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Gebruiksaanwijzing Predia Touch Pro Full HD Series / 4K Ultra HD Series

Welkom!
Dank u voor de aankoop van dit Predia product. Lees de instructies zorgvuldig door voordat dit
product wordt gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving (Federal Communications Commission,
VS). Het gebruik is onderworpen aan de volgende condities: (1) Dit toestel mag geen schadelijke
storing veroorzaken, en (2) dit toestel moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die
kan leiden tot ongewenst functioneren.
OPMERKING 1: Deze uitrusting is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal toestel, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming te geven tegen schadelijke storing in een installatie in woongebouwen. Deze uitrusting genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen
en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke storing veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie
dat storing niet op zal treden in een bepaalde installatie. Als deze uitrusting schadelijke storing veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald
door de uitrusting aan of uit te schakelen, wordt de gebruiker verzocht om de storing
te corrigeren door een of meerdere van de volgende maatregelen:
• Opnieuw richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
• Verhogen van de afstand tussen de uitrusting en de ontvanger.
• De uitrusting op een stopcontact aansluiten van een ander circuit dan waarop de
ontvanger is aangesloten.
• Om hulp vragen aan de dealer of een ervaren radio/tv-technicus.
OPMERKING 2: Wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de partij
die verantwoordelijk is en voldoet aan de regels, kunnen leiden tot het vervallen
van de bevoegdheid van de gebruiker om de uitrusting te gebruiken.

Het symbool van de vuilnisbak met een kruis erdoor geeft aan dat het product niet bij het
huishoudelijk afval mag komen. In plaats daarvan moet u het afgedankte apparaat afvoeren door het af te geven bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Bewaar de gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Dit is de algemene gebruiksaanwijzing voor alle interactieve displays. Daarom kunnen er afwijkingen zijn voor het onderhavige
product.
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1. Veiligheidsinformatie
Lees voor uw veiligheid de volgende informatie voordat u het product gebruikt. Ernstig letsel of materiële schade kunnen het gevolg zijn bij onjuist gebruik. Probeer het product niet zelf te repareren.

Waarschuwing
Koppel het product direct af van de stroomvoorziening als ernstige storingen optreden.
Ernstige storingen zijn onder andere:
• Rook, vreemde geur of abnormaal geluid afkomstig van het product.
• Geen beeld of geluid, of een verstoord beeld.
• Waar de stekker of een connector wordt gebruikt om het apparaat van de stroomvoorziening af te koppelen, moet deze stekker of connector goed bereikbaar blijven.
Stop bij de bovenstaande scenario’s met het gebruik van het product, koppel de
stroomtoevoer direct af en neem contact op met vakkundig personeel om de problemen te verhelpen.
Het stopcontact moet zich dichtbij het apparaat bevinden en dient makkelijk toegankelijk te zijn.
Laat geen vloeistof, metaal of brandbare stoffen in het product vallen.
• Als vloeistof of metaal in het apparaat is gevallen, schakel het product dan uit en
koppel het af van de stroomtoevoer en neem vervolgens contact op met vakkundig
personeel voor een oplossing.
• Let op kinderen als ze in de buurt zijn van het product.
Beschadig het stroomsnoer niet.
• Het stroomsnoer niet beschadigen, wijzigen, opwikkelen, buigen, verhitten of er hard
aan trekken.
• Zet geen gewicht (zoals het product zelf) op het stroomsnoer.
• Trek niet hard aan het stroomsnoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Neem
als het stroomsnoer is beschadigd contact op met de plaatselijke distributeur om
het te repareren of vervangen.
• Het stroomsnoer in de doos met accessoires is alleen bestemd voor dit product.
Gebruik het niet voor andere apparaten.
Plaats het product op een stabiel oppervlak.
Een onstabiel oppervlak is onder andere, en niet beperkt tot, een hellend vlak, een wiebelende standaard, bureau of platform, die kunnen leiden tot omvallen en schade.
Gebruik de batterij op de goede manier.
• Galvanische corrosie, elektrische lekken en zelfs brand kunnen worden veroorzaakt
door onjuist batterijgebruik.

5

Gebruiksaanwijzing Predia Touch Pro Full HD Series / 4K Ultra HD Series

• Aanbevolen wordt om het aangegeven type batterij te gebruiken en de batterij op de
juiste manier te plaatsen (positieve en negatieve elektrodes).
• Plaats en gebruik geen nieuwe batterij samen met gebruikte batterijen.
• Verwijder de batterij als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt gebruikt.
• Stel de batterij niet bloot aan grote hitte zoals zonlicht en vuur.
• Voer gebruikte batterijen af in overeenstemming met lokale regelgeving.
Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact.
• Raak het product niet aan bij bliksem om een elektrische schok te vermijden.
• Installeer of plaats componenten met een spanning die hoog genoeg is om persoonlijk letsel te veroorzaken, op plaatsen buiten bereik van kinderen.
De behuizing van het product niet eigenhandig openen en niet eigenhandig het
product veranderen.
Er zijn componenten met hoge spanning in het product geïnstalleerd. Als u de behuizing opent, kunnen hoge spanning, elektrische schok of andere gevaarlijke situaties
optreden. Als controle, aanpassing of onderhoud is vereist, neem dan contact op met
de plaatselijke distributeur voor hulp.
Gebruik de aangegeven voeding.
• Gebruik geen andere stroomsnoeren dan bij het product geleverd om beschadiging
van het product te voorkomen.
• Gebruik een drie-aderig stopcontact en zorg voor de juiste aarding.
• Trek de stekker uit het stopcontact als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
Voor het verplaatsen van het product alle externe verbindingen afkoppelen en alle
voorzieningen voor het voorkomen van kantelen verwijderen.
Verplaats het product voorzichtig om te voorkomen dat het ergens tegenaan botst of
bekneld raakt, vooral het scherm omdat dit kan leiden tot letsel als het breekt.
Verwijder regelmatig stof en metaal van de stekker.
• Bij het reinigen kan brand of elektrische schok optreden als het product is ingeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact voor het reinigen met een droge doek.
Zet geen voorwerpen op het product.
• Zet geen voorwerpen, zoals een houder voor vloeistof (een vaas, bloempot, cosmetica of vloeibare geneesmiddelen), op het product.
• Als water of vloeistof op het product wordt gemorst, kan kortsluiting optreden en
brand of elektrische schok veroorzaken.
• Ga niet op het product staan en hang geen voorwerpen aan het product.
Installeer het product niet op een ongeschikte plaats.
• Installeer het product niet op vochtige plaatsen, zoals de badkamer, de douche, bij
ramen of buitenomgevingen waar het blootgesteld is aan regen, sneeuw of andere
barre weersomstandigheden. Ook plaatsen waarbij het product blootgesteld wordt
aan damp afkomstig van warmwaterbronnen moet worden vermeden. De bovenstaande omgevingen kunnen leiden tot storingen of elektrische schok onder extreme omstandigheden.
• Zet geen open vuur op het product, zoals een brandende kaars.

6

Gebruiksaanwijzing Predia Touch Pro Full HD Series / 4K Ultra HD Series

Ventilatieopeningen van het product niet bedekken of blokkeren.
• De oververhitte componenten kunnen leiden tot brand, het product beschadigen en
de levensduur verkorten.
• Zet het ventilatie-oppervlak van het product niet met de bovenkant naar beneden.
• Installeer het product niet op een tapijt of beddengoed.
• Gebruik geen kleed zoals een tafelkleed om het product te bedekken.
Raak het stroomsnoer niet aan met natte handen om een elektrische schok te vermijden.
Hoogte tijdens gebruik (m): minder dan 5000m.

Voorzichtig

Installeer het product niet in omgevingen met hoge temperaturen.
• Installeer het product niet bij een hittebron, zoals een radiator, kachel of andere
verwarmingstoestellen.
• Stel het product niet bloot aan zonlicht, wat kan leiden tot hoge temperaturen en
daardoor storingen in het product.
Voor transport:
• Verpak het product voor verplaatsing of onderhoud door gebruik van de dozen en
het beschermingsmateriaal dat geleverd is bij het product.
• Verplaats het product verticaal tijdens transport. Het scherm en andere componenten kunnen makkelijk breken als het product onjuist wordt verplaatst.
Gebruik geen radio in de nabijheid van het product.
Het productontwerp voldoet aan de internationale EMI-norm voor voorkomen van
radiostoring. De storing bestaat echter nog steeds en veroorzaakt ruis in de radio.
• Als ruis optreedt in de radio, probeer dan de volgende oplossingen.
• Pas de richting van de antenne aan om het storen door het product te vermijden.
• Houd de radio uit de buurt van het product.
Advies voor kijken:
• Gebruik het product in een omgeving met comfortabel licht. Het is schadelijk voor
uw ogen om in een te lichte of te donkere omgeving te kijken.
• Ontspan tussendoor regelmatig even uw ogen na een periode van kijken.
• Bij het kijken dient een afstand aangehouden te worden van 3 tot 7 keer de schermhoogte, dit is de beste afstand om de ogen te beschermen en belasting van de ogen
te voorkomen.
• Stel het volume op een geschikt niveau in, vooral ‘s avonds.
• Wees voorzichtig met het gebruik van versterkingsapparatuur als audio-ingang. Als
u versterkingsapparatuur moet gebruiken, mag het ingangsvermogen het maximale
luidsprekervermogen niet overstijgen. Anders kan dit leiden tot overbelasting en
beschadiging van de luidspreker.
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2. Installatievereisten
Montage
U kunt naar behoefte een vaste wandbevestiging, wandlift of verrijdbare set kiezen. een wandbevestiging is ruimtebesparend.
Als u voor een wandlift of verrijdbare bevestiging kiest, gebruik dan het bevestigingsrek of steun.
Als u een zelfgemaakt bevestigingsrek wilt gebruiken, moet het draagvermogen van het rek minimaal vier keer het schermgewicht zijn. Het draagvermogen van de bevestigingssteun moet vier
keer het gewicht van het scherm zijn om stabiliteit van het interactieve scherm te waarborgen.
Als u voor wandbevestiging kiest, moet het draagvermogen van het bevestigingsoppervlak minimaal vier keer het gewicht van het scherm zijn. Als het bevestigingsoppervlak een wand of plafond
is van een gebouw, moet de wand gebouwd zijn met massieve bakstenen, beton of materiaal van
gelijke dichtheid. Als u het scherm op een poreus oppervlak moet bevestigen, zoals een oude bakstenen muur, wand van houten planken, muur van metalen of niet-metalen structuur of met een
dikke laag plamuur, neem dan de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het scherm stevig
wordt bevestigd.

Ventilatie
Ventilatievereisten

Afstand tot het oppervlak voor installatie (cm)

Nomnaal vermogen

Linker en rechterzijkant

Bovenkant

Onderkant

Achterkant

Meer dan 100 W

10

20

20

10

Waarschuwing

Als het product in een wand of kast wordt bevestigd, dient naast de bovenstaande eisen, het gebied van de ventilatiegaten in de onderkant, bovenkant en twee
zijkanten minimaal 50% te zijn van het afsluitende oppervlak om goede ventilatie
te waarborgen.
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OPMERKING
• Als u installeert met de wandbevestigingsmethode, draai de schroeven dan dieper dan
10 mm in de muur.
• Blokkeer ventilatiegaten niet.
• Raadpleeg CAS 132-2006
• De afmeting van de 4 gaten voor de beugelbevestiging in het achterpaneel is in overeenstemming met VESA patroon). Gebruik metrische M8 schroeven met een lengte van 10 tot
15 mm om het scherm vast te maken met het bevestigingssysteem.
• Laat een professionele installateur de schermunit installeren.
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3. Inleiding
Bedankt voor uw keuze voor het Predia Touch Pro Touchsreen. Als ons nieuwste onafhankelijk
ontwikkelde en gefabriceerde interactieve mens-machineproduct, is het interactieve scherm een
multifunctioneel scherm voor interactief onderwijs, digitale demonstratie, multimediapresentatie,
aanraakhandelingen en handschrift. Ze zijn ontwikkeld en gefabriceerd om tegemoet te komen
aan de behoeften voor onderwijs en zakelijke toepassingen, en bieden een gebruiksvriendelijke
ervaring, digitale intelligente besturing als ideale uitrusting voor scholen en bedrijven. U kunt uw
vingers of ondoorzichtige voorwerpen gebruiken om dingen mee op het scherm te schrijven, bewerken en verwijderen.
De productfuncties zijn als volgt:
• Speciaal ontworpen voor onderwijs en vergadersystemen.
• Met geavanceerde infrarood array scanning en sensortechnologie, HID-driver-vrij, wat betekent
dat het product snel geactiveerd wordt na het inschakelen.
• Verschillende signaalbronnen kunnen als voorbeeld worden bekeken in het venster en er kan
tussen geschakeld worden door aanraken van het scherm.
• Er is een speciale knop om de helderheid automatisch aan te passen met een energiebesparing
van 50%, zonder effect op het kijken.
• Ondersteuning van naar voren gerichte versterkers met hoog vermogen.
• Als de functie schermweergave is uitgeschakeld, kan het product nog geluid afspelen om energie
te besparen.
• Detecteer de verlichting en helderheid automatisch voor aanpassing van de schermhelderheid
zodat de meest comfortabele helderheid wordt gebruikt voor docenten en studenten.
• Het interactieve systeem voor voorbereiding van lessen en lesgeven gebruikt een nieuwe scheidingsmodus van lesvoorbereiding en lesgeven, die een groot aantal functies biedt voor docenten
om het lesgeven te ondersteunen en de interactie in de klas te verbeteren.
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Omschrijving buitenkant
Het vooraanzicht en achteraanzicht van het product zijn als volgt.

1
2
3

4

5

6

7

5

8

9

For 65" / 70":

10

11

12 13

11

14
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For 75" / 80" / 86":

10

11

13 12

14

Nr.

Omschrijving

Nr.

Omschrijving

1

Behuizing

8

Aan/uit

2

Infrarood frame

9

Rechter luidspreker

3

Scherm

10

OPS-poort

4

Linker luispreker

11

Verbindingspaneel 2

5

Verbindingspaneel 1

12

Wipschakelaar

6

Bedieningspaneel

13

Aansl. stroomvoorziening

7

Afdekplaat voorzijde*

14

Verbindingspaneel 3

OPMERKING
"*" betekent optioneel.
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Bedieningspaneel

Naam

Functieomschrijving

Start

Openen/afsluiten Android startpagina.

Terug

Terug naar vorige menu.

Menu

Open het functiemenu van het scherm.

ECO

Schakel tussen drie modi: energiezuinig, automatisch en standaard.

Bron

Open het menu om de signaalbron te kiezen.

Vol-

Volume verlagen.

Vol+

Volume verhogen.

Pc aan/uit

OPS aan-/uitschakelen.
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Verbindingspaneel 1

Naam

Functieomschrijving

Aanraakpoort 1

PC-verbindingspoort 1 voor aanraakbesturing.

Schermpoort

HD digitaal schermpoort.

HDMI 1	De ingangsaansluiting 1 voor high definition-signaal, die gebruikt wordt met de
aanraakpoort 1 om de pc te bedienen via aanraakbesturing.
PC	De USB 2.0 (nominale uitgangsspanning: 5V/0.5A) en USB 3.0 (nominale uitgangsspanning: 5V/0.9A) -poorten voor de OPS.
Android

Android USB-poort.

MIC

De poort voor een externe microfoon.

OPMERKING
Aanraakpoort 1 naar HDMI 1, aanraakpoort 2 naar HDMI 2, aanraakpoort 3 naar HDMI 3,
aanraakpoort 4 naar HDMI 4 en VGA.
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Verbindingspaneel 2

Naam

Functieomschrijving

Audio

Poort voor audio-ingang.

VGA	De VGA-poort voor een externe pc die wordt gebruikt met aanraakpoort 4 om
de pc te bedienen via aanraakbesturing.
HDMI4	De ingangsaansluiting 4 voor high definition-signaal, die gebruikt wordt met
de aanraakpoort 4 om de pc te bedienen via aanraakbesturing.
Aanraakpoort 4	De aansluiting 4 voor het signaal voor aanraakbesturing.
HDMI 3	De ingangsaansluiting 3 voor high definition-signaal, die gebruikt wordt met
de aanraakpoort 3 om de pc te bedienen via aanraakbesturing.
Aanraakpoort 3

De aansluiting 3 voor het signaal voor aanraakbesturing.

HDMI 2 Visualizer	De ingangsaansluiting 2 voor high definition-signaal, die gebruikt wordt met
de aanraakpoort 2 om de pc te bedienen via aanraakbesturing.
Opmerking: Sluit een visualizer aan voor de functionaliteit aanraakschermbesturing en
HD-weergavemodus; gebruik de HDMI 2 Visualizer poort.

Aanraakpoort 2

De USB-aansluiting 2 voor het signaal voor aanraakbesturing.

Micro SD

De externe poort voor de micro SD-kaart.

USB 3.0

De poort voor USB 3.0.

MIC

De poort voor een externe microfoon.

HDMI uit	De uitgangsaansluiting voor high definitionsignaal, die het signaal kan zenden
naar andere HD-schermuitrusting.
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Verbindingspaneel 3

Naam

Functieomschrijving

Koptelefoon De poort voor de koptelefoon.
SPDIF

Digitale uitgangspoort audio.

RS-232	De ingangspoort voor seriële signalen, die wordt gebruikt door een apparaat om met
een serieel protocol het scherm te besturen.
LAN-IN

De ingangspoort voor local area network.

LAN-OUT

De uitgangspoort voor local area network.

AV-IN

Ingangspoort voor audio- en videosignaal.

OPMERKING
• Gebruik de bij het product geleverde kabel om het toestel aan te sluiten.
• HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 en HDMI 4 zijn high-definition multimediapoorten, die worden
gebruikt om een thuisbioscoop-ervaring te bieden met de beste kwaliteit voor consumenten
door uitzenden van high-definition, volledig digitale audio en video.
Als er een HDMI-poort op het externe toestel aanwezig is, wordt geadviseerd om deze met
de HDMI-kabel te verbinden met het product voor een beter beeld en geluidseffect.
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Aan of stand-by
Dempen
Selecteer tv-zender of voer nummer in
Open Android startpagina
Ga terug of terug naar bovenliggende menu
Menu tonen of verbergen
Lijst signaalbronnen tonen of sluiten
Modus alleen audio activeren
Stilzetten
Bevestigen
Richtingknop omhoog
Richtingknop omlaag
Richtingknop links
Richtingknop rechts
Schermafbeelding maken
Huidige signaalbron tonen. U kunt het niet in Android weergeven
Schermweergave aanpassen
Open WIFI op de computer
Weergavemodus wijzigen
Schakel naar de vorige pagina in whiteboardsoftware en PPT
Schakel naar de volgende pagina in whiteboardsoftware en PPT
Open whiteboardsoftware
Schakel over naar VGA-signaalbron
Schakel over naar HDMI-signaalbron
Schakel over naar OPS-signaalbron
In- en uitzoomen
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Instructies voor afstandsbediening
Het effectieve gebied van de afstandsbediening omvat de verticale afstand binnen vijf meter voor het
product, en het gebied binnen een hoek van 30 graden van het verticale punt naar links en rechts.

Het effectieve ontvangstgebied is ongeveer 3 meter
met 30° hoek van verticaal
punt naar links.

Het effectieve ontvangstgebied is ongeveer 3 meter
met 30° hoek van verticaal

Het effectieve ontvangstgebied is ongeveer 5 meter
van de voorkant van het
apparaat.

Waarschuwing

Lees om eventuele storingen te voorkomen de volgende instructies en gebruik de
afstandsbediening op de juiste manier.
• Stel de afstandsbediening niet bloot aan vallen of stoten.
• Mors geen water of andere vloeistof op de afstandsbediening.
• Leg de afstandsbediening niet op natte voorwerpen.
• Stel de afstandsbediening niet bloot aan zonlicht of hittebronnen.
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4. Basisbediening
4.1 Inschakelen
Stap 1 S
 chakel het interactieve scherm in met de 100V - 240V 50Hz/60Hz AC voeding. Het
stroomsnoer moet volledig in het stopcontact worden gestoken en de stroomaansluiting
moet aan de aansluitingen aan de onderkant worden aangesloten. De stroomtoevoer moet
zijn geaard.

Voor 65" / 70"

Stroomsnoer

Voor 75" / 80" / 86"

Stroomsnoer
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Stap 2 S
 luit het scherm aan op de voeding. Schakel de wipschakelaar aan (rechtsonder aan de
achterkant van het scherm, naast de stroompoort) om in stand-bystatus te komen. De
indicatie aan/uit wordt rood.
Voor 65" / 70"

Wipschakelaar
(naast stroompoort)

Voor 75" / 80" / 86"

Wipschakelaar
(naast stroompoort)
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Stap 4 D
 ruk op de aan-/uitschakelaar op het bedieningspaneel of Aan/Uit op de afstandsbediening om het interactieve scherm in te schakelen. De OPS wordt gestart. De indicatie aan/
uit wordt groen.

Aan-/uitschakelaar
(op het voorpaneel)

4.2 Uitschakelen
Stap 1 Druk op PC Power om de OPS uit te schakelen (alleen voor all-in-one-modellen).

Stap 2 D
 ruk op Aan/Uit op het bedieningspaneel of Aan/Uit op de afstandsbediening om naar de
stand-bymodus te gaan. De indicatie aan/uit wordt rood.
Stap 3 S
 chakel in de stand-bymodus de wipschakelaar uit om het interactieve scherm uit
te schakelen.

Waarschuwing

• Schakel de OPS uit voordat u het interactieve scherm uitschakelt. Anders kan de
computer worden beschadigd.
• Schakel het interactieve scherm af van de stroom nadat het scherm in stand-bymodus is gegaan. Anders kan het scherm worden beschadigd. Een plotselinge
stroomonderbreking kan het interactieve scherm beschadigen.
• Vaak in- en uitschakelen in korte tijd kan defecten veroorzaken.

Aan-/uitindicator

Status

Geen licht

Uitgeschakeld

Rood

Stand-by

Groen

Ingeschakeld
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4.3 Software-installatie
• Aanbevolen configuratie:
- CPU: Intel (R) Core i3 2.27GHz of AMD CPU met gelijkwaardige prestatie en hoger
- Geheugen: 1GB
- Harddisk: 1GB
- Grafische kaart: ondersteunt Direct X 9 of hoger
• Als het interactieve scherm is uitgerust met de nieuwste versie van handschriftsoftware in de pc
voor de aflevering, sla de stap dan over.
• HID-driver-vrij functioneren is alleen van toepassing op Vista, Windows 7 of hogere versie (realiseer de functies van multi-touch etc.). Het aanraak-ledscherm met Windows XP-versie moet de
software installeren/uitvoeren voor normaal gebruik.
Stap 1	Sluit de officiële USB-kabel aan op de USB-poorten van de computer en het aanraakledscherm.
Stap 2 Plaats de officiële software-installatie-cd in de computer.
Stap 3	Dubbelklik op
, volg de instructies en voltooi de installatie van de software voor het aanraak-ledscherm.
Stap 4	De computer moet opnieuw worden opgestart om de software te activeren na de
voltooide installatie. Sla alle bestanden in de computer op en start opnieuw.

4.4 Software-installatie ongedaan maken
Als u Teach Infinity Pro wilt verwijderen van uw computer, kiest u Configuratiescherm > Programma’s installeren of verwijderen > Teach Infinity Pro > Verwijderen om de installatie ongedaan te
maken, zoals getoond in de volgende afbeelding.

22

Gebruiksaanwijzing Predia Touch Pro Full HD Series / 4K Ultra HD Series

4.5 Software positioneren
Om normaal te werken, moet het handschrift van de geprojecteerde afbeelding op het aanraak-ledscherm overeenstemmen met het huidige om goed te kalibreren. De volgende situaties
vereisen kalibratie.
• Het eerste gebruik van de interactieve handschriftled.
• Opnieuw installeren van het stuurprogramma.
• Het handschiftscherm wordt aan een andere pc aangesloten.
Het handschriftscherm past de negenpunts positioneringsmethode toe. Het positioneringsproces
wordt hierna beschreven:
Stap 1 Sluit het scherm aan en voer het stuurprogramma uit.
Stap 2	Klik op het pictogram van het handschriftstuurprogramma rechtsonder op het scherm. De
volgende figuur wordt weergegeven.

Stap 3 Selecteer negen Punten, klik op Kalibreren en de volgende figuur wordt weergegeven.
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Stap 4 G
 ebruik de pen om het midden van het knipperende kruis ingedrukt te houden. Laat niet
los tot het knipperende kruis naar het volgende punt gaat. Herhaal en voltooi het positioneringsproces volgens de instructies op de interface. De software-interface gaat automatisch terug naar het bureaublad nadat het positioneren succesvol is voltooid.

4.6 Positioneringsmethode voor Windows 7 Systeem
Stap 1 Verbind het interactieve scherm met de pc met de USB-kabel via de USB-interface op het paneel.
Stap 2	Kies Configuratiescherm > Instellingen voor Tablet PC.
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Stap 3	Klik op Kalibreren in het venster Instellingen voor Tablet PC.

Stap 4	Gebruik de pen om het midden van het knipperende kruis ingedrukt te houden. Laat niet
los tot het knipperende kruis naar het volgende punt gaat. Herhaal en voltooi het positioneringsproces volgens de instructies op de interface.

Tik op het dradenkruis wanneer het op het scherm
wordt weergegeven om het beeldscherm te kalibreren.
Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats
op het scherm om terug te keren naar het laatste
kalibratiepunt. Druk op de knop Esc om het hulpprogramma te sluiten. Wijzig de schermstand niet totdat
u het kalibratieproces hebt voltooid.
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Step 5 Klik op Ja nadat de kalibratie is voltooid.

TIP
• Gebruik de pen die geleverd is bij het interactieve scherm in plaats van een vinger, om de
nauwkeurigheid van het handschrift te waarborgen.
• Positioneringsfouten kunnen fouten veroorzaken in de aanraakfunctie op het interactieve
scherm. In dat geval moet u de kalibratie nog een keer uitvoeren.
• Tijdens het kalibratieproces kunt u op ESC drukken op het toetsenbord om het kalibratieproces te beëindigen.
• De kalibratie-interface verschilt tussen de verschillende softwareversies. Volg de instructies
die op de interface worden weergegeven.

4.7 OPS-installatie
Waarschuwing

De OPS ondersteunt geen hot-plugging. Steek de stekker van de OPS er pas in
nadat het interactieve scherm is afgekoppeld van de stroomtoevoer.

Installeer de OPS met de volgende stappen:
Stap 1 Steek de OPS in de speciale gleuf aan de achterkant van het interactieve scherm.
Stap 2 Draai de schroeven aan.
Stap 3 Bevestig dat de OPS juist is geïnstalleerd.
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5. Inleiding werkbalk
De werkbalk heeft drie modi: Startpagina, taakbeheer en whiteboard.
In elk van deze drie modi kunt u op
de werkbalk klikken om terug te gaan naar de vorige pagina en op
om andere programma’s te verlaten of terug naar de startpagina te gaan vanuit
andere signaalbronnen.
• Op de startpagina is de werkbalk in de startpaginamodus en geeft hij pictogrammen weer van
taakbeheer, signaalbron, whiteboard, ingangssignaal, bestandsbeheer, systeeminstellingen,
browser en zoekmachine. U kunt op een pictogram klikken om het betreffende programma te
openen.

• Nadat het whiteboardprogramma is gestart gaat de werkbalk in de whiteboardmodus, waarin u
een pen, lijndikte en kleur kunt kiezen om mee te schrijven op het whiteboard.
- Als u de whiteboardfunctie wilt gebruiken met het non-signaalmodel, klikt u op
op het
weergegeven menu; de functies Nieuwe Pagina, Overzicht, Alles verwijderen en Instellingen
worden weergegeven.
- Als u het whiteboard wilt gebruiken met signaalmodel, klikt u op het pictogram
om naar
het menu instellingen te gaan.

• In andere programma’s dan het whiteboard, is de werkbalk in de modus Opmerkingen. U kunt
een pen, lijndikte en kleur kiezen om te schrijven en opmerkingen toevoegen over het geopende
bestand (o.a. afbeelding, PPT en PDF). Klik rechts op
om de werkbalk te verbergen. Schuif
omhoog met uw vinger om de werkbalk weer te geven.
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5.1 Taakbeheer
In taakbeheer kunt u de actieve programma’s zien, ertussen schakelen en programma’s afsluiten.
Klik op
om taakbeheer te openen zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

Actieve programma’s bekijken
Schuif in taakbeheer omhoog en omlaag om de actieve programma’s te bekijken.

Schakelen tussen programma’s
Klik in taakbeheer op het pictogram van een toepassing om te schakelen tussen programma’s. Klik
bijvoorbeeld op Instellingen om naar de toepassing systeeminstellingen te gaan, of klik op Browser
om naar de browsertoepassing te gaan.

Programma’s afsluiten
Selecteer in taakbeheer een programma, klik op het pictogram
naar rechts of naar links om het programma te sluiten.
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5.2 Whiteboard
Het whiteboard biedt de schrijffunctie. In het whiteboardprogramma kunt u een pen, lijndikte en
kleur kiezen om te schrijven en een gum gebruiken om inhoud van het whiteboard uit te wissen.
U kunt ook de inhoud op het whiteboard afdrukken en wissen.
Klik
op de werkbalk of druk op Whiteboard op de afstandsbediening om de whiteboardinterface te openen.

Nieuw whiteboard en instellingen
Klik
in het weergegeven menu, de functies Nieuwe Pagina, Overzicht, Alles Verwijderen en
Instellingen worden weergegeven.
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Klik op Instellingen om de kleur en arcering van het whiteboard in te stellen, zoals weergegeven in
de volgende figuur:

Pen, lijndikte en kleur
Houd als de markeerstift is geselecteerd,
selecteren.

Houd als de highlighter is geselecteerd,
te selecteren.

twee seconden ingedrukt om de lijndikte en kleur te

twee seconden ingedrukt om de lijndikte en kleur
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Gum
Twee methoden zijn beschikbaar om geschreven fouten of inhoud te wissen:
• Klik op
om het gum te kiezen, vervolgens kunt u het gebruiken om de inhoud van het whiteboard uit te wissen.
• Gebruik vijf vingers om het scherm aan te raken en een cirkel wordt weergegeven met het gebied
waarin kan worden gegumd. Beweeg de cirkel om de inhoud die u geschreven heeft uit te wissen.

Annuleren
Klik op

om bewerkingen te annuleren.

Schermopname
De volgende twee methodes worden gebruikt voor schermopnames:
• Klik op
om de huidige inhoud op het whiteboard op nemen en op te slaan als afbeeldingsbestand in de map Schermafbeeldingen. (de werkbalk wordt niet in de afbeelding opgenomen.)
• Druk op OPNEMEN op de afstandsbediening om de huidige inhoud op het whiteboard op te slaan
als afbeelding in de map Afbeeldingen > Schermafbeelding in bestandsbeheer.
U kunt de map op twee manieren openen:
• Ga terug naar de startpagina en klik op
op de werkbalk om bestandsbeheer te openen. Zoek
en open in de systeembestanden de map Schermafbeeldingen om te bekijken.
• Klik op
in toepassingen om de interface voor bladeren door afbeeldingen te openen. Zoek
en klik in systeembestanden op de map Schermafbeeldingen om te bekijken.

Scherm afdrukken, wissen en stilzetten
Klik op
; Afdrukken, Wissen en Scherm stilzetten worden weergegeven. Klik op Afdrukken
om huidige inhoud op het whiteboard af te drukken. Klik op Wissen om alle huidige inhoud op het
whiteboard te wissen.
Klik op Scherm stilzetten om het huidige scherm vast te leggen en om te kunnen inzoomen, uitzoomen en opmerkingen te plaatsen op het stilgezette scherm.
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5.3 Galerij
U kunt de galerij openen om afbeeldingen één voor één te bekijken of als diavoorstelling af te spelen.
Klik op
in de toepassingen om de galerij te openen. Alle mappen met afbeeldingen worden
weergegeven.

• Volledig voorbeeld
Een volledig scherm kan maximaal acht afbeeldingen weergeven, u kunt voorbeelden van meer
afbeeldingen krijgen door met uw vinger naar links of rechts te schuiven. Door lang drukken op
het scherm kunnen meerdere afbeeldingen worden geselecteerd, en u kunt vervolgens op het
pictogram in de rechterbovenhoek drukken om geselecteerde afbeeldingen af te drukken,
delen, verwijderen, bewerken, instellen en details ervan te bekijken.
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• Afbeeldingen één voor één bekijken
Klik op een afbeelding in een map. Schuif naar links om de vorige afbeelding te bekijken en naar
rechts om de volgende afbeelding te bekijken.
• Dia’s afspelen
Klik op
in de rechter bovenhoek van de map en selecteer Diavoorstelling om afbeeldingen als
dia’s af te spelen.

5.4 Bestandsbeheer
Klik op
op de werkbalk om bestandsbeheer te openen. De huidige systeembestanden worden weergegeven. Bestanden van externe apparaten worden ook weergegeven, zoals de bestanden van de SD-kaart en USB-stick. Bestandsbeheer biedt verschillende functies, zoals voorbeeld,
filteren, zoeken, selecteren, kopiëren en verwijderen van bestanden.
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5.5 Systeeminstellingen
Klik op
op de werkbalk om de systeeminstellingen te openen. Netwerk, Apps, Taal en invoer,
Datum en tijd, Energiebesparing, Omschakelen machine, Schermafbeeldingen wissen, Afdrukken,
Instelling autorisatie, Slimme oogbescherming, Instelling invoerbron, Instelling achtergrond en
Over worden op het scherm weergegeven. U kunt op de items klikken om de gewenste systeeminstellingen te doen. Klik op het gebied buiten de interface systeeminstellingen om af te sluiten.

5.6 Browser
Klik op
op de werkbalk om de webbrowser te openen. Voer een website in de adresbalk in en
voer sleutelwoorden in het zoekvenster in met het schermtoetsenbord of de afstandsbediening.
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5.7 Alleen audio
Druk op ALLEEN AUDIO op de afstandsbediening om het scherm uit te schakelen maar audio aan
te laten. Raak een willekeurige plek op het scherm aan om het scherm weer in te schakelen of klik
opnieuw op ALLEEN AUDIO om terug te gaan naar het normale bedrijf.

5.8 Kinderslot
U kunt de functie Kinderslot in/uitschakelen door de drie onderstaande methodes:
• Klik op
op de werkbalk om de interface systeeminstellingen te openen. U kunt op Instelling
autorisatie drukken om Kinderslot in te schakelen.

• Druk meer dan 5 seconden op de ECO-knop op het voorpaneel om in de modus Kinderslot te
gaan. Druk in de modus Kinderslot nogmaals meer dan 5 seconden op ECO om het kinderslot te
ontgrendelen.
• Druk meer dan 5 seconden op de ECO-knop op de afstandsbediening om in de modus Kinderslot
te gaan. Druk in de modus Kinderslot nogmaals meer dan 5 seconden op ECO om het kinderslot
te ontgrendelen.
Als het apparaat in de modus Kinderslot is, zal in de rechterbovenhoek van het touchscreen een
pictogram worden weergegeven.
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5.9 Toepassingsprogramma’s
Klik op
op de werkbalk om de pagina toepassingsprogramma te openen. Alle toepassingsprogramma’s in het systeem worden weergegeven. Schuif naar rechts en links om de pagina om te
slaan, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

Rekenmachine
Klik op
om de toepassing rekenmachine te openen. Klik op getallen en bewerkingstekens op
het toetsenbord om berekeningen te doen.
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Muziek
Klik op
om het muziekprogramma te starten. De muziek op de lokale schijf wordt weergegeven, gesorteerd op artiest, album, nummer, afspeellijst en afspeelstatus.

5.10 Temperatuurherinnering en thermisch afsluiten
Temperatuurherinnering
De actuele temperatuur van het interactieve scherm wordt weergegeven in de linkerbovenhoek
van de startpagina. Klik op het gebied van de temperatuurweergave in de linkerbovenhoek van het
scherm om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

Thermisch afsluiten
Als het scherm ingeschakeld is, wordt de temperatuur verhoogd door ongunstige ventilatieomstandigheden en lange werktijden.
Als het systeem detecteert dat de actuele temperatuur hoger is dan de gedefinieerde temperatuur, zal het temperatuurbeveiligingsprogramma automatisch worden uitgevoerd, het interactieve
scherm zal in de stand-bymodus gaan. U mag het scherm niet binnen twee minuten opnieuw
opstarten.
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6. Selectie signaalbron
Op de volgende drie manieren kan een signaalbron worden gekozen:
• Druk op BRON op de afstandsbediening.
• Druk op BRON op het bedieningspaneel van het interactieve scherm.
• Klik in de hoofdpagina of Whiteboard-modus op
voor de pagina invoerBronselectie.
• Druk in de signaalbronpagina op , , of om een kanaal te kiezen en druk op OK.
U kunt ook direct selecteren door op een pictogram te drukken, zoals weergegeven in de volgende
afbeelding:
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7. Menu
Druk na het schakelen naar de geselecteerde signaalbron op MENU op de afstandsbediening.
Een menu wordt weergegeven, met o.a. Geluidsmodus, Scherminstelling en Weergave-instelling.
Schuif naar links en rechts op het scherm of druk op of om tussen items te schakelen.

7.1 Geluidsmodus
De pagina Geluidsmodus geeft opties weer waaronder STANDAARD, VERGADERING, THEATER en
KLASLOKAAL.
• Verschuif de balk volume direct of druk op of om het volume te wijzigen.
• Druk op Dempen voor stille modus.
• Druk op TERUG om het menu te verlaten.
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7.2 Scherminstelling
De pagina Scherminstelling geeft opties weer: Auto, P2P, 16:9 en 4:3. De opties kunnen op twee
manieren worden ingesteld:
• Klik op een pictogram en stel de optie in.
• Druk op of en druk op OK om de optie te wijzigen. Druk op TERUG om het menu te verlaten.
Met verschillende invoerbronnen kunnen de scherminstellingen afwijken.
• Met OPS, HDMI 1-HDMI 4 en DP signaalbron.

• Met AV-signaalbron kan de P2P modus niet worden gebruikt.
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• Met VGA-signaalbron kan de Auto modus niet worden gebruikt.

7.3 Weergave-instelling
De pagina Weergave-instelling toont de opties STANDAARD, HELDERHEID, LEVENDIG en OOGBESCHERMING.
De opties kunnen op twee manieren worden ingesteld:
• Klik op een pictogram en stel de optie in.
• Druk op of en druk op OK om de optie te wijzigen. Druk op TERUG om het menu te verlaten.
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8. ECO Mode
Voorzichtig
• Schakel het scherm uit als het niet wordt gebruikt en activeer de functie Alleen audio als u niet
naar het scherm hoeft te kijken, waarmee het stroomverbruik wordt verminderd en energie
wordt bespaard.
• Op voorwaarde van een goed kijkeffect kan het energieverbruik verminderd worden door het
verlagen van de helderheid van het scherm.
• Om energie te besparen is de functie voor automatisch uitschakelen voor het scherm standaard
ingesteld op 10 minuten. Als er 10 minuten lang geen handelingen gedaan zijn, wordt het scherm
automatisch naar de slaapmodus geschakeld (hetzelfde als uitgeschakeld) om energie te besparen.
Druk op ECO op de afstandsbediening om naar de pagina achtergrondverlichtingsmodus te gaan.
Druk op ECO om tussen ECO, Auto en Standaard te schakelen.
• In de ECO-modus wordt het energieverbruik verminderd met 50%.
• In de Auto-modus wordt de schermhelderheid automatisch aangepast aan het omgevingslicht. Als
het licht sterk is, wordt het scherm helderder. Als het licht zwak is, wordt het scherm donkerder.
• In de Standaard-modus blijft de schermhelderheid gelijk.
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9. Besturing seriële poort
De RS-232-poort van het interactieve scherm is als volgt:

1
2
3
4
5

6
7
8
9

TXD
RXD
GND

Verbind de RS-232-poort met de pc of het besturende apparaat. Activeer RS-232 seriële poortverbinding en voltooi de onderstaande configuratie.
Poortnummer: COM 1 (stel de waarde in volgens het poortnummer van de pc of het besturende apparaat.)
Baudrate
Databit

19200
8

Oneven/evenStopbit

Geen
1

In de onderstaande tabel staan knopbesturingscodes. De knoppen delen dezelfde functies met de
bijbehorende knoppen op de afstandsbediening.
Functie

Besturingscode

Functie

Besturingscode

Inschakelen
Uitschakelen
Dempen
Geluidsmodus
Signaalbron
Starten met
één knop
Scherm status
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Interne
PC(OPS)

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 00 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 01 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 02 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 05 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 06 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 07 CF

1
2
3
4
5
6

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 21 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 22 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 23 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 24 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 25 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 26 CF

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0A CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0B CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0C CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 CF

7
8
9
0
OK

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 27 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 28 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 29 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2A CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2B CF
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Functie

Besturingscode

Functie

Besturingscode

HDMI 4
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 51 CF
DP
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 CF
VGA
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0D CF
AV
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 11 CF
Omhoog
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 CF
Omlaag
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 14 CF
Alleen luisteren 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15 CF

←
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2C CF
→
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2D CF
↑
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2E CF
↓
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2F CF
Menu
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1B CF
Startpagina 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1C CF
Terug (afsluiten) 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1D CF

ECO
VOL VOL +
Stilzetten
Akoestische
modus

Zoeken
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1E CF
Opnemen
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F CF
Auto ADJ
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 CF
Volume
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 03 XX CF
Energie7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 06 XX CF
zuinige		
Opm: XX geeft verschillende modi aan:
modus		 00-standaard, 01-energiezuinig

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 16 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 17 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 18 CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 3B CF
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 05 XX CF

Opm: XX geeft verschillende modi aan:
00-Standaard, 01-Muziek, 02-Film,
03-Nieuws, 04-Gebruiker,				 02-auto
05-tijdelijk, 06-tijdelijk 2				

Firmware
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 3D CF
versie			
opvragen			
Verlagen
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 CF
helderheid			
achtergrond		setting
Kinderslot
7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57 CF
omschakelen			
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Verhogen
helderheid

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 47 CF

Instelling
helderheid

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 09 XX CF

Kinderslot
modus

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 58 CF
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10. VGA-signaalinvoer
VGA (Video Graphics Array) is de standaard van computerschermen voor analoog signaal.
De VGA-poort is de speciale poort op de computer die de VGA-standaard gebruikt voor
gegevensinvoer. In de onderstaande tabel worden de specificaties van verschillende soorten
VGA-signaalinvoer aangegeven.
OPMERKING
De VGA-signaalinvoer is alleen beschikbaar als het scherm in pc-modus is.

SN
Standaard
Resolutie
			
			
			

VernieuHorizontale
Verticale
Horizontaal/
wings
frequentie
frequentie
verticaal
frequentie (KHz)
(Hz)
Sync Polariteit
(Hz)				(TTL)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

60
72
75
56
60
72
75
60
70
75
60
75
60
75
60
60

VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA

640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1600x1200
1920x1080

31.5
37.9
37.5
35.1
37.9
48.1
46.9
48.4
56.5
60
60
75.159
64
80
75
66.547
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60
72
75
56
60
72
75
60
70
75
60
75
60
75
60
59.988

N/N
N/N
N/N
P/P
P/P
P/P
P/P
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
P/P
P/P
P/P
P/P
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11. Ondersteuning
multimedia-indeling
Mediatype

Bestandsindeling

Bestandsextensie

Afbeelding
Video

JPEG, BMP, PNG
MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264,
H.265, RM, RMVB, MOV, MJPEG,
VC1, DivX, FLV (Support 1080P, 4K
HD Decoding)
MP3, M4A, (AAC)
TXT

.jpg, .bmp, .png
.avi, mpg, .dat, .vob, .div,
.mov, .mkv,.rm, .rmvb, .mp4,
.ts, .trp, .asf, .flv

Muziek
Tekst

.mp3, .m4a
.txt

12. Veel voorkomende
problemen en oplossingen
Symptoom

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het serviceprogramma kan niet verbonden worden.

Het stuurprogramma is
niet correct.
De USB-poort (kabel)
is niet aangesloten of
De infraroodbuis is
geblokkeerd.
De computer is uitgerust met
een herstelkaart.

Installeer het stuurprogramma correct.

De positionering is niet goed
uitgevoerd.

Druk op AUTO op de afstandsbediening
om volledig scherm weer te geven, en gebruik de pen die bij het scherm geleverd.
Aanbevolen wordt om de pen te gebruiken
en niet de vinger om te schrijven. Houd
de pen zo dicht mogelijk bij de punt vast.
De hoek tussen de pen en het scherm
moet groter zijn dan 60 graden. Raak het
scherm niet aan met uw mouw of pols.
Verwijder de storingsbron of wijzig de
gebruiksomgeving.

Repositioneren is
vereist telkens als
het scherm wordt
ingeschakeld.
Positionering is onnauwkeurig.
De cursor van de
pen is onstabiel
als de pen wordt
gebruikt.

De schrijfmethode is onjuist.

Er is storing door fel licht of
infrarood licht.
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Vervang de USB-kabel of controleer
of de USB-poort defect is.
Zorg ervoor dat de omliggende
infraroodbuizen niet zijn geblokkeerd.
Schakel computerbeveiliging uit en voer
een nieuwe positionering uit.
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Symptoom

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het handschrift is
onderbroken. (Een
deel van het handschrift wordt niet
weergegeven.)

De schrijfmethode is onjuist.

Aanbevolen wordt om de pen te gebruiken
en niet de vinger om te schrijven. Houd
de pen zo dicht mogelijk bij de punt vast.
De hoek tussen de pen en het scherm
moet groter zijn dan 60 graden. Raak het
scherm niet aan met uw mouw of pols.
Vervang de punt of gebruik een pen met
een groter dekkingsgebied.

Het dekkingsgebied van de
penpunt voldoet niet aan de
eisen of de penpunt is te klein.
De infraroodbuis is geblokkeerd.
Er is storing door fel licht of
infrarood licht.
Het handschrift wordt De kleur van de pen is hetzelfde
niet weergegeven of of vergelijkbaar met de achtergrondkleur.
er wordt geen aanraaksignaal gedetec- Uw hand of andere objecten
teerd.
bevinden zich op het scherm
terwijl u schrijft.

Storing door fel licht of infrarood licht
De schrijfmethode is onjuist.

Er wordt geen geluid
afgespeeld en geen
beeld weergegeven.

Beeld wordt juist
weergegeven, maar
er wordt geen geluid
afgespeeld.

Controleer of de infraroodbuizen zijn
geblokkeerd.
Verwijder de storingsbron of wijzig de
gebruiksomgeving.
Wijzig de kleur van de pen.

Aanbevolen wordt om de pen te gebruiken
en niet de vinger om te schrijven. Houd
de pen zo dicht mogelijk bij de punt vast.
De hoek tussen de pen en het scherm
moet groter zijn dan 60 graden. Raak het
scherm niet aan met uw mouw of pols.
Verwijder de storingsbron of wijzig de
gebruiksomgeving.
Aanbevolen wordt om de pen te gebruiken
en niet de vinger om te schrijven. Houd
de pen zo dicht mogelijk bij de punt vast.
De hoek tussen de pen en het scherm
moet groter zijn dan 60 graden. Raak het
scherm niet aan met uw mouw of pols.

• Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of het scherm is ingeschakeld.
• Controleer of de wipschakelaar op het interactieve scherm is ingeschakeld.
• Controleer of de Stand-byknop op de afstandsbediening is ingedrukt.
• Controleer of de video- en audio-ingangskabels goed zijn aangesloten.
• Controleer of het scherm op de juiste signaalbron is ingesteld.
• Controleer de instellingen van beeldhelderheid en -contrast.
• Controleer het volume.
• Controleer het volume.
• Controleer of de knop Dempen op de afstandsbediening is ingedrukt.
• Controleer of de audiokabel tussen de pc en het interactieve scherm goed
is aangesloten.
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Symptoom

Oplossing

Er wordt geen beeld • Wijzig de kleurinstellingen.
• Controleer het kleursysteem.
weergegeven of het
beeld is zwart-wit.
• Zoek naar de elektrische uitrusting die de storing veroorzaakt en zet deze
Het beeld of geluid
uit de buurt van het interactieve scherm.
worden onderbroken.
• Deel het stopcontact van het scherm niet met de elektrische uitrusting
die storing veroorzaakt.

Symptoom

Oplossing

De afstandsbediening • Vervang de batterijen.
werkt niet.
• Reinig de signaalzender op de bovenkant van afstandsbediening. (Controleer of deze is geblokkeerd.)
• Controleer de contacten van de batterijen.

Symptoom

Mogelijke oorzaak

De pc kan niet worden opgestart. (Dit
scenario is alleen
van toepassing op
schermmodellen die
werken met de pc.)

• Controleer of de pc-adapter goed is aangesloten en of de pc is ingeschakeld.
• Controleer of de pc goed is aangesloten op het interactieve scherm.

De volgende symptomen zijn geen defect:
• Heel weinig constant verlichte of donkere pixels, zoals heel kleine rode, blauwe, groene of donkere
punten, kunnen op de led voorkomen. Dit symptoom is geen defect en heeft geen invloed op het
functioneren van het scherm.
• Er kan een beetje geluid te horen zijn door aanpassing van de helderheid of ventilatie. Dit is een
normaal symptoom.
• Het beeld en het geluid zijn normaal. U kunt echter statische elektriciteit voelen als u de led en
metalen afdekplaat aan de achterkant aanraakt. Dit is een normaal symptoom.
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13. Reiniging en onderhoud
13.1 Onderhoudstips
• Plaats of installeer het product niet bij een hittebron of in direct zonlicht, of in stoffige of vochtige
omgevingen, of ergens waar het product hard kan worden geraakt of kan worden beschadigd
door mechanische trillingen. Voor de beste prestaties moet het zo ver mogelijk verwijderd worden gehouden van uitrusting zoals roosters, grote metalen voorwerpen en radarstations.
• Reinig het scherm niet met chemische middelen. Oplosmiddelen kunnen de behuizing of lak
beschadigen. Als het scherm vuil is door stof, schakel het dan af van de stroom en reinig het
scherm met een droge doek met een beetje warm water. Gebruik een schone zachte doek om de
led van het scherm te reinigen.
• Schakel het product niet vaak aan en uit, dit kan de levensduur verminderen. Wacht nadat het
scherm is uitgeschakeld drie minuten voordat het weer wordt ingeschakeld. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Zet de helderheid en het contrast van de led niet langere tijd op de hoogste stand, dit kan de
levensduur van de led verminderen.
• Gebruik geen hard voorwerp om op het scherm te schrijven, dit kan krassen veroorzaken op de
led.

13.2 Infraroodbuis reinigen
Het interactieve scherm gebruikt de horizontale en verticale infraroodmatrix om de aanraking
van de gebruiker te detecteren en lokaliseren. Het scherm is omringd door een infraroodbuis (met
daarin de infrarood ontvanger en zender), die een infrarood net vormt die het schermoppervlak
dekt. Als een gebruiker het scherm aanraakt, blokkeren vingers of ondoorzichtige objecten de infrarood stralen die het aanraakpunt kruisen, waardoor de besturing de coördinatenpositie van het
aanraakpunt kan detecteren.
Stof wordt eenvoudig vastgehouden op het schermoppervlak door de langdurige blootstelling aan
de lucht en veroorzaakt storing in de aanraking of onnauwkeurige positionering. U moet daarom
de infraroodbuis rond het scherm regelmatig reinigen.
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14. Technische parameters
Specificatie

Parameter

Type achtergrondverlichting
Beeldverhouding
Fysieke resolutie

LED
16: 9
3840 x 2160 pixel (4K_UHD model) /
1920 x 1080 (2K_FHD model)
178°
10bit
370cd/m2

Kijkhoek
Schermkleuren
Lcd helderheid
Responstijd (normaal)
Kijkhoek
Levensduur (werkuren)
Stroomverbruik

Bedrijfsspanning
Ingangsstroom
Materiaal aanraakoppervlak
Technologie aanraakoppervlak
Transparantie
Aanraakmethode
Aanraakpunt
Schrijfmethode
Cursorsnelheid
Positioneringsnauwkeurigheid
Communicatie-interface
Interface ingangspoorten voorzijde
Poorten achterzijde

Poorten onderkant
Ondersteuning multimediabestandsindeling
Positie luidspreker
Luidsprekerimpedantie

8ms
178°
30.000 uur
65, 70 inch: maximaal < 220W 75 inch: < 350W
80, 86 inch: < 450W
Stand-bymodus: ≤ 0,5W
AC 100V - 240V, 50Hz/60Hz
65, 70 inch: Max 2,5A 75 inch: Max 4,0A
80, 86 inch: Max 4,5A
Gehard glas
Ontspiegeld glas
(nieuwe generatie ontspiegeld glas optioneel)
> 88%
Infrarood aanraking
10 punten
Vinger of pen
100 punten/s
5mm
USB-B
Microfoon (3,5mm) x 1, USB (aanraking) x 1, USB (OPS) x 2,
HDMI x 1, schermpoort x 1, USB (Android) x 1
HDMI x 3, HDMI uit x 1, USB (aanraking) x 3,
microfoon (3,5mm) x 1, VGA x 1, USB3.0 x 1,
VGA Audio x 1, Mini SD kaartlezer x 1
AV in x 1, LAN in x 1, LAN uit x 1, RS232 x 1,
SPDIF, oortelefoon x 1
Afbeelding: JPEG, BMP, PNG
Video : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB,
MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV (ondersteuning 1080P, 4K HD
Voorkant
8Ω
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Specificatie

Parameter

Luidspreker frequentierespons
Max. vermogen luidspreker
Overdrachtsbereik
Opslagtemperatuur/luchtvochtigheid
Bedrijfstemperatuur/luchtvochtigheid
Installatiemethode
I/O poorten opmerking
(voor 4K_UHD Model)

90Hz ( ± 20%) - 18kHz
15W*2
5m
-20°C - 60°C, 20% - 90%
0°C - 40°C, 20% - 80%
muurbevestiging / vloerstandaard
De HDMI 1, schermpoort en HDMI 4 aan achterzijde
kunnen 4K, 30Hz ondersteunen. De poorten HDMI 2,
HDMI 3, HDMI Uit kunnen 4K, 60Hz ondersteunen.
OPMERKING: Uitzondering is dat de poorten HDMI 1 en
4 bij het gebruik van een YUV420-mediaspeler 4K, 60Hz
kunnen ondersteunen.

* Deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
* Als u onduidelijkheden, fouten of omissies ontdekt in deze gebruiksaanwijzing, neemt u dan
direct contact op met ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade als u geen contact
opneemt met ons
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