funktionen.

Konfigurera inställningarna. 
Välj sedan OK för att spara 
inställningarna. 

Välj enhet som ska anslutas. Se 
till att du har aktiverat Hotspot-
funktionen på din mobila enhet. 

Ange lösenordet. Välj sedan OK 
för att spara inställningarna. 

Anslut Wi-Fi-dongeln.
Wi-Fi-dongle är ett extra tillbehör)

p/q/t/u: Välj alternativ
Enter: Bekräfta
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Enter: Bekräfta
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Öppna huvudmenyn

Välj [Mediedirektuppspelning]

Anslut Wi-Fi-dongeln. Välj [Smart Display]

Öppna sidan för 
Mediedirektuppspelning

På din mobila enhet, aktivera 
Wi-Fi-funktionen och välj 
sedan dongelns namn som 
visas i listan för Wi-Fi-
nätverksanslutningar.

Mediedirektuppspelning
När du använder funktionen mediedirektuppspelning för första gången, hämta och 
installera BubbleUPnP (Play Butik) eller iMediaShare (App Store) på din mobila enhet.

Kör "BubbleUPnP/
iMediaShare"-
applikationen och välj 
DMR-namn.

Välj mediefil för 
uppspelning.
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Öppna huvudmenyn

Välj [Skärmspegling]

Anslut Wi-Fi-dongeln. Välj [Smart Display]

Öppna sidan för Skärmspegling
På din mobila enhet, gå till 
Inställningar > Dela och 
anslut. Se till att du har 
aktiverat Wi-Fi-funktionen 
på din mobila enhet. 

Skärmspegling
Med funktionen skärmspegling kan du trådlöst spegla skärmen på den kompatibla 
mobilenheten till projektorskärmen.

Aktivera funktionen 
"Miracast".

Välj projektorn som ska 
anslutas.

När ansluten så 
projiceras den mobila 
enhetens display på 
skärmen.

   Denna funktion fungerar endast med kompatibla mobila enheter som stöder Miracast, Medieutgång 
eller Skärmspegling.

   Anslutningskonfigurationens förfarande varierar beroende på användargränssnittets design på den 
mobila enheten.  
Följ instruktionerna nedan för att ansluta mobiltelefonen LG Optimus G Pro till din projektor.
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Menyfunktioner

p Välj 
huvudmeny

u Öppna aktuell undermeny

q Meny Dölj OSD-meny
Funktioner i undermeny

p Flytta upp t
Justera inställningen

q Flytta ner u

Tryck på Menu på fjärrkontrollen 
eller på MENU på kontrollpanelen för 
att öppna menyläget.

När en videokälla är ansluten och påslagen, tryck på Källa på 
fjärrkontrollen eller KÄLLA på kontrollpanelen för att automatiskt 
växla ingångskälla.

Tillgängliga källor är i följande ordning:
1. HDMI/MHL
2. Video (endast för PLED-W800)
3. COMPUTER (endast för PLED-W800)
4. Media/USB (endast för PLED-W800)

Justera menyinställningar för extern ingångskälla
Välj ingångskälla

Öppna menyläget

   Den senaste startpositionen i listan fastställs av den senaste 
anslutna ingångskällan.
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SKÄRM-meny BILD-meny

INSTÄLLNING-meny ALTERNATIV-meny

Menyobjekt (PLED-W800)

SKÄRM-meny BILD-meny

INSTÄLLNING-meny ALTERNATIV-meny

Menyobjekt (PLED-W600)
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Använda huvudmenyn
Se tabellen nedan för information om varje menyalternativ.

   Vissa menyalternativ är inte tillgängliga på projektorn PLED-W600.

Meny Menyalternativ Beskrivning

DISPLAY

Bildförhållande Välj bildförhållande på displayen.
Tillgängliga alternativ: AUTO/4:3/16:9/16:10

Overscan Aktivera overscan display (endast för HDMI-ingångssignal).
Tillgängliga alternativ: Nej/Ja

Digital zoom Förstora den projicerade bilden digitalt.
Tillgänglig intervall: 0 ~ 10

Automatisk 
bildjustering

Synkronisera displayen automatiskt (endast för COMPUTER-
ingångssignal).
Tillgängliga alternativ: Nej/Ja

Manuell 
bildjustering

Justera inställningarna för datorskärmen.

Fas Justera för att minska horisontellt brus.
Available range: 0 ~ 31

Klocka Justera för att minska vertikalt brus.
Tillgänglig intervall: -5 ~ 5

H. Position Flytta skärmpositionen horisontellt.
Tillgänglig intervall: -10 ~ 10

V. Position Flytta skärmpositionen vertikalt.
Tillgänglig intervall: -10 ~ 10

Stäng Återgå till SKÄRM-undermenyn.

Färgtemperatur Välj förinställd färgtemperatur.
Tillgängliga alternativ: Warm/Normal/Cool

Brilliant Color Ökar ljusstyrkan genom att ändra färgerna.
Tillgänglig intervall: 0~9

BILD

Färgläge Välj ett förinställt färgläge.
Tillgängliga alternativ: Ljusast/PC/Film/Dynamisk/sRGB

Ljusstyrka Ändra ljusstyrkan i bilden.
Tillgänglig intervall 0 ~ 100 

Kontrast Ändra kontrasten i bilden.
Tillgänglig intervall: 0 ~ 100 

Skärpa Justera bildens skärpa eller mjukhet.
Tillgänglig intervall: 0 ~ 31 

Mättnad Justera färgintensiteten (endast för Videosignal).
Tillgänglig intervall: 0 ~ 100 

Färgton
Justera balansen av röda, gröna och blå färger i bilden (endast 
för Videosignal).
Tillgänglig intervall: 0 ~ 100 

Avancerat

Ställ in avancerade inställningar för projicerad bild.

Gamma
Justera färggammans skillnader mellan insignalens 
mörka och ljusa delar.
Tillgänglig intervall: 0 ~ 7

Färgrymd
Justera färgen för projicerad bild från en 
videosignal.
Tillgängliga alternativ: AUTO/RGB/YUV

Mönster
Välj den mönstertyp som ska visas på skärmen när 
det inte finns någon ingångssignal.
Tillgängliga alternativ: Av/1/2/3/4/5

Stäng Återgå till BILD-undermeny.
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Meny Menyalternativ Beskrivning

INSTÄLLNING

Projektor 
Placering

Ställ in Projektor placering.
Tillgängliga alternativ: Bord Fram/Bord Bak/Tak Fram/Tak Bak

Menyplacering
Ställ in skärmplacering för OSD-menyn.
Tillgängliga alternativ: Mitten/Över Vänster/Över Höger/Under 
Vänster/Under Höger

Auto Keystone
Automatisk justering av trapetsformad (keystone) förvrängning 
av projicerade bild.
Tillgängliga alternativ: Av/På

Manuell 
Keystone

Manuell justering av trapetsformad (keystone) förvrängning av 
projicerade bild.
Tillgänglig intervall: -40 ~ 40

Volym Justerar volymen på den inbyggda högtalaren.
Tillgänglig intervall: 0 ~ 10 

Tyst Stänger av ljudet tillfälligt.
Tillgängliga alternativ: Av/På

Ljudläge Välj ett förinställt ljudläge.
Tillgängliga alternativ: Standard/Tal/Underhållning

ALTERNATIV

Språk

Ställ in skärmspråk.
Tillgängliga alternativ: Arabiska/Thailändska/Turkiska/Tradtionell 
kinesiska/Svenska/Ryska/Koreanska/Italienska/Franska/
Spanska/Español/Engelska/Deutshland/Tyska 

My Button
Ange snabbkommando.
Tillgängliga alternativ: Projektion placering/Ljusstyrka/Kontrast/
Färgtemperatur/Menyplacering/Information

Auto Sök
Upptäcker automatiskt ingångssignalen när projektorn är 
påslagen.
Tillgängliga alternativ: Av/På

Avancerat

Konfigurera övriga allmänna inställningar.

Fläktläge Ställ in fläkthastigheten efter höjden.
Tillgängliga alternativ: AUTO/Hög Höjd

Snabb 
Start

Slår på projektorn automatiskt när 
strömförsörjningen slås på.
Tillgängliga alternativ: Av/På

Auto Stäng 
Av

Ställer in att projektorn ska stängas av automatiskt 
när den är overksam under en förinställd tid.
Tillgängliga alternativ: Inaktivera/5 min/10 min/15 
min/20 min/25 min/30 min

Stäng Återgå till ALTERNATIV-undermeny.

Återställ Alla Inst. Återställer alla inställningar till fabriksinställningar.
Tillgängliga alternativ: Nej/Ja

Information Visar projektorinformation.
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Tillägg

Supportlista för mediefiler (endast för PLED-W800)
Bild

Bildformat Profil Färgrymd Storleksbegränsning

JPEG

Baslinje

YUV400 8000*6000
YUV420 8000*6000
YUV422 8000*6000
YUV440 8000*6000
YUV444 8000*6000

Progressiv

YUV400

Bredd <= 8 000 och 
Höjd <= 6 000

YUV420
YUV422
YUV440
YUV444

BMP Ingen begränsning Ingen begränsning 8000*6000

Ljud
Ljudformat Samplingsfrekvens (KHz) Bithastighet (Kbps)

MP1/MP2/MP3 8-48 8-320
WMA 22-48 5-320
OGG 8-48 64-320

ADPCM-WAV 8-48 32-384
PCM-WAV 8-48 128-1536

AAC 8-48 8-256

Röstinspelning
Filformat Ljudformat Samplingsfrekvens 

(KHz) Bithastighet (Kbps)

.mp3 MPEG Layer-3 8-48 64-256

.wav IMA-ADPCM

8 32
16 64
24 192
48 384
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Video
Filtillägg Ljud/Video Codec Profil/Nivåstöd Förklaring

.avi
.divx
.mkv

Video

MJPEG Upp till 1080P 30 fps 80 
Mbps

H.264/AVC
Upp till Hög Profil, Nivå 

1 - 4.1
(1080P 30 fps 25 Mbps)

Stöder mindre än sex 
referensramar

Nivåns prefixparameter 
för CAVLC bör vara<=15

DivX4/5/6
Upp till Avancerad 

Enkel profil
(1080P 30 fps 30 Mbps)

Skanningstyp som inte 
stöds:

Sammanflätad
Stöder GMC mindre än

1 Warppoints

XVID
Upp till Avancerad 

Enkel profil
(1080P 30 fps 30 Mbps)

WMV3 Upp till Huvudprofil

(WMV Ver9) Låg, Medium nivå
(1080P 30 fps 25 Mbps)

MPEG2
Huvudprofil, Låg och 

huvudnivåer
(1080P 30 fps 30 Mbps)

Stöder inte 1080i

MPEG4
Avancerad Enkel profil 

(rambild), Nivå 0 - 5
(1080P 30 fps 30 Mbps)

VC-1

Enkel och huvudprofil; 
Låg, Medium och Hög 

nivå
(1080P 30 fps 25 Mbps)

Stöder inte VC-1
Avancerad profil

Ljud

AC3 Stöder inte AC3-HD
DTS Stöder inte DTS-HD

MPEG-1 Layer 
I, II

MPEG-1 Layer 
III (mp3)

PCM
ADPCM

AAC

.ts Video

MPEG2
Huvudprofil, Låg och 

huvudnivåer
(1080P 30 fps 30 Mbps)

Stöder inte 1080i

H.264/AVC
Upp till Hög Profil, Nivå 

1 - 4.1
(1080P 30 fps 25 Mbps)

Stöder mindre än sex 
referensramar

Nivåns prefixparameter 
för CAVLC bör vara<=15
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Filtillägg Ljud/Video Codec Profil/Nivåstöd Förklaring

.ts Ljud

AC3 Stöder inte AC3-HD
AAC AAC-LC och HE-AAC

MPEG-1 Layer 
I, II

MPEG-1 Layer 
III (mp3)

DTS Stöder inte DTS-HD
LPCM

.dat
.vob
.mpg
.mpeg

Video

MPEG1
Huvudprofil, Låg och 

huvudnivåer
(1080P 30 fps 30 Mbps)

D-bild stöds inte

MPEG2
Huvudprofil, Låg och 

huvudnivåer
(1080P 30 fps 30 Mbps)

Stöder inte 1080i

Ljud

MPEG-1 Layer 
I, II

MPEG-1 Layer 
III (mp3)

AC3 Stöder inte AC3-HD
DTS Stöder inte DTS-HD

LPCM

.mov

.mp4

Video

MPEG4
Avancerad Enkel profil 

(rambild), Nivå 0 - 5
(1080P 30 fps 30 Mbps)

H.264/AVC
Upp till Hög Profil, Nivå 

1 - 4.1
(1080P 30 fps 25 Mbps)

Stöder mindre än sex 
referensramar

Nivåns prefixparameter 
för CAVLC bör vara<=15

Ljud

AAC
AMR
PCM

ADPCM

.rm
.rmvb

Video
RV3 (1080P 30 fps)
RV4 (1080P 30 fps)

Ljud
Cook (RA6)
RAAC (RA9)
RACP (RA10)

.wmv

Video WMV3
(WMV Ver9)

Upp till Huvudprofil:
Låg, Medium nivå

(1080P 30 fps 25 Mbps)

Ljud
WMA2

(WMA Ver9 och 
Ver9.1)

Stöder inte WMA Ver9 
Pro
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Undertext
Format Teckensnitt Undertextens storlek

Standard SRT
UTF-8/UTF-16 8 bitar upp till 800*600SMI

SSA/ASS

Picsel Office Viewer
Filformat Versioner som 

stöds
Begränsning sidor/

rader Storleksbegränsning Kommentar

Adobe 
PDF

PDF 1.0

Upp till 1 000 sidor (en 
fil) Upp till 75 MB

PDF 1.1
PDF 1.2
PDF 1.3
PDF 1.4

MS Word

Engelsk Word 95 Eftersom doku-
mentvisaren inte laddar 
alla sidor i en MS Word-
fil samtidigt så finns det 
inga uppenbara begrän-
sningar för sida och rad.

Upp till 100 MB

Stöder inte Fet 
text i fonten 
Förenklad 
kinesiska

Word 97, 2000, 
2002, 2003

Word 2007 
(.docx), 2010 

(.docx)

MS Excel

Engelsk Excel 5, 
95.

Radbegränsning:Upp till 
595

Upp till 15 MB

Stöder inte 
lösenordssky-
ddade datab-

lad

Excel 97, 2000, 
2002, 2003

Kolumngräns:Upp till 
256

Excel 2007 
(.xlsx), 2010 

(.xlsx)
Datablad:Upp till 100

Office XP Excel

Obs! Någon av de tre 
begränsningarna ovan 
kan inte visas i en 
Excel-fil samtidigt

   Stöder INTE blandad kod i undertextfiler.
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Filformat Versioner som 
stöds

Begränsning sidor/
rader Storleksbegränsning Kommentar

MS 
PowerPoint

Engelsk 
PowerPoint 97

Upp till 1 000 sidor (en 
fil) Upp till 19 MB

Stöder inte 
Bildspelsordn-

ing

PowerPoint 
2000, 2002, 2003

PowerPoint 
2007(.pptx)
PowerPoint 
2010(.pptx)
Office XP 

PowerPoint
PowerPoint 

presentation- 
-2003 och 

tidigare 
versioner(.pps)

PowerPoint 
presentation- 

-2007 och 2010 
(.ppsx)

Lagring
Lagring Enhetstyp Filsystem Fil- och katalognivå

Internt minne
TLC/MLC/SLC 

8/12/24/40/60-bitar ECC 
NAND FAT16, FAT32

NTFS, ExFAT

Stöder högst 999 
kataloger och högst  
9 999 filer 
Stöder som mest 10:e 
katalognivå

USB USB-flashminne, USB-
hårddisk

SD-kort DHC,SDXC
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Modellnamn PLED-W600 PLED-W800
Projektionssystem DLP®

Upplösning WXGA (1280 x 800)

Datorkompatibilitet IBM PC och motsvarande, Apple Macintosh, iMac och 
VESA-standarder: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA

Videokompatibilitet -

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/
G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/ K/
K1/L), HDTV (480i, 576i, 480p, 
576p, 720p, 1080i, 1080p)

Sidförhållande Auto, 4:3, 16:9, 16:10

Visningsbara färger 1,07 miljarder färger

Projektionslins F# 1,5, f = 13,92 mm

Projiceringens skärmstorlek 30" - 80" text
30"~100" video

Projektionsavstånd 0,7 m – 3,0 m

Projiceringskvot 1,4

Horisontell skanningsfrekvens 30 k - 100 kHz

Vertikal 
uppdateringsskanningsfrekvens

50 - 85 Hz

Keystone-korrigering ±40 grader

Vikt 0,79kg 0,83kg

Mått (B x D x H) 175 mm (B) x 138 mm (D) x 51,5 mm (H)
6,89" (B) x 5,43 mm (D) x 2,03 mm (H)

Strömadapter
Växelströmsingång 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Strömutgång: 19V, 3,42A Strömutgång: 19V, 4,74A

Effektförbrukning
<65 W <90 W

Standby: <0,5 W

Arbetstemperatur 5ºC till 35ºC / 41º till 95ºF

I/O-anslutningar

• Strömuttag x 1
• USB A x 1 (endast för 

service)
• HDMI/MHL x 1
• Ljudutmatning x 1

• Strömuttag x 1
• SD-kortläsare x 1
• USB A x 1
• HDMI/MHL x 1
• Computer x 1
• A/V-in x 1
• Ljudutmatning x 1

Tillbehör

• Strömkabel x 1
• Strömadapter x 1
• HDMI-kabel x 1
• Fjärrkontroll x 1
• AAA-batterier (för fjärrkontrollen) x 2
• Mjuk bärväska x 1
• Bruksanvisning (CD-skiva) x1
• Snabbstartskort x 1

Specifikationer
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Om du får problem med din projektor, se följande information. Om problemet 
kvarstår, kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter.

Bildproblem
P Ingen bild visas på skärmen 

 Se till att strömkabeln är korrekt och säkert ansluten.
 Se till att stiften på kontakterna inte är böjda eller avbrutna.
 Se till att projektorn är påslagen.

P Bilden är ur fokus
 Justera fokusreglaget.
 Kontrollera att projektorduken är placerad inom det nödvändiga avståndet på 
0,72 till 3,02 meter (28,5 tum till 118,7 tum) från projektorn.

P Bilden är för liten eller för stor 
 Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.

Ljudproblem
P Inget ljud

•   Vid uppspelning av musik/video, tryck på	 /  på fjärrkontrollen eller på /  
på kontrollpanelen.

Felsökning

   När projektorn uppnår 85 °C stängs den automatiskt av p.g.a. det inbyggda temperatursskyddet. Detta 
är inte en felfunktion. Låt projektorn svalna innan den slås på igen.
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Kundtjänst
För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din 
återförsäljare.
OBS! Du behöver produktens serienummer.

Land/
Område Webbsida Telefon E-post

Sverige
www.
viewsoniceurope.
com

www.viewsoniceurope.
com/uk/support/call-
desk/

service_se@
viewsoniceurope.com
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Begränsad garanti
ViewSonic® Projektor

Garantin omfattas av följande:
ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande 
under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande 
under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande 
att reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller 
reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter.

Begränsad tre (3) års allmän garanti
Nord- och Sydamerika omfattas av den mer begränsade ettåriga (1) garantin som 
beskrivs nedan: Tre (3) års garanti för alla delar exklusive lampan, tre (3) års garanti 
för utförandet, och ett (1) års garanti för originallampan från inköpsdatumet då den 
första kunden köpte enheten.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala 
ViewSonickontor om garantiinformation.

Begränsad ettårig (1) garanti vid intensiv användning:
Vid intensiv användning, då projektorn i genomsnitt används mer än fjorton (14) 
timmar dagligen, Nord- och Sydamerika: Ett (1) års garanti för alla delar exklusive 
lampan, ett (1) års garanti för utförandet, och nittio (90) dagar för originallampan 
från inköpsdatumet då den första kunden köpte enheten. Europa:. Ett (1) års garanti 
för alla delar exklusive lampan, ett (1) års garanti för utförandet, och nittio (90) 
dagar för originallampan från inköpsdatumet då den första kunden köpte enheten.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala 
ViewSonickontor om garantiinformation.
Lampgaranti är föremål för villkor och avtal, kontroll och godkännande. Gäller 
endast tillverkarens installerade lampa. Alla tillbehörslampor som köps separat har 
garanti under 90 dagar.

Garantins skyddsomfång:
Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument.

Följande omfattas ej av garantin:
1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats.
2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av:

a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force 
majeure eller annat laga hinder, ickeauktoriserad produktmodifikation, 
eller underlåtelse att följa instruktioner som medföljer produkten.

b. Användning utanför produktspecifikationer.
c.  Användning av produkten för ej avsett ändamål eller under onormala 

förhållanden.
d.  Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte 

auktoriserats av ViewSonic.
e. Produktskada vid leverans.
f. Uttag eller installation av produkten.
g. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott.
h. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
i. Normalt slitage.
j. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.

3. Kostnader för avlägsnande, installation, envägstransport och inställningsservice.
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För beställning av service:
1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, 

kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att 
behöva ange produktens serienummer.

2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) 
ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en 
beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer.

3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning 
till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic.

4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för 
ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic.

Begränsning av underförstådda garantier:
Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den 
häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet 
för något särskilt ändamål.

Uteslutande av skadestånd:
Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller 
utbyte av produkten.
Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för:
1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som 

beror på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, 
förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan 
kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats.

2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande. 
3. Anspråk mot kunden från annan part.
4. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte 

auktoriserats av ViewSonic.

Verkan enligt delstatslag (USA):
Denna garanti ger dig vissa speciella juridiska rättigheter. Du kan även ha andra 
rättigheter vilka varierar från delstat till delstat. Vissa stater medger ej inskränkningar 
i underförstådda garantier och/eller tillåter ej uteslutande av olycksbetingade eller 
följdskador. Ovannämnda begränsningar och uteslutanden gäller därför eventuellt 
inte i ditt fall.

Försäljning utanför USA och Kanada:
För garantiinformation om och service av ViewSonic-produkter som säljs utanför 
USA och Kanada, ska kontakt tas med ViewSonic eller med lokal återförsäljare för 
ViewSonic.

Garantiperioden för den här produkten i huvudlandet Kina (ej medräknat 
Hong Kong, Macao och Taiwan) är föremål för villkor och förhållanden för 
Underhållsgarantikortet.

För användare i Europa och Ryssland finns fullständiga garantivillkor på www.
viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information (information om support/
garanti).

Projector Warranty Term Template In UG 
VSC_TEMP_2005






