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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 particuliere 
installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-
energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming 
met de instructies van de fabrikant, schadelijke storingen kan veroorzaken 
aan radiocommunicaties. 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:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere kring dan 

die waar de ontvanger op is aangesloten.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

Het gebruik van afgeschermde kabels voor het aansluiten van de 
monitor op de grafische kaart is verplicht om te voldoen aan de FCC-
regels. Wijzigingen of aanpassingen aan deze eenheid welke niet 
expliciet zijn goedgekeurd door de partij welke verantwoordelijk is voor 
de compliantie, kan het recht van de gebruiker op het gebruik van deze 
apparatuur ongeldig maken.

Verklaring.Canadees.Ministerie.voor.Communicatie
Dit digitaal 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 digitaal 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.



v

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 gepaste voedingsstekker die voldoet aan uw lokale 
elektriciteitsstandaard.

 • Zorg dat u geen powerstrips 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.

 • Duw nooit objecten in de sleuven van de monitorbehuizing of mors 
geen vloeistof op de behuizing.

 • Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken 
met UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde 
contactdoos beschikken met een markering 100-240V AC.

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

 • Het aanpassen van het volume of de equalizer op een andere instelling 
dan de middenpositie kan de uitvoerspanning van de oor/koptelefoon 
verhogen en daarmee ook het geluidsdrukniveau.
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 • De adapter wordt uitsluitend gebruikt voor deze monitor. Gebruik deze 
niet voor andere doeleinden. 
Het toestel maakt gebruik van een van de volgende voedingen: 
- Fabrikant: Delta Electronics Inc., model: ADP-180MB F

 

Dit symbool of de vuilnisbak met een kruis er doorheen, geeft 
aan dat het product (elektrisch, 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.

Onderhoud & reiniging
 • Wij raden u aan de kabels en de voedingskabels los te koppelen 

voordat u de monitor optilt of verplaatst. Volg de correcte tiltechnieken 
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 doek welke met een zacht 
schoonmaakmiddel is bevochtigd.

 • Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel dat alcohol of aceton 
bevat. Gebruik een reinigingsmiddel voor gebruik met de monitor. 
Sproe 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.

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

2.. Optionele.documentatie
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.
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1-1LCD-monitor ASUS PG27U-serie 

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
  Voet van de monitor
  Schijf met stuurprogramma en handleiding 
  Snelstartgids
  Garantiebewijs
  Stroomadapter
  Netsnoer
  DP-kabel
  HDMI-kabel
  USB-kabel
   Led-projectieafdekking en uitwisselbare films
   Afdekking van de ingang/uitgangpoort

   Wandmontageschroeven

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

Selecteer “AAN” wanneer het bericht “AURA & LICHT IN BEWEGING” 
verschijnt als u het licht op het deksel achteraan en de voet inschakelt. 
Selecteer “AAN” wanneer het bericht “ROG-lichtsignaal" verschijnt als u 
het licht op de voet inschakelt. Als u deze functie uitschakelt, maar deze 
later weer wilt activeren, schakelt u deze in via het OSD-menu.

Als gedurende zo’n 12 minuten geen signaal wordt gedetecteerd, 
activeert de monitor automatisch de energiebesparende modus.

Het wordt aanbevolen dat u de functies DisplayPort diepe slaapstand 
en HDMI diepe slaapstand instelt op “UIT”.
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1.3 Kennismaken met de monitor

1.3.1. Vooraanzicht

1

2

3

4

5

6

1.  (  5-weg)-knop:

• Schakelt het OSD-menu in. Activeert het geselecteerde item in 
het OSD-menu. 

• Verhoogt/verlaagt waardes of beweegt de selectie omhoog/omlaag/
links/rechts.

• Schakelt het OSD-menu in als het beeldscherm de stand-bymodus 
opent of het bericht “GEEN SIGNAAL” weergeeft.

2. -knop

• Sluit het item in het OSD-menu.

• Schakelt de functie Toetsvergrendeling in of uit door 5 seconden 
ingedrukt te houden.

• Schakelt het OSD-menu in als het beeldscherm de stand-bymodus 
opent of het bericht “GEEN SIGNAAL” weergeeft.

3. -knop: 

• GamePlus-sneltoets. Beweeg de knop  ( ) omhoog/omlaag 
om te selecteren en druk op  ( ) om de betreffende functie 
te bevestigen. 

• Schakelt het OSD-menu in als het beeldscherm de stand-bymodus 
opent of het bericht “GEEN SIGNAAL” weergeeft.
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4. -knop

• GameVisual-sneltoets. Deze functie bevat 6 subfuncties die u 
volgens uw voorkeur kunt selecteren.

• Schakelt het OSD-menu in als het beeldscherm de stand-
bymodus opent of het bericht “GEEN SIGNAAL” weergeeft.

5. 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 Oranje Stand-bymodus wordt geactiveerd
Oranje Stand-bymodus/Geen signaal
UIT UIT
Rood G-SYNC

6. Omgevingslichtsensor.

1.3.2. Achterkant

4 5 76 8
15

14
13

10

15

1.. DC-IN-aansluiting. Aansluiting voor de voeding.

2..  HDMI-poort. Deze poort dient om een HDMI-compatibel apparaat 
aan te sluiten.

3.. .DisplayPort..Op deze poort kan een apparaat met DisplayPort-
functionaliteit worden aangesloten.

4.. Alleen.voor.servicepersoneel.
5.. 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.

6..  USB.3.0-downstreamaansluitingen. Deze aansluitingen zijn 
bedoeld voor verbinding met USB-apparaten zoals USB-toetsenbord/
muis, USB-flashstation enzovoort.
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7..  Koptelefoonaansluiting. Deze poort is uitsluitend beschikbaar als 
een HDMI/DisplayPort-kabel is aangesloten.

8.. Gleuf.voor.Kensingtonslot.
9.. AURA.RGB/AURA.Sync.(geregeld.door.de.AURA-software).
10.. Licht.in.beweging.
11.. ROG-lichtsignaal.

Kijk niet direct in de lichtbron tijdens het gebruik. De intense lichtstraal 
kan uw ogen beschadigen. Als u de knop helemaal omhoog draait, 
wordt het lichtsignaal verduisterd.

12.. Scrollwiel.ROG-lichtsignaal.
13.. Luchtopening.(luchtinlaat)..

Dek de ventilatiegleuven op de monitor niet af. De opbouw van warmte 
kan de gebruiksduur van uw monitor verkorten en kan ook gevaarlijk 
zijn.

14.. Besturingsknoppen.
15.. Luchtopening.(uitlaat.verwarmde.lucht)..

Dek de ventilatiegleuven op de monitor niet af. De opbouw van warmte 
kan de gebruiksduur van uw monitor verkorten en kan ook gevaarlijk 
zijn.
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1.3.3. GamePlus-functie
De GamePlus-functie levert een reeks hulpmiddelen en biedt een betere 
game-omgeving voor gebruikers die verschillende soorten games 
spelen. Met de richtkruis-overlay met zes verschillende richtkruizen kunt 
u het beste richtkruis kiezen voor de game die u speelt. Er is ook een 
schermtimer die u links op het scherm kunt plaatsen, zodat u de verstreken 
gametijd kunt bijhouden. Met de teller FPS (frames per seconde) ziet u 
hoe soepel de game loopt. Beeldschermuitlijning toont richtlijnen aan 
vier zijden van het scherm, een handig hulpmiddel als u verscheidene 
beeldschermen perfect wilt uitlijnen.

Zo activeert u GamePlus:

1. Druk op de GamePlus-sneltoets.

2. Beweeg de knop  ( ) omhoog/omlaag om uit de verschillende 
functies te kiezen. 

3. Druk op de knop  ( ) of beweeg de knop  ( ) naar rechts 
om de gekozen functie te bevestigen. Beweeg de knop  ( ) 
omhoog/omlaag om door de instellingen te navigeren. Beweeg de 
knop  ( ) naar links om terug te gaan, uit te schakelen en af te 
sluiten.

4. Markeer de gewenste instelling en druk op de knop  ( ) om het 
te activeren. Druk op de knop  om dit te deactiveren.

GamePlus hoofdmenu GamePlus — Richtkruis GamePlus — Timer

NEXT BACK/EXIT

GamePlus

Richtkruis

FPS-teller

FPS

Beeldschermuitlijning

Timer

(Oefenstand)

NEXT BACK/EXIT

GamePlus

NEXT BACK/EXIT

GamePlus
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2.1 De arm/voet van de monitor 
monteren

1. Steek de voet in de arm.

2  Maak de voet aan de arm vast door de meegeleverde schroef 
aan te draaien.

3. Bevestig de led-projectieafdekking aan de standaard.

1

2

 

We adviseren u een zachte doek op tafel te leggen om schade aan de 
monitor te vermijden.

Zie onderstaande afbeelding voor het veranderen van de film op de led-
projectieafdekking.

1 2
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2.2 Kabelbeheer
U kunt de kabels ordenen met behulp van de afdekking van de ingang/
uitgangpoort.

•. De.kabels.ordenen

•. Met.de.afdekking.van.de.ingang/uitgangpoort: deze afdekking kan 
worden vastgemaakt en losgemaakt.
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2.3 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.

• De aanbevolen aanpassingshoek is van +20˚ tot -5˚ (kantelen)/
+35˚ tot -35˚ (draaien)/ +120 mm (hoogte).

-5° ~ +20°

120mm

35° 
0° 

35 ° 

Het is normaal dat de monitor een weinig schudt terwijl u de kijkhoek 
aanpast.
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2.4 De arm/Voet loskoppelen 
(voor VESA-wandmontage)

De verwijderbare arm/voet van deze monitor is special voor 
VESAwandmontage ontworpen.

De arm/voet demonteren:

1. Leg de voorkant van de monitor plat op tafel.

2  Gebruik een schroevendraaier om de kappen waar monitor en arm bij 
elkaar komen, te verwijderen.

3.  Draai de vier schroeven aan de achterkant van het beeldscherm los 
en maak de arm en voet los.

4. Maak de wandmontageschroeven vast.

1 2 3 4 5

We adviseren u een zachte doek op tafel te leggen om schade aan de 
monitor te vermijden.

• De VESA-wandmontageset (100 x 100 mm) moet afzonderlijk 
worden aangeschaft.

• Gebruik alleen de wandmontagehaak met UL-classificatie met een 
minimaal gewicht/minimale belasting van 22,7kg (schroefgrootte: 
M4 x 10 mm)
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2.5 De kabels aansluiten
Sluit de kabels aan volgens de onderstaande instructies:

•. De.voedingskabel.aansluiten: 

a. Sluit de stroomadapter stevig aan op de DC IN-ingang van de 
monitor.

b. Sluit het ene uiteinde van de stroomkabel aan op de 
stroomadapter en het andere uiteinde op een stopcontact. 

•. De.DisplayPort/HDMI-kabel.aansluiten: 

a. Sluit een uiteinde van de DisplayPort/HDMI-kabel aan op de 
DisplayPort/HDMI-poort van uw computer.

b. Sluit het andere uiteinde van de DisplayPort/HDMI-kabel aan op 
de DisplayPort/HDMI-poort van uw computer.

•. Zo.gebruikt.u.de.koptelefoon: sluit de stekker aan op de 
koptelefoonaansluiting van het beeldscherm als een HDMI- of 
DisplayPort-signaal wordt gebruikt.

•. Zo.gebruikt.u.de.USB.3.0-poorten: Pak de bijgeleverde 
USB 3.0-kabel en steek de kleinere stekker (type B) van de USB-
upstreamkabel in de USB-upstreampoort van het beeldscherm. Steek 
de grotere stekker (type A) in de USB 3.0-poort van de computer. Zorg 
dat op de computer het besturingssysteem Windows 7/Windows 8.1/
Windows 10 is geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de USB-poorten van het 
beeldscherm correct functioneren. 

2.6 De monitor inschakelen
Druk op de aan/uit-knop. Zie pagina 1-3 voor de locatie van deze knop. De 
voedingsindicator licht wit op om aan te geven dat de monitor AAN is.
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