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Tak for dit valg af ViewSonic
Som en verdensledende udbyder af visuelle løsninger er ViewSonic 
dedikeret til at overskride verdens forventninger til teknologisk udvikling, 
innovation og enkelhed. Hos ViewSonic mener vi, at vores produkter har 
potentialet til at have en positiv indflydelse i verden, og vi er overbevist 
om, at du vil få glæde af de produkter fra ViewSonic som du har valgt. 

Endnu engang tak for dit valg af ViewSonic!
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Overholdelsesoplysninger
FCC-erklæring
Denne enhed overholder stk. 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to 
betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne 
enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan 
forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B 
digital enhed, i henhold til stk. 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at 
give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en bolig. Udstyret genererer, 
bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges 
i overensstemmelse med vejledningerne, kan det forårsage skadelig interferens 
for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke opstår i en 
bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på en radio- 
eller tv-modtagelse - hvilket kan bestemmes ved, at slukke og slukke for udstyret - 
opfordres brugeren til at fjerne denne interferens på en eller flere af følgende måder:
• Omdirigér eller flyt modtagerantenne.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
•  Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er 

sluttet til.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Det advares at eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt 
godkendt af den ansvarlige for overholdelse af reglerne, kan medføre, at brugeren 
mister sin ret til at betjene dette udstyr.

Advarsel: Brug kun strømforsyninger, der står i brugsvejledningen.
AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement les sources d'alimentation mentionnées 
dans les instructions d'utilisation.

I Canada 
• Dette klasse B digitale apparat opfylder kravene i ICES-003 i Canada.
•  Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 

Canada.

CE-overensstemmelse for europæiske lande
Enheden er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU og RED-
direktivet 2014/53/EU og lavspændingsdirektivet 2014/35/EU.

Følgende oplysninger er kun for EU-medlemsstater:
Mærket på udstyret er i overensstemmelse med direktivet om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19/EU (WEEE).
Mærket betyder, at udstyret - inklusiv brugte eller kasserede batterier eller 
akkumulatorer - IKKE må bortskaffes som usorteret kommunalt affald, men 
i stedet på tilgængelige retur- og indsamlingssystemer.
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Hvis batterierne, akkumulatorerne og knapcellerne, der følger med dette udstyr, viser 
det kemiske symbol Hg, Cd eller Pb, betyder det, at batteriet har et tungmetalindhold 
på mindst 0,0005 % kviksølv, et cadmiumindhold på mindst 0,002 % og mindst 
0,004% bly.

RoHS2-overensstemmelseserklæring
Dette produkt er designet og fremstillet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af 
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS2-direktivet) og anses for 
at overholde de maksimale koncentrationsværdier, der er udstedt af den europæiske 
tekniske tilpasningskomité (TAC), som vist nedenfor:

Stof Foreslået maksimal 
koncentration Faktisk koncentration

Bly (Pb) 0,1% < 0,1%
Kviksølv (Hg) 0,1% < 0,1%
Cadmium (Cd) 0,01% < 0,01%
Hexavalent krom (Cr6+) 0,1% < 0,1%
Polybromerede biphenyler (PBB) 0,1% < 0,1%
Polybromerede diphenylethere 
(PBDE) 0,1% < 0,1%

Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) 0,1% < 0,1%
Butylbenzylphthalat (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutylphthalat (DBP) 0,1% < 0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1% < 0,1%

**Nogle af produktkomponenterne, der er angivet ovenfor, er undtaget i bilag III i 
RoHS2-direktiverne som angivet nedenfor: 
Eksempler på undtagne komponenter er:
1. Bly som legeringselement i aluminium indeholdende en vægtprocent på op til 

0,4 %.
2. Kobberlegering indeholdende en vægtprocent af bly på op til 4 %.
3. Bly i højtemperaturslodninger (dvs. blybaserede legeringer indeholdende en 

vægtprocent af bly på 85 % eller derover).
4. Elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i en glas- eller 

keramik-kondensator, udover dielektriske keramik-kondensatorer, som fx 
piezoelektroniske apparater eller i en glas- eller keramisk matrix-blanding
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I overensstemelse med ENERGY STAR®

Som ENERGY STAR-partner har dette produkt fulgt EPA's forbedrede 
produktkvalificerings- og certificeringsproces for at sikre, at de produkter, der er 
mærket med ENERGY STAR-logoet, er ENERGY STAR-kvalificerede i henhold til de 
gældende ENERGY STAR-retningslinjer for energieffektivitet. Følgende logo vises 
på alle ENERGY STAR-godkendte computere:

ENERGY STAR-programmet til computere blev oprettet af EPA for, at fremme 
energieffektivitet og reducere luftforurening gennem mere energieffektivt udstyr 
i hjem, kontorer og fabrikker. En måde produkter når dette mål på er, at bruge 
en strømstyringsfunktion til at reducere energiforbruget, når produkter ikke er 
i brug. Strømstyringsfunktionen giver computeren mulighed for at starte en 
lavstrømsfunktion eller gå i dvale efter noget tid uden brug. Hvis produktet bruges 
med en ekstern ENERGY STAR-godkendt skærm, understøtter denne funktion 
også lignende strømstyringsfunktioner på skærmen. For at udnytte disse potentielle 
energibesparelser er strømstyringsfunktionen forudindstillet til at opføre sig på 
følgende måde, når systemet kører på vekselstrøm:
• Sluk skærmen/Gå i dvale efter <= 15 minutter (varierer efter model)
• Gå i dvale efter <= 30 minutter (varierer efter model)

Computeren går ud af davle, når der trykkes på tænd/sluk-knappen. Når funktionen 
Wake On LAN (WOL) er aktiveret, kan computeren også gå ud af dvale, når den 
modtager et netværkssignal. 
Yderligere oplysninger om de potentielle energi- og økonomiske besparelser med 
strømstyringsfunktionen findes på strømstyringssiden på EPA ENERGY STAR-
websiden på http://www.energystar.gov/powermanagement.
Yderligere oplysninger om ENERGY STAR-programmet og dets miljømæssige 
fordele findes på EPA ENERGY STAR-websiden på http://www.energystar.gov.
1. Følg vejledningen på websiden:  

http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-
devices for, at sætte din enhed på udviklerfunktionen.

2. I Chrome-styresystemet skal du trykke på ”Ctrl + Alt + F2” eller ”Ctrl + Alt + →” for, 
at åbne konsol-funktionen.

3. Log ind som “root”.
4. Kør “ethtool -s eth0 wol d” for, at deaktivere WOL-funktionen. 

Kør “ethtool -s eth0 wol g” for at aktivere WOL-funktion.
Tryk på ”Ctrl + Alt + F1” eller ”Ctrl + Alt + ←” for, at gå tilbage til Chrome-
styresystemet.
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Oplysninger om ophavsret
Copyright© ViewSonic Corporation, 2021. Alle rettigheder forbeholdes.
ViewSonic, logoet med de tre fugle er registrerede varemærker tilhørende ViewSonic 
Corporation.
Ansvarsfraskrivelse: ViewSonic Corporation er ikke ansvarlig for tekniske eller 
redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige skader eller følgeskader, 
der skyldes brug af dette materiale eller udførelse eller brug af dette produkt.
For løbende at kunne forbedre vores produkter forbeholder ViewSonic Corporation 
sig ret til at ændre produktspecifikationerne uden varsel. Oplysninger i dette 
dokument kan ændres uden varsel.
Ingen del af dette dokument må kopieres, gengives eller overføres på nogen måde til 
nogen formål, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ViewSonic Corporation.

Oplysninger, der skal gemmes
Produktnavn:
Modelnummer:
Dokumentnummer:
Serienummer:
Købsdato:

ViewSonic NMP760 Chromebox
VS18614
NMP760_UG_DNH_1a_20210225
_______________________________________
_______________________________________

Bortskaffelse af produktet, når det er brugt op
ViewSonic respekterer miljøet og er forpligtet til at arbejde og leve grønt. Tak for din 
deltagelse i Smarter, Greener Computing.
Besøg ViewSonic-websiden for, at lære mere.
USA og Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/
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1. PRODUKTOVERSIGT
Pakkens indhold
Brug et øjeblik på at se, om alle de nødvendige dele er med i pakken. Hvis noget 
mangler eller er beskadiget, bedes du straks kontakte din forhandler. 

NMP760

Strømadapter Ledning (efter region)

Vægophæng Skrue
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Set forfra

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse
1 Lydstik (3,5 mm) 4 Tænd/sluk-knap med LED-lys
2 (2) USB type-A 3.0-porte* 5 Hul til Kensington-lås
3 MicroSD™ kortlæser 6 Nulstillingshul

Bemærk: *Understøtter batteriopladning.

Set bagfra

1 2 3 5 6 7 841 4 532

Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse
1 LAN-port 4 Jævnstrømsstik
2 (2) USB 2.0-porte 5 USB type-C-porte
3 (2) HDMI-porte
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Statusindikatorer

1

2 3

Nr. Indikator Farve Status Beskrivelse

1 Tænd-sluk-knap Hvid
Lyser Din Chromebox er tændt.
Lyser ikke Din Chromebox er slukket.

2
LAN-port

Orange
Blinker Aktivitet på linket.
Lyser ikke Ingen aktivitet på linket.

3 Grøn
Lyser Aktiv linkforbindelse.
Lyser ikke Ingen linkforbindelse.
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2. Kom godt i gang
Tilslutning af vekselstrøm
For at slutte din Chromebox til stikkontakten skal du gøre følgende:
1. Tilslut den ene ende af ledningen til vekselstrømsadapteren (AC) og den anden 

ende til stikkontakten.
2. Slut velselstrømsadapteren (AC) til strømstikket (DC IN) på din Chromebox.

Tilslutning af en fremvisningsenhed
Du skal bruge et HDMI-kabel til at oprette forbindelsen.
(Medfølger ikke)
1. Slut den ene ende af et HDMI-kabel til  HDMI-porten på din Chromebox.
2. Tilslut den anden ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på en fremvisningsenhed, 

som fx en skærm.
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Tilslutning af en mus og et tastatur
Din Chromebox understøtter både kabelforbundet og trådløs mus og tastatur.

Tilslutning af en mus og et tastatur
Tilslut USB-musen og USB-tastaturet til USB2.0-porten på din Chromebox.

Tilslutning af en trådløs mus og tastatur
Tilslut USB-modtageren, der følger med din trådløse mus og tastatur, til USB-porten 
på din Chromebox.

Bemærk: Når du har tændt din Chromebox, parres den trådløse mus og tastaturet 
gerne automatisk. Hvis ikke, bedes du se vejledningen, der fulgte med dit tilbehør.
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3. Tilslutning af yderligere enheder
Tilslutning af lydenheder
Tilslut lydenheden til lydstikket på din Chromebox.

LAN

Tilslutning til et lokalnetværk (LAN)
1. Slut den ene ende af RJ-45-kablet til LAN-porten på din Chromebox.
2. Tilslut den anden ende af RJ-45-kablet til en netværksforbindelsesenhed eller et 

netværksstik.

LAN

Bemærk: Du kan se hvordan LAN-parametrene konfigureres på side 23.
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Sådan sættes et hukommelseskort i enheden
Bemærk: Din Chromebox understøtter MicroSD™-kort. 

1. Sæt hukommelseskortet i kortlæseren med de gyldne kontakter nedad.
2. Tryk hukommelseskortet helt ind, indtil du hører en låsende lyd.

Tilslutning af USB-enheder
Bemærk: Din Chromebox understøtter USB 2.0, USB 3.0 og USB type-C.
Afhængigt af den understøttede USB-type, skal du slutte USB-enheden til den 
respektable USB-port på din Chromebox.
• USB 2.0 og USB 3.0-kompatible enheder skal forbindes til en af følgende USB-

porte:

• USB type-C-kompatible enheder skal forbindes til følgende USB-port:

75 mm

100 mm

75 m
m

100 m
m
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Montering af din Chromebox
Monter din Chromebox bag på din fremvisningsenhed. 
Bemærk: Sørg for, at din fremvisningsenhed understøtter VESA-ophæng. Målene 
kan se på følgnede billede:

75 mm

100 mm

75 m
m

100 m
m

1. Spænd ophængspladen (ekstraudstyr) fast i VESA-monteringshullerne bag din 
fremvisningsenhed med de fire skruer.

2. Fjern de to gummifødder på undersiden af din Chromebox. Spænd derefter de 
to skruer (ekstraudstyr) fast i monteringshullerne på din Chromebox, som vist på 
billedet.
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3. Sørg for din Chromebox passer med skruehullerne i ophængspladen, og spænd 
den fast.

Tænd for din Chromebox
For at tænde din Chromebox, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på forsiden. 
Tænd/sluk-knappens LED lyser hvid.

Når du tænder for din Chromebox for første gang, bliver du bedt om at 
konfigurere nogle grundlæggende indstillinger, såsom sprog, og konfigurere 
tilgængelighedsindstillinger, oprette forbindelse til netværket og logge på din 
Chromebox. Følg instruktionerne på skærmen, for, at gennemføre den første 
opsætning.

Bemærk: For at slukke din Chromebox, skal du trykke på Power (Tænd/sluk)-
knappen og klikke på Power off (Sluk) .

Nulstilling af din Chromebox
For at nulstille din Chromebox, skal du sætte en spids genstand i nulstillingshullet på 
siden af enheden.
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4. Betjening af din Chromebox
Navigering på skrivebordet
Når den oprindelige opsætning er konfigureret, vises skrivebordet.

1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

Klik på et af følgende punkter:
• 1  

2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 Launcher (Starter): Styr de installerede apps, og foretag søgninger.
• 

1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 App launcher (App-starter): Få hurtig adgang til dine mest brugte apps.
• 

1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 Desktop (Skrivebord): Højreklik for, at styre hyldens synlighed, placering og 
for at vælge baggrundsbilledet.

• 

1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 Status tray (Statusbakke): Se notifikationer ( ), adminstrer forbindelser ( ), 
tid ( ) og andre indstillinger.

Administration af apps
For at søge efter, åbne og styre din apps i din Chromebox, skal du gøre følgende:
1. Klik på Launcher (Starter) .

2. Gør et af følgende:

• Søg efter installerede apps ved at skrive appens navn i søgefeltet (Search your 
device, apps, settings, web... (Søg på din enhed, i apps, i indstillinger, på 
internettet...)).

• Se de apps, du har åbnet for nylig (vises under søgefeltet).
• Klik på  for, at se og få adgang til alle de apps, der er installeret på din 

Chromebox. Højreklik derefter på appikonet, og vælg at åbne appen i et nyt 
faneblad/vindue, fastgøre den til hylden, konfigurere dens indstillinger, afinstallere 
den fra Chrome, se appens oplysninger og få adgang til yderligere indstillinger, 
der er relateret til den bestemte app.

Bemærk:  Du kan downloade nye apps til din Chromebox på Chrome Webshop  
og Google Play Store .
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Trådløse forbindelser
Sådan oprettes en forbindelse til et trådløst adgangspunkt

1. Klik et vilkårligt sted på statusbakken for, at åbne bakken.
2. Klik på  for automatisk at aktivere Wi-Fi-funktionen og søge efter trådløse 

adgangspunkter i nærheden. Efter søgningen vises en liste over tilgængelige Wi-
Fi-netværker på skærmen.

3. Klik på Wi-Fi-netværket, som du vil oprette forbindelse til.
Bemærk:  Hvis Wi-Fi-netværket er beskyttet med en adgangskode, skal du indtaste 

adgangskoden. 

Bemærk:  Når forbindelsen er blevet oprettet, ændres Wi-Fi-ikonet i statusbakken fra 
 (intet signal) til  (maksimal signalstyrke).

Tilslutning af Bluetooth-enheder.

1. Klik et vilkårligt sted på statusbakken for, at åbne bakken.

2. Klik på  for automatisk at aktivere Bluetooth-funktionen og søge efter 
Bluetooth-enheder i nærheden. Efter søgningen vises en liste over tilgængelige 
Bluetooth-enheder på skærmen.

3. Klik på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til, og følg instruktionerne 
på skærmen for at parre enhederne.
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Håndtering af notifikationer
1. Klik et vilkårligt sted på statusbakken for, at åbne bakken.
2. Klik på  for, at skifte til funktionen Forstyr ikke. Klik igen, for at slå 

funktionen fra.
3. Klik på  ud for Notifikationer for at vælge apps, der har tilladelse til at sende 

notifikationer. 

Skift til funktionen Natlys
1. Klik et vilkårligt sted på statusbakken for, at åbne bakken.
2. Klik på  for, at give skærmen en mere gul farvetone, hvilket belaster 

øjnene om aftenen.

Justering af lydstyrken
1. Klik et vilkårligt sted på statusbakken for, at åbne bakken.
2. Klik på justeringsknappen for at justere lydstyrken, eller klik på  for at slå lyden 

fra ( ).

Justering af lysstyrken
1. Klik et vilkårligt sted på statusbakken for, at åbne bakken.
2. Klik på justeringsknappen for, at justere lysstyrken.

Låsning af skærmen
Klik på Statusbakke >  for, at låse skærmen.
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Konfigurering af indstillingerne i Chromebox
1. Klik på Statusbakke >  eller Launcher (Starter)  >  >  for, at åbne siden 

Settings (Indstillinger).

2. Konfigurer et af følgende punkter:

• Network (Netværk) > Ethernet: LAN-forbindelsesparametre. 
Bemærk: Sørg for, at din Chromebox er forbundet til LAN-netværket. Se side 15.

• Network (Netværk) > Wi-Fi: Opret forbindelse til et trådløst adgangspunkt.

• Bluetooth > Bluetooth: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktion, og pardan med 
kompatible enheder.

• Connected devices (Tilsluttede enheder): Liste over tilsluttede enheder.

• People (Folk) > Your account (Din konto): Vælg dit kontobillede.

• People (Folk) > Sync your settings (Synkroniser dine indstillinger): Styring af 
dine synkroniseringsindstillinger.

• People (Folk) > Security and sign-infor (Sikkerhed og log på): Aktiver eller 
deaktiver punktet, hvis der skal vises en låseskærmen, når enheden tændes fra 
dvale og opret en adgangskode til låseskærmen.

• People (Folk) > Parental controls (Forældrekontrol): Med Family Link kan du 
oprette websidebegrænsninger og skærmtidsbegrænsninger.

• People (Folk) > Manage other people (Administrer andre folk): Administrer 
andre Chromebox-brugerkonti.

• Device (Enhed) > Mouse (Mus): Konfigurer museindstillingerne.

• Device (Enhed) > Keyboard (Tastatur): Konfigurer tastaturindstillingerne.

• Device (Enhed) > Displays (Skærme): Konfigurer skærmindstillingerne.
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• Device (Enhed) > Storage management (Lagerstyring): Styr lagerenheden i din 
Chromebox.

• Device (Enhed) > Power (Strøm): Vælg hvad Chromebox skal gøre, når 
systemet er inaktivt.

• Personalisation (Tilpasning) > Change device account image (Skift billede til 
enhedskonto): Vælg dit foretrukne kontobillede.

• Personalisation (Tilpasning) > Wallpaper (Baggrundsbillede): Vælg dit 
foretrukne baggrundsbillede på skrivebordet.

• Search and Assistant (Søg og assistent) > Preferred search engine 
(Foretrukken søgemaskine): Indstil standardsøgemaskinen, der bruges i 
adressefeltet.

• Search and Assistant (Søg og assistent) > Google Assistent: Aktiver eller 
deaktiver Google Assistant, og konfigurer dens indstillinger.

• Apps > Manage your apps (Styr din apps): Afinstaller apps, fastgør apps til 
hylden, konfigurer notifikationersindstillinger og tilladelser.

• Apps > Google Play Store: Afinstaller Google Play Store.

• Linux (Beta) > Linux: Kør Linux-værktøjer, redaktører og IDE'er på din 
Chromebox.

• Advanced (Avanceret): Konfigurer systemets avancerede indstillinger, såsom 
dato og klokkeslæt, fortrolighed og sikkerhed, adgangskoder og formularer, sprog 
og indtastning, downloads, udskrivning, tilgængelighedsindstillinger og nulstilling 
af systemet.
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5.	 Fejlfinding
Hvis du oplever et problem med din Chromebox, skal du se følgende 
fejlfindingsvejledning. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte vores 
servicecenter.
Strømmen er tændt, men min Chromebox starter ikke:

• Sørg for, at vekselstrømsadapteren er sluttet ordentligt til strømstikket på din 
Chromebox og til stikkontakten. Se side 13.

Jeg kan ikke få adgang til LAN-netværket:

• Sørg for, at du har sluttet den ene ende af et RJ-45-kabel til LAN-porten på 
din Chromebox og den anden ende til netværksforbindelsesenheden eller et 
netværksstik. Se side 16.

• Sørg for, at du har konfigureret LAN-indstillingerne korrekt. Se side 24.

Jeg kan ikke oprette forbindelse til Bluetooth-enheden:

• Sørg for, at den Bluetooth-enhed, som du vil oprette forbindelse til, er tæt på din 
Chromebox og kan ses af andre enheder.

Der er ingen lyd på min Chromebox:

• Sørg for, at lyden ikke er slået fra. Se side 23.
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6.	 Specifikationer
Punkt Beskrivelse
Processor CPU Intel Celeron 5205U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
Operativsystem Google
Hukommelse 8G DDR4, 2 pladser
Hukommelsestype 2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Lagering eMMC
Lagerkapacitet 64G 
Lagertype 2242 type
LAN Gigabit
Netværk 10 / 100 / 1000M GbE LAN

WLAN og Bluetooth
802.11ac, BT Combo (2x2)
Intel Dual Band Wireless-AX201 802.11 AX 2x2 WiFi + Bluetooth 5.0
M.2 ikke-vPro PCI-e WW med 2 antenner 802.11ax, Bluetooth 5.0

Stik

Forside:
• Lydstik (3,5 mm)
• (2) USB type-A 3.0-porte
• MicroSD™ kortlæser

Bagside:
• LAN-port
• (2) USB 2.0-porte
• (2) HDMI-porte
• Jævnstrømsstik (DC)
• USB type-C-port

Temperatur 32°F til 95°F (0°C til 35°C)
Fugtighed 30-80%
VESA-ophæng 100 x 100 mm
Mål 148 x 148,5 x 41,7 mm
Vægt 620g
Spænding 19,5V

Punkt Beskrivelse
Vekselstrømsadapter 65W
Udsendt 19V jævnstrøm (DC)/3,42 A
Indgang 100/240 V vekselstrøm (AC), 50/60 Hz
Ledning Indtast efter region
Sikkerhedsløsning Kensington-lås
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Andre oplysninger
Kundesupport
For teknisk support eller produktservice, bedes du se nedenstående tabel eller 
kontakt din forhandler.
BEMÆRK: Du skal bruge produktets serienummer.

Land / Region Webside Land / Region Webside

Asien og Stillehavsområdet og Afrika 

Australia 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/ 

Amerika

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

Latin America www.viewsonic.com/la

Europa 

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/
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Begrænset garanti
VIEWSONIC Chromebox

Garantien dækker følgende: 
ViewSonic garanterer, at produkterne er fri for fejl i materialer og udførelse, under normal brug, inden 
for garantiperioden. Hvis et produkt viser sig at være defekt i materialerne eller i udførelse i løbet 
af garantiperioden, vil ViewSonic, som de eneste, enten reparere eller udskifte produktet med et 
ensartet produkt. Erstatningsprodukter eller dele kan omfatte genfremstillede eller renoverede dele 
eller komponenter. 
Hvor	længe	garantien	er	effektiv:	
ViewSonic Chromebox garanteres i 1 år for arbejdskraft fra datoen for det første kundekøb. 
Hvem gælder garantien for: 
Denne garanti gælder kun for den første forbrugerkøber.
Hvad garantien ikke dækker: 
1.   Alle produkter, hvor serienummeret ikke længere kan ses, eller er blevet ændret eller fjernet. 
2.    Skader, forringelse eller funktionsfejl, som følge af:
 a.  Ulykker, misbrug, forsømmelse, brand, vand, lyn eller andre naturbegivenheder, uautoriseret 

produktændring eller manglende overholdelse af instruktionerne, der følger med produktet.
 b.  Reparation eller forsøg på reparation af personer, der ikke er autoriseret af ViewSonic.
 c.   Årsager eksternt til produktet, såsom elektriske fluktuationer eller udsving.
 d.  Brug af forsyninger eller dele, der ikke opfylder ViewSonic's specifikationer.
 e. Normal slitage. 
 f.  Enhver anden årsag, der ikke vedrører en produktfejl.
3.   Ethvert produkt, der udviser en tilstand, der almindeligvis kaldes "indbrændinger", hvilket sker, når 

et statisk billede vises på produktet i længere tid.
Sådan gør du brug af garantien: 
1.   For information om, hvordan du gør brug af garantien, bedes du venligst kontakte ViewSonic 

kundeservice (se vores kundeserviceside). Du skal oplyse dit produkts serienummer. 
2.   For at gøre brug af garantien, skal du kunne fremvise følgende: (a) den originale daterede 

kvittering, (b) dit navn, (c) din adresse, (d) en beskrivelse af problemet, og (e) produktets 
serienummer. 

3.   Transporter eller send produktet med forudbetalt fragt - i dets originale emballage - til et autoriseret 
ViewSonic-servicecenter eller til ViewSonic. 

4.   For yderligere oplysninger eller navnet på det nærmeste ViewSonic-servicecenter, bedes du 
kontakte ViewSonic. 

Begrænsning af antydede garantier: 
Der er ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, der dækker ud over beskrivelsen 
heri, herunder en antydet garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. 
Udelukkelse af skader: 
ViewSonic's ansvar er begrænset til omkostningerne for reparation eller udskiftning af produktet. 
ViewSonic er ikke ansvarlig for: 
1.   Skader på anden ejendom, der er forårsaget af mangler i produktet, skader baseret på 

ulejligheden, mistet brug af produktet, mistet tid, fortabt fortjeneste, tab af forretningsmulighed, tab 
af goodwill, forstyrrelse af forretningsforbindelser eller andet kommercielt tab , selv om de er blevet 
underrettet om muligheden for sådanne skader. 

2.   Eventuelle andre skader, uanset om de er tilfældige skader, følgeskader eller nogen andre former 
for skader. 

3.  Eventuelle krav mod kunden af nogen anden part. 

4.3: ViewSonic DMP Warranty                                                            DMP_LW01 Rev. 1A 06-25-09
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