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Interactief vlakscherm

Basis gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Optoma-product.
Deze basis-gebruikershandleiding helpt u bij het veilig aansluiten en bedienen van het
interactieve vlakscherm.
Hebt u vragen, raadpleeg dan de instructies.
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Snelle installatie voor aanraakbediening
Coaxiale audiokabel

Coaxiale uitgang

VGA-kabel

VGA IN
Versterker/akoestiek

Het apparaat in-/uitschakelen

Computer

Steek de voedingskabel in de stroomaansluiting.

Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

Draai de aan-/uit-schakelaar in de ON-stand (I).

Gebruik een VGA- of HDMI-kabel, USB-kabel en audiokabel om verbinding te maken tussen een
externe computer en het interactieve vlakscherm. Nadat beide apparaten zijn verbonden, kunt u de
aanraakfunctionaliteit gebruiken.

AV-kabel

AV-signaalingang

USB-kabel

USB
DVD

geel

rood

wit

geel

rood

wit

camera

consoles

VCR

USB-apparaat

set-top box
satelliet tv-ontvanger

Verwijder de klep aan de achterkant van de
afstandsbediening en plaats twee AAA-batterijen.

Netwerkkabel

Netwerksignaalingang
Druk op de AAN-/UIT-knop op de afstandsbediening. de
indicator op de voorkant van het scherm wordt blauw en
het scherm gaat aan.

De hieronder weergegeven invoerapparaten zijn slechts een voorbeeld.

Router en andere
netwerksignaaluitgang

Projector

HDMI signaaluitgang
Druk de aan/uitknop op de afstandsbediening of de
aan/uit-knop op het toetsenblok drie seconden in en
wacht tot de eenheid uitschakelt. Pas nadat het licht rood
is geworden, moet u de voedingsschakelaar omzetten.

HDMI-snoer

AUDIO UIT

Audiokabel

WIFI dongle installatie

Steek de WiFi-dongle in de
USB-poort. Deze kan het
signaal ontvangen in het
gebied waar zich een
WiFi-netwerk bevindt.

Versterker/akoestiek/oortelefoon

Beschrijving hardware-knop

RS232-aansluiting

Computer

Druk deze knop drie seconden in om het apparaat in de stand-bymodus
te zetten.

USB

*De getoonde productafbeeldingen zijn uitsluitend illustratief bedoeld en
zijn mogelijk geen exacte representatie van het product.
Optoma behoudt zich het recht voor om de productafbeeldingen en
de specificaties op elk ogenblik te wijzigen zonder kennisgeving.
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Kabel seriële poort

HDMI-signaalingang

USB-interface voor Android en PC-systemen
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Voor uitgebreide instructies: scan de QR-code of bezoek de URL:
https://www.optoma.com/support/download
HDMI-snoer
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