
VPC2-O-1B Series
Plats i PC-modul
Snabbstartsguide

Modellnr P/N Modellnr 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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Tack för att du väljer ViewSonic®
ViewSonic® är en världsledande leverantör av visuella lösningar som strävar efter att 
överträffa världens förväntningar på teknisk utveckling, innovation och enkelhet. På 
ViewSonic® tror vi att våra produkter har potential att få en positiv inverkan i världen, 
och vi är övertygade om att ViewSonic®-produkten du har valt kommer att tjäna dig 
väl. 

Återigen, tack för att du väljer ViewSonic®!
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1.	 Gränssnitt
1110 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Objekt Beskrivning
1 STRÖMKNAPP
2 MIC-IN
3 LINE-OUT
4 HDMI
5 TYPE-C
6 USB 2.0 
7 LAN
8 USB 3.2
9 ÅTERSTÄLLA

10 HDD/STRÖM_LED
11 DP
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2.	 Installation
2-1

2-2
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2-3

*Antennas must be installed
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3.	 Internetuppkoppling
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4. Input select (Val av ingång)

4242

Så här väljer du en inmatningskälla:
1. Tryck på INPUT på fjärrkontrollen, tryck på inställningsknappen 

4242

 på främre 
panelen eller tryck på 

4242

 inställningsikonen i verktygsfältet för att visa menyn 
Input Settings (Inställningar för inmatning).

2. Tryck på 

4242

 / 

4242

 / 

4242

 / 

4242

 för att välja dator:

3. Tryck på 

4242

 på fjärrkontrollen eller tryck på inmatningskällan.

4. Tryck på 

4242

 på fjärrkontrollen, eller tryck på ett tomt område utanför menyn för 
att avsluta.
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5. USB-anslutning
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6.	 Specifikationer
Processor Intel® Comet Lake-S

PCH H510 Q570

Grafik Integrerad Intel® UHD-grafik

RAM 2 x DDR4 SO-DIMM, 32GB (max)

Förvaring 1 x NVMe M.2 2280 PCIe SSD

IO-portar	 1 x USB Type-C 
      (USB 3.2 Gen1, endast data)
3 x USB 2.0,
1 x USB 3.2 Gen1

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

1 x DP 1.2 ut
1 x HDMI 1.4 ut
1 x RJ45 Ethernet (med Realtek RTL8111H)
1 x Mikrofon/linjeutgång
2 x hål extern antenn
1 x Ström på/av-knapp
1 x Återställningsknapp
1 x Ström LED
1 x HDD LED
1 x 80 pin JAE OPS kontakt

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

Watchdog Stöd

vPro/AMT Nej Ja

BIOS AMI UEFI BIOS

Ström DC in +19V @ 3,42A
65 W (vanlig)

Driftsförhållanden -5 °C till +45 °C
20 % RH ~ 80 % RH icke-kondenserande

Förvarings-
förhållanden

-20 °C till +70 °C
10% ~ 80% R.H. icke-kondenserande
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Information om regler och service
Information om överensstämmelse
Detta avsnitt behandlar alla gällande krav och uttalanden om regler. Bekräftade 
motsvarande ansökningar ska hänvisa till märkskyltar och relevanta märkningar på 
enheten.

Uttalande gällande FCC-efterlevnad
Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användningen är 
underställd följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och 
(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som 
kan orsaka oönskad funktion.
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B 
digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade 
för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna 
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om 
inte installerad och använd enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på 
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar 
i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- 
eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och på, 
uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av 
följande åtgärder: 
• Vrid eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren 

är ansluten till.
• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Varning! Du varnas om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen 
godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara din 
behörighet att använda utrustningen.
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ISED-efterlevnad
Enheten innehåller licensbefriade sändare/mottagare som uppfyller kanadensiska 
ISED:s (Innovation, Science and Economic Development) licensfria RSS (er). 
Användningen är underställd följande två villkor: 
(1) Denna enhet får inte orsaka störningar. 
(2) Denna enhet måste ta emot störningar, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad drift av enheten. 

Varning för LE-LAN-enheter:
(1) enheten för drift på bandet 5150-5250 MHz är endast avsedd för användning 
inomhus för att minska potentialen för skadlig störning på mobilsatellitsystem med 
samma kanal. 
(2) där så är tillämpligt, antenntyp/antenntyper, antennmodeller och värsta fall 
lutningsvinkel/lutningsvinklar som är nödvändiga för att vara förenliga med e.i.r.p. 
kravet på höjdmask enligt avsnitt 6.2.2.3 ska tydligt anges. 

Meddelande från ISED om strålningsexponering 
Denna utrustning uppfyller kraven enligt IC RSS-102 gränsvärden för strålning i 
en okontrollerad miljö. Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta 
avstånd av 20 centimeter mellan strålaren och kroppen.

Uttalande från Industry Canada
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Innehåller  FCC-ID: GSS-VS18766
 IC-ID: 4280A-VS18766
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CE-överensstämmelse för europeiska länder
Enheten överensstämmer med EMC-direktivet 2014/30/EU, 
lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och direktivet om radioutrustning 
(RED) 2014/53/EU. 

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

Följande information gäller endast för EU-medlemsstater:
Märket som visas till höger anger efterlevnad med EU-direktivet för 
hantering av elektriskt och elektroniskt avfall 2012/19/EU (WEEE). Märket 
innebär att man INTE ska kasta utrustningen som osorterat kommunalt 
avfall utan använda retur- och uppsamlingssystem enligt lokala 
bestämmelser. I alla EU-länder är driften av 5150-5350 MHz begränsad 
till inomhusbruk. Enheten bör installeras och användas med ett minsta 
avstånd av 20 centimeter mellan strålaren och kroppen.
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Uttalande om överensstämmelse med RoHS2
Denna produkt har konstruerats och tillverkats i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga 
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2-direktivet) och anses vara 
förenligt med den maximala koncentrationen av värden som utfärdats av European 
Technical Adaptation Committee (TAC) enligt nedan:

Ämne Föreslagen maximal koncentration Faktisk 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%
Bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP) 0,1% < 0,1%
Butylbensylftalat (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutylftalat (DBP) 0,1% < 0,1%
Disobutylftalat (DIBP) 0,1% < 0,1%

Vissa komponenter av produkter som angivits ovan är undantagna enligt bilaga III 
i RoHS2-direktiven enligt nedan:
• Kopparlegering innehållande upp till 4 viktprocent bly.
• Bly i lödmetaller med hög smälttemperatur (dvs blybaserade legeringar 

innehållande 85 viktprocent eller mer bly).
• Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i ett glas eller 

keramik annat än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska 
anordningar, eller i en glas- eller keramisk matrisförening. 

• Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer för en märkspänning på 125V AC eller 
250V DC eller högre.
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Indisk begränsning av farliga ämnen
Begränsning av farliga ämnen (Indien). Denna produkt överensstämmer med 
"Indiska regler 2011 för e-avfall" och förbjuder användning av bly, kvicksilver, 
hexavalent krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar i 
koncentrationer över 0,1 viktprocent och 0,01 viktprocent för kadmium, med 
undantag för undantagen i schema 2 i regeln.

Avfallshantering vid slutet av produkens livscykel
ViewSonic® respekterar miljön och är engagerad i att arbeta och leva grönt. Tack 
för att du medverkar i en smartare, grönare datoranvändning. Besök ViewSonic® 
webbplats för att läsa mer.

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

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

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

Kundservice

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