
Μονάδα Slot in PC
VPC25
VPC27
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αρ. μοντέλου VS18617
P/N: VPC25-W53-P1/VPC25-W53-P1-1T/VPC25-W33-P1

VPC25-W33-P1-1T/VPC25-W53-P2/VPC27-W55-P2
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Πληροφορίες συμμόρφωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενότητα καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις και δηλώσεις 
σχετικά με τους κανονισμούς. Οι επιβεβαιωμένες αντίστοιχες αιτήσεις πρέπει να 
αναφέρονται στις ετικέτες και στις σχετικές σημάνσεις της μονάδας.

Δήλωση συμμόρφωσης με την FCC
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της Επιτροπής 
FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί 
να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται 
οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να 
προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ο παρών εξοπλισμός ελέγχθηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια 
ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της 
Επιτροπής FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία 
από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός 
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν 
εγκαθίσταται ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι 
δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο 
παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική 
λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας 
τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τις 
παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
• Αυξήστε την απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Να συνδέσει τον εξοπλισμό στην έξοδο διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο 

οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων ή 

τηλεοράσεων για βοήθεια.
Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος 
που φέρει την ευθύνη της συμμόρφωσης, μπορεί να αναστείλουν την άδεια του 
χρήστη για να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Δήλωση Industry Canada
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Περιέχει  FCC ID: PD9AX200NG
 IC ID: 1000M-AX200NG
Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές χώρες

Η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία EMC 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία 
περί χαμηλής τάσης 2014/35/EΕ και την Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 
(RED) 2014/53/ΕΕ. 
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Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ:
Το σήμα στα δεξιά υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το σήμα υποδεικνύει την απαίτηση 
να ΜΗΝ απορρίπτεται ο εξοπλισμός ως αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή, 
αλλά να χρησιμοποιούνται τα συστήματα επιστροφής και συλλογής 
σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η λειτουργία στα 5150-5350MHz περιορίζεται 
αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να 
λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του 
σώματός σας.

Δήλωση συμμόρφωσης RoHS2
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (οδηγία RoHS2) και θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις μέγιστες 
τιμές συγκέντρωσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τεχνικής 
Προσαρμογής (TAC) όπως φαίνεται παρακάτω:

Ουσία Προτεινόμενη μέγιστη 
συγκέντρωση

Πραγματική 
συγκέντρωση

Μόλυβδος (Pb) 0,1% < 0,1%

Υδράργυρος (Hg) 0,1% < 0,1%

Κάδμιο (Cd) 0,01% < 0,01%

Εξασθενές χρώμιο (Cr6⁺) 0,1% < 0,1%

Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) 0,1% < 0,1%

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) 0,1% < 0,1%

Δις (2-αιθυλεξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP) 0,1% < 0,1%

Φθαλικός βενζυλεστέρας (ΒΒΡ) 0,1% < 0,1%

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) 0,1% < 0,1%

Φθαλικός διισοβουτυλεστέρας (DIBP) 0,1% < 0,1%

**Ορισμένα συστατικά των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω απαλλάσσονται 
σύμφωνα με το Παράρτημα III των οδηγιών RoHS2, όπως αναφέρεται παρακάτω: 
Παραδείγματα συστατικών που απαλλάσσονται είναι τα εξής:
1. Κράμα χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4% κατά βάρος
2. Μόλυβδος σε συγκολλητικά υψηλής θερμοκρασίας τήξης (δηλ. κράματα με βάση 

τον μόλυβδο που περιέχουν μόλυβδο 85% κατά βάρος ή περισσότερο)
3. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή 

κεραμικό, εκτός από διηλεκτρικό κεραμικό σε πυκνωτές, π.χ. πιεζοηλεκτρονικών 
συσκευών ή σε μια ένωση από γυαλί ή κεραμικό πλέγμα.

4. Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό σε πυκνωτές για ονομαστική τάση 125V AC ή 
250V DC ή υψηλότερη.
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Περιορισμοί επικίνδυνων ουσιών για την Ινδία
Δήλωση περιορισμού επικίνδυνων ουσιών (Ινδία). Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται 
με τον "Κανόνα της Ινδίας περί Η-αποβλήτων 2011" και απαγορεύει τη χρήση 
μολύβδου, υδραργύρου, ασθενούς χρωμίου, πολυβρωμοδιφαινυλίων ή 
πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,1% κατά 
βάρος και 0,01% κατά βάρος για το κάδμιο, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται στο 
Πρόγραμμα 2 του Κανόνα.

Απόρριψη προϊόντος στο τέλος της διάρκειας ζωής 
του προϊόντος
Το ViewSonic® σέβεται το περιβάλλον και δεσμεύεται στην προστασία του. Σας 
ευχαριστώ που συμμετέχετε στην πιο έξυπνη, πιο πράσινη διαχείριση. Επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο της ViewSonic® για να μάθετε περισσότερα.

ΗΠΑ & Καναδάς:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-
program

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

Ταϊβάν: 
https://recycle.epa.gov.tw/



1

1. Διεπαφή
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108

64

13127

1 12

9

53

11

RESET

VPC-P2

108

64

13127

1 12

9

53

11

Στοιχείο Περιγραφή
Διεπαφή κεραίας WIFI

Αντικλεπτική κλειδαριά

Συνδέστε την οθόνη σε μια υποδοχή DisplayPort

Διεπαφή USB 2.0
Τυπική διεπαφή σύνδεσης στο Διαδίκτυο RJ45 (10M/100M/1G)  
(Αυτή η θύρα δικτύου χρησιμοποιείται μόνο για υπολογιστή)
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Επαναφορά

Τροφοδοσία
9 Σύνδεση σε συσκευή με λειτουργία εισόδου HDMI

10 Διεπαφή USB 3.0 
11 Διεπαφή USB type C
12 Σύνδεση της συσκευής με ακουστικά ή ηχεία
13 Σύνδεση με μικρόφωνο
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2. Εγκατάσταση
2-1

2-2



3

2-3

3. Σύνδεση στο Internet

RESET
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4. Επιλογή εισόδου

1.  Πατήστε το κουμπί INPUT στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού 
ρύθμισης εισόδου και, στη συνέχεια, πατήστε το ΚΑΤΩ βέλος για είσοδο στο 
μενού πηγής εισόδου.

2.  Πατήστε ΚΑΤΩ / ΕΠΑΝΩ / ΑΡΙΣΤΕΡΟ / ΔΕΞΙ βέλος για να επιλέξετε PC.
3.  Πατήστε το κουμπί Enter στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ με την πένα αφής για 

να επιλέξετε την πηγή εισόδου.
4.  Πατήστε το κουμπί EXIT στο τηλεχειριστήριο ή κάντε κλικ στην κενή περιοχή έξω 

από το μενού με την πένα αφής για έξοδο από το μενού στην οθόνη.
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5. Σύνδεση USB

RESET
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6. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Θύρες IO 1 x Display Port

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 Ακουστικά
1 x Μικρόφωνο

Τροφοδοσία 100V-240V AC 50/60HZ
Συνθήκες 
λειτουργίας

Θερμοκρασία
Υγρασία
Υψόμετρο

32°F έως 113°F (0°C έως 45°C)
10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
0 έως +5000 μέτρα πάνω από το επίπεδο 
της θάλασσας

Συνθήκες 
αποθήκευσης

Θερμοκρασία
Υγρασία
Υψόμετρο

-4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C).
10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
0 έως +5000 μέτρα πάνω από το επίπεδο 
της θάλασσας

Διαστάσεις Φυσικά στοιχεία 
(mm)

246,1 x 263,4 x 32,2

Βάρος Φυσικά στοιχεία 
(kg)

1,95

Κατανάλωση ενέργειας 95W
Εύρος συχνοτήτων και Ισχύς εξόδου 
(Μέγ.)

2402 έως 2480 MHz(BT) 2,0 dBm
2402 έως 2480 MHz(LE) 3,73 dBm
2412 έως 2472 MHz 17,41 dBm
5150 έως 5250 MHz 18,94 dBm
5250 έως 5350 MHz 18,94 dBm
5470 έως 5725 MHz 18,94 dBm
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7. Υποστήριξη πελατών
Για τεχνική υποστήριξη ή σέρβις, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ή επικοινωνήστε 
με τον μεταπωλητή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.

Χώρα/Περιοχή Ιστότοπος Χώρα/Περιοχή Ιστότοπος

Ασία, Ειρηνικός & Αφρική 

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/ 

Αμερική

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

Latin America www.viewsonic.com/la

Ευρώπη 

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/




