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Overholdelsesoplysninger
BEMÆRK: Dette afsnit omhandler alle relevante lovkrav og erklæringer. Ved 
tilsvarende brug, bedes brugeren se mærkepladerne og de relevante mærker på 
enheden.

Overensstemmelseserklæring fra FCC
Denne enhed overholder stk. 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to 
betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne 
enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan 
forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B 
digital enhed, i henhold til stk. 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at 
give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en bolig. Udstyret genererer, 
bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges 
i overensstemmelse med vejledningerne, kan det forårsage skadelig interferens 
for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke opstår i en 
bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på en radio- 
eller tv-modtagelse - hvilket kan bestemmes ved, at slukke og slukke for udstyret - 
opfordres brugeren til at fjerne denne interferens på en eller flere af følgende måder:
• Omdirigér eller flyt modtagerantenne.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er 

sluttet til.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Advarsel: Det advares at eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke er 
udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige for overholdelse af reglerne, kan medføre, at 
brugeren mister sin ret til at betjene dette udstyr.

Erklæring fra Industry Canada
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
Indeholder  FCC ID: PD9AX200NG
  IC ID: 1000M-AX200NG
CE-overensstemmelse for europæiske lande

Enheden er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU og 
lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og direktivet om radioudstyret (RED) 
2014/35/EU. 
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Følgende oplysninger er kun for EU-medlemsstater:
Mærket til højre er i overensstemmelse med affaldsdirektivet om elektrisk 
og elektronisk udstyr 2012/19/EU (WEEE). Mærket angiver kravet om 
IKKE at bortskaffe udstyret som usorteret kommunalt affald, men bruge 
retur- og opsamlingssystemerne i henhold til lokal lovgivning.
I alle EU-lande må båndet 5150-5350 MHz kun bruges indendørs. Dette 
apparat skal installeres og drives med minimum 20 cm afstand mellem udstråleren 
og din krop.

RoHS2-overensstemmelseserklæring
Dette produkt er designet og fremstillet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af 
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS2-direktivet) og anses for 
at overholde de maksimale koncentrationsværdier, der er udstedt af den europæiske 
tekniske tilpasningskomité (TAC), som vist nedenfor:

Stof Foreslået maksimal 
koncentration Faktisk koncentration

Bly (Pb) 0,1% < 0,1%

Kviksølv (Hg) 0,1% < 0,1%

Cadmium (Cd) 0,01% < 0,01%

Hexavalent krom (Cr6⁺) 0,1% < 0,1%

Polybromerede biphenyler (PBB) 0,1% < 0,1%

Polybromerede diphenylethere (PBDE) 0,1% < 0,1%

Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) 0,1% < 0,1%

Butylbenzylphthalat (BBP) 0,1% < 0,1%

Dibutylphthalat (DBP) 0,1% < 0,1%

Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1% < 0,1%

**Nogle af produktkomponenterne, der er angivet ovenfor, er undtaget i bilag III i 
RoHS2-direktiverne som angivet nedenfor: 
Eksempler på undtagne komponenter er:
1. Kobberlegering indeholdende en vægtprocent af bly på op til 4 %.
2. Bly i højtemperaturslodninger (dvs. blybaserede legeringer indeholdende en 

vægtprocent af bly på 85 % eller derover).
3. Elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i en glas- eller 

keramik-kondensator, udover dielektriske keramik-kondensatorer, som fx 
piezoelektroniske apparater eller i en glas- eller keramisk matrix-blanding.

4. Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer til en nominel spænding på 125 V 
vekselstrøm (AC) eller 250 V jænvstrøm (DC) eller højere.
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Begrænsning af farlige stoffer i Indien
Begrænsning af farlige stoffer (Indien). Dette produkt overholder "Reglerne for 
E-affald i Indien 2011" og forbyder anvendelse af bly, kviksølv, hexavalent chrom, 
polybromerede biphenyler eller polybromerede diphenylethere i mængder over en 
vægtprocent på 0,1 % og af cadmium i en vægtprocent på over 0,01 %, bortset fra 
undtagelserne i skemaet 2 i reglen.

Bortskaffelse af produktet, når det er brugt op
ViewSonic® respekterer miljøet og er forpligtet til at arbejde og leve grønt. Tak for 
din deltagelse i Smarter, Greener Computing. Besøg ViewSonic®-websiden for, at 
lære mere.

USA og Canada:
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/
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Punkt Beskrivelse
Wi-Fi-antennegrænseflade

Tyverisikring

Tilslut skærmen til et DisplayPort-stik

USB 2.0-grænseflade
Standard RJ45-grænseflade (10 M/100 M/1 G) til internetforbindelse 
(denne netværksport bruges til kun til en pc)
Driftsindikator

Nulstil

Tænd/sluk
9 Sluttes til enheder med HDMI-indgang

10 USB 3.0-grænseflade 
11 USB type C-grænseflade
12 Sluttes til hovedtelefoner og højttaler
13 Sluttes til en mikrofon
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2. Installation
2-1

2-2
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2-3

3. Internetforbindelse

RESET
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4. Valg af indgang

1.  Tryk på INPUT-knappen på fjernbetjeningen for, at åbne indstillingsmenuen til 
indgange, og tryk derefter på NED for at åbne menuen til indgangskilden.

2.  Tryk på NED/OP/VENSTRE/HØJRE for, at vælge PC.
3.  Tryk på Enter-knappen på fjernbetjeningen, eller klik med berøringspennen for, at 

vælge indgangskilden.
4.  Tryk på EXIT-tasten på fjernbetjeningen, eller klik på det blanke område uden for 

menuen med berøringspennen for, at lukke skærmmenuen.
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5. USB-tilslutning

RESET
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6. Specifikationer
IO-porte 1 x DisplayPort

1 x HDMI
1 x LAN
2 x USB 2.0 (5V/0,5A)
4 x USB 3.0 (5V/0,9A)
1 x USB type C
1 x Hovedtelefonstik
1 x Mikrofon

Tænd/sluk 100-240 V AC 50/60 HZ
Driftsbetingelser Temperatur

Fugtighed
Højde

32°F til 113°F (0°C til 45°C)
10-90 %, ikke-kondenserende
0 meter til +5000 meter over havets 
overflade

Opbevaringsforhold Temperatur
Fugtighed
Højde

-4°F til 140°F (-20°C til 60°C)
10-90 %, ikke-kondenserende
0 meter til +5000 meter over havets 
overflade

Mål Fysisk (mm) 246,1 x 263,4 x 32,2
Vægt Fysisk (kg) 1,95
Strømforbrug 95 W
Frekvensområde og udgangseffekt 
(maks.)

2402 til 2480 MHz(BT) 2,0 dBm
2402 til 2480 MHz(LE) 3,73 dBm
2412 til 2472 MHz 17,41 dBm
5150 til 5250 MHz 18,94 dBm
5250 til 5350 MHz 18,94 dBm
5470 til 5725 MHz 18,94 dBm
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7. Kundesupport
For teknisk support eller produktservice, bedes du se nedenstående tabel eller 
kontakt din forhandler.
BEMÆRK: Du skal bruge produktets serienummer.

Land / Region Webside Land / Region Webside

Asien og Stillehavsområdet og 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/




