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Installatie Predia Touch Pro

Checklist voordat je begint
Voordat je begint
Noteer het serienummer
Serienummer bevindt zich aan de rechterzijkant op de sticker op uw scherm.

Controleer of alle kabels aanwezig zijn
Als u een OPS heeft kunt u deze stap negeren.

Android omgeving
Het is belangrijk dat u controleert of uw Android omgeving naar behoren functioneert.
Hiermee kunt u verzekeren dat het touchgedeelte van uw scherm naar behoren
functioneert.

Gebruik enkel de originele kabels
Zorg ervoor dat je enkel kabels gebruikt welke door Heutink ICT zijn geleverd, mocht je een kabel
missen of mocht een kabel defect zijn, belt u dan met onze verkoopafdeling.

Uitgebreide handleiding
Ga naar www.heutink-ict.nl/service voor een uitgebride handleiding, hier vindt u alles over
uw Predia.
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Installatiehulp
Inschakelen van het
Audio

Poort voor audio-ingang

Touchport

PC-Verbindingspoort voor Aanraakbesturing

Display port

HD Digitaal schermpoort

HDMI	De ingangsaansluiting 1 voor high definition-signaal, die gebruikt wordt met de
aanraakpoort 1 om de PC te bedienen via aanraakbesturing.

OPMERKING
Als u gebruik maakt van HDMI 3 dan dient u ook gebruik te maken van Touch Port 3.
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FAQ
Quick Fix Tip
1. Geen signaal
Controleer of de source op het juiste kanaal staat. Als u een OPS-module heeft, druk dan op uw
bedieningspaneel op de knop "Source" en selecteer OPS. Mocht u een PC/Laptop aangesloten
hebben? Kies dan voor de juiste aangesloten HDMI kanaal.

2. Onjuiste kalibratie
Dit dient uitgevoerd te worden door uw ICT-Coördinator
- Logt u in onder admin.
- Voer de volgende toetsencombinatie uit:
- U opent hiermee "Uitvoeren"-venster
- Typ in "tabcal" en klikt vervolgens op "OK"

- Volg nu de kalibratie en klik vervolgens op "Opslaan"

TIP
Met de"Audio only" knop op uw Predia afstandsbediening, kunt u het
beeld op stand-by zetten en verder werken op uw eigen monitor.
Dit is erg handig wanneer u opdrachten wilt klaarzetten of nakijken!

Veel plezier met uw Predia Touchscreen!

Wist u dat u video instructies kunt bekijken op: www.heutink-ict.nl/service
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Inschakelen van het touchscreen
Druk op de aan-/uitschakelaar op het bedieningspaneel of Aan/Uit op de afstandsbediening
om het interactieve scherm in te schakelen. De eventuele OPS wordt direct gestart. De indicatie
aan/uit knop wordt groen.
Indien u het scherm wilt uitschakelen drukt u 2x op de aan-/uitschakelaar.

Aan-/uitschakelaar (op het voorpaneel)

Bij het opstarten van het scherm komt u direct in de Android module. De smartbar onder in het
scherm kent diverse applicaties.
De smartbar heeft drie opties: introductiepagina, whiteboard, en opmerkingen.
Deze smartbar is op elk moment op te roepen door onderaan het scherm met je vinger
omhoog te swipen of door op de ‘home’ knop
te klikken)
U kunt klikken op
de werkbalk om terug te gaan naar de vorige pagina
Klik op
om vanuit andere programma’s terug te gaan naar de home page

De smartbar toont ook de iconen van de whiteboard functie, galerie, bestandsbeheerder, systeeminstellingen, browser en alleen luisteren modus. U kunt op een pictogram klikken om het
bijbehorende programma te openen.

De whiteboard modus
Hier kunt u een pen, lijn, kleur etc. selecteren om het whiteboard te schrijven.
Opmerking: Klik op
en selecteer nieuwe weergave, verwijderen of instellingen in het menu.
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De whiteboard modus
De home pagina bevat de preview-functie waarin drie items worden weergegeven:
1. OPS computer (indien aanwezig en aangesloten)
2. Externe PC bijvoorbeeld zoals laptop (indien aanwezig en aangesloten)
3. Draagbaar apparaat zoals bijvoorbeeld een flash-drive of SD-kaart (indien aanwezig)
Klik op knop
om het voorbeeldvenster of de smartbar weer te geven.
Wanneer meer dan drie voorbeelden van Vensters worden weergegeven, worden extra vensters
op de tweede pagina getoond.

WiFi

Display temperature

Time / Date

Hide menu

Program

Listen alone

Browser

System setting

File manager

Galley

Whiteboard

Task manager

Home

Back

Whiteboard
Het whiteboard biedt de functie schrijven. In het whiteboard programma kunt u een pen of lijn
selecteren en een kleur om te schrijven. De gum kunt u gebruiken om de inhoud op het whiteboard te wissen.
Klik op
op de smartbar of druk op Whiteboard op de afstandsbediening
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Pen/lijnkleur
Als u de pen wilt gebruiken, klik en houd

twee seconden ingedrukt om de lijn en kleur in te stellen.

Markeerstift
Als u de markeerstift wilt gebruiken, klik en houd
in te stellen.

twee seconden ingedrukt om de lijn en kleur

Gum
Als u een fout maakt of wilt wissen iets, klikt u op
Gebruik de gum om de inhoud te wissen.
Ook kunt u het scherm met 5 vingers tegelijk op het scherm plaatsen voor een snelle gummodus.
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Hulp bij de Predia Soundbar
Juiste kanaalkeuze
soundbar?

074 - 240 46 66
servicedesk@heutink-ict.nl

Geen geluid

Is de soundbar rechtstreeks op de computer
aangesloten? (Groene)
stekker in koptelefoon
ingang van de PC)

Geluid werkt niet of kan
niet hard genoeg

Staat de soundbar aan?
(wit lampje op soundbar)

Instelling afspeelapparaat
-> Druk rechtsonder in
de werkbalk op het
luispreker icoontje

Instelling afspeelapparaat
-> Druk rechtsonder in
de werkbalk op het
luispreker icoontje

-> Kies voor de koptelefoon
ingang: “Hoofdtelefoon”

-> Kies voor de scherm
ingang: “HHT Display”

Ja / nee

Staat de computer
op “MUTE”?

Nee

Ja
Geen geluid

Zet de soundbar aan met
de afstandsbediening

Geen geluid

Nee

Staat de soundbar
op “MUTE”?

Geluid loopt via
touchscreen
(optisch aangesloten)
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De afstandsbediening
Instructies voor de 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 punt naar rechts.

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

Aan of stand-by

Schermafbeelding maken

Dempen

Huidige signaalbron tonen.
U kunt het niet in Android
weergeven

Selecteer tv-zender of voer
nummer in

Schermweergave aanpassen
Open Android startpagina
Open WiFi op de computer
Ga terug of terug naar bovenliggende menu
Menu tonen of verbergen
Lijst signaalbronnen tonen
of sluiten

Weergavemodus wijzigen
Schakel naar de vorige pagina in
whiteboardsoftware en PPT
Schakel naar de volgende pagina
in whiteboardsoftware en PPT

Modus alleen audio activeren
Open whiteboardsoftware
Stilzetten
Bevestigen
Richtingsknop omhoog

Schakel over naar VGAsignaalbron
Schakel over naar HDMIsignaalbron

Richtingsknop omlaag
Richtingsknop links

Schakel over naar OPSsignaalbron

Richtingsknop rechts

In- en uitzoomen
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Informatie Predia Touch
Serienummer:
Model:
Garantie:
Lokaal:

Wij zijn elke werkdag bereikbaar

van 08.00-17.00 uur

Expolaan 50, 7556 BE Hengelo (Ov.)
Telefoon:
074 - 240 46 06
Servicedesk: 074 - 240 46 66
Email:
info@heutink-ict.nl
BTW nummer: 80.32.94.323.B01
KvK:
06073970
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