
VPC2-O-1B Series
Paikka PC-moduulissa
Pikaopas

Mallinro P/N Mallinro P/N
VS18766 VPC2C-W33-O1-1B VS18766 VPC27-W53-O1-1B
VS18766 VPC25-W33-O1-1B VS18766 VPC27-W55-O2-1B
VS18766 VPC25-W53-O1-1B VS18766 VPC25-S33-O1-1B
VS18766 VPC25-W53-O2-1B
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Kiitos, kun valitsit ViewSonic®-näytön
Maailman johtavana visuaalisten ratkaisujen toimittajana ViewSonic® on 
omistautunut ylittämään maailman odotukset teknisestä evoluutiosta, innovaatiosta 
ja yksinkertaisuudesta. Me ViewSonic®issa uskomme, että tuotteillamme on 
potentiaalia tehdä positiivinen vaikutus maailmaan ja luotamme siihen, että 
valitsemasi tuote soveltuu käyttötarkoitukseesi hyvin. 

Vielä kerran, kiitos, kun valitsit ViewSonic®in!
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1.	 Liittymä
1110 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ni-
mike

Kuvaus

1 VIRTAPAINIKE
2 MIC-IN
3 LINE-OUT
4 HDMI
5 TYPE-C
6 USB 2.0 
7 LAN
8 USB 3.2
9 NOLLAUS

10 HDD/POWER_LED
11 DP
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2.	 Asennus
2-1

2-2
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2-3

*Antennas must be installed
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3.	 Internet-yhteys
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4.	 Tulosignaalin	valinta

4242

Tulolähteen	valitsemiseksi:
1. Paina kaukosäätimen INPUT (Tulo) -näppäintä, paina etupaneelin asetukset-

painiketta 

4242

 tai paina työkalurivin 

4242

-asetuspainiketta näyttääksesi Input 
Settings (Tuloasetukset) -valikon.

2. Paina 

4242

 / 

4242

 / 

4242

 / 

4242

 valitaksesi PC:n.

3. Paina kaukosäätimen 

4242

-näppäintä tai kosketa tulolähdettä.

4. Paina kaukosäätimen 

4242

-näppäintä tai kosketa tyhjää aluetta valikon 
ulkopuolella poistuaksesi.
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5.	 USB-liitäntä
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6.	 Tekniset	tiedot
Suoritin Intel® Comet Lake-S

PCH H510 Q570

Grafiikka Integroitu Intel® UHD -grafiikka

RAM 2 x DDR4 SO-DIMM, 32 Gt (Maks.)

Tallennustila 1 x NVMe M.2 2280 PCIe SSD

IO-portit	 1 x USB Type-C 
      (USB 3.2 Gen1, vain data)
3 x USB 2.0,
1 x USB 3.2 Gen1

1 x USB Type-C 
      (USB 3.2 Gen2x2, vain data)
4 x USB 3.2 Gen2

1 x DP 1.2 -lähtö
1 x HDMI 1.4 -lähtö
1 x RJ45 Ethernet (ja Realtek RTL8111H)
1 x Mikrofoni / Line out
2 x Ulkoisen antennin reiät
1 x Virta Päälle/Pois -painike
1 x Nollauspainike
1 x Virran LED
1 x HDD LED
1 x 80-nastainen JAE OPS -liitin

WIFI/BT 1 x M.2 2230 (ja Intel® AX200 WiFi 6 + BT 5.2 -moduuli)

Watchdog Tuki

vPro/AMT Nro Yes (Kyllä)

BIOS AMI UEFI BIOS

Virta DC in +19 V @ 3,42 A
65 W (Tyypillinen)

Käyttö
olosuhteet

-5 – +45 °C
20 – 80% RH kondensoitumaton

Säilytysolosuhteet -20 – +70 °C 
10 – 80 % RH (kondensoitumaton)
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Säädös- ja palvelutiedot
Yhteensopivuustiedot
Tässä osassa käsitellään kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja säädöksiin liittyviä 
lausuntoja. Vahvistettuihin vastaaviin sovelluksin viitataan nimikilpitarroilla ja 
laitteen asiaankuuluvilla merkinnöillä.

FCC-yhdenmukaisuusilmoitus
Laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi 
ehtoa: (1) tämä laite saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee 
vastaanottaa siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriöt, joka voivat aiheuttaa ei-
toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B 
rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen osassa 15. Näiden rajoitusten tarkoitus 
on tarjota kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan, kun laitetta käytetään 
asuintiloissa. Tämä laitteisto synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, 
ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä 
radiotietoliikenteeseen. Laitteen häiriötöntä käyttöä ei voida kuitenkaan taata. Jos 
tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottimissa, jonka voi 
päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata 
häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista: 
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
• Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
• Liitä laite toiseen pistorasiaan niin, etteivät laite ja vastaanotin ole samassa 

virtapiirissä.
• Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita 
yhdenmukaisuudesta vastuullinen osapuoli ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi 
mitätöidä valtuutesi käyttää tätä laitetta.
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ISED-vaatimustenmukaisuusvaatimus
Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat Innovation, 
Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s) -vaatimusten 
mukaisia. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: 
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä. 
(2) Tämän laitteen tulee vastaanottaa siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriöt, 
jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja. 

LE-LAN-laitteita koskeva varoitus:
(1) laite, joka toimii kaistanleveydellä 5150-5250 MHz, on tarkoitettu vain 
sisäkäyttöön potentiaalisen haitallisen häiriön vähentämiseksi samoja kanavia 
käyttäville mobiilisatelliittijärjestelmille; 
(2) missä sovellettavissa, antennityyppien, antennimallien ja pahimmassa 
tapauksessa kallistuskulmien on pystyttävä kohdassa 6.2.2.3 esitettyjen e.i.r.p. 
elevation mask -vaatimusten mukaisina ja se tulee ilmaista selvästi. 

ISED-säteilyaltistumislausunto
Tämä laite täyttää IC RSS-102 -säteilyaltistumisrajoitukset, jotka on asetettu 
hallitsemattomalle ympäristölle. Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, 
että säteilijän ja vartalosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Industry Canada -ilmoitus
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Sisältö  FCC-tunnus: GSS-VS18766 

 IC-tunnus: 4280A-VS18766
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CE-yhdenmukaisuus Euroopan maissa
Tämä laite on EMC-direktiivin 2014/30/EU ja matalajännitedirektiivin 
2014/35/EU ja radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU vaatimusten 
mukainen. 

https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/safety_compliance/acc/VS18766_CE_DOC.pdf

Seuraavat tiedot ovat vain EU:n jäsenvaltioita varten:
Oikealla näkyvä merkki tarkoittaa, että laite on sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) 
mukainen. Merkki ilmaisee vaatimuksen, että laitetta EI saa hävittää 
lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava 
erityiseen keräyspisteeseen paikallisen lain mukaisesti. 5 150 - 5 350 
MHz:n käyttö on rajoitettu kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vain sisäkäyttöön. 
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja 
käyttäjän vartalon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.



13

Vakuutus RoHS2-yhteensopivuudesta
Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
annetun direktiivindirektiivin 2011/65/EU mukaisesti (RoHS2-direktiivi) ja 
sen tunnustetaan olevan  Euroopan teknisen mukautuksen komitean (TAC) 
julkaisemien enimmäispitoisuuksien mukainen, kuten alla on näytetty:

Aine Ehdotettu enimmäispitoisuus Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb) 0,1% < 0,1%

Elohopea (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01%
Kuudenarvoinen kromi (Cr6⁺) 0,1% < 0,1%
Polybromatut bifenyylit (PBB) 0,1% < 0,1%

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) 0,1% < 0,1%
Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0,1% < 0,1%
Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutyyliftalaatti (DBP) 0,1% < 0,1%
Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) 0,1% < 0,1%

Tietyt tuotteiden komponentit, kuten yllä on mainittu, on vapautettu RoHS2-
direktiivien lisäyksessä III, kuten alla on ilmoitettu:
• Kupariseos, joka sisältää enintään 4 % lyijyä painossa mitattuna.
• Lyijy korkean sulamislämpötilatyypin juotteissa (eli lyijypohjaiset seokset, jotka 

sisältävät lyijyä 85 % tai enemmän painon mukaan mitattuna).
• Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, 

muussa kuin keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, esim. 
pietsosähköisissä laitteissa tai lasi- tai keraamisessa matriisiyhdisteessä. 

• Kondensaattorin keramiikassa olevan johtimen nimellisjännite on 125 V AC tai 
250 V DC 
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Intian vaarallisten aineiden rajoitus
Vaarallisten aineiden rajoitusilmoitus (Intia) Tämä tuote noudattaa "India E-waste 
Rule 2011"-sääntöä, joka kieltää lyijyn, elohopean, heksavalentin kromin, 
polybrominoitujen bifenyylien tai polybrominoitujen difenyylieetterien käytön 
pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,1 paino-%:ia ja 0,01 paino-%:ia kadmiumia, paitsi 
poikkeuksia, jotka on asetettu säännön aikataulussa 2.

Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa
ViewSonic® kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään 
vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. 
Aiirry ViewSonic®-web-sivustolle saadaksesi lisätietoja.

Yhdysvallat ja Kanada:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Eurooppa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan: 
https://recycle.epa.gov.tw/

Asiakaspalvelu

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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