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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
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.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal 
apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze eisen zijn opgesteld om 
een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een 
woning. 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. Er kan echter geen garantie 
worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit 
apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, 
wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de 
gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van 
de volgende maatregelen:
• 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.

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

Waarschuwing: Gebruik alleen de voedingen die worden vermeld in de 
gebruikersinstructies.
AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement les sources d'alimentation mentionnées 
dans les instructions d'utilisation.

Voor Canada 
• Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
•  Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 

Canada.

CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen
Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU, RED-richtlijn 
2014/53/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten:
De markering is in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU (WEEEE) 
voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.
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De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur, inclusief 
enige opgebruikte of afgedankte batterijen of accumulatoren, als 
ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden 
gebruik gemaakt van de beschikbare teruggave- en inzamelsystemen.
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.

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 als een legeringselement in aluminium dat max. 0,4% lood per gewicht 

bevat.
2. Koperlegering die maximum 4% lood per gewicht bevat
3. Lood in soldeerapparaten met hoge smelttemperatuur (d.w.z. op lood 

gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten)
4. Elektrische en elektronische componenten die ander lood in glas of keramiek 

beat dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzoelektronische 
apparaten of in glas of composiet met keramische matrix.
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Naleving van ENERGY STAR®

Als ENERGY STAR-partner heeft het verbeterde proces van EPA wat betreft 
productkwalificatie en certificering gevolgd om te zorgen dat de producten 
gemarkeerd met het ENERGY STAR-logo een ENERGY STAR-kwalificatie hebben 
volgens de toepasselijke ENERGY STAR-richtlijnen voor energie-efficiëntie. Het 
volgende logo verschijnt op alle computers met ENERGY STAR-kwalificatie:

Het ENERGY STAR-programma voor computers werd gecreëerd door de EPA voor 
het bevorderen van energie-efficiëntie en het reduceren van luchtvervuiling door 
meer energiezuinige apparatuur in woningen, kantoren en fabrieken. Een manier 
waarop producten dit doel bereiken is door het gebruik van de functie Energiebeheer 
voor het reduceren van energieverbruik wanneer hert product niet wordt gebruikt. 
De functie van energiebeheer maakt het mogelijk dat de computer een modus 
van weinig energie of "Slaapstand" start na een periode van inactiviteit van de 
gebruiker. Indien gebruikt met een externe monitor met ENERGY STAR-kwalificatie, 
ondersteunt deze functie tevens vergelijkbare functies van energiebeheer van de 
monitor. Om te profiteren van deze potentiële energiebesparingen, is de functie 
van energiebeheer vooraf ingesteld om zich op de volgende manier te gedragen 
wanneer het systeem werkt op wisselstroom.
• Schakel de display uit / Start Slaapstand na <= 15 minuten (varieert per model)
• Start Slaapstand na <= 30 minuten (varieert per model)

De computer verlaat de Slaapstand wanneer op de knop Voeding/Slaapstand wordt 
gedrukt. Wanneer de functie Wake On LAN (WOL) is ingeschakeld, kan de computer 
de Slaapstand ook verlaten als reactie op een netwerksignaal. 
Aanvullende informatie over de potentiële energie- en financiële besparingen van de 
functie van energiebeheer kan men vinden op de website van EPA ENERGY STAR 
Power Management op http://www.energystar.gov/powermanagement.
Aanvullende informatie over het ENERGY STAR-programma en de voordelen voor 
het milieu is beschikbaar op de website van EPA ENERGY STAR op  
http://www.energystar.gov.
1. Volg de begeleiding van de webpagina: 

http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-
devices om uw apparaat in de modus Ontwikkelaar te zetten.

2. Druk in de Chrome OS UI op “Ctrl + Alt + F2” of “Ctrl + Alt + →” om naar de 
consolemodus te gaan.

3. Meld aan als “root”.
4. Voer “ethtool -s eth0 wol d” uit om de WOL-functie uit te schakelen. 

Voer “ethtool -s eth0 wol g” uit om de WOL-functie in te schakelen.
Druk op “Ctrl + Alt + F1” of “Ctrl + Alt + ←” om terug te gaan naar Chrome OS UI.
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Copyright-informatie
Copyright © ViewSonic Corporation, 2021. Alle rechten voorbehouden.
ViewSonic en het logo met de drie vogels zijn gedeponeerde handelsmerken van 
ViewSonic Corporation.
Disclaimer: 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.

Voor uw dossier
Productnaam:
Modelnummer:
Documentnummer:
Serienummer:
Aankoopdatum:

ViewSonic NMP760 Chromebox
VS18614
NMP760_UG_DUT_1a_20210225
_______________________________________
_______________________________________

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: http://recycle.epa.gov.tw/
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1. PRODUCTOVERZICHT
Inhoud verpakking
Neem even de tijd om te controleren of alle noodzakelijke items zijn opgenomen in 
het pakket. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer in geval van ontbrekende 
items of schade. 

NMP760

Voedingsadapter Stroomsnoer (per regio)

Wandmontage Schroef
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Vooraanzicht

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving
1 Audio-aansluiting (3,5mm) 4 Voedingsknop met LED
2 (2) USB type-A 3.0-poorten* 5 Kensington-vergrendelingspoort
3 MicroSD™-kaartlezer 6 Resetopening

NB: *Ondersteunt opladen van de batterij.

Achteraanzicht

1 2 3 5 6 7 841 4 532

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving
1 LAN-poort 4 Gelijkstroomingang
2 (2) USB 2.0-poorten 5 USB Type-C-poort
3 (2) HDMI-poort
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Statusindicatoren

1

2 3

Nr. Indicator Kleur Status Beschrijving

1 Voedingsknop Wit
Aan Chromebox is ingeschakeld.
Uit Chromebox is uitgeschakeld.

2
LAN-poort

Oranje
Knipperend Activiteit op de koppeling.
Uit Geen activiteit op de koppeling.

3 Groen
Aan Actieve koppelingsverbinding.
Uit Geen koppelingsverbinding.
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2. Aan de slag
Aansluiten op wisselstroom
Om uw Chromebox aan te sluiten op het stopcontact, doet u het volgende:
1. Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de AC-adapter en het andere 

op een stopcontact.
2. Sluit de AC-adapter aan op de DC-ingang van uw Chromebox.

Een weergave-apparaat aansluiten
Voor het maken van de verbinding, moet u een HDMI-kabel gebruiken.
(niet meegeleverd).
1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw 

Chromebox.
2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van een 

weergave-apparaat, bijvoorbeeld een monitor.
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Een muis en toetsenbord aansluiten
Uw Chromebox ondersteunt zowel bekabelde als draadloze muis en toetsenbord.

Een muis en toetsenbord aansluiten
Sluit de USB-muis en het USB-toetsenbord aan op de USB2.0-poorten van uw 
Chromebox.

Een draadloze muis en toetsenbord aansluiten
Sluit de USB-ontvanger die is meegeleverd met uw draadloze muis en toetsenbord, 
aan op de USB-poort van uw Chromebox.

NB: Na het inschakelen van de Chromebox, worden de draadloze muis en 
toetsenbord doorgaans automatisch gekoppeld. Als er nog extra stappen nodig zijn, 
raadpleegt u de handleiding die werd geleverd met uw accessoires.
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3. Aanvullende aansluitingen uitvoeren
Audiocomponenten aansluiten
Sluit het audiocomponent aan op de audio-aansluiting van uw Chromebox.

LAN

Aansluiten op local area network (LAN)
1. Sluit het ene uiteinde van de RJ-45-kabel aan op de LAN-poort van uw 

Chromebox.
2. Sluit het andere uiteinde van de RJ-45-kabel aan op een 

netwerkverbindingsapparaat of een netwerkaansluiting aan de wand.

LAN

NB: Raadpleeg pagina 23 voor het configureren van LAN-parameters.
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Een geheugenkaart plaatsen
NB: Uw Chromebox ondersteunt MicroSD™-kaarten. 

1. Met de gouden contacten omlaag gericht, plaatst u de geheugenkaart in de 
kaartlezer.

2. Duw de geheugenkaart er helemaal in tot u een vergrendelend geluid hoort.

USB-apparaten aansluiten
NB: Uw Chromebox ondersteunt USB2.0, USB3.0 en USB type-C.
Afhankelijk van het ondersteunde USB-type, sluit u het USB-apparaat aan op de 
desbetreffende USB-poort van uw Chromebox.
• Met USB2.0 en USB3.0 compatibele apparaten worden aangesloten op een van 

de volgende USB-poorten:

• Met USB Type-C compatibele apparaten worden aangesloten op de volgende 
USB-poort:

75 mm

100 mm

75 m
m

100 m
m
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De Chromebox monteren
Monteer de Chromebox op de achterkant van uw weergave-apparaat. 
NB: Zorg ervoor dat uw weergave-apparaat VESA-montage ondersteunt. Raadpleeg 
de volgende illustratie voor afmetingen:

75 mm

100 mm

75 m
m

100 m
m

1. Zet de montageplaat (optioneel accessoire) met de vier schroeven vast in de 
VESA-montagegaten achter uw weergave-apparaat.

2. Verwijder de twee rubberen voetjes van de onderzijde van de Chromebox. Zet 
vervolgens de twee schroeven (optionele accessoires) vast in de montagegaten 
van uw Chromebox, zoals geïllustreerd.
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3. Lijn uw Chromebox uit en installeer het in de schroefgaten in de montageplaat.

Uw Chromebox inschakelen
Om uw Chromebox in te schakelen, drukt u op de Aan/uit-knop op het voorpaneel. 
Het LED-lampje van de Aan/uit-knop gaat constant wit branden.

Nadat u uw Chromebox voor de eerste keer hebt ingeschakeld, wordt u gevraagd 
om enkele basisinstellingen van het apparaat te configureren, zoals instellen van 
de taal, configureren van toegankelijkheidsopties, verbinden met het netwerk, en 
uiteindelijk aanmelden bij uw Chromebox. Volg de instructies op het scherm om de 
eerste configuratie te voltooien.

NB: Om Chromebox af te sluiten, drukt u op de Power (Aan/uit)-knop en klikt u op 
Power off (Uitschakelen) .

De Chromebox resetten
Om de Chromebox te resetten, steekt u een puntig voorwerp in de resetopening aan 
de zijkant van het apparaat.
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4. De Chromebox bedienen
Navigeren op de desktop
Wanneer de eerste instellingen zijn geconfigureerd, ziet u de desktop.

1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

Klik op een van de volgende items:
• 1  

2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 Launcher (Startprogramma): Beheer geïnstalleerde apps en voer een 
zoekopdracht uit.

• 
1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 App launcher (App-startprogramma): Snelle toegang tot de meest gebruikte 
apps.

• 

1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 Desktop: Klik met de rechtermuisknop voor het beheren van zichtbaarheid 
van schappen, positie en instellen van achtergrond.

• 

1  
2  
3  
4  
5  

56  

1 432

 Status tray (Statuslade): Meldingen weergeven ( ), verbindingen beheren 
( ), tijd ( ), en andere instellingen.

Apps beheren
Doe het volgende voor zoeken, openen en beheren van apps in uw Chromebox:
1. Klik op het Launcher (Startprogramma) .

2. Doe een van het volgende:
• Zoek naar geïnstalleerde apps door het typen van de naam van de app in de 

zoekbalk (Search your device, apps, settings, web... (Doorzoek uw apparaat, 
apps, instellingen, internet...)).

• Controleer recentelijk geopende apps (verschijnen onder de zoekbalk).
• Klik op  voor het controleren en openen van alle apps die zijn geïnstalleerd in 

uw Chromebox. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het app-pictogram 
en selecteer het openen van de app in een nieuw tabblad/venster, vastzetten 
aan schap, opties voor configureren, verwijderen uit Chrome, controleren van 
app-informatie, en toegang tot aanvullende opties die zijn gerelateerd aan de 
specifieke app.

NB:  U kunt nieuwe apps downloaden naar uw Chromebox vanuit de Chrome Web 
Store  of Google Play Store .
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Draadloze verbindingen
Verbinding maken met een draadloos toegangspunt

1. Klik ergens op de statuslade om de lade te openen.
2. Klik op  om de Wi-Fi-functie automatisch in te schakelen en te scannen 

op nabijgelegen draadloze toegangspunten. Na scannen wordt een lijst met 
beschikbare Wi-Fi-netwerken weergegeven op het scherm.

3. Klik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
NB:  Als het Wi-Fi-netwerk is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord 

in bij de prompt. 

NB:  Wanneer de verbinding is gemaakt, wijzigt het Wi-Fi-pictogram in de statuslade 
van  (geen signaal) naar  (maximale signaalsterkte).

Verbinden met Bluetooth-apparaten

1. Klik ergens op de statuslade om de lade te openen.
2. Klik op  om de Bluetooth-functie automatisch in te schakelen en te scannen op 

nabijgelegen Bluetooth-apparaten. Na scannen wordt een lijst met beschikbare 
Bluetooth-apparaten weergegeven op het scherm.

3. Klik op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken en volg de 
instructies op het scherm om koppelen te voltooien.
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Meldingen beheren
1. Klik ergens op de statuslade om de lade te openen.
2. Klik op  om over te schakelen naar de modus Niet storen. Klik 

nogmaals om de modus uit te schakelen.
3. Klik op  naast Meldingen voor het selecteren van apps die geen meldingen 

mogen versturen. 

Overschakelen naar de modus Nachtlicht
1. Klik ergens op de statuslade om de lade te openen.
2. Klik op  om het scherm te kleuren met een geelachtige tint voor het 

reduceren van vermoeide ogen laat op de avond.

Volume aanpassen
1. Klik ergens op de statuslade om de lade te openen.
2. Klik op de schuifbalk voor het aanpassen van het volume, of klik op  om audio 

te dempen ( ).

Helderheid aanpassen
1. Klik ergens op de statuslade om de lade te openen.
2. Klik op de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het scherm vergrendelen
Om het scherm te vergrendelen, klikt u op Statuslade > .
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Chromebox-instellingen configureren
1. Klik op Statuslade >  of Startprogramma  >  >  om de pagina 

Instellingen te openen.

2. Configureer een van het volgende:

• Network (Netwerk) > Ethernet: LAN-verbindingsparameters. 
NB: Zorg ervoor dat uw Chromebox is verbonden met de LAN. Raadpleeg pagina 
15.

• Network (Netwerk) > Wi-Fi: Maak verbinding met een draadloos toegangspunt.

• Bluetooth > Bluetooth: Schakel de Bluetooth-functie in of uit en koppel met 
compatibele apparaten.

• Connected devices (Verbonden apparaten): Lijst met verbonden apparaten.

• People (Mensen) > Your account (Uw account): Stel uw accountafbeelding in.

• People (Mensen) > Sync your settings (Uw instellingen synchroniseren): 
Beheer synchronisatie-instellingen.

• People (Mensen) > Security and sign-infor (Beveiliging een aanmelden 
voor): Schakel het tonen van het vergrendelscherm in of uit bij het verlaten van de 
slaapstand en stel het wachtwoord van het vergrendelscherm in.

• People (Mensen) > Parental controls (Ouderlijk toezicht): Stel 
websitebeperkingen en limieten aan schermtijd in met Family Link.

• People (Mensen) > Manage other people (Andere mensen beheren): Beheer 
andere Chromebox-gebruikersaccounts.

• Device (Apparaat) > Mouse (Muis): Configureer muisinstellingen.

• Device (Apparaat) > Keyboard (Toetsenbord): Configureer 
toetsenbordinstellingen.
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• Device (Apparaat) > Displays: Configureer weergave-instellingen.

• Device (Apparaat) > Storage management (Opslagbeheer): Beheer de opslag 
van Chromebox.

• Device (Apparaat) > Power (Stroom): Stel Chromebox-activiteit in wanneer het 
systeem inactief is.

• Personalisation (Personalisatie) > Change device account image 
(Accountafbeelding apparaat wijzigen): Selecteer uw gewenste 
accountafbeelding.

• Personalisation (Personalisatie) > Wallpaper (Achtergrond): Selecteer uw 
gewenste desktopachtergrond.

• Search and Assistant (Zoeken en Assistent) > Preferred search engine 
(Verkozen zoekmachine): Stel de standaard zoekmachine in die wordt gebruikt in 
de adresbalk.

• Search and Assistant (Zoeken en Assistent) > Google Assistant: Schakel 
Google Assistant in of uit en configureer de instellingen.

• Apps > Manage your apps (Uw apps beheren): Verwijder apps, zet apps vast 
op schap, configureer meldingsinstellingen en toestemmingen.

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

• Linux (Bèta) > Linux (Bèta): Voer Linux-hulpprogramma’s, 
bewerkingsprogramma’s en IDE’s uit op uw Chromebox.

• Advanced (Geavanceerd): Configureer geavanceerde systeeminstellingen, zoals 
datum en tijd, privacy en beveiliging, wachtwoorden en formulieren, taal en invoer, 
downloads, afdrukken, toegankelijkheidsinstellingen, en voer een systeemreset 
uit.
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5. Probleemoplossing
Als u een probleem ervaart met uw Chromebox, raadpleeg dan de volgende 
probleemoplossingshandleiding. Als een probleem blijft bestaan, neemt u contact op 
met het servicecentrum.
De stroom is ingeschakeld, maar Chromebox start niet:

• Zorg ervoor dat de AC-adapter juist is aangesloten in de gelijkstroomingang van 
de Chromebox en op het stopcontact. Raadpleeg pagina 13.

Geen toegang tot de LAN:

• Zorg ervoor dat u het ene uiteinde van een RJ-45-kabel hebt aangesloten 
op de LAN-poort van uw Chromebox en het andere uiteinde op het 
netwerkverbindingsapparaat of een netwerkaansluiting aan de wand. Raadpleeg 
pagina 16.

• Zorg ervoor dat u de LAN-instellingen juist hebt geconfigureerd. Raadpleeg pagina 
24.

Kan geen verbinding maken met het Bluetooth-apparaat:

• Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, zich in 
de buurt van uw Chromebox bevindt en zichtbaar is voor andere apparaten.

Er wordt geen audio gehoord uit de Chromebox:

• Zorg ervoor dat de audio niet is gedempt. Raadpleeg pagina 23.
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6.	 Specificaties
Item Beschrijving
Processor CPU Intel Celeron 5205U Dual Core 1,8GHz BGA 2MB L3 HD 610
Besturingssysteem Google
Geheugen 8G DDR4, 2 sleuven
Type geheugen 2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Opslag eMMC
Opslagcapaciteit 64G 
Opslagtype 2242-type
LAN Gigabit
Netwerken 10 / 100 / 1000M GbE LAN

WLAN en Bluetooth
802.11ac, BT Combo (2x2)
Intel Dual Band Wireless-AX201 802.11 AX 2x2 WiFi + Bluetooth 5.0
M.2 niet-vPro PCI-e WW met 2 antennes 802.11ax, Bluetooth 5.0

Connectors

Voor:
• Audio-aansluiting (3,5mm)
• (2) USB type-A 3.0-poorten
• MicroSD™-kaartlezer

Achter:
• LAN-poort
• (2) USB2.0-poorten
• (2) HDMI-poorten
• Gelijkstroomingang
• USB Type-C-poort

Temperatuur 32°F tot 95°F (0°C tot 35°C)
Vochtigheid 30-80%
VESA-montage 100 x 100 mm
Afmetingen 148 x 148,5 x 41,7 mm
Gewicht 620g
Voltage 19,5V

Item Beschrijving
AC-adapter 65W
Uitgang 19V DC, 3,42A
Ingang 100~240V AC, 50/60Hz universeel
Voedingskabel Type per regio
Beveiligingsoplossing Kensington-vergrendeling
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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 

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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Beperkte garantie
VIEWSONIC Chromebox

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. 
Hoe lang is de garantie van kracht: 
ViewSonic Chromebox heeft een garantie van 1 jaar voor arbeidskosten vanaf de datum van de 
eerste aanschaf door de klant. 
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.  Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic.
 c.   Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
 d.  Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van 

ViewSonic.
 e. Normale slijtage. 
 f.  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.
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. 

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. 

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