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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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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:

VBS100
myViewBoard Box
VS17677
VBS100_UG_DUT_1b_20211025
_______________________________________
_______________________________________

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. 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. 

VBS100

US EUROPE UK AUS

Voedingsadapter x 1 (Ac stekker type * 4 (UK/AU/US/EU)

US EUROPE UK AUS

US EUROPE UK AUS

 HDMI kabel (180 ± 5 cm) x 1

US EUROPE UK AUS

RS-232-adapter x 1 

Model No.: VS17677 / VBS100_QSG_1c_20211020
Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. All rights reserved.

Computer

https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Display

A/V device

RJ45 Cable

Projector
IFP

Monitor

180 ± 5 cm

VBS100
myViewBoard Box
Quick Start Guide

Contents
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DP OUT

1

2 3
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Quick Start Guide
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Contents1
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Contents1

Snelstartgids (QSG)

Model No.: VS17677 / VBS100_QSG_1c_20211020
Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. All rights reserved.
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Vooraanzicht

RESET 5V USB HDMI IN

HDMI OUTRS232 USB
DP OUT

1

2

3 4

1 2 3

5

6
7

Nr. Onderdelen Beschrijving
1 Reset knop Voert een hardware-reset van het appa-

raat uit
2 Aan/uit-knop led Geeft de stroomstatus van het systeem 

aan: 
-Blauw: stroom aan
-Geen: stroom uit

3 DC-aansluiting 5V Ingangsconnector voor systeemvoeding.
4 GB-LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet + 802.3at klasse4 Giga-

bit Power over Ethernet

GB-LAN status
- Geel (Knippert) Activiteit op de link. 
- Geel (Uit) Geen activiteit op de link.
-Groen (AAN) Activiteiten link met 100M 
snelheid.
-Oranje (AAN) Activiteiten link met 1000M 
snelheid.
-Groen/Oranje (Uit) Activiteiten link met 
10M snelheid.

5 USB 2.0 (Type A) Poorten Universele Seriële Bus 2.0 500mA
*Opmerking1/Opmerking2

6 USB 3.0 (Type A) Poorten Universele Seriële Bus 3.0 900mA
*Opmerking1/Opmerking2

7 HDMI IN V1.4b(Type A) poort High-definition multimedia interface sig-
naalingang: voor aansluiting op een PC 
met HDMI-uitgang, set-top box of andere 
videoapparatuur (HD 720P) 
*Opmerking3

Opmerking1: Ondersteunt alleen FAT32 formaat.
Opmerking2: USB-camera of UVC-apparaat ondersteunt geen hot-plug-modus.
Opmerking3: Gelijktijdige USB type-C en HDMI-verbindingen worden NIET ondersteund. 

Slechts één display-uitgang kan actief zijn.
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Achteraanzicht

RESET 5V USB HDMI IN

HDMI OUTRS232 USB
DP OUT

1

2

3 4

1 2 3

5

6
7

Nr. Onderdelen Beschrijving
1 RS232-poort* RS232 seriële poortkabel: verbindt het 

beeldscherm (IFP of Projector) met een 
externe computer. Bepaalde functies 
kunnen op afstand door de PC worden 
bediend, waaronder in- en uitschakelen, 
volume regelen en meer.
*Opmerking1

2 USB3.0 (Type C) poorten USB3.0 SuperSpeed ondersteuning en 
DisplayPort 1.2 (1080@60Hz) uitgang.
*Opmerking2

3 HDMI OUT V2.0 (Type A) poort Verbindt het andere uiteinde van de 
HDMI-kabel met de HDMI-poort van een 
weergave-apparaat, bijvoorbeeld Display 
of Projector ...enz.

Opmekring1: Stel de baudrate van de gecontroleerde apparaten in op 9600 bps.
Opmerking2: Gelijktijdige USB type-C en HDMI-verbindingen worden NIET ondersteund. 

Slechts één display-uitgang kan actief zijn.
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2. Aan de slag
Aansluiten op wisselstroom
Om uw myViewBoard Box op een stroombron aan te sluiten, voert u het volgende 
uit:
1. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de netadapter en het andere 

uiteinde op een stopcontact.
2. Sluit de wisselstroomadapter aan op de DC-ingang van uw myViewBoard Box.

De myViewBoard Box ondersteunt de PoE-functie. Indien aangesloten op een Power 
Device (PD) of een Power Sourcing Equipment (PSE), kan de myViewBoard Box 
zichzelf van stroom voorzien via de ethernet-sleuf.
1. Sluit een Power Device (PD) of een Power Sourcing Equipment (PSE) aan op 

een stopcontact.
2. Sluit een ethernetkabel die is aangesloten op het Power Device (PD) aan op de 

Power over Ethernet (PoE) sleuf van uw myViewBoard Box.
Als beide stroombronnen beschikbaar zijn, gebruikt de myViewBoard Box de wis-
selstroomadapter als de hoofdstroombron.

LAN

LAN

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

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

netwerkverbindingsapparaat of een netwerkaansluiting aan de wand.

LAN

LAN

PoE

3. Een weergave-apparaat aansluiten
Gebruik een HDMI-kabel (niet meegeleverd) voor aansluiting op een extern display.
1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de 

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

display-apparaat.  
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Een muis en toetsenbord aansluiten
Sluit de USB-muis en het USB-toetsenbord aan op de USB2.0-poorten van uw 
myViewBoard Box.
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3. Aanvullende aansluitingen uitvoeren
Aansluiten op USB type-C apparaten
• USB type-C compatibel apparaat aansluiten op de monitor of projector.
• USB type-C ondersteunt alleen DP1.2/out (1080P@60Hz).
• Geen ondersteuning voor gelijktijdige werking van USB type-C en HDMI-

aansluitingen.

Aansluiten op RS232
Een RS-232 verbinding biedt de mogelijkheid om myViewBoard Box in te schakelen, 
het volume aan te passen of de ingangsbron te wijzigen vanaf een externe PC of 
console. 

NB: Stel de baudrate van alle besturingsapparaten in op 9600 bps.`

[RJ-45]

[RJ-45]

Internet

ROUTER

Serial Port Cable

ViewSonic biedt vController, een eenvoudig te gebruiken controle-instrument.

ROUTER

Instelling seriepoort
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LAN-poort projector:4661

LAN-poort projector:23
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LAN-poort weergeven: 5000

Meer informatie en download de vController-software van de ViewSonic-website
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De hardware installeren
Optie1
Montage van de VBS100 (VB-WMK-001/VB-STND-001)
Monteer de VBS100 aan de achterkant van uw beeldscherm.

NB: Controleer of uw beeldscherm VESA-montage ondersteunt. Raadpleeg de volgende 
illustratie voor afmetingen:
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Optie2
Montage van de VBS100 op T-bar
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4. De myViewBoard Box bedienen
myViewBoard Box schermen
De myViewBoard Box toont bij het opstarten het volgende scherm:

myViewBoard Box opstartscherm beschrijving.

HERSTARTEN 
VBS100 systeem herstart knop.
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Verberg/Toon display code knop

Verbergen 

Tonen        

Zij Werkbalk
De triggerpictogrammen van de werkbalk staan aan de kant van het ViewBoard-
startprogramma en geven toegang tot de gereedschappen.
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Om een gereedschap op te starten:

1. Tik op een triggerpictogram van de werkbalk.

2. Tik op het gewenste icoon.

OPMERKING: De standaardinstelling van de werkbalk moet beschikbaar zijn 
voor alle ingangsbronnen; de gebruikers kunnen echter gaan naar: 
Settings (Instellingen) > Preference (Voorkeur) > Toolbar setting 
(Werkbalk instelling) om de opties aan te passen: (1) beschikbaar 
voor alle ingangsbronnen, (2) verberg de taakbalk voor alle 
ingangsbronnen.
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Icoon Beschrijving

Terug

Terug naar het vorige bedieningsscherm.
Enkel voor de bron van de ingebouwde mediaspeler.

Home
Ga terug naar het home-scherm van de ingebedde mediaspeler.

Recent

Laat alle ingebedde toepassingen zien die momenteel in gebruik 
zijn.

App
Geef alle geïnstalleerde toepassingen weer.

Whiteboard
Start de software van Whiteboard.

Recorder
De scherminhoud opnemen, weergeven en opslaan.
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Icoon Beschrijving

Tekenen

Ga naar de pen, de highlighter, opties voor wissen en opslaan.

Pen Highlighter Gum Ongedaan 
maken

Opnieuw doen Reinigen Opslaan Afsluiten

Pen
Maak aantekeningen op de overlay van om het even welke 
ingangsbron met zwarte, witte, gele, oranje, rode, roze, groene of 
blauwe inkt.

De standaardinstellingen van de pen ondersteunen tot 
10-puntsschrijven.

Highlighter
Markeer en benadruk met gele, grijze, gouden, oranje, rode, roze, 
groene of blauwe inkt.

De standaardinstellingen van de highlighter ondersteunen tot 
10-puntsschrijven.

Gum
Verwijder selectuief de digitale inkt op het scherm.

Ongedaan maken
Hiermee wordt de vorige actie ongedaan gemaakt.

Opnieuw doen
Hiermee wordt de vorige actie opnieuw uitgevoerd.

Reinigen
Wist al de digitale inkt op het scherm.

Opslaan
Hiermee wordt de schermafbeelding en enige annotaties 
opgeslagen.

Afsluiten
Sluit het hulpprogramma voor tekenen.
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Icoon Beschrijving

Meer

Kijk naar meer toepassingen in de werkbalk van het ViewBoard.

Scherm  
blokkeren Spotlight Stopwatch Timer

Verbergen/
zichtbaar 
maken

Scherm 
vastleggen

Scherm blokkeren
Wijzigt de nu getoonde inhoud in een stilstaand beeld; u kan dan 
in- of uitzoomen, teruggaan naar volledig scherm en afsluiten.

Inzoomen Uitzoomen Volledig  
scherm Afsluiten

Spotlight
Highlight de zone met de inhoud waarop wordt gefocust. Tik op 
het instellingenicoon om de afmeting van het spotlight en het alfa-
mengeffect aan te passen.
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Icoon Beschrijving

Meer

Stopwatch
Op Start tikken zal de stopwatch opstarten.

De stopwatch kan op elk moment gepauzeerd worden, terug opgestart of weer 
op nul wordt gezet. 

Timer 
Ga naar de afteltimer met een optionele alarminstelling. Tik en veeg om de 
numerieke waarden aan te passen en klik dan op Start.

De afteltimer kan op elk moment gepauzeerd worden, terug opgestart of weer 
op nul wordt gezet.

   

Verbergen/zichtbaar maken
Hiermee worden de triggerpictogrammen van de werkbalk verborgen of 
zichtbaar gemaakt.
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Icoon Beschrijving

Meer

Scherm vastleggen
Maak een screenshot van het huidige scherm.

Instellingen
Open de algemene instellingen.

V-Launch Menu: Om toegang te krijgen, klik op  het standaard scherm.
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Het V-Launch menu geeft toegang tot de volgende functies:
Chromlum 
Een gratis webbrowser voor Android die snel en gemakkelijk te gebruiken is.

Display 
Scherm draadloos spiegelen naar grotere schermen
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Display
Explorer 
Een eenvoudige en krachtige bestandsverkenner voor Android toestellen.

Lightning
Een gratis webbrowser voor Android die snel en gemakkelijk te gebruiken is.

Live 
Stream Whiteboard voor Android sessies
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Live
Manager
IT beheer van ViewSonic hardware installaties
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Manager
Recorder
Schermopname app voor Android toestellen
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Record 
RevelDigital Player
RevelDigital - Digital Signage: verandert uw op Android gebaseerde 
myViewBoard Box in digital signage. De Revel Digital Player app werkt samen 
met de Revel Digital management portal (www.reveldigital.com) en levert de 
publieksgerichte content voor uw eigen digital signage netwerk.
https://www.reveldigital.com/

NB: Zodra de RevelDigital Player app met succes is geregistreerd, stelt 
myViewBoard Box de RevelDigital Player APP in als de standaard app die 
automatisch wordt gestart telkens wanneer het apparaat wordt aangezet. Nadat 
dit is ingesteld, moet u de myViewBoard Stream-app handmatig starten om de 
myViewBoard Stream-app weer te kunnen gebruiken.
Settings (Instellingen)
Biedt toegang tot de systeeminstellingen. Hiermee kunt u uw VBS100 snel en 
gemakkelijk instellen.
Media player (Mediaspeler )
Ondersteunt de volgende specificaties:
- 4K/60:  VP9, H265, H264   
- 1080P/60: VC-1, MPEG-1/2/4, VP8
Whiteboard 
Een digitaal whiteboard voor Windows/Android OS of online
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Whiteboard

https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Display
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Live
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Manager
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Record
https://www.reveldigital.com/
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Whiteboard
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Opties App door gebruiker te kiezen te installeren.

vCastReceiver  
Draadloze Screencast
https://www.viewsonic.com/us/viewboard-cast-app

Download link
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/software/cd/
vCastReceiver_for_Android%20v.2.1.930.zip
NB: De vCast licentiesleutel moet apart worden aangeschaft.
EAirplay
Voorzie draadloze Screencast voor Apple producten met Airplay functie. 
https://www.viewsonic.com/us/viewboard-cast-app

Download link 
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/software/cd/
EAirplay%20v.7.10.9m.zip
NB: De vCast licentiesleutel moet apart worden aangeschaft.

https://www.viewsonic.com/us/viewboard-cast-app
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/software/cd/vCastReceiver_for_Android%20v.2
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/software/cd/vCastReceiver_for_Android%20v.2
https://www.viewsonic.com/us/viewboard-cast-app%20
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/software/cd/EAirplay%20v.7.10.9m.zip%20
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/software/cd/EAirplay%20v.7.10.9m.zip%20
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myViewBoard voor Windows Taken
Controleer of de operatie "Entiteitbeheeraccount" onder de juiste myViewBoard-
rating wordt uitgevoerd:https://myviewboard.com/education/pricing/
Waardering Beschrijving
Basis myViewBoard account kan de stream video functie niet gebruiken
Professioneel myViewBoard-account kan video streamen naar 2 VBS100's tegeli-

jkertijd
Entiteit myViewBoard-account kan video streamen naar 2 VBS100's tegeli-

jkertijd

Om een ViewBoard-scherm te verzenden of om schermen van gebruikers te 
ontvangen, tikt u op het  pictogram op de titelbalk.

Tik op de Cast-module om deze in te schakelen.

https://myviewboard.com/education/pricing/
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Geef de Bind Code die werd weergegeven op de myViewBoard Box.

Geef de code van het eenmalige wachtwoord (de OTP-code wordt elke 30 seconden 
bijgewerkt) die op de myViewBoard Box werd weergegeven.
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Selecteer  Display_73564411 uit de lijst.

De vermelding verandert in  Display_73564411 als de binding geslaagd is.
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De cast / draadloze presentatie zou moeten beginnen te streamen.

myViewBoard voor Windows screencast naar een IFP-scherm.
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5. Probleemoplossing
Als u een probleem met uw ViewBoard Box Direct ondervindt, raadpleeg dan de 
volgende gids voor het oplossen van problemen. Als een probleem blijft bestaan, 
neemt u contact op met het servicecentrum.

De myViewBoard Box wil niet starten
• Als de LED niet blauw oplicht tijdens het opstarten van het apparaat:

Controleer of de wisselstroomadapter goed is aangesloten op de DC-ingang van 
de myViewBoard Box en op het stopcontact.

• Controleer of de DC-connector volledig in de juiste aansluiting aan de voorkant 
van de myViewBoard Box is gestoken.

• Controleer het stopcontact met een ander apparaat (b.v. een tafellamp).
• Als er nog steeds geen stroom is, neem dan contact op met ViewSonic support 

of de Reseller bij wie het apparaat is aangeschaft.

Kan geen toegang krijgen tot het LAN
• Controleer of de RJ-45 kabel is aangesloten: 

• één uiteinde aan de LAN-poort van uw myViewBoard Box 
• het andere uiteinde aan een op het netwerk aangesloten apparaat of 

een netwerk-wandconnector 
• Zorg ervoor dat u de LAN-instellingen juist hebt geconfigureerd. 

Kan niet weergeven op de monitor
• Controleer of de HDMI kabel goed is aangesloten op het HDMI aansluitpunt.

Geen toegang tot het myViewBoard-ecosysteem, of als de vereiste 
firewallpoorten geblokkeerd zijn

Om op de juiste manier toegang te krijgen tot het myViewBoard ecosysteem 
(inclusief companion apps) op uw netwerk, moet u uw IT-afdeling vragen om de 
volgende poorten te openen:
1. TCP-poort 443 (HTTPS): uitgaand
2. UDP en TCP poort 3478 bidirectioneel naar de WebRTC servers
3. UDP-poorten 50.000 - 65.535 (RTP/sRTP/RTCP) bidirectioneel naar de 

WebRTC-servers. Deze poorten zijn optioneel; indien geblokkeerd, zal media 
worden geproxied met TURN op poort 3478.

Het WebRTC-protocol wordt actief gebruikt bij het delen van schermen. Controleer of 
deze poorten open staan op uw netwerk fire-wall. Voor meer informatie, klik hier .

Om uw connectiviteitsstatus te controleren, ga naar: 
https://myviewboard.com/cast2/test/index.html.

https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000221747-what-ports-are-required-to-be-open-in-your-firewall-in-order-to-run-the-myviewboard-ecosystem-
https://myviewboard.com/cast2/test/index.html
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Licenties van derden bekijken:
• Voor Android Open Source Copyright Notice, zie de licenties van derden in 

juridische informatie.
• Voor LGPL broncode, klik op de LGPL broncode in juridische informatie. Het zal 

automatisch gedownload worden naar /storage. emulated/0/Download/lgpl-src.
zip.

Optionele accessoires:
VSB050 (EZC-5201BS) USB draadloze adapter
• Bluetooth modus: De VSB050 wordt aangesloten op de VBS100. Het 

verzenden van bestanden in aangesloten USB-apparaten via Bluetooth wordt 
niet ondersteund. Om veiligheidsredenen kunnen alleen bestanden in het interne 
geheugen via Bluetooth worden verzonden.

• WIFI modus: De VSB050 maakt verbinding met een draadloos netwerk AP-
apparaat om toegang te krijgen tot het Internet. U moet de Ethernet RJ45-kabel 
verwijderen om de wifi-modus in te schakelen.

• HOTSPOT modus: Om te delen via een VSB050 hotspot, moet u een Ethernet 
RJ45 kabel aansluiten.

• Bluetooth modus: Model testapparatuur.
• Logitech K580 SLIM MULTI-DEVICE DRAADLOZE TOETSENBORD 

CHROME OS EDITION 
https://www.logitech.com/en-us/product/k580-slim-multi-device-wireless-keyboard

• Logitech M585 MULTI-DEVICE Multi-Tasking Muis 
https://www.logitech.com/en-us/product/m585-wireless-mouse

https://www.logitech.com/en-us/product/k580-slim-multi-device-wireless-keyboard
https://www.logitech.com/en-us/product/m585-wireless-mouse
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6. Specificaties
Item Beschrijving

Processor Rockchip RK3399 ARM Dual-core Cortex-A72 en Quad-
core Cortex-A53

Besturingssysteem VBS100   Android 8.1 

Geheugen DDR 3L ingebouwd geheugen 2GB

Opslag eMMC 16GB

LAN Gigabit RJ-45 PoE IEEE 802.3AT

Resolutie

Type-C: DP1.2 Tot 1080P @60 Hz

HDMI-ingang: V1.4b 720P@60 Hz

HDMI-uitgang:  V2.0   4K @60 Hz

Connectors

Voor:
• DC-aansluiting
• GB-LAN x 1 (RJ-45 PoE IEEE 802.3AT klasse 4)
• USB 2.0 x 1 (Type A) 
• USB 3.0 x 1 (Type A) 
• HDMI in x 1 (Type A [19-pins vrouwelijk])

Achter:
• RS232 x 1 (D-Sub 9)
• USB 3.0 x 1 (Type C)
• HDMI out x 1 (Type A [19-pins vrouwelijk])

BEDRIJFSTOESTAND
Temperatuur         0°C tot 40°C
Vochtigheid          20% tot 90% niet-condenserend

OPSLAGCONDITIE
Temperatuur        -20°C tot +60°C
Vochtigheid          20% tot 90% niet-condenserend

VESA-montage 75 x 75 mm

Afmetingen 131,50 mm x 121,05 mm x 30,00 mm

Bruto gewicht 1.040g

Voltage Adapter DC 5V / PoE DC 37 ~ 57V
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Item Beschrijving

AC-adapter
Modelnaam: 
PA1024- 050IB400 

Uitgang 5V DC, 4A

Ingang 100~240V AC, 50/60Hz universeel

Ac stekker type UK/AU/US/EU
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Reglementaire en veiligheidsinformatie
Nalevingsinformatie
Deze sectie gaat over alle verwante vereisten en verklaringen met betrekking tot 
regelgevingen. Bevestigde overeenkomende toepassingen zullen verwijzen naar 
naamplaatjes en relevante markeringen op het apparaat.

FCC-nalevingsverklaring
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.

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

Verklaring voor Canadese bedrijven 
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

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

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

gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).
3. 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. 

4. Lood in diëlectrisch keramiek in condensatoren voor een nominale spanning van 
125V AC of 250V DC of hoger.
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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® myViewBoard Box

Wat deze garantie dekt: 
ViewSonic® garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in 
materiaal en vakmanschap. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in 
materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic®, volgens eigen voorkeur en als uw enig verhaal, 
het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de 
vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten 
zijn. De reparatie of het vervangende apparaat of onderdelen of componenten zullen worden 
gedekt door de tijd die resteert op de originele beperkte garantie van de klant en de garantieperiode 
wordt niet verlengd. ViewSonic® biedt geen garantie voor software van derden, ongeacht of deze 
bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd, voor de installatie van niet toegelaten 
hardwareonderdelen en componenten (bijv. projectorlampen). (Raadpleeg de sectie “Wat de garantie 
uitsluit en niet dekt”).
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.  Schade aan of verlies van programma’s, gegevens of verwisselbare opslagmedia.
 d.  Normale slijtage.
 e.  Verwijdering of installatie van het product.
3.  Software- of gegevensverlies die optreedt tijdens de reparatie of vervanging.
4.  Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
5.  Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
6.  Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
7.  Als de eigenaar geen periodiek productonderhoud uitvoert zoals vermeld in de handleiding.
8.  Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
9.   Schade die is veroorzaakt door statische (niet-bewegende) beelden die langere perioden worden 

weergegeven (ook schaduwbeeld genoemd).
10.   Software - Alle software van derden die bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd.
11.   Hardware/Accessoires/Onderdelen/Componenten – Installatie van niet-toegelaten hardware, 

accessoires, verbruiksproducten of componenten (bijv. projectorlampen).
12.   Schade aan of misbruik van de coating op het oppervlak van het scherm door een verkeerde 

reiniging zoals beschreven in de producthandleiding.
13.   Kosten voor de verwijdering, installatie en de installatieservice, met inbegrip van het aan de wand 

monteren van 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.
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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.A. 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: 
http://www.viewsonic.com/eu/ onder “Support/Warranty Information”.
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