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Bärbar bio

Användarhandbok

Modell Nr. VS17337

Information om överensstämmelse
FCC-uttalande
Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i FFC regler. Användande är underställt
följande två villkor: (1) denna enhet får inte förorsaka skadlig störning och, (2) denna
enhet ska motstå all mottagen störning inklusive störning som kan leda till oönskad
funktion.
Denna utrustning har provats och befunnits uppfylla kraven för digitala enheter
Klass B i enlighet med del 15 i FCC regler. Dessa krav är avsedda att tillhandahålla
skäligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning
alstrar, använder och kan utstråla energi på radiofrekvenser och kan om, den inte
installeras och används i enlighet med anvisningarna, förorsaka skadlig störning på
radiokommunikationer. Det garanteras emellertid inte att störning inte kan inträffa i
en noggrant utförd installation. Om denna utrustning förorsakar skadlig strålning på
radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, bör användaren försaka undanröja störningen med en eller flera av
följande åtgärder:
y
Rikta om eller flytta mottagarantennen.
y
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
y
Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan säkringskrets än den till vilken
mottagaren är ansluten.
y
Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.
Varning: Ha i åtanke att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts
av den för överensstämmelsen ansvariga paren kan förverka din rätt att använda
utrustningen.
För Kanada
y
y

Denna Klass B digitala apparat uppfyller kraven enligt kanadensiska ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.

CE försäkran om överensstämmelse för europeiska länder
Denna enhet uppfyller kraven inligt EMC-direktivet 2014/30/EU och
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.
Följande information avser enbart medlemsländer i EU:
Märkningen är i överensstämmelse med direktivet angående Avfall från
elektrisk - och elektronisk utrustning (WEEE) 2012/19/EU.
Märkningen anger kravet på att INTE borskaffa utrustningen inklusive uttömda eller utrangerade batterier eller ackumulatorer som osorterat kommunalt
avfall, men ska inlämnas på därför inrättade insamlingsplatser.
Om batterier, ackumulatorer och knappceller ingår i denna utrustning är
märkta med de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb innehåller batteriet
mer än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,002 % kadmium eller mer än
0,004 % bly.
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Viga säkerhetsanvisningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Läs dessa anvisningar.
Spara dessa anvisningar.
Hörsamma samtliga varningar.
Följa samtliga anvisningar.
Använd inte denna enhet när vatten.
Rengör med en mjuk, torr trasa.
Blockera inte eventuella ventilationsöppningar. Installera enheten i enlighet med
tillverkarens anvisningar.
Installera inte enheten nära värmekällor såsom värmeelement, varmluftutlopp,
spisar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
Förbikoppla inte den polariserade eller jordade stickkontakten. En polarisera
kontakt har två stift av vilket det ena är bredare än det andra. En jordat stickkontakt har två stift och en tredje jordningskontakt. Det breda stiftet och den tredje
kontakten tillhandahålls för din säkerhet. Om den medföljande stickkontakten
inte passar i ditt vägguttag ska en elektriker konsulteras för byte av det oanvändbara vägguttaget.
Skydda nätsladden mot trampning och klämning, speciellt vid kontakter. Serviceuttag och den punkt där det lämnar enheten. Säkerställ att vägguttaget är
placerad när enheten och lättillgängligt.
Använd endast av tillverkaren specificerade tillsatser/tillbehör.
Använd enheten endast med den vagn, stativ, fäste eller bord som
specificeras av tillverkaren eller medföljer enheten. Vid användning
av en vagn ska försiktighet iakttas när vagnen med enheten flyttas
för att undvika skada i samband med att vagnen välter.
Dra stickkontakten ur vägguttaget när enheten inte avses att användas under längre tidsperioder.
Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. Service erfordras om enheten
skadats på något sätt såsom: om nätsladden eller stickkontakten är skadade,
om vätska spills på eller föremål faller på enheten, om enheten utsätts för regn
eller fukt, eller om enheten inte fungerar eller har tappats.
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Försäkran om överensstämmelse med RoHS2
Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2011/65/
EU från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av
vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2-direktiv) och
har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC
(European Technical Adaptation Committee) enligt nedan:
Ämne

Föreslagen högsta koncentration

Verklig koncentration

Bly (Pb)

0,1%

< 0,1%

Kvicksilver (Hg)

0,1%

< 0,1%

Kadmium (Cd)

0,01%

< 0,01%

Hexavalent krom (Cr6+)

0,1%

< 0,1%

Polybromerade bifenyler (PBB)

0,1%

< 0,1%

Polybromerade difenyletrar (PBDE)

0,1%

< 0,1%

Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS2direktivens annex III enligt nedan:
Exampel på undantagna komponenter är:
1. Bly i glas i katodstrålerör.
2. Bly i glas i lysrör inte överstiger 0,2 viktprocent.
3. Bly som legeringselement i aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly.
4. Kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.
5. Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (t. ex. blybaserade legeringar som
innehåller 85 viktprocent eller mer bly).
6. Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik
annat än dielektriska keramiska kondensatorer, t. ex. piezoelektroniska
anordningar eller i en glas- eller keramisk matrisförening.
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Information om copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2018. Samtliga rättigheter förbehålls.
Macintosh och Power Macintosh är varumärken som ägs av Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, och Windows logotyp är registrerad varumärken
som ägs av Microsoft Corporation i USA och andra länder.
ViewSonic, logotypen med de tre fåglarna, OnView, ViewMatch och ViewMeter är
registrerade varumärken som ägs av ViewSonic Corporation.
VESA är ett registrerat varumärke som ägs av Video Electronics Standards Association. DPMS och DDC är varumärken som ägs av VESA.
PS/2, VGA och XGA är registrerade varumärken som ägs av International Business
Machines Corporation.
Friskrivningsklausul: ViewSonic Corporation påtar sig inget ansvar för tekniska eller
redigeringsfel eller utelämnanden i denna bruksanvisning. Inte heller för sekundära
eller därav följande skador till följd av leverans av detta material eller prestanda eller
användning av denna produkt.
Med anledning av strävan att kontinuerligt förbättra produkten förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
Ingen del av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt
eller för något ändamål utan föregående skriftliga tillåtelse från ViewSonic Corporation.

Produktregistrering
För att uppfylla eventuella framtida produktbehov och för att motta ytterligare produktinformation när tillgängligt, besök avsnittet för din region på ViewSonics webbplats för att registrera din produkt online.
Registrera produkten för bästa förberedelsen för framtida behov av kundtjänst.
Skriv ut den här användarhandboken och fyll i informationen i avsnittet ”Att spara”.
För mer information, se avsnittet ”Kundsupport” i denna handbok.
Produktens namn:
Modell nummer:
Dokument nummer:
Serienummer:
Inköpsdatum:

För dina anteckningar

M1
ViewSonic DLP Projector
VS17337
M1_UG_SWD Rev. 1D 12-11-19
__________________________________________
__________________________________________

Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd
ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack
för att du tar del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic
webbisda för att ta reda på mer.
USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw
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Introduktion
Projektorns funktioner
Den bärbara bion ger användarna högpresterande LED-projektioner och en
användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd.
Några av funktionerna kanske inte är tillgängliga på din projektor. Faktisk prestanda kan
variera och omfattas av modellspecifikationer.
• 360 graders smart stativ möjliggör direkt påslagning/avstängning (med objektivskydd).
• Auto keystone för att automatiskt korrigera en förvrängd bild.
• Ögonskyddsfunktion som undviker att föremål kommer för nära ljuset från den optiska
motorn (30 cm avstånd/ 30 grader).
• USB-C för videoöverföring och strömförsörjning.
• Inbyggt batteri för enkel utomhusprojektion (upp till 6 timmar).
• Ändringsbart ljuskällsläge för att förlänga batteritiden.
• 16 GB internt lagringsutrymme (max 12 GB tillgängligt lagringsutrymme för
användare).
• Användarvänlig UI-design för enkel navigering.
• Musikläget gör att användarna kan njuta av musik utan projektionsbild.
• Kortavståndslins för att projicera med avstånd på 1,6 m på en 60-tums skärm.
• LED-ljuskälla med utmärkt livslängd (30 000 timmar).
• Stöder 3D-skärm.
• Färglägen ger val för olika projektionsändamål.
• Skärmmenyer (OSD) på flera språk.
 en synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på omgivande
D
ljusförhållanden, inställningarna för kontrast/ljusstyrka och är direkt proportionell till
projektionsavståndet.
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Förpackningens innehåll
Paketöversikt
Packa försiktigt upp och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om någon av dessa
föremål saknas, kontakta inköpsstället.

Projektor

Nätkabel

Nädadapter

Quick Start Guide

Quick Start Guide
Quick Start Guide

Quick Start Guide

USB-C-kabel (1 m)

Fjärrkontroll (med batterier)

Mjuk bärväska
Quick Start Guide

Snabbstartsguide
Quick Start Guide

Övrigt

• Garantikort (ENDAST för särskilda regioner)

OBS!
Quick Start Guide

• På grund av olika tillämpningar i varje land kan vissa regioner ha olika tillbehör.
• Var noga med att kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
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1.

Högtalare

8.

Volym -/Ner

15. USB-C

2.

Ventilation

9.

Volym +/Upp

16. HDMI-port

3.

Fokusring

10. Return

17. Hörlurar

4.

Stativhål

11.

18. USB-läsare (5V1A ut)

5.

IR-mottagare

12. Högtalare PR

19. Återställningsknapp**

6.

Ögonskyddssensor

13. Mikro SD

20. 360 graders smart stativ

7.

Enter-/Ström-knapp

14. DC in

Batterilampa

**Sätt in ett gem i återställningsknappen för att starta om projektorn om systemet
blockeras.
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Kontroller och funktioner
Projektor

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Ström/Enter
- Tryck ner i 3 sekunder för att slå på/stänga av projektorn
- Utför det menyalternativ som du har valt på
skärmvisningsmenyn.
Volym ner
- Minskar volymen.
- Ned
Volym upp
- Ökar volymen.
- Upp
Return
- Återgå till föregående steg/nivå
Batteriindikatorlampa
- Indikerar status för det inbyggda batteriet.
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Fjärrkontroll
1

2
4
5

3
6
9

7
10

11

8
12
13

15

14

1.

Strömknapp

9.

VÄNSTER/BAKÅT

2.

Inställningar

10. HÖGER/FRAMÅT

3.

Hem

11.

4.

Harman Kardon-inställningar

12. SPELA/PAUSA

5.

MUSIK-läge*

13. RETURN

6.

UPP/KEYSTONE

14. Volym upp

7.

OK

15. Volym ner

8.

NER/KEYSTONE

MUTE (Ljudavstängning)

*Ta bort projiceringsbilden och fokusera på musikupplevelsen.

Fjärrkontrollens effektiva område
Se illustrationen för placering av IR-fjärrkontrollsensorn/fjärrkontrollsensorerna.
Fjärrkontrollen måste hållas i en vinkel inom 30 grader vinkelrätt mot projektorns
IR-fjärrkontrollsensor/fjärrkontrollsensorer för att fungera korrekt. Avståndet mellan
fjärrkontrollen och sensorn bör inte överstiga 8 meter (~26 fot).
Se till att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och III-sensorn på projektorn
som kan blockera den infraröda strålen.
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Byta batteri på fjärrkontrollen
1.

För att öppna batteriluckan, vänd på fjärrkontrollen så att du ser baksidan, öppna
locket i pilens riktning som på illustrationen.

2.

Ta ut eventuella batterier (om det behövs) och installera två AAA-batterier enligt
batteripolariteten som anges längst ner i batterifacket. Positiv (+) går ihop med positiv
och negativ (-) går ihop med negativ.

3.

Sätt tillbaka locket genom att passa in det med basen och trycka tillbaka det i dess
läge. Stanna när den klickar på plats.

Varning
• Undvik att lämna fjärrkontrollen och batterierna i en miljö med mycket värme eller fukt som kök, badrum,
bastu, solrum eller i en stängd bil.
• Byt endast ut batterier mot den typ eller motsvarande typ av batterier som rekommenderats av
batteritillverkaren.
• Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner och lokala miljöregler för din region.
• Kasta aldrig batterier i elden. Det finns risk att det kan explodera.
• Om batterierna är slut eller om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för
att undvika skador på fjärrkontrollen från eventuellt batteriläckage.
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Inställning
Drift av projektorn
Med den här bärbara projektorn kan du ansluta och spela upp dina enheter så att du
enkelt kan öppna multimediafiler och höra ljud direkt från de inbyggda Harman Kardonhögtalarna.
För din säkerhet och för att behålla kvaliteten på den här enheten, se följande steg när du
använder din projektor.
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Strörm På/Av
Använda nätsladden
1.

Anslut nätsladden till nätadaptern.

2.

Anslut nätsladden till en strömkälla

3.

Anslut strömkontakten till projektorn.

Ladda projektorn i 4.5 timmar innan du använder den i batteriläge för första gången.
VIKTIGT!
• Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda batterierna och tillföra ström till din LED-projektor.
• Se till att din LED-projektor är ansluten till nätadaptern innan du slår på den för första gången. Vi
rekommenderar att du använder ett jordat vägguttag när du använder din LED-projektor i nätadapterläge.
• Vägguttaget måste vara lättillgängligt och nära din LED-projektor.
• För att koppla bort din LED-projektor från strömförsörjningen kopplar du ur din LED-projektor från
vägguttaget.

Varning
Läs följande försiktighetsåtgärder för din LED-projektors batteri.
• Batteriet som används i denna enhet kan medföra risk för brand eller kemisk brännskada om det tas bort eller
monteras isär.
• Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.
• Risk för explosion om batteriet byts ut med en felaktig typ.
• Kassera inte i elden.
• Försök aldrig kortsluta LED-projektorns batteri.
• Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.
• Avbryt användningen om läckage finns.
• Batteriet och dess komponenter måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.
• Håll batteriet och andra små komponenter borta från barn.

8

Använda batteriet
Varningsmeddelande visas när batteriet är slut.
När batterinivån är låg stängs projektorn av i en minut.
Om skärmen visar ett meddelande om lågt batteri, se till att ladda batteriet.

Information om batterianvändningstiden
Status

Tid och skärm

Laddning

Ca 4.5 timmar

Användningstimmar

Upp till 6 timmars batteritid (med batterisparläge och utan
strömförsörjning från USB)

Batterinivåindikator
(laddning)

• Under laddning: Strömbrytare med röd LED-lampa lyser
• Helt laddad: Strömbrytare med vit LED-lampa lyser

I vänteläget är strömförbrukningen mycket låg. Vi föreslår att batteriet laddas helt före varje
användning.
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Montera projektorn
Skruva fast ett standardstativ i skruvhålet på projektorn.

Stativet ingår ej.

Projektorns
undersida

Bult
används för
att sätta fast
projektorn

+
Projektorn är ansluten till
den här delen

Stativ
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Öppna det smarta stativet och justera fokusringen
• Öppna smarta stativet genom att flytta linsskyddet nedåt
• Justera bildfokus på projektionsskärmen genom att flytta fokusringen upp och ner.
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Justera projicerad bild
Projektorn är utrustad med ett smart stativ för att justera den projicerade bilden

Använda Auto Keystone för att justera bilden (se detaljer på sidan 29)
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Placera din projektor
Skärmstorlek och projektionsavståndstabell
Justera LED-projektorns avstånd från skärmen med hjälp av tabellen nedan:
(a) Skärmstorlek
tum
24
30
40
50
60
70
80
90
100

mm
610
762
1016
1270
1524
1778
2032
2286
2540

(b) Bildbredd
tum
mm
21
531
26
664
35
885
44
1106
52
1327
61
1549
70
1770
78
1991
87
2212

16:9 bild på en 16:9 skärm
(c) Bildhöjd
tum
mm
12
299
15
373
20
498
25
622
29
747
34
871
39
996
44
1120
49
1245
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(d) Projiceringsavstånd
tum
mm
25
637
31
796
42
1062
52
1327
63
1593
73
1858
84
2124
94
2389
105
2655

Använda menyerna
Projektorn är utrustad med skärmmenyer (OSD) för att göra olika justeringar och
inställningar.
Skärmdumparna av skärmmenyerna nedan ska endast användas referens, och kan skilja
sig från den verkliga utformningen.
Nedan är en översikt av OSD-menyn.
Batterilampa

Val av
ingångskälla

Bakgrund

Inställningar
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Information

Starta skärmbilden genom att öppna projektorns smarta stativ
OSD-menyerna visas efter ViewSonics startskärm.
För att använda OSD-menyerna, välj ditt språk först.
1.

Tryck på knappen Settings (Inställningar) på fjärrkontrollen för att aktivera sidan för
OSD-inställningen

2.

Använd < / > för att markera menyn Settings (Inställningar).

3.

Tryck på ▼ för att markera språk och tryck för att välja ett önskat språk.

4.

Tryck på OK för att spara inställningarna

5.

Tryck på Return / Home (retur-/hem)-knappen för att lämna eller återvända till
startsidan.

15

8
12
13
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Justera projektorns15 inställningar
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Se följande steg när du öppnar alternativen på skärmmenyn för att justera projektorns
inställningar:
1.

Starta skärmmenyn

2.

Tryck på < / > för att välja de menyalternativ du vill komma åt

3.

Tryck på < / > för att justera inställningarna enligt dina önskemål.

4.

Tryck på OK för att spara de nya inställningarna.

5.

Tryck på settings (inställningar) för att gå tillbaka till inställningssidan

6.

Tryck på Home (Hem) för att gå tillbaka till startsidan
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Ansluta projektorn till din enhet
1

2

4

3

5

1.

Använd den medföljande USB-C-kabeln för att kontrollera kompatibiliteten.

2.

Se till att din USB-C-enhet kan stödja videoöverföring

1

2

Micro SD

- FAT32/NTFS
- SDHC (upp till 32 GB)

USB-C

- USB-C med strömförsörjning stöds
endast med likström vid situation.

HDMI
3

4

5

- iPhone / iPad måste köpa en
extra adapter för att undvika
kompatibilitetsproblem, använd Appleauktoriserade tillbehör

USB-läsare

- FAT32/NTFS
- Hårddiskstöd upp till 1TB

USB-nätaggregat (5V1A)
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Olika menyalternativ
Byta ingångssignal
Olika ingångssignaler kan användas för att ansluta till projektorn.
1.

Olika källor visas på OSD-hemsidan.

2.

Tryck på < / > tills önskad signal är vald och tryck på OK.

När källan hittats visas information om den valda källan på skärmen i några sekunder.
HDMI 1.4/HDCP 1.4 stödd timing:
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
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USB Reader (USB-läsare)
• Flash-minne stöder upp till 128 GB
• Format: FAT32/NTFS
• Hårddiskstöd upp till 1 TB
• FW-uppdatering
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M1 FW-uppgradering

1.

Copiera FW “MstarUpgrade.bin” från ViewSonics webbplats

2.

Sätt på projektorn

3.

Anslut USB med ny FW (USB–format: FAT32)

4.

Autodetektera och visa bekräftelsemeddelande om FW-uppgradering

5.

Klicka på “Confirm (Bekräfta)”

6.

En sida med laddningsfält kommer att visas

7.

Efter att ha nått 100 procent återgår den till ViewSonic startskärm för laddning

8.

Hela uppgraderingsprocessen tar cirka 5 minuter

9.

När du har avslutat processen kommer du tillbaka till startsidan
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Wallpaper (Bakgrund)
Välj det här menyalternativet för att ändra OSD-bakgrunden.
Du kan välja en bild du önskar från den förinstallerade samlingen av bakgrunder.
Gå till Wallpaper (Bakgrund) > välj önskad bakgrund och tryck på OK
Bakgrundsexempel:

Image Settings (Bildinställningar)
Aspect Ratio (Bildförhållande)
Gå till Settings (Inställningar) > Image Settings (Bildinställningar) > Aspect Ratio
(Bildförhållande)
Tryck på < / > för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och
dina visningskrav, och tryck på OK.
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Om bildförhållandet
 å bilderna nedan är inaktiva områden svarta och aktiva vita. Skärmmenyer kan visas på de
P
oanvända svarta områdena.

1.

Auto: Proportionell skalning av en bild för att
passa projektorns naturliga upplösning i dess
horisontella bredd. Det är lämpligt när den inkommande bilden varken har bildförhållandet 4:3 eller
16:9 och du vill utnyttja så mycket som möjligt av
skärmen utan att ändra bildens bildförhållande.

Image 16:10

Image 16:9

2.

3.

4:3: Justerar bildskalan så att bilden visas mitt
på duken i bildförhållande 4:3. Det här passar
bäst för 4:3-bilder som de för datorskärmar,
standardupplöst TV och DVD-filmer i 4:3-format
eftersom dessa kan visas utan förändring av
bildförhållandet.
16:9: Justerar bildskalan så att bilden visas mitt
på duken i bildförhållande 16:9. Det här passar
bäst för bilder som redan är i ett 16:9-format
såsom HD-TV eftersom dessa kan visas utan
förändring av bildförhållandet.
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Image 4:3

Image 16:9

Auto Keystone
Auto Keystone ger en rektangulär skärmbild genom att automatiskt justera keystone-talet
när det finns en trapezformad bild som orsakas av att projektorn lutas.
Gå till Settings (Inställningar) > Image Settings (Bildinställningar) > Auto Keystone
Tryck på < / > för att välja:
• ON (PÅ): Justerar automatiskt Keystone-numret.
• OFF(AV.): Justerar manuellt Keystone-numret.

V Keystone
För att förhindra att skärmbilden blir trapezformad justerar Keystone bildens övre och
nedre bredd om projektorn inte har rätt vinkel mot skärmen.

Gå till Settings (Inställningar) > Image Settings (Bildinställningar) > V Keystone
Tryck på </> för att justera keystone, som kan justeras från -40 till 40.
Tryck på OK när du är klar.
Om det är tillgängligt kan du trycka på keystone-knapparna på fjärrkontrollen för att justera
projektorns keystone.

Brightness (Ljusstyrka)
Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre värdet
är, desto mörkare blir bilden. Justera den här kontrollen så att
de svarta områdena på bilden är lika svarta och detaljerna i
de mörka områdena är synliga.
Gå till Settings (Inställningar) > Image Settings (Bildinställningar) > Brightness
(Ljusstyrka)
Tryck på < / > för att justera ljusstyrkan, som kan justeras från 0 till 100.
Tryck på OK när du är klar.

Contrast (Kontrast)
Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd detta
för att ställa in den högsta vita nivån efter att du tidigare har
justerat inställningen för ljusstyrkan så att den passar din
valda ingång och visningsmiljö.
Gå till Settings (Inställningar) > Image Settings (Bildinställningar) > Contrast
(Kontrast)
Tryck på < / > för att justera kontrasten, som kan justeras från -50 till 50.
Tryck på OK när du är klar.
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Optimera bilden
Välj visningsläge
Projektorn är förinställd med flera fördefinierade bildlägen, så att du kan välja ett som
passar din arbetsmiljö och inmatningssignalens bildtyp.
För att välja ett driftsläge som passar ditt behov kan du följa ett av följande steg.
Gå till Settings (Inställningar) > Display Mode (Visningsläge)
Tryck upp/ned för att välja önskat läge.
Tryck på OK när du är klar.

Visningsläge

Ljusast
Standard
Bio

Läge
Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Detta
läge är lämpligt för miljöer där hög ljusstyrka krävs,
t.ex. vid användning av projektorn i väl upplysta
rum.
Visar bilder i standardnivåer av kontrast, ljusstyrka
och skärpa.
Optimerar bilden för film.

Harman Kardon - Justera ljudinställningarna
Ljudjusteringarna nedan påverkar projektorns högtalare.

Tysta ljudet
Gå till Settings (Inställningar) > Harman Kardon > MUTE (TYSTA)
Tryck på < / > för att justera PÅ/AV.
Tryck på OK när du är klar.
 m det är tillgängligt kan du trycka på
O
på och av.

på fjärrkontrollen för att växla projektorns ljud mellan

Justera ljudnivån
Gå till Settings (Inställningar) > Harman Kardon > Audio Volume (Ljudvolym)
Tryck på < / > för att justera volymen, som kan justeras från 0 till 20.
Tryck på OK när du är klar.
 m det är tillgängligt kan du trycka på
O
ljudnivå.

eller
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på fjärrkontrollen för att justera projektorns

Justera ljudläget
Gå till Settings (Inställningar) > Harman Kardon > Audio Mode (Ljudläge)
Tryck upp/ned för att välja önskat läge.
Tryck på OK när du är klar.
Film
Basökning
Instrumental

Ljudläge

Läge
Optimerar ljudet för en viss genre.

Om det är tillgängligt kan du trycka på Harman Kardon på fjärrkontrollen för att justera
projektorns ljudläge.

Justering av ljuskällans inställningar
Gå till Settings (Inställningar) > Light Source Mode (Ljuskällans läge)
Tryck upp/ned för att välja önskat läge.
Tryck på OK när du är klar.
För att hålla projektionens speltid så länge som möjligt kan du göra följande inställningar
via OSD-menyn.
Läge

Ljuskällaläge

Speltid för batteri

Full

• Standardläge vid
anslutning med
nätadaptern

2,5 timmar

Eco

• Standardläge vid
användning med
inbyggt batteri.

3 timmar

Utökat Eco

4 timmar

Batteribesparing

6 timmar

Användning av batterisparläget minskar systemljud och strömförbrukning. Om
batterisparläget väljs kommer ljusutmatningen att minska och leda till mörkare bilder.
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Återställ alla inställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
Följande inställningar ändras inte: Språk, Keystone
Gå till Settings (Inställningar) > Reset Settings (Återställ inställningar) > All Settings
(Alla inställningar)
Tryck på < / > för att välja Återställ/Avbryt.
Tryck på OK när du är klar.

Eye Protection (Ögonskydd)
För att skydda barns ögon mot ljusskador blir bilden automatiskt tom när ett föremål
kommer närmare linsen
Avstånd: 30 cm/30 grader mellan linsen och objektet

30cm /30 grader

Föremål
Gå till Settings (Inställningar) > Eye Protection (Ögonskydd)
Tryck på < / > för att välja sensorn PÅ/AV.
Tryck på OK när du är klar.

Visa annan fil
Gå till Homepage (Hemsida) > vald ingångskälla
Anslut en enhet:
• USB-läsare
• Lokal lagring
• Mikro SD
Använd upp och ner </> för att välja önskad fil och tryck på OK-knappen
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För enstaka fil: Tryck på OK när du är klar.
För flera filer: Klicka på "Select (Välj)" och rutor kommer att visas framför varje fil, tryck
på OK och upp/ner för att välja flera filer. Välj sedan Kopiera/Klistra in/Klipp/Ta bort under
"Select (Välj)"-knappen. Gå till hemsidan och välj dina källor igen. Klistra in dina valda filer
på önskad plats.

- Photo (Foto): Bildspel stöds
- Video: Upprepa stöds
- Music (Musik): Upprepa/blanda stöds
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Tryck på OK på fjärrkontrollen eller Enter på knappsatsen för att visa kontrollfältet när du
spelar video/musik/foto.
Styr uppspelningen med hjälp av följande knappar.
Bild

Video
Baklänges

Baklänges

Spela

Snabbt baklänges

Nästa

Spela

Zooma in

Pausa

Zooma ut

Snabbt framåt

Rotera (vänster)

Nästa

Rotera (höger)

Volymkontroll

Annat (inklusive 3D-inställningar)

Annat (inklusive 3D-inställningar)

Office-format som stöds
Objekt
I.

II.

Dokumentvisningsfunktion

Stödjande
gränssnittspråk

Indikatorer

1

doc/docx

Kan öppna och läsa dokument i doc/docx

2

xls/xlsx

Kan öppna och läsa dokument i xls/xlsx

3

ppt/pptx

Kan öppna och läsa dokument i ppt/pptx

4

Pdf

Kan öppna och läsa dokument i pdf

1

Engelska, förenklad kinesiska, kinesiska (TW),
kinesiska (HK), spanska (LA), franska (EU), PT (EU),
PT (BR), tyska, ryska, italienska, svenska, spanska
(EU), koreanska, arabiska, persiska, serbiska,
Stödjande gränssnitt bosniska, makedonska, bulgariska, ukrainska,
44 språk
grekiska, norska, danska, tjeckiska, ungerska,
slovakiska, polska, rumänska, finska, estniska, lettiska,
litauiska, brittisk engelska, slovenska, kroatiska,
turkiska, indonesiska, holländska, malaysiska,
thailändska, hindi, hebreiska, burmesiska, katalanska.

Tips för att använda USB-läsaren:

- Vissa USB-lagringsenheter kanske inte fungerar eller kan fungera felaktigt.
- Om du använder en USB-förlängningskabel kanske USB-enheten inte känns igen eller kanske inte
fungerar korrekt.
- Använd endast USB-lagringsenheter som är formaterade med Windows FAT32- eller NTFSfilsystemet.
- Om filstorleken är för stor eller användarna flyttar för fort till nästa sida, tar det lite tid att ladda upp
filen.
- Data i USB-lagringsenheten kan skadas så var noga med att säkerhetskopiera viktiga filer.
Dataunderhåll är användarens ansvar och tillverkaren ansvarar inte för förlust av data.
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Multimediaformat som stöds
Utökad

Codec

.xvid

Video

Xvid, H.264

.avi

Ljud

MP3

.mp4

Video

H.264/MPEG 4

.mov

Ljud

AAC

.mkv

Video

H.264

.ts

Video

H.264, MPEG2

Ljud

MP3/AAC

Video

MPEG1, MPEG2

Ljud

DVD-LPCM

Video

MPEG1

.m4v

.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
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Använda 3D-funktionen
Den här bärbara biografen har en 3D-funktion som gör att du kan njuta av 3D-filmer, videor
och sportevenemang på ett mer realistiskt sätt genom att bilddjupet visas. Du måste ha på
dig 3D-glasögon för att se 3D-bilder.
Om 3D-signalen matas in från en HDMI 1.4a-kompatibel enhet, identifierar den bärbara
bioenheten signalen för 3D-synkroniseringsinformation och när de hittats projicerar den
automatiskt bilder i 3D-format.
För att aktivera 3D-funktioner:
1.

Tryck på OK, kontrollfältet för video visas när du spelar upp videor

2.

Välj ikonen 3D-inställningar och menyn 3D-inställningar visas i det nedre högra
hörnet.

3.

Markera 3D-självdetektering och byt till Auto.

När 3D Sync-funktionen är på:
• Ljusstyrkan för den projicerade bilden minskar.
• Färgläget kan inte ändras.
Om du upptäcker omvandlingen av 3D-bilddjupet, ställ in 3D Sync Invert-funktionen på PÅ
för att åtgärda problemet.
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Videokontrollmeny

3D OSD-meny
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OSD-menysystem
Menysystem
Observera att skärmmenyn (OSD) kan variera beroende på den typ av signal som väljs.
Menyalternativen är tillgängliga när projektorn upptäcker minst en giltig signal. Om
ingen utrustning är ansluten till projektorn eller ingen signal detekteras, är begränsade
menyalternativ tillgängliga.
Källa

Huvudmeny

HDMI

USB-C

Spela
USB-läsare

Välj

Spela
Lokal lagring

Välj

Undermeny

Alternativ

3D-självdetektering

Manuell/Auto

3D-konvertering

Ingen/Sida vid sida/Övre
och nedre/Rampackning/
Ramsekvens/Lijealternativ

Omvänd 3D-synkronisering

PÅ/AV

Nyans

Intervall: 0 ~ 100

Skärpa

Intervall: 0 ~ 100

Mättnad

Intervall: 0 ~ 100

3D-självdetektering

Manuell/Auto

3D-konvertering

Ingen/Sida vid sida/Övre
och nedre/Rampackning/
Ramsekvens/Lijealternativ

Omvänd 3D-synkronisering

PÅ/AV

Nyans

Intervall: 0 ~ 100

Skärpa

Intervall: 0 ~ 100

Mättnad

Intervall: 0 ~ 100

Videokontrollpanel
(visas med ikon)

Bakåt/framåt/snabbt bakåt/
snabbt framåt/spela/paus/volym/
inställningar

Kontrollpanel för foton
(visas med ikon)

Bakåt/spela/framåt/zooma in/
zooma ut/rotera/inställningar

Kontrollpanel för musik
(visas med ikon)

Bakåt/spela/framåt/upprepa/
blanda

Kopiera/klistra in/klippa/ta
bort
Videokontrollpanel
(visas med ikon)

Bakåt/framåt/snabbt bakåt/
snabbt framåt/spela/paus/volym/
inställningar

Kontrollpanel för foton
(visas med ikon)

Bakåt/spela/framåt/zooma in/
zooma ut/rotera/inställningar

Kontrollpanel för musik
(visas med ikon)

Bakåt/spela/framåt/upprepa/
blanda

Kopiera/klistra in/klippa/ta
bort
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Källa

Huvudmeny

Spela
Mikro SD

Välj

Bildinställningar

Inställningar

Undermeny
Videokontrollpanel
(visas med ikon)

Bakåt/framåt/snabbt bakåt/
snabbt framåt/spela/paus/volym/
inställningar

Kontrollpanel för foton
(visas med ikon)

Bakåt/spela/framåt/zooma in/
zooma ut/rotera/inställningar

Kontrollpanel för musik
(visas med ikon)

Bakåt/spela/framåt/upprepa/
blanda

Kopiera/klistra in/klippa/ta
bort
Bildförhållande

Auto / 4:3 / 16:9

Auto Keystone

PÅ/AV

V Keystone

V område:+40 ~ -40 (0)

Ljusstyrka

Intervall: 0 ~ 100

Kontrast

Intervall: -50 ~ 50

Visningsläge

Ljusast/Standard/Bio/Musik

Språk

Engelska / franska/ tyska/
italienska / spanska / ryska
/ 繁體中文/ 简体中文/ 日
本語/ 한국어/svenska /
holländska / turkiska /
tjeckiska / portugisiska /
thailändska / polska / finska /
arabiska / indonesiska / hindi
/ vietnamesiska

Harman Kardon

Ljudavstängning

PÅ/AV

Ljudvolym

Område :0 ~ 20 (10)

Ljudläge

Film/basökning/instrumental

Ljuskällaläge

Full/Eco/Utökad Eco/
Batterisparande

Återställ
inställningarna

Återställ alla

Ögonskydd

PÅ/AV

Bakgrund
Visningsläge
Ljuskällsläge
Information

Alternativ

Lokal
lagringskapacitet
Version av fast
programvara

33

Återställ/Avbryt

Specifikationsblad
Specifikation
Projektionssystem

DLPTM 0,2” WVGA

Inbyggd upplösning

854x480

Brightness (Ljusstyrka)

250lm

Kontrastförhållande

120000:1

Skärmfärg

1,07 miljarder färger

Ljuskälla

LED

Ljuskällans liv
(Nor/SuperEco)

30000 timmar

Lamp Watt

10W RGB LED

Lins

F=1,7, f=5,5mm

Projiceringsförskjutning

100%+/-5%

Avståndsförhållande

1,2

Bildstorlek

24"-100"

Avstånd

38”@1m

Keystone

+/- 40° (vertikal)

Optisk zoom

Fast

Hörbart buller (Eco)

25dB

Lokal lagring

Totalt 16 GB
(12 GB ledigt lagringsutrymme)

Stöd för upplösning

VGA(640 x 480) till FullHD(1920 x 1080)

HDTV-kompatibilitet

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Horisontell frekvens

15h~135kHz

Vertikal skanningsfrekvens

23~120Hz

Ingång
HDMI / HDCP

1 (HDMI 1.4 / HDCP 1.4)

SD-kort

Micro SD (Stöd upp till 32 GB, SDHC)

USB-C

1 (5V/ 2A)

Utgång
Ljudutgång (3,5 mm)

1

Högtalare

3W Cube x 2

USB typ A (ström)

1 (5V/ 1A)

Övrigt
Kraftkällespänning

19.V
3,42A
(Adapteringång 100-240V @ 50/60 Hz)

Energiförbrukning

45W@100VAC
Standby: <0,5W

Driftstemperatur

0~40°C

Kartong

Färg

Nettovikt

0,75kg
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Mått (WxDxH) w/
justeringsfot
Språk

146x126x40mm
Engelska, franska, spanska, thailändska, koreanska, tyska, italienska, ryska,
svenska, nederländska, polska, tjeckiska, traditionell kinesiska, förenklad
kinesiska, japanska, turkiska, portugisiska, finska, indonesiska, indiska,
arabiska, vietnamesiska

Standardtillbehör
Strömsladd

1

Fjärrkontroll

1

QSG

1

USB-C-kabel

1 (1m)

Extra tillbehör
Garantikort

Ja (ensast för vissa regioner)

Väska

1

Funktionskarta
SuperColor

●

3D Blu-ray

●

3D klar

●

SonicExpert

●

SonicMode

●

360° vinkelprojektion

●

Stående läge

●

Auto V Keystone

●

USB-läsare

●

Snabb påslagning

●

Snabb avstängning

●

Ögonskydd

●
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HDMI stödd videotiming
Timing

Upplösning

Horisontell
frekvens (KHz)

Vertikal frekvens
(Hz)

Klockfrekvens
(MHz)

480i

720(1440) x 480

15,73

59,94

27

480p

720 x 480

31,47

59,94

27

576i

720(1440) x 576

15,63

50

27

576p

720 x 576

31,25

50

27

720/50p

1280 x 720

37,5

50

74,25

720/60p

1280 x 720

45,00

60

74,25

1080/24P

1920 x 1080

27

24

74,25

1080/25P

1920 x 1080

28,13

25

74,25

1080/30P

1920 x 1080

33,75

30

74,25

1080/50i

1920 x 1080

28,13

50

74,25

1080/60i

1920 x 1080

33,75

60

74,25

1080/50P

1920 x 1080

56,25

50

148,5

1080/60P

1920 x 1080

67,5

60

148,5
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HDMI stödd datortiming
Läge

Uppdateringsfrekvens (Hz)

H-frekvens (kHz)

Klocka (MHz)

VGA_60

59,940

31,469

25,175

VGA_72

72,809

37,861

31,500

VGA_75

75,000

37,500

31,500

VGA_85

85,008

43,269

36,000

VGA_120

119,518

61,910

52,500

720x400_70

70,087

31,469

28,3221

SVGA_56

56,250

35,156

36,000

SVGA_60

60,317

37,879

40,000

SVGA_72

72,188

48,077

50,000

SVGA_75

75,000

46,875

49,500

SVGA_85

85,061

53,674

56,250

SVGA_120

119,854

77,425

83,000

XGA_60

60,004

65,000

65,000

XGA_70

70,069

75,000

75,000

XGA_75

75,029

78,750

78,750

XGA_85

84,997

94,500

94,500

XGA_120

119,804

137,750

137,750

1152 x 864_75

75,00

67,500

108,000

1280 x 768_60

60

47,396

68,25

1280 x 768_60

59,870

47,776

79,5

1280 x 768_75

74,893

60,289

102,25

1280 x 768_85

84,837

68,633

117,50

WXGA_60

59,810

49,702

83,500

WXGA_75

74,934

62,795

106,500

WXGA_85

84,880

71,554

122,500

SXGA_60

60,020

63,981

108,000

SXGA_75

75,025

79,976

135,000

SXGA_85

85,024

91,146

157,500

1280 x 960_60

60,000

60,000

108

1280 x 960_85

85,002

85,938

148,500

1360 x 768

1360 x 768_60

60,015

47,712

85,500

1366 x768

1366 x 768_60
WXGA+_60

60

55,469

88,75

WXGA+_60

59,887

55,935

106,500

WXGA+_75

74,984

70,635

136,75

WXGA+_85

84,842

80,430

157,000

1400X1050

SXGA+_60

59,978

65,317

121,750

1600x1200

UXGA

60,000

75,000

162,000

Upplösning

640 x 480

720 x 400

800 x 600

1024 x 768

1152 x 864

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1440 x 900
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Uppdateringsfrekvens (Hz)

H-frekvens (kHz)

Klocka (MHz)

59,883

64,674

119,000

59,954

65,290

146,250

1920x1200_60

59,950

74,038

154,000

640x480@67Hz

MAC13

66,667

35,000

30,240

832x624@75Hz

MAC16

74,546

49,722

57,280

1024x768@75Hz

MAC19

75,020

60,241

80,000

1152x870@75Hz

MAC21

75,06

68,68

100,00

Upplösning

Läge

1680 x 1050

1680x1050_60

1920 x 1200

3D stödd timing
HDMI/DP 3D (BlueRay3D med informationsram)
Signal

Upplösning (pixlar)

Bildförhållande

Uppdateringsfrekvens (Hz)

Stöd

Rampackning
1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

Ja

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Ja

50/59,94/60

Ja

Sida vid sida
1080i

1920 x 1080

16:9
Övre och nedre

1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

Ja

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Ja

3D (HDMI/USB C) manuell inställning
Signal

Upplösning (pixlar)

Bildförhållande

Uppdateringsfrekvens (Hz)

Stöd

SVGA

800 x 600

4:3

60* / 120**

Ja

XGA

1024 x 768

4:3

60* / 120**

Ja

HD

1280 x 720

16:9

60* / 120**

Ja

WXGA

1280 x 800

16:9

60* / 120**

Ja

HDTV (1080p)

1920 x 1080

16:9

60

Ja

60

Nej

för videosignal
SDTV (480i)***

720 x 480

4:3 / 16:9

Obs!
* 60Hz-signaler stöds för sida vid sida, topp och botten, ramföljd
** 120 Hz-signaler stöds endast för ramföljd
*** Videosignal (SDTV 480i) stöds endast för ramföljd

38

USB-C stödd timing
Timing

Upplösning

Horisontell
frekvens (KHz)

Vertikalfrekvens
(Hz)

Klockfrekvens
(MHz)

480i

720(1440) x 480

15,73

59,94

27

480p

720 x 480

31,47

59,94

27

576i

720 (1440) x 576

15,63

50

27

576p

720 x 576

31,25

50

27

720/50p

1280 x 720

37,5

50

74,25

720/60p

1280 x 720

45,00

60

74,25

1080/24P

1920 x 1080

27

24

74,25

1080/25P

1920 x 1080

28,13

25

74,25

1080/30P

1920 x 1080

33,75

30

74,25

1080/50i

1920 x 1080

28,13

50

74,25

1080/60i

1920 x 1080

33,75

60

74,25

1080/50P

1920 x 1080

56,25

50

148,5

1080/60P

1920 x 1080

67,5

60

148,5
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Kundtjänst
För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din
återförsäljare.
OBS! Du behöver produktens serienummer.
Land/Område

Webbsida

Telefon

E-post

Sverige

www.viewsoniceurope.com

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

service_se@
viewsoniceurope.com
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Begränsad Garanti
ViewSonic® Projektor

WGarantin omfattas av följande:
ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under
garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut
produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter.
Begränsad tre (3) års allmän garanti
Nord- och Sydamerika omfattas av den mer begränsade ettåriga (1) garantin som beskrivs
nedan: Tre (3) års garanti för alla delar exklusive lampan, tre (3) års garanti för utförandet,
och ett (1) års garanti för originallampan från inköpsdatumet då den första kunden köpte
enheten.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala ViewSonickontor
om garantiinformation.
Begränsad ettårig (1) garanti vid intensiv användning:
Vid intensiv användning, då projektorn i genomsnitt används mer än fjorton (14) timmar
dagligen, Nord- och Sydamerika: Ett (1) års garanti för alla delar exklusive lampan, ett (1)
års garanti för utförandet, och nittio (90) dagar för originallampan från inköpsdatumet då den
första kunden köpte enheten. Europa:. Ett (1) års garanti för alla delar exklusive lampan, ett
(1) års garanti för utförandet, och nittio (90) dagar för originallampan från inköpsdatumet då
den första kunden köpte enheten.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala
ViewSonickontor om garantiinformation.
Lampgaranti är föremål för villkor och avtal, kontroll och godkännande. Gäller endast tillverkarens installerade lampa. Alla tillbehörslampor som köps separat har garanti under 90
dagar.
Garantins skyddsomfång:
Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument.
Följande omfattas ej av garantin:
1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats.
2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av:
a.	Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller
annat laga hinder, ickeauktoriserad produktmodifikation, eller underlåtelse att följa
instruktioner som medföljer produkten.
b. Användning utanför produktspecifikationer.
c.	Användning av produkten för ej avsett ändamål eller under onormala förhållanden.
d.	Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av
ViewSonic.
e. Produktskada vid leverans.
f. Uttag eller installation av produkten.
g. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott.
h. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
i. Normalt slitage.
j. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.
3.	Servicekostnader avseende uttag, installation och färdigställande.
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För beställning av service:
1.	Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer.
2.	För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig
inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet
och (e) produktens serienummer.
3.	Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till
ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic.
4.	För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic.
Begränsning av underförstådda garantier:
Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt
ändamål.
Uteslutande av skadestånd:
Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av
produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för:
1.	Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror
på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust,
även om möjligheten till sådana skador har omtalats.
2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande.
3. Anspråk mot kunden från annan part.
Effekt av lokal lagstiftning:
Denna garanti tillerkänner dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter, som varierar från land till land. Vissa länder tillåter inte begränsningar av antydda
garantier och/eller tillåter inte exklusion av tillfälliga eller följaktiga skador, och därför gäller
ovanstående begränsningar och exklusioner eventuellt inte dig.
Försäljning utanför USA och Kanada:
För garantiinformation om och service av viewsonic-produkter som säljs utanför USA och
Kanada, ska kontakt tas med ViewSonic eller med lokal återförsäljare för ViewSonic.
Garantiperioden för den här produkten i huvudlandet Kina (ej medräknat Hong Kong, Macao
och Taiwan) är föremål för villkor och förhållanden för Underhållsgarantikortet.
För användare i Europa och Ryssland finns fullständiga garantivillkor på www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information (information om support/garanti).

Projector Warranty Term Template In UG
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