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BELANGRIJK: Lees deze handleiding om belangrijke informatie te verkrijgen over de 
installatie en een veilig gebruik van uw product en over het registreren van uw product 
voor toekomstige services. In de garantiegegevens in deze handleiding wordt uw 
beperkte dekking van ViewSonic Corporation beschreven. U kunt deze ook terugvinden 
op onze website http://www.viewsonic.com in het Engels of gebruik het selectievak 
Regional (Regionaal) rechtsboven op de website om specifieke talen te kiezen. “Antes 
de operar su equipo lea cu idadosamente las instrucciones en este manual”



Bedankt voor uw keuze voor ViewSonic
Als wereldwijd toonaangevende leverancier van visuele oplossingen, 
zet ViewSonic zich in om de verwachtingen van de wereld op het vlak 
van technologische evolutie, innovatie en eenvoud, te overschrijden. Bij 
ViewSonic geloven wij dat onze producten het potentieel hebben om een 
positieve impact in de wereld te bieden en we zijn ervan overtuigd dat het 
ViewSonic-product dat u hebt gekozen, u goed van pas zal komen. 

Nogmaals bedankt voor uw keuze voor ViewSonic!
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Nalevingsinformatie

OPMERKING: Deze sectie gaat over alle verwante vereisten en verklaringen met betrekking 
tot regelgevingen. Bevestigde bijbehorende toepassingen zullen verwijzen naar labels van 
naamplaatjes en relevante markeringen op de eenheid.

FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de 
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke ruis veroorzaken en (2) 
dit apparaat dient ontvangen ruis te accepteren, inclusief ruis die ongewenste werking kan 
veroorzaken.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen 
voor een digitaal apparaat van Klasse A/Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen 
schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. 
Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet 
geïnstalleerd en gebruikt wordt conform de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan 
radiocommunicatie. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke 
interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker de interferentie op eigen kosten zal moeten 
verhelpen.
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de 

ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing: Om te voldoen aan de beperkingen voor digitale apparatuur van klasse A/klasse 
B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften, moet dit apparaat worden geïnstalleerd in 
computerapparatuur die gecertificeerd is om te voldoen aan de beperkingen van klasse A/klasse 
B. Alle kabels die worden gebruikt om de computer en randapparatuur aan te sluiten, moeten 
afgeschermd en geaard zijn. Gebruik met niet-gecertificeerde computers of niet-afgeschermde 
kabels kan leiden tot storing in radio- of televisieontvangst. Veranderingen en modificaties die niet 
uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit 
apparaat te bedienen ongeldig maken.

Voor Canada
CAN ICES-3 (A/B)/NMB-3(A/B)
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CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen
Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 
2014/35/EU.

De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten:
De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU 
(WEEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.
De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd 
gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de 
teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.
Als de batterijen, accumulators en knoopcellen die in dit toestel worden gebruikt, het 
chemische symbool Hg, Cd of Pb bevatten, betekent dit dat de batterij een zware 
metaalinhoud bevat met meer dan 0,0005% kwik, meer dan 0,002% cadmium of meer 
dan 0,004% lood.

Kennisgeving Industry Canada
Dit apparaat voldoet aan de Canadese RSS-210. Om radiostoring op de toegestane dienst te 
voorkomen, is het de bedoeling dat dit apparaat binnenshuis en uit de buurt van ramen wordt 
gebruikt voor een maximale afscherming. Apparatuur (of de zendantenne daarvan) die buitenshuis 
wordt geïnstalleerd, is aan een vergunning onderworpen. De installateur van deze radioapparatuur 
moet ervoor zorgen dat de antenne zodanig is geplaatst of gericht dat deze geen RF-veld 
uitzendt dat de grenzen van Health Canada voor de algemene bevolking overschrijdt; raadpleeg 
Veiligheidscode 6, verkrijgbaar op de website van Health Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Verklaring van R&TTE-naleving
Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn van de Europese Unie 
(1999/5/EG). Dit apparaat voldoet aan de volgende nalevingsstandaarden:

ETSI EN 300 328
EN 301 489-01
EN 301 489-17
EN 62311

In kennis gestelde landen: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Zweden, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Ierland, Portugal, Griekenland, 
Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië, Hongarije, 
Polen en Malta.
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Verklaring van RoHS2-naleving

Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van 
het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2-richtlijn) en wordt verondersteld 
te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische 
aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

Bestanddeel Aanbevolen maximale 
concentratie Huidige concentratie

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%
Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP) 0,1% < 0,1%
Benzylbutylftalaat (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutylftalaat (DBP) 0,1% < 0,1%
Diisobutylftalaat (DIBP) 0,1% < 0,1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex III 
van de RoHS2-richtlijnen zoals hieronder omschreven: 
Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:
1. Lood in glas van fluorescerende buizen van niet meer dan 0,2% op gewicht.
2. Lood als een legeringselement in aluminium dat max. 0,4% lood per gewicht bevat.
3. Koperlegering die maximum 4% lood per gewicht bevat
4. Lood in soldeerapparaten met hoge smelttemperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die 

voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten)
5. Elektrische en elektronische componenten die ander lood in glas of keramiek beat dan diëlektri-

sche keramiek in condensatoren, bijv. piëzoelektronische apparaten of in glas of composiet met 
keramische matrix.
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Veiligheidsvoorzorgen

DENK VOOR EEN OPTIMALE PRESTATIE AAN HET VOLGENDE BIJ HET CONFIGUREREN EN 
GEBRUIKEN VAN HET LCD-KLEURENSCHERM:

• VERWIJDER DE ACHTERKLEP VAN DE MONITOR NIET. Het bevat geen door de gebruiker 
te repareren onderdelen en door het openen of verwijderen van de klep kunt u worden 
blootgesteld aan een gevaarlijk schokgevaar en andere risico's. Laat onderhoud en reparaties 
over aan bevoegde onderhoudstechnici.

• Mors geen vloeistoffen in de kast en gebruik uw monitor niet in de buurt van water.
• Plaats geen enkel soort objecten in de sleuven van de kast, aangezien deze gevaarlijke 

spanningspunten kunnen raken, die schadelijk of dodelijk kunnen zijn of een elektrische schok, 
brand of defecten van apparatuur kunnen veroorzaken

• Plaats geen zware objecten op het stroomsnoer. Schade aan het snoer kan leiden tot schok of 
brand.

• Plaats dit product niet op een hellend of onstabiel wagentje, standaard of tafel, omdat de 
monitor kan vallen met ernstige schade aan de monitor als gevolg.

• Plaats geen objecten op de monitor en gebruik de monitor niet buiten.
• De binnenkant van de fluorescerende buis binnen de LCD-monitor bevat kwik. Volg de wet- of 

regelgeving van uw gemeente voor het op een juiste manier weggooien van de buis.
• Buig het stroomsnoer niet.
• Gebruik de monitor niet bij een hoge temperatuur of in vochtige, stoffige of vettige gebieden.
• Als de monitor of het glas gebroken is, kom dan niet in contact met het vloeibare kristal en 

behandel voorzichtig.
• Zorg voor voldoende ventilatie rond de monitor, zodat hitte op de juiste manier verspreid kan 

worden. Blokkeer geen ventilatieopeningen en plaats de monitor niet in de buurt van een 
radiator of andere warmtebron. Plaats niets bovenop de monitor.

• De aansluiting van de stroomkabel is het primaire middel om het systeem los te halen van 
de voeding. De monitor moet dichtbij een stopcontact worden geïnstalleerd dat eenvoudig 
toegankelijk is.

• Behandel voorzichtig bij transporteren. Bewaar de verpakking voor transport.
• Reinig de openingen in de achterkant van de kast voor het afstoten van vuil en stof ten minste 

eenmaal per jaar vanwege ingestelde betrouwbaarheid.
• Bij het ononderbroken gebruiken van de koelventilator, wordt aanbevolen om de openingen 

ten minste eenmaal per maand af te vegen.
• Bij het installeren van de batterijen van de afstandsbediening;  

- Lijn de batterijen uit overeenkomstig de indicaties (+) en (-) binnen de behuizing. 
- Lijn de indicatie (-) van de batterij eerst binnen de behuizing uit.

WAARSCHUWING:
Het gebruik van andere dan de gespecificeerde hoofd- of oortelefoons kan leiden tot gehoorverlies 
vanwege overmatige geluidsdruk.
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OPGELET:
Haal onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact en verwijs service naar 
gekwalificeerd servicepersoneel onder de volgende omstandigheden:

• Als de voedingskabel of stekker is beschadigd.
• Als vloeistof is gemorst, of als objecten zijn gevallen in de monitor.
• Als de monitor is blootgesteld aan regen of water.
• Als de monitor is gevallen of als de kast is beschadigd.
• Als de monitor niet normaal werkt bij het volgen van de bedieningsinstructies.

Aanbevolen gebruik
OPGELET:

• Laat 20 minuten opwarmen voor een optimale prestatie.
• Geef uw ogen periodiek rust door te focussen op een object op een afstand van ten minste 5 

voet. Knipper vaak.
• Plaats de monitor op een hoek van 90° ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen voor 

het minimaliseren van schittering en reflecties.
• Reinig het oppervlak van de LCD-monitor met een pluisvrije, niet-schurende doek. Vermijd het 

gebruik van een reinigingsoplossing of glasreiniger!
• Pas de helderheid, het contrast en de scherpte van de monitor aan om de leesbaarheid te 

verbeteren.
• Vermijd het gedurende lange tijdsperioden weergeven van vaste patronen op de monitor om 

inbranden te vermijden.
• Laat uw ogen regelmatig controleren.

Ergonomie
Voor het realiseren van de maximale ergonomische voordelen, raden wij het volgende aan:

• Gebruik de vooraf ingestelde Grootte en Positie met standaard signalen.
• Gebruik de vooraf ingestelde kleurinstelling.
• Gebruik niet-geïnterlinieerde signalen.
• Gebruik geen primaire kleur blauw op een donkere achtergrond, omdat het moeilijk te zien is 

en kan leiden tot vermoeide ogen vanwege onvoldoende contrast.
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Copyright-informatie
Copyright © ViewSonic Corporation, 2022. Alle rechten voorbehouden.
ViewSonic© en het logo met de drie vogels zijn gedeponeerde handelsmerken van ViewSonic 
Corporation.
ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk van het U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA). Als ENERGY STAR®-partner heeft ViewSonic Corporation vastgesteld dat dit product 
voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie.
Afwijzing van aansprakelijkheid: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische 
of 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.
Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation zich het 
recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document 
kan wijzigen zonder kennisgeving.
Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via 
enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic 
Corporation.

Productregistratie
Om te voldoen aan uw toekomstige behoeften, en voor het ontvangen van aanvullende 
productinformatie wanneer dit beschikbaar komt, moet u uw product registreren op het internet op: 
www.viewsonic.com.
De ViewSonic® Wizard CD-ROM biedt u ook de mogelijkheid om het registratieformulier af te 
drukken, dat u naar ViewSonic kunt mailen of faxen.

Voor uw dossier
Productnaam:

Modelnummer:
Documentnummer:
Serienummer:
Aankoopdatum:

EP5542/EP5542T
ViewSonic Multimedia Digitale Poster 
VS18153 
EP5542/EP5542T_UG_DUT_1a_20210224

Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur
ViewSonic respecteert het milieu en zet zich in om groen te werken en te leven. Bedankt om deel 
uit te maken van een slimmere, groenere computerwereld.
Raadpleeg de website van ViewSonic voor meer informatie.
USA & Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: https://recycle.epa.gov.tw/
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1. Aan de slag

1.1. Inhoud verpakking
De volgende items zijn inbegrepen in uw productdoos.

EP5542/EP5542T
Mul�media Digital Poster

數位多媒體廣告看板
Quick Start Guide
快速使用指南

2

3

1

For HDMI 1
For HDMI 2
 HDMI 3
 DP
 VGA

Switch

EP5542/EP5542T
Mul�media Digital Poster

數位多媒體廣告看板
Quick Start Guide
快速使用指南

2

3

1

For HDMI 1
For HDMI 2
 HDMI 3
 DP
 VGA

Switch

OPMERKING: De illustraties kunnen enigszins afwijken van de bij uw product geleverde items.

1.2. Bevestigen van de poster

120,3 528 120,3

2 -   1
5

Plaats, zoals in de figuur is aangegeven, 2 gaten op de 
aarde en boor de gaten op de overeenkomstige plaats. 
De diameter van het gat in de aarde moet kleiner zijn 
dan de diameter van de schroef. 
Breng de twee bevestigingsschroeven aan, waarmee de 
Poster aan de aarde wordt bevestigd.

OPMERKINGEN: 
1.  Het uiterlijk van dit product in deze illustraties kan verschillen van uw eigenlijke product, en is alleen voor 

vergelijkende doeleinden. 

2. Wij kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
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3 2 1

Afstandssensor

1.  USB 1 (DC 5,0V/0,5A) 
USB voor de poster. Deze USB poort kan niet gebruikt worden voor FW update.

2.  USB 2 (DC 5,0V/0,5A) 
USB voor de poster. Deze USB poort kan niet gebruikt worden voor FW update.

3.  RJ45 
Maak verbinding met kabel en log in op Internet.
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10Open de deur met de sleutel.
OPMERKING: 1.  Sluit de stroom af voordat 

u de deur opent.
2.  Zorg ervoor dat de deur 

vergrendeld is voordat u 
de stroom inschakelt.

Moederbord

1.  DP (DisplayPort) INVOER
Sluit een extern apparaat aan op de DP-out aansluiting.

2.  HDMI1/2/3 Invoer
Voor aansluiting op apparatuur met HDMI of DVI interface. 
HDMI 3(ARC): Sluit op deze aansluiting een home theater receiver aan die ARC ondersteunt.

3.  USB 2.0
Sluit USB-apparaten aan op deze poort voor Android. 
OPMERKING: Het moet gebruikt worden als u software upgrade.

4. TOUCH OUT1/2
Sluit een extern apparaat aan om de aanraakbediening van het externe apparaat op de Poster te 
ondersteunen. 
OPMERKING:  Touch out 1 komt overeen met HDMI 1, Touch out 2 komt overeen met HDMI 2, HDMI3, 

DP of VGA.
5.  PC IN

Schakel de verbinding met een pc of andere externe apparaten met VGA-/AUDIOPOORTEN in.
6.  S/PDIF digitale audio-uitgang

Sluit een digitaal geluidssysteem aan op deze aansluiting.
7.  

Sluit een hoofdtelefoon aan op deze aansluiting. De Poster is de huidige audio-uitgang.
8.  RS-232

Voor afstandsbediening, service en ander gebruik.
9.  RJ45 (LAN IN)

Maak verbinding met kabel en log in op Internet.
10.  AC OUT

Gebruik slechts één voeding, ~100-240V 50Hz/60Hz, Stroom Max: 0,65A.
11.  AC IN

Steek het netsnoer in deze aansluiting en in een stopcontact.(~100-240V 50Hz/60Hz).
12.  Stroomschakelaar

Druk op (1) om de stroom aan te sluiten, druk op (O) om de stroom uit te schakelen. 
OPMERKING:  De aan/uit-schakelaar kan niet worden afgedekt en moet ervoor zorgen dat de aan/uit-

schakelaar eenvoudig kan worden bediend.
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2. Onderdelen en functies

2.1. Afstandsbediening

 

HOME

MUTE

EXIT

MENU

INPUT

VOL
SOUND

1

7

4

2

8

5

0

3

9

6

PICTURE

ASPECT

FREEZE

SNAP

USB

SL EEP SHORTCUT

INFO

OK

RC-1313-0A

Stroom aan/uit

Selecteer de schermgrootte

Keer terug naar het vorige 
menu of verlaat het menu op 
het scherm

Gebruik de OK-toets om de 
selectie te bevestigen of naar 
het submenu te gaan
Gebruik de pijltjestoetsen om 
de cursor te verplaatsen

Open het menu voornamelijk 
voor beeld-, audio- en schema-
instellingen

Bedieningstoetsen voor USB-
multimediaweergave

 / 

 /

: Vorige/volgende / 

 /

: Afspelen/Pauzeren knop
 / 

 /
: STOP knop

 / 

 / :  Snel vooruit/snel achteruit

Om een lijst te maken van 
alle recent gebruikte Apps.

De slaaptimer instellen
Maak een schermafdruk 

en bewaar die op een 
USB-stick of in het interne 

geheugen als er geen USB-
stick is aangesloten.

Bevries het scherm

Ga naar USB mode

VOLUME OMHOOG/
OMLAAG

Selecteer geluidsmodus

Selecteer beeldmodus

Het geluid uitzetten

Desktop weergeven  
(Startpagina) 

Invoer broninformatie

0-9 cijfertoetsen

Ingangsbron selecteren

Opmerkingen:
• Bij het aanraakmodel kunnen sommige functies rechtstreeks via aanraking worden uitgevoerd in plaats 

van met de afstandsbediening.
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2.1.1. De batterijen van de afstandsbediening plaatsen
Om de batterijen van de afstandsbediening te plaatsen:
1. Open het batterijdeksel.
2. Plaats twee AAA batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat de + en - symbolen 

op de batterijen overeenkomen met de + en - symbolen in het batterijvak.
3. Plaats de klep terug.

Batterij voorzorgsmaatregelen:
Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot lekkage van chemicaliën en/of explosie. 
Zorg ervoor dat u de onderstaande instructies volgt.
• Plaats de batterijen met hun polen in overeenstemming met de (+) en (-) 

aanduidingen.
• Verschillende soorten batterijen hebben verschillende kenmerken. Gebruik geen 

batterijen van verschillende types door elkaar.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Het mengen van oude en nieuwe batterijen kan 

de levensduur van nieuwe batterijen verkorten en/of ertoe leiden dat oude batterijen chemicaliën gaan 
lekken.

• Verwijder de batterijen zodra ze niet meer werken. Chemicaliën die uit batterijen lekken, kunnen uitslag 
veroorzaken. Als er chemische lekkage wordt aangetroffen, veeg deze dan af met een doek.

• Gooi batterijen op de juiste manier weg.
• Als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen.
• De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

2.1.2. De afstandsbediening richten
Gebruik de afstandsbediening door deze op de afstandsbedieningssensor aan de voorkant van uw 
beeldscherm te richten. Voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor kunnen 
een goede werking verhinderen.

Waarschuwingen	betreffende	het	gebruik	van	de	afstandsbediening
• Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken. Stel de afstandsbediening 

bovendien niet bloot aan vloeistoffen en leg hem niet in een ruimte met een hoge 
vochtigheidsgraad.

• Installeer of plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht. De hitte kan 
vervorming van het toestel veroorzaken.

• De afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als het venster van de 
afstandsbedieningssensor van het hoofdtoestel onder direct zonlicht of sterke 
verlichting staat. Verander in zo'n geval de hoek van de verlichting of de 
display-set, of bedien de afstandsbediening dichter bij het venster van de 
afstandsbedieningssensor.

30 30
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3. Verbindingen
• Schakel het beeldscherm en het aangesloten apparaat uit.
• Controleer het stekkertype aan de uiteinden van de kabels.
• Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.

S
/P

D
IF

 

 

Netwerkkabel Netwerkkabel

Audio-
invoerapparaten

Digital sound system

PC, etc.

PC, etc. PC, etc.

PC, etc.
VGA 
apparaten

Seriële poort kabel

Audiokabel
VGA kabel

VG
A 

ka
be

l

Au
di

ok
ab

el

U
SB

-k
ab

el

U
SB

-k
ab

el

U
SB

-k
ab

el

H
D

M
I-k

ab
el

H
D

M
I-k

ab
el

H
D

M
I-k

ab
el

D
P 

ka
be

l
D

P 
ap

pa
ra

te
n

HDMI 
apparaten

U
SB

 a
pp

ar
at

en
Moederbord Hoofdtelefoonkabel

S/PDIF kabel

OPMERKING: Voordat u een hoofdtelefoon gebruikt, dient u het volume van het apparaat zo in te stellen 
dat het niet te hoog staat, aangezien dit gehoorschade kan veroorzaken.

Sluit de TOUCH OUT met de USB-kabel aan op de USB-poort van de PC.
Sluit de PC aan met een VGA kabel, HDMI kabel of DP kabel. Kies de juiste verbindingsmethode op basis 
van uw toestel. (Alleen voor PC, HDMI, DP signaal)
Touch out 1 komt overeen met HDMI 1, Touch out 2 komt overeen met HDMI 2, HDMI3, DP of VGA. 

OPMERKING: Na installatie van het stuurprogramma kan de externe computer worden bediend met de 
eigen aanraakbesturing.



7

4. Basishandelingen

4.1. Schakel de display in
Stop de stroomkabel van uw display het stopcontact en schakel de stroomknop aan de achterkant van het 
display aan. 

4.2. Eerste initiatie
Bij de eerste keer inschakelen verschijnt het volgende installatiemenu.

Selecteer de gewenste menutaal. 
Druk op Next (Volgende) om naar de 
volgende pagina te gaan.

Selecteer uw tijdzone en druk op 
Finnish (Voltooien) om de installatie 
te voltooien.
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4.3. Overzicht Home menu
1. Druk op de HOME-toets om het bureaubladmenu weer te geven.
2. Gebruik de pijltoets en de OK-toets voor de gewenste selectie.
3. Druk op de EXIT toets om te verlaten.

IngangsbronHoofdzakelijk voor netwerk, 
Datum & Tijd, en Taal instelling.

Menu

Lijst met 
geïnstalleerde 
toepassingen

Externe  
USB 

storage 
(USB 

opslag) 

File manager

web Browser (Webbrowser).
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5. Systeeminstellingen
1. Druk op de toets   om de optie bureaubladmenu te selecteren, druk op OK om te bevestigen.
2. Druk op de EXIT toets om terug te keren naar het vorige menu of om het menu te verlaten.

Netwerkinstelling
Geluidsinstelling
Toon alle apps
Schermbeveiliging instellen, video-instellingen
Systeemopslag & reset
Android systeem informatie

Datum en tijd instellen

Taal instellen op het scherm
Android-toetsenbord instellen
Toegankelijkheid instellen

Accessoire toevoegen

Locatiestatus/recente locatieverzoeken 
in-/uitschakelen
Beveiliging en beperkingen instellen
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5.1. Overzicht Home menu
1. Druk op de toets   om de optie bureaubladmenu te selecteren, druk op OK om te bevestigen.
2. Druk op de EXIT toets om terug te keren naar het vorige menu of om het menu te verlaten.

Netwerkinstelling

WiFi-signaal scannen
WiFi direct apparaat scannen
Draagbare WiFi-hotspot instellen
Miracast inschakelen/uitschakelen
Sluit de LAN-kabel aan op de LAN-poort, de Poster zal automatisch 
een IP-adres krijgen en verbinding maken met het internet.
Proxy-instelling
IP instelling
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5.2. Overzicht Home menu
1. Druk op de toets   om naar Info te gaan en selecteer Systeem netupdate. 

Systeem net update

Systeem net update kan selecteren 
(1)  Automatische update: Wanneer de display is uitgeschakeld, 

controleert het systeem automatisch de nieuwe versie van de 
OTA-server. Als nieuwe versie wordt gevonden, wordt systeem 
automatisch bijgewerkt. Wanneer de update gereed is, wordt het 
systeem uitgeschakeld.

(2)  Stel een tijdschema op: De gebruiker kan de updatetijd instellen.
(3)  Handmatig bijwerken: De gebruiker kan het OTA-pakket handmatig 

bijwerken.



12

6. Bestandsverkenner
1. Druk op de toets   om de optie bureaubladmenu te selecteren, druk op OK om te bevestigen.
2. Druk op de EXIT toets om terug te keren naar het vorige menu of om het menu te verlaten.

Klik om de bestandsverkenner te openen

Functie

Categorie selectieKlik om het functiemenu 
te openen

Item Beschrijving

Afsluiten Klik om bestandsbeheer af te sluiten.

Thema Klik om het thema te veranderen.

Instellingen Klik om de pagina met het instellingenmenu te openen.
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Klik om opslag te 
selecteren

Dubbelklik om de map van het 
bestand te openen

Dubbelklik om de map van 
het bestand te openen

Item Beschrijving

Nieuw Klik om bestand of map toe te voegen.

Zoeken Klik om bestand of map te zoeken.

Vernieuwen Klik om de bestandsstatus te vernieuwen.

Opschonen Klik om niet noodzakelijke bestanden op te schonen.

Meer Klik om meer functies weer te geven.

Kopiëren Klik om een bestand te kopiëren.

Knippen Klik om een bestand te knippen.

Plakken Klik om een bestand te plakken.

Verwijderen Klik om een bestand te verwijderen.

Naam wijzigen Klik om het bestand een nieuwe naam te geven.
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7. Menulijst

Picture (Afbeelding)

Picture Mode 
(Afbeeldingsmodus)

Kies uw favoriete afbeeldmodus voor elke ingang.

Contrast Pas het contrast aan.
Brightness (Helderheid) Pas de helderheid aan.
Hue (Tint) Pas de tint van het beeld aan. (Alleen voor NTSC-

systeem)
Sharpness (Scherpte) Pas de scherpte aan.
Saturation (Verzadiging) Pas de kleurverzadiging aan.
Flicker Free (Flikkervrij) Zet de anti-flikkerfunctie aan of uit. 
Backlight  
(Indirecte verlichting)

Stel de algemene helderheid van het scherm in.
Als u Flikkervrij uit selecteert, kunt u het niveau van de 
indirecte verlichting naar wens instellen.

Screen (Scherm
)

Clock (Klok) Pas de schermgrootte aan.
Clock Phase 
(Klokfase)

Pas de scherpstelling van stabiele beelden aan.

H-Position 
(H-Positie)

Verplaats het beeld naar rechts of links.

V-Position 
(V-Positie)

Verplaats het beeld omhoog of omlaag.

Auto adjust 
(Automatisch 
aanpassen)

Automatisch aanpassen van de beeldinstellingen zoals 
positie en fase.

Color temperature 
(Kleurtemperatuur)

Selecteer de kleurtemperatuur.

Bluelight Filter 
(Blauwlichtfilter)

Reduceer de verstoring van blauw licht voor het 
zicht, bescherm de gezondheid van het zicht. Als u 
Flikkervrij Gebruiker selecteert, kunt u het niveau van de 
blauwlichtfilter naar wens instellen. 

Zoom Mode  
(Zoom modus)

Selecteer de beeldverhouding (weergaveverhoudingen) 
overeenkomstig uw type videosignaal of persoonlijke 
voorkeur [16:9] /[4:3] / [Just Scan]/ [Zoom] / [PTP] 

OverScan Stel de reproductieverhouding in, u kunt deze functie 
activeren om een helderder beeld te krijgen.

Noise Reduction 
(Geluidsreductie)

Selecteer de geluidsreductiestand om beeldruis te 
verminderen.

ECO Mode  
(ECO-modus)

Selecteer de energie spaarstand.

Sound (G
eluid)

Sound Mode 
(Geluidsmodus)

Kies uw favoriete geluidsmodus voor elke ingang.

Bass (Bas) Bass (lage tonen) aanpassen.
Treble (Hoge tonen) Treble (hoge tonen) aanpassen. 
Balance (Balans) Pas het volumeniveau van de rechter- en 

linkerluidsprekers aan.
Surround Zet het Surround geluidseffect aan of uit. 
Alone (Alleen) Druk op OK om het beeld op uw scherm uit te schakelen 

en alleen naar de programma-audio te luisteren.



15

Setting (Instelling)

Signal detection  
(Signaal detectie)

Selecteer Aan om de bron automatisch te herkennen.

OSD turn off  
(OSD uitschakelen)

Selecteer de weergavetijd van het OSD-menu. 

Data (Gegevens) Geef de datum weer.
Time (Tijd) Geef de huidige tijd weer.
Off Timer  
(Timer uit)

Als de functie Off Timer (Timer uit) is ingeschakeld, wordt het display 
automatisch uitgeschakeld op een vooraf ingestelde tijd.

On Timer  
(Timer aan)

Als de functie On Timer (Timer aan) is 
ingeschakeld, wordt het display 
automatisch ingeschakeld op een vooraf 
ingestelde tijd. 

Markeer het item Period (Periode), en druk op de  of  toets om 
Once (Eenmaal), Everyday (Dagelijks), Mon.~Fri., (Ma.~Vr.), 
Mon.~Sat. (Ma.~Za.) of Sat.~Sun. (Za.~Zo.) te selecteren.

Boot on source  
(Bron bij opstarten)

Als de Poster wordt ingeschakeld, schakelt deze in de modus 
Laatste invoer automatisch over naar de bron wanneer deze de 
laatste keer wordt uitgeschakeld. Als dit niet het geval is, staat de 
Poster in de instelmodus. 

No Signal Standby  
(Geen signaal 
Standby)

Stel de tijd in voor de standby-tijd zonder signaal.

HDMI EDID Version 
(HDMI EDID Versie)

Selecteer HDMI EDID Ver.

HDMI with One Wire 
(HDMI met CEC-
regeling)

HDMI_CEC in-/uitschakelen.

HDMI ARC Binnenste controle in-/uitschakelen.

Het standaard wachtwoord is 
0000. Het toestel biedt een 
super wachtwoord 2580.

Lock (Vergrendelen)
Set Password  
(Stel wachtwoord in)

Wachtwoord instellingen.

Monitor ID  
(Monitor-ID)

Stel het ID-nummer in voor het regelen van de display via de 
RS232C-verbinding.

Power Save 
(Energiebesparing)

Selecteer de spaarstand uitschakelen. 
Modus1: Druk op  om de poster in de uit-stand te zetten.
Modus2:  Druk op  om de poster in de Stand-by-stand te zetten. 
Modus3:  Druk op  om de achtergrondverlichting uit te schakelen, 

druk nogmaals op  om het systeem te wekken. Als het 
signaal terug is, zal het systeem geactiveerd worden.

USB Auto Play  
(USB automatisch 
afspelen)

Stel in op AAN, en de display kopieert mediabestand van USB 
opslag naar interne opslag om het mediabestand vervolgens 
automatisch af te spelen.

Slideshow interval  
(Interval 
diavoorstelling)

Selecteer de tijd voor de diavoorstelling. 

Burn-in Protection 
(Interval Interval 
van de inbrandings-
bescherming)

Selecteer Pixel shift tijd. 

WOL Als deze optie is ingesteld op ON (AAN), is de Poster in de uit-
stand, LAN worden geactiveerd en de Poster inschakelen.

Boot On Logo  
(Logo bij opstarten)

Zet het eerste Power Logo aan of uit. 

Change Logo  
(Logo wijzigen)

Selecteer het item Logo wijzigen om het logo te openen en te 
wijzigen. 
Opmerking: 1.  Sla het logo dat u gaat wijzigen op in de USB stick. 

De grootte van het logobestand moet <512K zijn, en 
hernoem het als bootanimation.zip.

2.  Steek de USB-stick in de USB-poort op het Android 
bord.

Factory reset 
(Reset naar 
fabriekswaarden)

Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 
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8. Automatisch afspelen gebruiken
1. Kopieer media-inhoud naar de brondirectory van een USB-stick. De USB-stick moet worden 

geformatteerd als FAT32.
2. Druk met de Poster-afstandsbediening op de toets Menu.
3. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om naar rechts te scrollen en selecteer de optie 

Vergrendelen.
4. Druk op OK om het menu Lock (Vergrendelen) te openen

Set Password

Monitor ID 1

Mode 1

On

Lock

5 Seconds

Off

Power Save

USB Auto Play

Slideshow interval

Burn-in Protection Interval

5. Wanneer er om het wachtwoord gevraagd wordt, voer dan de gebruiker in ( standaard 
gebruikerswachtwoord is "0000" en super gebruiker is "2580")

6. Scroll naar beneden naar Automatisch afspelen en verander de optie in Aan.

Set Password

Monitor ID 1

Mode 1

On

Lock

5 Seconds

Off

Power Save

USB Auto Play

Slideshow interval

Burn-in Protection Interval

7. Druk op Exit om het Menuscherm te sluiten.
8. Sluit het USB-station aan op de USB-ingang van de Poster. Bestanden worden automatisch gekopieerd 

naar het interne geheugen van de Poster.

Set Password

Monitor ID 1

Mode 1

On

Lock

5 Seconds

Off

Power Save

USB Auto Play

Slideshow interval

Burn-in Protection Interval

9. Nadat het kopiëren van de bestanden is voltooid, verschijnt de melding "Please remove the USB disk". 
Op dit punt is het veilig om de USB-drive te verwijderen. Het afspelen van de gekopieerde inhoud zal 
automatisch beginnen.

Set Password

Monitor ID 1

Mode 1

On

Lock

5 Seconds

Off

Power Save

USB Auto Play

Slideshow interval

Burn-in Protection Interval
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9. USB-multimediaspeler gebruiken
• Plaats het USB-station met multimedia-inhoud, waaronder foto's, films en muziek.
• Schakel de ingangsbron over naar USB-modus.

Opmerkingen:
• Het wordt aanbevolen om een back-up te maken van de gegevens van uw USB-apparaat.
• Noem uw bestanden in het Engels. Anders kunnen de bestandsnamen niet correct worden 

weergegeven.
• Sommige USB-apparaten zijn mogelijk niet compatibel met dit scherm.

USB multi media interface introductie

USB multi media afsluiten

Om bestanden van 
verschillende bronnen 
te selecteren en af te 
spelen. 
(u kunt kiezen uit lokaal 
schijfapparaat (USB-
apparaat), Netwerk 
SAMBA-apparaat)

Video: Selecteer om compatibele video af te spelen.
Song (Nummer): Selecteer om compatibele muziek af te spelen. 
Picture (Beeld): Selecteer om compatibele foto's weer te geven.
All (Alles): Selecteer om all	files	(alle	bestanden) te tonen, zodat u 
gemakkelijk een bestand kunt kiezen om af te spelen.

Selecteer browse formaat
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9.1. Foto afspelen
Ondersteuning voor foto's (in JPG, BMP of PNG formaat). 

Vorige foto Toon informatie
Uitzoomen
Inzoomen

Afspelen/pauzeren
Volgende foto

Opmerkingen: U kunt ook  (Afspelen/Pauzeren), (STOP), (Vorige), (Volgende) op de 
afstandsbediening gebruiken voor de bediening.
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9.2. Muziek afspelen
Ondersteunt muziek (in MP3 of AAC formaat).

Toon informatie
Toon playlist

Vorig nummer
Pauzeren/afspelen
Volgende nummer Herhaal modus selecteren

Herhalingsmodus
 Herhaal om enkele muziek af te spelen. 
 herhaal alle muziekbestanden in de huidige map wanneer deze tot het einde wordt afgespeeld. 
 geen herhaling als het tot het einde speelt.

Opmerkingen:  Als bij het aanraakmodel de besturingsbalk tijdens het afspelen verdwijnt, raakt u het 
onderste gedeelte van het scherm aan om het weer te laten verschijnen. 
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9.3. Film afspelen
Ondersteunt films in MPG, MKV, DAT, MP4, MOV of VOB formaat.

Stel het volume in
AB Sectie herhalen

Afspeelinstellingen

Toon informatie
Toon playlist

A-B herhalen: Zet 
de Section Replay 
(Sectieherhaling) op Aan, 
en stel vervolgens beginpunt 
A en eindpunt B in.
Niet herhalen: Zet 
de Section Replay 
(Sectieherhaling) op Uit.

Hiermee gaat u naar een 
specifiek punt op invoertijd

Vorige film
Snel achteruit

Afspelen/pauzeren
Snel vooruit

Volgende film
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10. Ondersteund mediabestandsformaat

Foto:
Beeld Foto Resolutie 

(breedte x 
hoogte)

Opmerking

JPEG
Basislijn 1920x1080 De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte

(tot 15360x8640)

Progressief 1024x768 De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte 
(tot 7000x7000)

PNG

Niet-
geïnterlinieerd 1920x1080 De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte 

(tot 15360x8640)

interlace 1920x1080 De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte 
(tot 15360x8640)

BMP 15360x8640 De beperking van de maximale resolutie hangt af van de DRAM-grootte 
(tot 15360x8640)

Video:
Video-codec Resolutie Bitsnelheid Profiel Container

HEVC/H.265 4096x2160@60fps 100Mbps
Main/Main10 Profiel, Hoog 
Niveau
@Level 5.1

MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp)
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
MKV (.mkv)

MPEG1/2 1080P@30fps 40Mbps MP@HL

MPEG-programma stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp)
AVI (.avi)

MPEG4 1080P@30fps 40Mbps

• Eenvoudig profiel
•  Geavanceerd eenvoudig 

profiel@Level 5
• GMC wordt niet ondersteund

MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp)
AVI (.avi)
MKV (.mkv)

H.264 4096x2160@60fps 135Mbps hoofd- en hoog profiel tot  
Level 5.2

FLV (.flv)
MP4 (.mp4, .mov)
3GPP (.3gpp, .3gp) 
MPEG-transportstream  
(.ts, .trp, .tp)
ASF (.asf)

AVS 1080P@60fps 50Mbps Jizhun profiel @ Level 6.0

3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov) 
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)

WMV3 1080P@30fps 40Mbps

ASF (.asf)
AVI (.avi)
MKV (.mkv)
WMV (.wmv)

VC1 2048x1024@30fps 40Mbps

•  Geavanceerd profiel  
@Level 3

• Eenvoudig profiel
• Hoofdprofiel

MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
ASF (.asf)
WMV (.wmv)
AVI (.avi)

RV30/RV40 1080P@60fps 40Mbps RM (.rm, .rmvb) 
MKV (.mkv)
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Geluid:
Audio-codec Bemonsterings-

frequentie
Kanaal Bitsnelheid Container Opmerking

MPEG1/2 Layer1 16KHz ~ 48KHz Tot 2 32Kbps ~ 
448Kbps

MP3 (.mp3)
AVI (.avi)
ASF (.asf) 
DivX (.divx)
Matroska (.mkv, .mka) 
3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov, m4a) 
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
MPEG-programmastream
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
FLV (.flv)
WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer2 16KHz ~ 48KHz Tot 2 8Kbps ~ 
384Kbps

MP3 (.mp3)
AVI (.avi)
ASF (.asf) 
DivX (.divx)
Matroska (.mkv, .mka)
3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov, m4a) 
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
MPEG-programmastream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
FLV (.flv)
WAV (.wav)

MPEG1/2/2.5
Layer3 8KHz ~ 48KHz Tot 2 8Kbps ~ 

320Kbps

MP3 (.mp3)
AVI (.avi)
ASF (.asf) 
DivX (.divx)
Matroska (.mkv, .mka) 
3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov, m4a) 
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
MPEG-programmastream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
FLV (.flv)
WAV (.wav)

AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz Tot 5.1

AAC-LC:
12kbps~ 
576kbps
V1 6kbps ~ 
288kbps V2: 
3kbps ~ 
144kbps

AAC (.aac)
AVI (.avi)
Matroska (.mkv, .mka) 
DivX (.divx)
3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov, m4a) 
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
MPEG-programmastream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
FLV (.flv)
RM (.rm, .rmvb, .ra) 
WAV (.wav)
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Audio-codec Bemonsterings-
frequentie

Kanaal Bitsnelheid Container Opmerking

LPCM 8KHz ~ 48KHz Mono, Stereo, 
5.1

64Kbps ~ 
1,5Mbps

WAV (.wav)
AVI (.avi)
Matroska (.mkv, .mka) 
3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov, m4a) 
MPEG transport stream  
(.ts, .trp, .tp)
MPEG-programmastream
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

*Praktisch ondersteund formaat zal afhangen van de betaalde royalty's.
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11. Probleemoplossing
Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebt over het gebruik van uw beeldscherm, 
neem dan contact op met het servicecentrum bij u in de buurt.
Voordat u de service belt, controleert u de symptomen en volgt u de voorgestelde oplossingen.

Afstandsbediening
Probleem Mogelijke oplossingen
Afstandsbediening werkt niet • De batterijen kunnen zwak zijn. Vervang de batterijen.

• Controleer de plaatsing van de batterijen.
• Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.

Video- en audio
Probleem Mogelijke oplossingen
Geen beeld (scherm brandt niet), 
Geen geluid

• Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
• Druk op de MENU-toets op de afstandsbediening.

Donker, slecht of geen beeld 
(scherm verlicht), goed geluid

• Selecteer een geschikte beeldmodus.
• Pas de helderheid aan in de video-instelling.

Geen kleur/donker beeld/
abnormale kleur

• Pas de kleurverzadiging aan in de video-instelling.

Stippellijnen of strepen • Plaats het beeldscherm uit de buurt van geluidsbronnen zoals 
auto's, neonlichten of haardrogers.

Goed beeld, geen geluid • Het geluid kan gedempt zijn. Druk nogmaals op MUTE (Dempen) 
om te annuleren.

Geluidsruis • Er kunnen communicatieproblemen optreden als infrarood 
communicatieapparatuur (bijv. een draadloze infrarood 
hoofdtelefoon) in de buurt van het beeldscherm wordt gebruikt. 
Plaats de infrarood communicatieapparatuur uit de buurt van het 
beeldscherm totdat de ruis is verdwenen.

Algemeen
Probleem Mogelijke oplossingen
Sommige items zijn niet 
toegankelijk

• Als een instellingsoptie grijs wordt weergegeven, betekent dit dat de 
instellingsoptie niet beschikbaar is in de huidige invoermodus.

In sommige gevallen werkt de 
afstandsbediening niet.

• Tijdens het detecteren van een USB-apparaat (d.w.z. wanneer 
het beeldscherm wordt aangezet terwijl een USB-apparaat is 
aangesloten, of wanneer u een USB-apparaat aansluit terwijl het 
beeldscherm in werking is), kan het beeldscherm in dat geval niet 
werken met de toetsen van de afstandsbediening. Wacht even, dan 
is het OK.

Bedieningstoetsen werken niet • Trek de stekker uit het stopcontact en wacht een paar seconden. 
Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact en zet het 
toestel weer aan.

De aan/uit-knop reageert traag 
nadat de stroom is aangesloten.

• Wanneer u op de AAN/UIT-knop drukt om het scherm in te 
schakelen, begint na ongeveer 3 seconden de AAN/UIT-knop te 
reageren.

NB: Als het probleem niet is opgelost, zet het toestel dan uit en weer aan.
Waarschuwingen: Probeer nooit zelf een defect beeldscherm te repareren.
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12. Specificaties
Display:
Modelnr. EP5542 EP5542T
Voeding AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
Huidige Max. 2,3A 2,3A

Displaypaneel
Zichtbare 
schermgrootte 55 inch (diagonaal) 55 inch (diagonaal)

Aantal pixels 2160x3840 2160x3840

Afmetingen (B x D x H) 768,5 x 1870 x 450 mm
30,26 x 73,63 x 17,72 in

768,5 x 1870 x 450 mm
30,26 x 73,63 x 17,72 in

Nettogewicht 62,7 kg
138,23 lb

62,7 kg
138,23 lb

Gebruiksomstandigheden
Temperatuur: 0°C to 40°C      32°F to 104°F
Vochtigheid: 20% ~ 80% niet-condenserend

Opslagvoorwaarden
Temperatuur: -20°C to 60°C     - 4°F to 140°F
Vochtigheid: 10% ~ 90% niet-condenserend

Atmosferische druk 86kPa ~ 106kPa

Aansluitklemmen 
van de Poster

DP 1.2 1 1
HDMI 2.0 3 3
PC IN 1 1
PC Audio in 1 1
Hoofdtelefoon 1 1
SPDIF 1 1
RS232 1 1
RJ45 1 1
USB 2.0 (Type A) 3 3
TOUCH OUT 0 2

Opmerkingen: 
1. Designer (Ontwerper specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
2. Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
3. Specificaties en uiterlijke kenmerken kunnen ter verbetering worden gewijzigd.
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13. Overige informatie

Klantenservice

Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of 

productservice.

OPMERKING: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Land/Regio Website Land/Regio Website

Regio Azië en Stille Oceaan & Afrika 

Australië www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国 (China) www.viewsonic.com.cn 香港 (繁體中文) www.viewsonic.com/hk/

Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/ 

Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/ 

日本 (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/ 

Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/

Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/ 

New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/ 

Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius www.viewsonic.com/za/ 

Americas

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us 

Latin America www.viewsonic.com/la

Europe 

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/ 

Deutschland www.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/kz/

Россия www.viewsonic.com/ru/ España www.viewsonic.com/es/

Türkiye www.viewsonic.com/tr/ Україна www.viewsonic.com/ua/ 

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/



27

Beperkte garantie
Commerciële LCD-display van ViewSonic®

Wat deze garantie dekt:
ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en 
vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal 
of vakmanschap, zal ViewSonic, volgens eigen voorkeur, het product repareren of vervangen door een 
soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw 
geproduceerde onderdelen of componenten zijn.

Wie wordt beschermd door de garantie?
deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat de garantie niet dekt:
1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.
2. Schade, slijtage of defect dat voortvloeit uit:

a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde 
productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.

b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
c. Verwijdering of installatie van het product.
d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
e. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
f. Normale slijtage.
g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.

3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een "schaduwbeeld" en resulteert uit 
het langdurig weergeven van een stilstaand beeld op het product.

4. De kosten voor het verwijderen, installeren, transport in één richting, de verzekering en de 
installatieservice.

Service aanvragen:
1. Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic (zie pagina Klantenservice) voor informatie over 

het ontvangen van service onder garantie. U zult het serienummer van uw product moeten opgeven.
2. Om van de garantieservice te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te 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.

3. Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonic-servicecentrum of 
ViewSonic zelf.

4. Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de buurt, moet u contact 
opnemen met ViewSonic.
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Beperking van impliciete garanties:
Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met 
inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Uitsluiting van schade:
De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het 
product. ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor:
1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt 

door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van 
goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de 
hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.
3. Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij.
4. Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic.

Toepassing van nationale wetgeving:
Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die kunnen 
variëren afhankelijk van het land waarin u woont. Sommige landen staan geen beperkingen toe op impliciete 
garantie en/of verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande 
beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:
Voor garantie-informatie over en service voor ViewSonic-producten die buiten de V.S. en Canada zijn 
verkocht, kunt u contact opnemen met ViewSonic of uw lokale ViewSonic-dealer.
De garantieperiode voor dit product op het vasteland van China (Hongkong, Macao en Taiwan niet 
inbegrepen) valt onder de voorwaarden en bepalingen van de onderhoudsgarantiekaart.
Voor gebruikers in Europa en Rusland, zijn volledige details van de garantieperiode te vinden op  
www.viewsoniceurope.com onder Support/Warranty Information.
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