
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 or scan QR code. 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 ou digitalize o codigo QR. 

 от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20                 или 

preuzeti na https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

stažení na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20     

moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 ou à l'aide 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 heruntergeladen 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20, vagy olvassa be QR-kódot. 

da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 o tramite scansione del 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20. Alternativ  

 на веб-сайт
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20

mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 o escaneando el có  

 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 adresinden indirilebili  

або сканувавши QR-код.  
Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 
atau dengan memindai kode QR. 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 or scan QR code

De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden 
gedownload van https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 of scan QR-code.

GEVAAR

Voor het vermijden van het gevaar van een schok:

Verwijder de kleppen niet.
Bedien dit product niet tenzij de standaard is bevestigd.
Sluit dit product niet aan en koppel het niet los tijdens onweer.
De stekker van het stroomsnoer moet worden aangesloten op een 
goed bekabeld en geaard stopcontact.
Alle apparatuur waarop het product wordt bevestigd, moet ook zijn 
aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
Om de monitor te isoleren van de stroomvoorziening, moet u de stekker uit 
het stopcontact halen. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Behandeling:
Als uw monitor meer dan 18 kg (39,68 lb) weegt, wordt aanbevolen om 
het te verplaatsen of op te heffen met twee personen.

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 

https://pcsupport.lenovo.com/solutions/s27e_20 
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Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, 
dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, 
probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Probleem Mogelijke oorzaak Aanbevolen actie

De voedingsindicator brandt 
niet en er is geen beeld

De stroomschakelaar van 
de monitor is niet 
ingeschakeld.
Het stroomsnoer zit los 
of is losgekoppeld.
Er is geen stroom bij het 
stopcontact.

Controleer of het stroomsnoer 
juist is aangesloten.
Zorg ervoor dat het stopcontact 
stroom heeft.
Schakel de monitor in. 
Probeer een ander 
stroomsnoer te 
gebruiken.
Probeer een ander stopcontact 
te gebruiken.

De voedingsindicator is groen, 
maar er is geen beeld.

De videosignaalkabel zit los of 
is losgekoppeld van het 
systeem of de monitor.

Zorg ervoor dat het videosignaal 
goed is aangesloten op 
het systeem.

De helderheid- en het 
contrastniveau's van de 
monitor staan op de laagste 
instelling.

Pas de instelling voor helderheid 
en contrast aan via het 
OSD-menu (schermmenu).

De beeldkwaliteit is 
onaanvaardbaar.

De videosignaalkabel is niet 
volledig aangesloten op de 
monitor of het systeem.

Zorg ervoor dat de signaalkabel 
stevig is aangesloten op het 
systeem en de monitor.

De kleurinstellingen kunnen 
onjuist zijn.

Selecteer een andere 
kleurinstelling in het OSD-menu.

De functie van automatische 
beeldinstelling werd niet 
uitgevoerd.

Voer een automatische 
beeldinstelling uit.

Er is een schermbericht dat 
″Buiten  bereik″ of ″HZ?″ 
aangeeft.

Er is geen beeld en het 
voedingsindicatielampje 
knippert groen.

Het systeem is ingesteld op 
een weergavemodus die niet 
wordt ondersteund door 
deze monitor.

Als u een oude monitor 
vervangt, sluit u het opnieuw 
aan en past u de 
weergavemodus aan naar 
binnen het gespecificeerde 
bereik voor uw nieuwe monitor.
Bij het gebruik van een 
Windows-systeem, start u het 
systeem opnieuw in veilige 
modus, en selecteer vervolgens 
een ondersteunde 
weergavemodus voor uw 
monitor.
Als deze opties niet werken, 
neemt u contact op met het 
Klantenservicecentrum.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over foutoplossing.

EPREL registration number : 391335


