BH280/BH380
Aflang skærm
Brugervejledning
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BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller
antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument. BenQ Corporationen
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Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Forholdsregler omkring sikkerhed og vedligeholdelse
Brug af knapper, justeringer eller procedurer ud over dem, der er specificeret i
denne dokumentation, kan medføre udsættelse for stød, elektriske farer og/eller
mekaniske farer.
Læs og følg disse vejledninger når du tilslutter og bruger din skærm:

Under anvendelse:
• Hold skærmen væk fra direkte sollys og væk fra ovne og andre varmekilder.
• Fjern eventuelle genstande, der kan falde ned i ventilationsåbningerne i
strømforsyningsenheden, eller som kan forhindre korrekt afkøling af skærmens
elektroniske dele.
• Bloker ikke ventilationsåbningerne på strømforsyningsenheden.
• Sørg for, at der er nem adgang til elledningen og stikkontakten under placering af
skærmen.
• Når du slukker for skærmen ved at trække elledningen ud af stikkontakten, skal du
vente 6 sekunder eller mere inden du tilslutter elledningen igen for normal drift.
• Sørg for, at du altid bruger en elledning, der er godkendt af BenQ. Hvis elledningen
mangler, skal du kontakte den lokale forhandler.
• Udsæt ikke skærmen for kraftig vibration eller kraftige stød under brug.
• Slå ikke på og tab ikke skærmen under brug eller transport.
• Sørg for, at skærmen har jordforbindelse, inden du sætter elledningen i stikkontakten.
Hvis du frakobler jordforbindelsen, må du kun gøre det efter du har trukket elledningen
ud af stikkontakten.

Vedligeholdelse:
• Udsæt ikke skærmen for overdrevent tryk for at beskytte skærmen mod beskadigelse.
• Træk skærmens elledning ud af stikkontakten hvis du ikke skal bruge den i længere tid.
• Træk skærmens elledning ud af stikkontakten hvis du skal gøre skærmen ren med en let
fugtig klud. Skærmen kan aftørres med en tør klud når der er slukket for strømmen.
Brug aldrig organiske opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller ammoniakbaserede
væsker til at rengøre skærmen.
• Udsæt ikke skærmen for støv, regn, vand eller meget fugtige miljøer for at undgå risiko
for stød eller permanet beskadigelse af sættet.
• Hvis skærmen bliver våd, skal den aftørres med en tør klud så hurtigt som muligt.
• Hvis der kommer fremmedlegemer eller vand ind i skærmen, skal du straks slukke for
strømmen og trække elledningen ud af stikkontakten. Fjern derefter fremmedlegemet
eller vandet.
• Opbevar ikke, og brug ikke, skærmen på steder, der er udsat for varme, direkte sollys
eller ekstrem kulde.
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Læs og følg disse vejledninger når du tilslutter og bruger din
skærm:
• Træk skærmens elledning ud af stikkontakten hvis du ikke skal bruge den i længere tid.
• Træk skærmens elledning ud af stikkontakten hvis du skal gøre skærmen ren med en let
fugtig klud. Skærmen kan aftørres med en tør klud når der er slukket for strømmen. Du
må aldrig bruge alkohol, opløsningsmidler eller ammoniakbaserede væsker.
• Hold skærmen væk fra direkte sollys og væk fra ovne og andre varmekilder.
• Fjern eventuelle genstande, der kan falde ned i ventilationsåbningerne eller som kan
forhindre korrekt afkøling af skærmens elektroniske dele.
• Bloker ikke ventilationsåbningerne på strømforsyningsenheden.
• Hold skærmen tør. Udsæt ikke skærmen for regn eller overdreven fugt for at undgå
stød.
• Når du slukker for skærmen ved at trække elledningen ud af stikkontakten eller DCelledningen, skal du vente 6 sekunder eller mere inden du tilslutter elledningen eller
DC-elledningen igen for normal drift.
• Sørg for, at der er nem adgang til elledningen og stikkontakten under placering af
skærmen.
• Hvis skærmen ikke fungerer korrekt, skal du kontakte en servicetekniker, efter du har
fulgt vejledningerne i denne vejledning.
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Pakkens Indhold
Pakkeliste

Aflang skærm x 1

HDMI til DVI kabel x 1

Elledning x 1

Oversigt

Set forfra

Set bagfra

Set ovenfra

Strømadapter x 1

Pakkens Indhold

Knapper
1

2

Nr.

3

4

Navn

5

6

7

8

Nr.

Navn

1

Ned-knap

5

Menu-knap

2

Op-knap

6

Videokilde-knap

3

Højre-knap

7

Tænd/sluk-knap

4

Venstre-knap

8

Strømindikator-LED

I/O-porte

1

Nr.

Navn

2

3

4

Nr.

5

Navn

1

DC 12 V-udgang

3

Seriel port

2

DC 24 V-indgang

4

VGA-port

5

DVI-port

7
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Konfiguration af skærmen
Efter du har tilsluttet elledningen til både stikkontakten og skærmen lyser
strømindikator-LED’en rød. Når du trykker på tænd/sluk-knappen for at tænde for
skærmen, lyser strømindikator-LED’en blå. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke
for skærmen.

Valg af indgangssignaler
Tryk på videokilde-knappen for at vælge kilde fra enten Analog PC (Analog pc) for
VGA-input eller Digital for DVI-input.

OSD-menu
Tryk på menu-knappen for at åbne OSD-indstillingsmenuen og tryk på venstre- eller
højre-knap for at vælge en undermenu. Afslut ved at trykke på menu-knappen for at
afslutte OSD-indstillingsmenuen.

Picture (Billed)-menu
Denne menu er kun til justering af billedkvaliteten, når en af videokilderne er tilsluttet til
skærmen. Tryk på ned-knappen for at vælge kategori, herunder Brightness
(Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Sharpness (Skarphed), Color (Farve), Tint
(Tone) og Color Temp (Farvetemperatur). Tryk på venstre- eller højre-knap for at
justere værdierne. Tryk på menu-knappen for at afslutte.

Konfiguration af skærmen
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Img. Adj (Juster billede)-menu
Denne menu er til justering af billedet. Tryk på ned-knappen for at vælge kategori,
herunder Image Size (Billedstørrelse) og Freeze Frame (Frys billede). Tryk på
venstre- eller højre-knap for at justere indstillingerne. Tryk på menu-knappen for at
afslutte.

Setup (Opsætning)-menu
Denne menu er til konfiguration af OSD. Tryk på ned-knappen for at vælge kategori,
herunder Language (Sprog), OSD setting (OSD-indstilling) og Reset (Nulstil).
Tryk på venstre- eller højre-knap for at justere indstillingerne. Tryk på menu-knappen for
at afslutte.
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Fejlfinding
Symptom

Mulig årsag

Der er intet billede.

1. Elledningen er ikke
tilsluttet.
2. Der er ikke tændt på
hovedafbryderen bag
på skærmen.
3. Det valgte input har
ingen forbindelse.
4. Skærmen er i
standby-tilstand.
Forårsaget af
Der er forstyrrelser i
billedet og der kan høres omkringstående
elektriske apparater eller
støj.
lysstofbelysning.
Farverne er ikke
Signalkablet er ikke
normale.
tilsluttet korrekt.
Billedet er forvrænget
1. Signalkablet er ikke
med mærkelige mønstre.
tilsluttet korrekt.
2. Input-signalet er ud
over hvad skærmen
kan vise.

Der kan ses efterbilleder Der blev vist et
på skærmen efter der er stillbillede på skærmen i
slukket for skærmen.
for lang tid.

Løsning

Tilslut elledningen.
Sørg for, at der er tændt på
hovedafbryderen.
Sørg for, at signalet har
forbindelse til skærmen.

Flyt skærmen til et andet sted
for at se, om forstyrrelsen
reduceres.
Sørg for, at signalkablet er
tilsluttet korrekt til stikket bag
på skærmen.
1. Sørg for, at signalkablet
sidder korrekt.
2. Kontroller videosignalkilden
for at se, om det er ud over,
hvad skærmen kan vise.
Kontroller specifikationerne
for input-signalet.
Vis ikke stillbilleder i længere tid,
da det kan forårsage permanent
indbrænding af et efterbillede på
skærmen.

Specifikationer
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Specifikationer
Emne
Modelnavn
Baggrundslys
Opløsning
Billedforhold
Kontrastforhold
Lysstyrke
Panel

Visningsvinkel
Farvegamut
(x% NTSC)

Specifikationer

BH280

BH380
Kant-LED
1920 x 358 (pixels)
1920 x 538 (pixels)
16:3
32:9
3000:1
4000:1
700 nits
800 nits
178° (CR>20)
72%

68%
60%

Billedhastighed
Responstid

6,5 ms
8 bit
50.000 timer (typ.)
Vandret/Lodret

Panel Bit
Levetid for lys
Orientering
Interface
SET (Enhed)
Strøm

9 ms

Indgang/udgang

Strøm (DC) indgang (24 V)/udgang (12 V), lyd-udgang,
D-sub indgang, DVI-D-indgang,
RS-232-indgang/udgang

Dimensioner

736,6 x 167,3 x 43,6 mm

980,9 x 303,2 x 43,6 mm

3 KG

6,4 KG

Vægt
Input
Strømforbrug (tændt)

AC 100-240 V, 50-60 Hz
40 W (typ.)

76 W (typ.)
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Produktdimensioner

Produktdimensioner
BH280

BH380

