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OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
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INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (WAARONDER SCHADE DOOR VERLIES 
VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING EN 
DERGELIJKE) ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN 
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SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN VOOR INFORMATIE 
GEGEVEN EN KUNNEN WORDEN VERANDERD OP ELK MOMENT ZONDER KENNISGEVING. ZE 
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Product- en bedrijfsnamen in deze handleiding kunnen geregistreerde handelsmerken of auteursrechten 
zijn van de respectievelijke bedrijven en worden alleen gebruikt ter identificatie of uitleg ten gunste van de 
gebruiker, zonder de bedoeling inbreuk te plegen.
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Mededelingen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.Het gebruik is onderhevig 
aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en•	
Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van •	
storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat 
van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften.Deze 
beperkingen zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke 
storingen in een installatie in een woning.Deze apparatuur genereert en gebruikt 
radiofrequente energie en kan die energie uitstralen. Wordt hij niet geïnstalleerd 
en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, dan kan dat schadelijke storing 
veroorzaken in radio communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing 
zal optreden in een particuliere installatie.Als dit apparaat toch schadelijke storingen 
veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door 
het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te 
corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.•	
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan die waar •	
de ontvanger op is aangesloten.

Het gebruik van afgeschermde kabels voor het aansluiten van de monitor op de 
grafische	kaart	is	verplicht	om	te	voldoen	aan	de	FCC-regels.	Veranderingen	
en wijzigingen in dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de partij 
die verantwoordelijk is voor de compliantie, kunnen tot gevolg hebben dat de 
gebruiker niet meer bevoegd is de apparatuur te bedienen.

Als partner van Energy Star®  heeft ons bedrijf vastgesteld dat dit 
product voldoet aan de richtlijnen van Energy Star®  betrekking tot 
efficiënt	energiebeheer.

Verklaring van Canadees Ministerie voor Communicatie

Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor 
zendruisemissies van digitale apparaten , zoals vastgesteld in de voorschriften met 
betrekking tot radiostoring van het Canadese ministerie voor Communicatie.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Réglement sur le matériel brouiller du Canada.
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Veiligheidsinformatie
Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door •	
voordat u de monitor installeert.
Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor nooit •	
blootstellen aan regen of vocht.
Probeer nooit de behuizing van de monitor te openen.De gevaarlijke hoge •	
spanning in de monitor kan ernstige lichamelijke letsels veroorzaken.
Als de voeding defect is, mag u niet proberen deze zelf te repareren.Neem •	
contact op met een bevoegde servicetechnicus of met uw verkoper.
Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de voedingskabels niet •	
beschadigd zijn voordat u het product gebruikt.Neem onmiddellijk contact op 
met uw leverancier als u schade ontdekt.
De sleuven en openingen op de achterkant of de bovenkant van de behuizing •	
zijn bedoeld voor de ventilatie.Blokkeer deze sleuven niet.Plaats dit product 
nooit in de buurt van of op een radiator of een warmtebron, tenzij de geschikte 
ventilatie is voorzien.
De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het •	
label is aangegeven.Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis, kunt 
u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
Gebruik de juiste voedingsstekker die voldoet aan uw lokale •	
elektriciteitsstandaard.
Zorg dat u geen contactdozen en verlengkabels overbelast.Een overbelasting •	
kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
Vermijd stof, vochtigheid en extreme temperaturen.Plaats de monitor niet •	
op een plaats waar deze nat kan worden.Plaats de monitor op een stabiel 
oppervlak.
Koppel het apparaat los tijdens een onweer of als u het gedurende langere •	
tijd niet zult gebruiken.Dit zal de monitor beschermen tegen schade door 
stroompieken.
Steek nooit objecten in de sleuven van de monitorbehuizing of mors geen •	
vloeistof op de behuizing.

•	 Accessoires	die	op	de	analoge	en	digitale	interfaces	worden	aangesloten,	
moeten voldoen aan de van toepassing zijnde nationaal geharmoniseerde  
IEC-richtlijnen (IEC 60950 voor gegevensverwerkende apparatuur, IEC 60065 
voor videoapparatuur, IEC 61010-1 voor laboratoriumapparatuur en IEC 
60601-1	voor	medische	apparatuur.)	Bovendien	moet	elke	configuratie	voldoen	
aan de systeemstandaard IEC 60601-1-1. Iedereen die extra apparatuur 
aansluit	op	het	signaalingang	of	signaaluitgang,	configureert	een	medisch	
systeem en is derhalve ervoor verantwoordelijk dat het systeem voldoet aan de 
eisen van de systeemstandaard 60601-1-1. Het toestel is uitsluitend geschikt 
om	in	een	patiëntomgeving	te	worden	verbonden	met	apparatuur	met	de	 
IEC	60601-1	certificering	en	buiten	een	patiëntomgeving	met	apparatuur	
met	IEC	60XXX	certificering.	In	geval	van	twijfel	neemt	u	contact	op	onze	
technische dienst of uw leverancier.
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•	 Dit	systeem	voldoet	aan	de	volgende	EMC/EMI-standaarden:

EN 60601-1-2:2007+AC:2010: Electromagnetische compatibiliteit
Emissie: CISPR 11:2009+A1:2010, klasse B

AS/NZS	CISPR	11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 en EN 61000-3-3:2008

Immuniteit: IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, 
IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, 
IEC 61000-4-11:2004

Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact •	
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.

•	 Gebruikers	dienen	erop	toe	te	zien	dat	SIP/SOP’s	en	de	patiënt	niet	met	elkaar	
in contact mogen komen.

•	 Een	betrouwbare	aarding	kan	uitsluitend	worden	bereikt	als	de	apparatuur	
wordt aangesloten op een stopcontact met de markering “Uitsluitend voor 
ziekenhuis” of “Ziekenhuisniveau” of vergelijkbaar.

•	 De	isolatie	van	het	lichtnet	geschiedt	via	de	wisselstroomkabel.
•	 Gebruik	een	stroomkabel	die	geschikt	is	voor	de	spanning	van	het	lichtnet,	die	

is goedgekeurd en die voldoet aan de veiligheidsstandaard van uw land.
•	 WAARSCHUWING	-	Het	is	niet	toegestaan	deze	apparatuur	te	modificeren	

zonder toestemming van de fabrikant.
•	 WAARSCHUWING:	Dit	apparaat	mag	alleen	worden	aangesloten	op	een	

geaard stopcontact om het risico op een elektrische schok te beperken.
•	 LET	OP:	Gebruik	de	correcte	montageaccessoires	om	het	risico	op	letsel	te	

beperken.
•	 Verklaring	van	de	symbolen:

WAARSCHUWING: Gevaarlijke spanning. 

OPGELET:	raadpleeg	BIJGESLOTEN	DOCUMENTEN.	

Volg de gebruiksinstructies of raadpleeg de gebruikershandleiding.

STAND-BY.

Gelijkstroom.

•	 Classificatie
•	 Elektrische	veiligheidsklasse	1
•	 Zonder	toepassingsgedeelten
•	 Geen	bescherming	tegen	binnendringen	van	water:	IPX0
•	 Gebruiksmodus:	Continu	gebruik
•	 De	apparatuur	is	niet	geschikt	om	te	worden	gebruikt	in	een	omgeving	

waarin een ontvlambaar anestheticum met lucht of zuurstof of stikstofoxide 
wordt ingezet: Geen AP of APG categorie
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Dit symbool of de vuilnisbak met een kruis er doorheen, geeft aan dat het 
product (elektrische en elektronische apparatuur en knoopcelbatterijen met 
kwik) niet bij het huishoudelijk afval terecht mogen komen. Neem contact op 
met de gemeente voor het verwijderen van elektronische artikelen.

Beoogd gebruik van het systeem
Dit model is beoogd om te worden ingezet als lcd-scherm in combinatie met een 
zorgsysteem. Het is ontworpen voor algemeen gebruik in een zorgomgeving. Voor 
het weergeven en bekijken van afbeeldingen. Dit beeldscherm kan niet worden 
gebruikt	voor	een	levensreddend	systeem	en	ook	niet	voor	digitale	mammografie.	
Er	is	geen	direct	contact	met	patiënten	nodig	om	dit	apparaat	te	gebruiken.

Onderhoud
Het wordt aanbevolen het beeldscherm jaarlijks voor onderhoud naar de 
leverancier of service center te sturen. 

Onderhoud & reiniging
Wij raden u aan de kabels en de voedingskabels los te koppelen voordat u de •	
monitor optilt of verplaatst. Volg de correcte tilmethode wanneer u de monitor 
plaatst. Wanneer u de monitor optilt of draagt, neemt u de randen van de 
monitor vast. Til het scherm niet op bij de voet of de kabel.
Reinigen. Schakel uw monitor uit en koppel de voedingskabel los. Reinig het •	
oppervlak van de monitor met een vezelvrije, niet schurende doek. Verwijder 
lastige vlekken met een vochtige doek en schoon water.
Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel dat alcohol of aceton bevat.•	
Gebruik een reinigingsmiddel voor gebruik met de monitor. Sproei nooit 
rechtstreeks schoonmaakmiddel op het scherm, omdat dit in de monitor kan 
lekken en een elektrische schok veroorzaken.

De volgende symptomen zijn normaal voor de monitor:
Aanvankelijk	kan	het	scherm	flikkeren	door	de	aard	van	TL-licht.	Schakel	de	•	
monitor	uit	en	weer	in	om	het	flikkeren	te	laten	verdwijnen.
De helderheid van het scherm kan lichte variaties vertonen, afhankelijk van het •	
bureaubladthema dat u gebruikt.
Als dezelfde afbeelding urenlang wordt weergegeven, kan na het wisselen •	
van de afbeelding een nabeeld van de vorige afbeelding achterblijven. Het 
scherm zal zichzelf langzaam herstellen; u kunt het scherm ook een paar uur 
uitschakelen.
Als het scherm zwart wordt of gaat knipperen, of niet meer werkt, moet u •	
contact opnemen met uw leverancier of service-centrum om dit te herstellen. 
Repareer het scherm nooit zelf!
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Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
WAARSCHUWING: Informatie om lichamelijke letsels te voorkomen 
wanneer u een taak probeert uit te voeren.
LET OP: Informatie om schade aan de onderdelen te voorkomen 
wanneer u een taak probeert uit te voeren.
BELANGRIJK:	Instructies	die	u	MOET	volgen	om	een	taak	te	voltooien.

OPMERKING:	Tips	en	extra	informatie	om	u	te	helpen	bij	het	voltooien	
van uw taak.

Hier vindt u meer informatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor extra informatie en voor product- en 
software-updates.

ASUS-websites1. 
De wereldwijde ASUS-websites bieden bijgewerkte informatie over hardware- 
en	softwareproducten	van	ASUS.	Raadpleeg	http://www.asus.com

Optionele documentatie2. 
Uw productverpakking kan optionele documentatie, zoals een garantiekaart, 
bevatten die door uw leverancier werd toegevoegd. Deze documenten 
maken geen deel uit van het standaardpakket.

Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest 
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for 
our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other 
components as well as the packaging materials. 

Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detail recycling 
information in different region.



ix

Contactgegevens
•	ASUSTeK	Computer	Inc. •	 Technische	ondersteuning

Adres 15 Li-Te Rd,. Peitou, 

Taipei 11259, Taiwan

Telefoon +886-2-3842-9911

Telefoon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2894-7798
E-mail info@asus.com.tw
Website http://www.asus.com.tw/

•	ASUSTeK	Computer	Inc. •	 Technische	ondersteuning
Adres 800 Corporate Way,

Fremont, CA 94539, USA

Telefoon +1-812-282-2787 
(uitsluitend Engelstalig)

+1-905-370-2787 
(uitsluitend Franstalig)

Fax +1-150-608-4555 Online ondersteuning http://support.asus.com/
Website http://usa.asus.com/

•	ASUSTeK	Computer	Inc. •	 Technische	ondersteuning
Adres Harkortstr. 21-23, 

D-40880 Ratingen, Germany

Telefoon +49-1805-010923

Telefoon +49-1805-010920 Ondersteuning via fax +49-2102-959911
Website http://www.asus.de/ Online ondersteuning http://support.asus.com/
Online 
contactgegevens

http://www.asus.de/sales
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1.1 Welkom!
Hartelijk dank voor uw aankoop van de ASUS® lcd-monitor!

De nieuwste breedbeeld lcd-monitor van ASUS biedt een breder, helderder en 
messcherp beeldscherm, aangevuld met talrijke functies die uw kijkervaring 
verbeteren.

Al deze functies maken van de monitor een onvergelijkelijk product dat u optimaal 
gebruiksgemak en een fantastische visuele ervaring biedt.

1.2 Inhoud van de verpakking
Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:

 LCD-monitor

 Snelle startgids

 Garantiekaart

 Netsnoer

 DVI-kabel

 Kabelband

Als een van de bovenstaande items beschadigd is of ontbreekt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw leverancier.
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1.3 Kennismaken met de monitor

1.3.1 Vooraanzicht

6

2

7

1

4

5

3

EK Y

EK Y

1. Knop 5-Weg :
Opent het geselecteerde OSD-menu.•	
Verhoogt/verlaagt	waardes	of	verplaatst	de	selectiebalk	omhoog/•	
omlaag/links/rechts.

2.	 Knop	MENU:
Schakelt het OSD-menu in.•	
Sluit het OSD-menu af of gaat terug naar het vorige menu als het OSD-•	
menu actief is.

3. Knop EK Y :
5 seconden ingedrukt houden om tussen het in- en uitschakelen van de •	
Toetsvergrendeling te schakelen.

4. Knop :
Sneltoets Helderheid.•	
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5. Knop :
Selecteert een vooraf ingestelde modus.•	
Houd deze knop 2 tot 4 seconden ingedrukt om het beeld automatisch •	
aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase 
(alleen voor VGA-modus).

6. Knop :
Selecteert een beschikbare invoerbron.•	

Druk op de knop 	(Ingangsselectie)	om	de	signalen	op	de	HDMI/
DisplayPort	te	bekijken	nadat	u	de	HDMI/DisplayPort-kabel	op	de	
monitor hebt aangesloten.

7. 	Voedingsknop/voedingsindicator
Schakelt de monitor in of uit.•	
In de onderstaande tabel vindt u de omschrijving van de kleuren van de •	
voedingsindicator.

Status Beschrijving
Wit AAN
Knippert wit Stand-bymodus
UIT UIT

1.3.2 Achterkant

1 2 3 4 5 6 7 8

10

9

Aansluitingen achteraan

1. Netschakelaar. Druk op de netschakelaar om in en uit te schakelen.
2. Netaansluiting. Hierop sluit u het netsnoer aan.
3. DisplayPort. Deze aansluiting dient voor een apparaat dat compatibel is met 

DisplayPort.

*Verwijder voor het gebruik de usb-klep.



1-4 Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product

4. HDMI-aansluiting. Deze aansluiting is bedoeld voor aansluiting van een 
HDMI-apparaat.

5. DVI-aansluiting. Deze 24-pins aansluiting is voor de aansluiting van het 
digitale DVI-D-signaal op de PC (personal computer).

6. VGA-aansluiting. Deze 15-pins aansluiting is voor de VGA-aansluiting op de 
pc.

7. Oortelefoonaansluiting.
8. USB 3.0-upstreamaansluiting. Deze aansluiting dient voor een USB-

upstream-kabel. De verbinding maakt het gebruik van de USB-aansluitingen 
op de monitor mogelijk.

9. Gleuf voor Kensingtonslot.
10. USB 3.0-downstreamaansluitingen. Deze aansluitingen zijn bedoeld 

voor	verbinding	met	USB-apparaten	zoals	USB-toetsenbord/muis,	USB-
flashstation	enzovoort.
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2.1  De arm/voet loskoppelen  
(voor VESA-wandmontage)

De	verwijderbare	arm/voet	van	deze	monitor	is	special	voor	VESA-wandmontage	
ontworpen.

De	arm/voet	demonteren:

1. Leg de voorkant van de monitor plat op tafel.
2. Gebruik een schroevendraaier om de vier schroeven van de arm te 

verwijderen	(Figuur	1)	en	maak	vervolgens	de	arm/voet	los	van	de	monitor	
(Figuur 2).

(Figuur 1) (Figuur 2)

We adviseren u een zachte doek op tafel te leggen om schade aan de monitor 
te vermijden.
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2.2 De monitor afstellen
Voor optimale weergave raden we aan dat u recht naar de monitor kijkt en de •	
monitor vervolgens instelt onder de hoek die voor u het meest comfortabel is.
Houd de voet vast om te voorkomen dat de monitor valt terwijl u de hoek •	
wijzigt.
U kunt dehoek van de monitor instellen van •	 +20˚	tot	-5˚	en	hijdraait 60˚	naar links 
en	rechts.	U	kunt	ook	de	hoogte	van	de	monitor	instellen	binnen	+/-	10	cm.

10cm

60° 
0° 

60° 

+20° ~ -5°

(Kantelen) (Swivel) (Hoogte-instelling)

De monitor draaien

Til de monitor in de hoogste stand.1. 

Kantel de monitor tot de maximale hoek.2. 

Draai de monitor rechtsom tot de gewenste hoek.3. 

+20° ~ -5°

Het is normaal dat de monitor een beetje trilt terwijl u de hoek instelt.
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2.3 De kabels aansluiten
Sluit de kabels aan volgens de onderstaande instructies:

De voedingskabel aansluiten•	 : sluit het ene uiteinde van de voedingskabel 
stevig aan op de netingang en het andere uiteinde op een stopcontact.
De VGA/HDMI-DVI/DisplayPort-kabel aansluiten•	 :

Sluit	het	ene	uiteinde	van	de	VGA/HDMI/DVI/DisplayPort-kabel	aan	op	a. 
de	VGA/HDMI/DVI/DisplayPort-aansluiting	van	de	monitor.
Sluit	het	andere	uiteinde	van	de	VGA/HDMI/DVI/DisplayPort-kabel	aan	b. 
op	de	VGA/HDMI/DVI/DisplayPort-poort	van	uw	computer.
Maak	de	twee	schroeven	vast	om	de	VGA/DVI-aansluiting	te	c. 
bevestigen.

Gebruik van de oortelefoon•	 : sluit het uiteinde met de stekker aan op de 
oortelefooningang van de monitor als u gebruik maakt van een hdmi- of 
DisplayPort-signaal.
De USB 3.0-aansluitingen gebruiken•	 : Pak de bijgesloten USB 3.0-kabel 
en steek het kleine uiteinde (type B) van de USB-upstreamkabel in de 
USB-upstreamaansluiting van de monitor en het grote uiteinde (type A) in 
de USB 3.0-aansluiting van de computer. Zorg dat het nieuwste Windows 7 
besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd. Dat maakt het gebruik van 
USB-aansluitingen op de monitor mogelijk.

Nadat deze kabels zijn aangesloten, kunt u het gewenste signaal selecteren 
onder Ingangsselectie in het OSD-menu.

Zo verbreekt u de verbinding met het lichtnet•	 : Trek de stekker van de 
stroomkabel uit de AC-ingang van het beeldscherm.

2.4 De monitor inschakelen
Druk	op	de	aan/uit-knop	 .	Zie	pagina	1-2	voor	de	locatie	van	de	aan/uitknop.	De	
voedingsindicator  licht wit op om aan te geven dat de monitor AAN is.
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3.1 OSD-menu

3.1.1 Opnieuw configureren

Druk	op	de	knop	MENU	om	het	OSD-menu	te	activeren.1. 

Druk de2.  knop 	omhoog/omlaag	om	door	de	functies	te	bladeren.	Markeer	
de gewenste functie en druk op de knop  om deze te activeren. Als de 
geselecteerde functie een submenu bevat, druk dan de knop 	omhoog/
omlaag	om	door	de	functies	van	het	submenu	te	bladeren.	Markeer	de	
gewenste functie in het submenu en druk op de knop  om deze te 
activeren.

Druk de3.  knop  naar	links/rechts	om	de	instellingen	van	de	geselecteerde	
functie te wijzigen.
Druk om het OSD-menu te sluiten en op te slaan meerdere malen op de knop 4. 
MENU	totdat	het	OSD-menu	verdwijnt.Herhaal	de	stappen	1-3	om andere 
functies in te stellen.

3.1.2 Kennismaken met de OSD-functies
Modus1. 
Deze functie bevat vijf subfuncties die u naar wens kunt selecteren. 
Elke modus bevat de optie Reset zodat u de instelling kunt behouden of 
terugkeren naar de vooraf ingestelde modus.
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DICOM-modus•	 :	voldoet	aan	de	DICOM-standaard,	de	beste	optie	voor	
medische beelden.
DICOM BL-modus•	 : beste optie voor blauwe medische beelden.
DICOM CL-modus•	 : beste optie voor heldere medische beelden.
Standaardmodus•	 : meer opties in het menu Kleur.
Light Box-modus•	 :	beste	optie	om	fysieke	röntgentfoto’s	te	bekijken.

Functie DICOM-
modus

DICOM	
CL-modus

DICOM	
BL-modus

Standaard-
modus

Light Box-
modus

Helderheid Ja Ja Ja Ja Nee

Contrast Nee Nee Nee Ja Nee

Kleurverzadiging Nee Nee Nee Ja Nee

Kleur Nee Nee Nee Ja Nee

Gamma Nee Nee Nee Ja Nee

2. Kleur
Stel in dit menu een gewenste kleurinstelling in.

Helderheid•	 : Het instelbereik ligt tussen 0 en 100. 
Contrast•	 : Het instelbereik ligt tussen 0 en 100. 
Kleurverzadiging•	 : Het instelbereik ligt tussen 0 en 100.
Kleur•	 : Bevat 4 standen te weten 9300K, 8200K, 7500K en 6500K.
Gamma•	 : Hiermee	kunt	u	de	gammagrijstinten	instellen	op	DICOM,	2.2,	
2.0 en 1.8.
Kleuren herstellen•	 :

Kleuren resetten huidige modus:  * 
Reset van de kleurinstelling van de huidige kleurstand naar de 
fabrieksinstelling.
Kleuren resetten alle modi:  * 
Reset van de kleurinstelling van alle kleurstanden naar de 
fabrikesinstelling.
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3. Beeldinst
Stel de beeldinstelling in.

Scherpte•	 : Het instelbereik ligt tussen 0 en 100.
Trace Free: •	 instellen van de reactietijd van de monitor.
Beeldverhouding aanpassen•	 : stelt de beeldverhouding in op volledig, 
4:3,	1:1	of	OverScan	(alleen	mogelijk	voor	de	HDMI-ingang).
Positie•	 : adjgebruikt de horizontale positie (H-Position) en de verticale 
positie (V-Position) van het beeld.Het instelbereik ligt tussen 0 en 100.
Scherpstellen•	 : vermindert horizontale en verticale ruis van het beeld 
door (fase) en (klok) gescheiden aan te passen. Het instelbereik ligt 
tussen 0 en 100.
Automatisch afstemmen•	 : Automatisch aanpassen van het beeld naar 
zijn optimale positie, klok en fase.

• Fase past de fase aan van het pixelkloksignaal. Wanneer een fase 
verkeerd is ingesteld, zal het scherm horizontale storingen vertonen.

Klok (pixelfrequentie) beheert het aantal pixels dat door één horizontale •	
haal wordt gescand. Als de frequentie onjuist is, vertoont het scherm 
verticale strepen en zijn de afbeeldingen van het beeld onjuist.

4. Ingangsselectie
Met	deze	functie	kunt	u	de	gewenste	invoerbron	selecteren.
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5. Systeem-Instelling
Hiermee kunt u het systeem aanpassen.

OSD-instelling•	 :
Past de horizontale positie (H-Position) en de verticale positie * 
(V-Position) van het OSD aan van 0 tot 100.
Past de OSD-timeout aan van 10 tot 120 seconden.* 
Schakelt	de	functie	DDC/CI	in	of	uit.* 
Past de OSD-achtergrond aan van gedekt naar transparant.* 
Past de OSD-rotatie aan.* 

Informatie•	 : Toont de monitorinformatie.
Taal•	 : U hebt de keuze uit 10 talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Spaans, Nederlands,  Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel 
Chinees en Japans.
Voedingsindicator•	 : Schakelt de voedingsindicator in of uit.
Toetsvergrendeling: •	 Schakelt	alle	functietoetsen	uit.	Houd	de	MENU-
toets 5 seconden ingedrukt om de toetsvergrendeling uit te schakelen.
Reset alles•	 :	Met	“Ja”	herstelt	u	de	standaardinstelling.
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3.2	 Overzicht	van	specificaties

Schermtype TFT LCD

Schermgrootte 24,1" (16:10, 61,13 cm) breedscherm

Max. resolutie 1920 x 1200

Pixelgrootte 0,270 mm

Helderheid (standaard) 300 cd/m2

Contrastverhouding 
(standaard)

1000:1

Beeldhoek (H/V) CR >10 178˚/178˚

Weergavekleuren 16,7 M

Reactietijd 6 ms (grijs tot grijs)

SPLENDID™videoverbetering Ja

SPLENDID™selectie 5 vooraf ingestelde videomodi (met sneltoets)

Auto-instelling Ja

Keuze van kleurtemperatuur 4 kleurtemperaturen

Digitale ingang HDMI v1.4, DisplayPort V1.1a, DVI-D met HDCP

Analoge ingang D-Sub

Aansluiting voor oortelefoon Ja

USB 3.0-aansluiting Upstream x 1, downstream x 4

Kleuren Zwart

Voedings-led Wit (aan) / Knippert wit (Stand-by)

Kantelen +20˚ ~ -5˚

Draaien +60˚ ~ -60˚

Hoogte-instelling 100 mm

Kensingtonslot Ja

Netspanning Wisselspanning: 100 ~ 240V

Opgenomen vermogen Ingeschakeld: < 65 W (Max.),  
Standby: < 0,5 W (standaard),  
Uitgeschakeld: 0,1 W (Uitschakelen)

Temperatuur (actief) 5˚C ~ 35˚C

Temperatuur (Niet in bedrijf) -20˚C ~ +60˚C
Vochtigheidsgraad (actief) 10% - 90%RLV

Vochtigheidsgraad (Niet in 
bedrijf)

5% - 90%RLV

Hoogte (actief) 2.000 meter

Hoogte (Niet in bedrijf) 12.192 meter

Afmetingen (B x H x D) 557,2 mm x 416,3 mm x 235 mm (machine) 
681 mm x 439 mm x 292 mm (verpakking)

Gewicht (ongeveer) 6,9 kg (netto); 9,4 kg (bruto)
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Meerdere talen 10 talen (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 
Nederlands, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, 
Traditioneel Chinees, Japans.)

Toebehoren DVI-kabel, Voedingssnoer, Snelstartgids, 
garantiebewijs, Kabelband

Voorschriften VCCl , RoHS, IEC/EN 60601-1 3rd ED, UL60601-1 3rd 
ED, FCC, PSE, BSMI, CE, Windows 7 & 8 WHQL

* Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
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3.3  Problemen oplossen (veelgestelde 
vragen)

Probleem Mogelijke oplossing

De voedings-led brandt niet Druk op de knop •	  om te controleren of de 
monitor is ingeschakeld.
Controleer of de voedingskabel correct is •	
aangesloten op de monitor en het stopcontact.
Controleer of de netschakelaar  aanstaat.•	

De voedings-led brandt oranje en er 
is geen beeld op het scherm

Controleer of de monitor en de computer zijn •	
ingeschakeld.
Controleer of de signaalkabel correct is •	
aangesloten op de monitor en de computer.
Inspecteer de signaalkabel en controleer of er •	
geen pins zijn verbogen.
Sluit de computer aan op een andere •	
beschikbare monitor om te controleren of de 
computer correct werkt.

Het beeld op het scherm is te helder 
of te donker

Pas de instellingen voor het Contrast en de •	
Helderheid aan via het OSD.

Het beeld op het scherm is niet 
correct gecentreerd of heeft niet het 
correcte formaat

Houd de knop •	  2 à 4 seconden ingedrukt 
om het beeld automatisch aan te passen (Alleen 
VGA-modus).
Pas de instellingen voor de horizontale en •	
verticale positie aan via het OSD.

Het beeld op het scherm stuitert of er 
is een golvend patroon zichtbaar in 
het beeld

Controleer of de signaalkabel correct is •	
aangesloten op de monitor en de computer.
Verplaats elektrische apparaten die elektrische •	
storingen kunnen veroorzaken.

Het beeld op het scherm vertoont 
afwijkende kleuren (het wit ziet er niet 
wit uit)

Inspecteer de signaalkabel en controleer of er •	
geen pins zijn verbogen.
Voer een reset uit via het OSD.•	
Pas de RGB-kleurinstellingen aan of selecteer •	
de kleurtemperatuur via het OSD.

Het beeld op het scherm is wazig Houd de knop •	  2 à 4 seconden ingedrukt 
om het beeld automatisch aan te passen (alleen 
VGA-modus).
Pas de instellingen voor de Fase en de Klok aan •	
via het OSD.

Er is geen geluid of het geluid is zwak Controleer	of	de	HDMI-kabel	correct	is	•	
aangesloten op de monitor en de computer.
Controleer of het stuurprogramma van de •	
geluidskaart van uw computer correct is 
geïnstalleerd en geactiveerd.
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3.4 Ondersteunde bedieningsmodi

ResolutieFrequentie Horizontale 
frequentie (KHz)

Verticale frequentie 
(Hz)

Pixel (MHz)

640x480 31,47(N) 59,94(N) 25,18
800x600 35,16(P) 56,25(P) 36
800x600 37,88(P) 60,32(P) 40
1024x768 48,36(N) 60,00(N) 65
1280x960 60,00(P) 60,00(N) 108
1280x1024 63,98(P) 60,02(P) 108
1366x768 47,712(P) 59,79(P) 85,5
1440x900 55,94(N) 59,89(P) 106,5
1600x1200 75,00(P) 60,00(P) 162
1680x1050 65,29(N) 60,00(P) 146,25
1920x1080 67,5(P) 60,00(P) 148,5
1920x1200  
(verminderde onderdrukking) 74,038(P) 59,95(N) 154

*  Modi die niet in de tabel worden weergegeven, worden mogelijk niet ondersteund. Voor een 
optimale resolutie raden wij u aan een modus te selecteren die in de bovenstaande tabel is 
weergegeven.

*  Deze monitor ondersteunt volledig HD (480p, 576p, 720p, 1080i/p) videogegevens van 
spelconsoles, dvd-spelers en andere videoapparaten via HDMI of DisplayPort.
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