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Yhteensopivuustiedot
HUOMAUTUS: Tässä osassa käsitellään kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia 
ja säädöksiin liittyviä lausuntoja. Vahvistettuihin vastaaviin sovelluksin viitataan 
nimikilpitarroilla ja yksikön 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.

Industry Canada -ilmoitus
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Sisältö  FCC-tunnus: PD9AX200NG
 IC-tunnus: 1000M-AX200NG
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.



ii

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 (WEEE). 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.

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: 
Esimerkkejä vapautetuista osista ovat:
1. Kupariseos, joka sisältää enintään 4 % lyijyä painossa mitattuna
2. Lyijy korkean sulamislämpötilatyypin juotteissa (eli lyijypohjaiset seokset, jotka 

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

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

4. 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/
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Nimike Kuvaus
Wi-Fi-antennin liittymä

Varkaudenestolukko

Liitä näyttö DisplayPort-liitäntään

USB 2.0 -liittymä
Vakio RJ45 (10 M / 100 M /1 G) -internet-yhteysliittymä  
(Tätä verkkoporttia käytetään vain PC:ssä)
Toiminnan merkkivalo

Reset

Virta
9 Liitetty laitteeseen HDMI-tulotoiminnolla.

10 USB 3.0 -liittymä 
11 USB type C -liittymä
12 Liittää laitteen kuulokkeisiin tai kaiuttimiin
13 Liittää mikrofoniin
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2. Asennus
2-1

2-2
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2-3

3. Internet-yhteys

RESET
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4. Tulosignaalin valinta

1.  Paina kaukosäätimen INPUT (Tulo) -painiketta näyttääksesi tuloasetusvalikon, 
paina sitten Alas siirtyäksesi tulolähdevalikkoon.

2.  Paina Alas / Ylös / Vasen / Oikea to valitaksesi PC:n.
3.  Paina kaukosäätimen Enter-painiketta tai napsauta kosketuskynällä valitaksesi 

tulolähteen.
4.  Paina kaukosäätimen EXIT (Lopeta) -näppäintä tai napsauta kosketuskynällä 

tyhjää aluetta valikon ulkopuolella poistuaksesi näyttövalikosta.
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5. USB-liitäntä

RESET
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6. Tekniset tiedot
IO-portit 1 x Display Port

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

Virta 100–240 V AC 50/60 Hz
Käyttöolosuhteet Lämpötila

Kosteus
Korkeus

0–45 °C
10–90 % kondensoitumaton
0–5 000 metriä merenpinnan yläpuolella

Säilytysolosuhteet Lämpötila
Kosteus
Korkeus

-20–60 °C
10–90 % kondensoitumaton
0–5 000 metriä merenpinnan yläpuolella

Mitat Fyysinen (mm) 246,1 x 263,4 x 32,2
Paino Fyysinen (kg) 1,95
Virrankulutus 95 W
Taajuusalue ja antoteho (Maks.) 2 402 - 2 480 MHz (BT) 2,0 dBm

2 402 - 2 480 MHz (LE) 3,73 dBm
2 412 - 2 472 MHz 17,41 dBm
5 150 - 5 250 MHz 18,94 dBm
5 250 - 5 350 MHz 18,94 dBm
5 470 - 5 725 MHz 18,94 dBm
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7. Asiakastuki
Saadaksesi teknistä tukea tai tuotepalvelua, katso tiedot alla olevasta taulukosta tai 
ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.

Maa/Alue Web-sivusto Maa/Alue Web-sivusto

Aasian ja Tyynenmeren alue ja Afrikka 

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/ 

Amerikat

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us 

Latin America www.viewsonic.com/la

Eurooppa 

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/




