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Velkommen 

Hej, og stort tillykke med en E Ink skærm. Med denne kombinerede Hurtig Start Guide og 

Brugervejledning kan du komme godt i gang med at bruge din E Ink skærm, og derved muligheden for 

at øge din produktivitet da du skåner dine øjne og dit syn for store mængder lys og flimmer. Vi starter 

med den hurtige præsentation, så du kan komme hurtigt i gang. Efterfølgende vil de generelle og 

tekniske informationer komme.  

Rigtig god fornøjelse. 

 

I kassen finder du.. 

- DASUNG 13 E Ink Paperlike skærm 

- Transportable Skærmholder 

- Mini HDMI kabel 

- USB C kabel 

- VESA Skruer 

- Brugervejledning (Kinesisk, Engelsk) 

 

 

Fysisk beskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med din DASUNG 13 E Ink skærm foran dig, vil du på venstre kant nederst finde fire porte. Fra nederst 

til øverst: 

 3,5 millimeter JACK Hovedtelefon // Port til tilslutning af kablede hovedtelefoner. 

 USB C // Port til USB C som kan bruges til at forbinde til en computer. 
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 Mini HDMI // Port som kan bruges til at forbinde til en computer. 

 LED Indikator // Lille LED indikator til at indikere tilstand. 

 

På venstre side, omkring midten af selve skærmen, finder du seks knapper. Fra top til bund: 

 Tænd / Sluk // Knap til at tænde og slukke for din DASUNG E Ink. 

 Belysning // Benyt denne til at justere lyset i skærmen. Tryk en gang for at tænde 

(Standard belysning), tryk igen for Koldt lys, Varmt lys, Blandet lys og Slukket. 

 Plus // Knap til at øge kontrasten. 

 Minus // Knap til at sænke kontrasten. 

 M // Knap til at cirkulere mellem de forskellige prædefinerede skærmtilstande. 

 C // Benyt til at fjerne slør i skærmbilledet. 

Mere information om knapperne og kombinationerne finder du i afsnittet Knapper og funktioner. 

    

Tilslut din E Ink skærm 

Du kan tilslutte din DASUNG 13 E Ink skærm til en computer på to forskellige måder. 

Tilslutning via USB C 

Benyt et komplet understøttende USB C kabel for at tilslutte din DASUNG 13 E Ink til din computer. 

Det er nødvendigt at din USB port i din computer ligeledes understøtter videotransmittering før det 

kan forventes at fungere. Såfremt det gør det, er USB C kablet det eneste kabel du skal benytte. 

Tilslunting via HDMI 

Du kan også benytte det medfølgende Mini HDMI kabel mellem din skærm og din computer. I det 

tilfælde skal USB C porten benyttes samtidigt for at sikre en optimal strømføring. Du kan benytte en 

USB strømforsyning hvis du ønsker det. Vil du benytte touchfunktionen og overføre 

touchkommandoer skal du tilslutte USB C kablet til din computer.  

 

Vælg den rette opløsning 

Ønsker du at hele DASUNG 13 E Ink skærmen skal fyldes ud skal du benytte en opløsning i forholdet 

4:3.  

 Benytter du Windows // Naviger til Skærmindstillinger. Du kan komme til 

Skærmindstillinger ved at følge nedenstående vejledning: 

1. Tryk på WINDOWS TAST + I. 

2. I søgefeltet som du placeres i automatisk, indskriv ”opløs”. 

3. Du præsenteres for en liste over forslag. Benyt din mus eller PIL NED til du lander på Skift 

opløsning på skærmen, og tryk ENTER eller VENSTRE MUSE KLIK. 

4. Du placeres automatisk i menuen Skærmopløsning. Benyt MELLEMRUM eller din mus for at 

aktivere menuen, og benyt PIL OP eller PIL NED for at navigere i mellem dine muligheder. 
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Vælg en opløsning der matcher 4:3 forholdet. Når du har fundet en opløsning som passer til dit 

behov, vælg knappen Bevar ændringer. Eksempelvis ved brug sammen med en Windows computer 

kan du vælge 1400 x 1050 eller 1024 x 768, eller andre 4:3 skærmopløsningsmuligheder, og gemme 

indstillingerne. 

 Benytter du Mac // Naviger til Indstillinger efterfulgt af Skærm og vælg den opløsning 

der passer til behovet. Din Mac vil som standard aktivere Udvidet tilstand. Bemærk at du kan ændre 

tilstanden. 

 

Knapper og funktioner 

Knapperne på din DASUNG 13 E Ink skærm giver dig forskellige funktioner og muligheder. Ved at 

kombinere flere knapper har du yderligere indstillingsmuligheder. I tabellen herunder kan du finde ud 

af hvad knapperne hedder og gør: 

Knap Beskrivelse 

Plus Justerer på kontrasten opad 

Minus Justerer på kontrasten nedad 

C Fjerner slør 

M Skifter mellem Tekst Tilstand, Grafisk Tilstand og Video Tilstand. 

Lys Justering af belysning. Skift mellem varmt lys, hvidt lys og slukket. 

Tænd / Sluk Tænd og Sluk for skærmen. 

 

I tabellen herunder kan du finde beskrivelsen for knapkombinationer: 

Knap Beskrivelse 

M med Plus eller Minus Justerer på skarphed og hastighed. 

Lys med Plus eller Minus Justerer på belysningen. 

C med M Genstarter skærmen. 

 

Vejledende indstillinger 

- Grafisk Tilstand: Standardtilstand, velegnet til billeder og website visninger. 

- Tekst Tilstand: Benyt denne når du læser og skriver tekst. 

- Video: Specialtilstand for videoer. Velegnet når skærmbilledet skal være dynamisk. 

 

Indstillinger 

Ud over de vejledende indstillinger har du også mulighed for selv at justere på opsætningen. 

Kontrast indstillinger 

E Ink skærmen kan justeres med ni forskellige niveauer af kontrast. 

Sorthed og Hastighed for pixels 

Vælg mellem Fast, Fast+, Fast++, Fast+++ (Standard), Fast++++. Bemærk gerne at du kan justere på 

opdateringsraten, Hastighed samt Kontrast under de forskellige vejledende indstillinger. Når du ser 

på billeder eller video anbefales det at nedsætte kontrasten hvorved flere detaljer i skærmbilledet vil 

blive fremhævet. Når du læser eller skriver tekst, øg gerne kontrasten. Prøv dig gerne frem for at finde 

et niveau der passer. 
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Optimering af computerindstillinger 

Det følgende afsnit gælder for Windows 10. De samme muligheder finder du i Windows 11. 

Skrivebordsbaggrund // Gør gerne brug af en komplet hvid baggrund på dit Skrivebord. 

Naviger til Personlige Indstillinger og vælg Baggrund. I Baggrund menuen kan du vælge 

Dækkende farver. Derunder præsenteres du for muligheden for at vælge en farve. 

Aktiver hvid baggrund. Dette reducerer behovet for at opdatere skærmbilledet. 

Mindre eller Mere lys // Aktiver gerne funktionen Nattelys og afprøv om det giver 

mening for dig. Dette nedsætter lysstyrken og frembringer varmere farver, men kan have 

indflydelse på detaljer. 

Bedste ydeevne // Din computer kan indstilles til bedste ydeevne. Tryk på WINDOWS 

TAST og indskriv ”Avancerede”. Naviger til og vælg elementet Vis avancerede 

systemindstillinger. Naviger til og vælg knappen Indstillinger under afsnittet Ydeevne, i 

fanen Avanceret. Aktiver radioknappen ud for Juster til den bedste ydelse efterfulgt af OK 

knappen. 

Deaktiver animationer // Naviger til indstillingen ved at trykke på WINDOWS TAST + I. 

Indskriv ”Vis ani”. Naviger til og vælg elementet Vis animationer i Windows. Du lander nu i 

Øget tilgængelighed menuen og kan deaktivere Vis animationer i Windows. Det kan også 

anbefales at deaktivere Vis gennemsigtighed i Windows. 

MacOS HiDPI // Benytter du en Mac computer kan du tilføje muligheden for at aktivere 

MacOS HiDPI funktionen som kan give et optimeret skærmbillede. 

 

Computer Software 

Softwaren Paperlike Series E Ink Monitor Client giver dig muligheden for at gennemføre en 

professionel justering af funktionerne. Eksempelvis regelmæssig nulstilling af slør, 

genvejskombinationer til nulstilling af slør, farvetemperatur og lignende. Download softwaren ved at 

besøge www.dasung.com. 

 

Tilslut din E Ink skærm til iPhone eller iPad 

Det anbefales at gøre brug af den originale Apple Inc. Lightning adapter. Andre uoriginale adaptere vil 

muligvis ikke fungere. 

1. Indsæt Mini HDMI kablet i din DASUNG 13 E Ink skærm. 

2. Tilslut USB kablet i en USB strømforsyning. Denne skal have et output på 5V – 2A. Når LED 

indikatoren på skærmen lyser grønt, indsæt HDMI kablet i din originale Apple Lightning 

adapter. 

3. Tilslut nu Apple Lightning adapteren til din iPhone eller iPad og vent fire sekunder. Såfremt din 

DASUNG 13 E Ink skærm ikke automatisk tænder, tryk da på Tænd / Sluk knappen. 

http://www.dasung.com/
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Vigtige informationer 

 

Vær opmærksom på kondens 

Hvis din skærm udsættes for pludselige temperaturudsving kan der opstå kondens hvilket kan være 

skadeligt for den. Sørg derfor for at skærmen tilpasser sig rummets temperatur før du tager den i 

brug. Har din skærm befundet sig udenfor i længere tid i koldere perioder, eksempelvis ved levering 

eller flytning eller lignende, skal den stå i mindst en time indtil den potentielle kondens er forsvundet. 

Skærmen bør heller aldrig udsættes for vanddamp. 

 

Opbevar under normale temperaturer og undgå ultraviolet lys 

En hensigtsmæssig temperatur er nødvendig for E Ink. En høj eller lav temperatur vil påvirke og 

derved reducere E Ink resultatet som du ser i skærmen. Hastigheden, kontrasten og levetiden 

påvirkes. Undgå også at udsætte skærmen for ultraviolet lys ved blandt andet at undgå at bruge den 

udendørs. En hensigtsmæssig temperatur er mellem 15°C ~ 35°C. Skærmen kan opbevares i 

temperaturer på -20°C ~ 60°C. Udsættes skærmen for temperaturer ud over de nævnte til det 

resultere i uoprettelige skader. 

 

Opbevar emballeringsgenstande 

Behold venligst kassen du fik din E Ink skærm leveret i, samt alle indvendige emballeringsgenstande. 

Skal skærmen på et senere tidspunkt afsendes skal den beskyttes på korrekt vis. 

 

E Ink bliver slidt 

Vær opmærksom på at E Ink har en naturlig begrænset levetid. DASUNG E Ink skærme er designet til 

at repræsentere tekst og grafiske illustrationer som det ville se ud på et stykke papir, potentielt med 

henblik på at nedsætte smerter i øjne og hovedet, hovedpine, træthed og lignende. E Ink er 

dråbeformede ”pixels” der alt efter tilstand enten er sort eller hvid. 
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Rengøring og transportering 

Når du ønsker at gøre din E Ink skærm ren, skal du benytte en blød og let fugtet klud til rengøring af 

skærmen. Benyt aldrig hårde, slibende materialer, eller rengøringsmidler. 

Når du transporterer din skærm skal du være forsigtig, og sørge for kun at holde i kanterne. 

  

Tekniske specifikationer 

Fysisk størrelse 312 x 235 x 5,2 millimeter 

Skærmstørrelse 13,3 tommer 

Kabler Mini HDMI og USB C 

Porte JACK Hovedtelefon, USB C, Mini HDMI 

Billedformat 4:3 

Opløsning 2200 x 1650 (207 ppi) 

Belysning Frontbelysning 

Touch Understøttes af model HD Touch 

Retning Horisontal og vertikal 

VESA Ja, 75 x 75 millimeter 
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