BEKNOPTE HANDLEIDING INTERACTIEF SCHERM
1. Het in- en uitschakelen of in standby plaatsen van het interactief scherm
Inschakelen: druk aan de rechter zijkant van het scherm kort op de powerknop
Uitschakelen: druk aan de rechter zijkant van het scherm enkele seconden op de powerknop tot er een
boodschap voor afsluiten op het scherm verschijnt. Bevestig of annuleer op het scherm.
In- uit standby plaatsen: druk aan de rechter zijkant van het scherm kort op de powerknop. Van zodra je het
scherm aanraakt, zal het opnieuw actief worden.

2. Hoe kan ik van bron wisselen?
Veeg van onderaan het scherm naar boven in het midden, daarna verschijnen de bronnen
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3. Werken met scherm van op je computer
U kan van bron veranderen door op ‘PC’ te klikken. Vanaf nu kan je de computer bedienen van op het scherm.

1 keer tikken op het scherm: staat gelijk aan 1 klik met de linker muisknop.
2 keer tikken op het scherm: staat gelijk aan 2 kort na elkaar klikken met de linker muisknop.
Enkele seconden op het scherm duwen: staat gelijk aan 1 klik met de rechter muisknop.

TIP IN POWERPOINT:

Van zodra u een diavoorstelling start kan u extra opties oproepen door met de vinger kort op het scherm te tikken.
Deze opties kort toegelicht:
Volgende dia
Vorige dia
Het oproepen van de pen. Om deze functie terug te deactiveren drukt u nogmaals op het pennetje.
De dia verbergen

Extra opties oproepen
Diavoorstelling beëindigen

4. Hoe kom ik aan het keuzemenu (sneltoetsen)
Tik op het linkse of rechtse pijltje, hierna verschijnt het keuzemenu
→ Om het keuzemenu opnieuw te sluiten raak je het scherm in het midden aan.
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Pictogrammen keuzemenu:
➔ Digitale flip-over: Hier kan je schrijven, tekenen, afbeeldingen invoegen etc.
➔ Het raadplegen of beheren van bestanden in het intern geheugen of van een externe opslagbron.
➔ Het internet raadplegen
➔ ‘Appstore’ speciaal ontwikkeld voor en door Clevertouch met educatieve apps en spelletjes.
➔ Openen en sluiten van onlangs gebruikte apps.
➔ Scherm vergrendelen met persoonlijke code (indien ingesteld).
➔ Raadplegen van alle andere apps, die niet in het keuzemenu staan.
➔ Hier kan je favoriete apps koppelen

5. Hoe de Note-software (digitale flipover) gebruiken en bestanden opslaan en delen
-

Ga naar het keuzemenu en druk op het Note-symbooltje

De Note zal nu openen. Hier kan je schrijven, tekenen, afbeeldingen invoegen etc

Hoe kan u schrijven en tekenen met Note?
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1. Selecteer het potlood
2. Kies kleur, stijl en dikte
3. Maak aantekeningen, diagrammen of tekeningen
Hoe kan u wissen met Note?
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Kies de gum voor verschillende opties om te wissen
Omcirkel het gebied dat moet worden gewist
Raak de lijn aan die u wilt wissen
Gebruik de handpalm of de rug van uw hand om uit te vegen
Selecteer de bezem om alle aantekeningen op de pagina te wissen
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Hoe kan u pagina's toevoegen, afbeeldingen invoegen en opslaan in Note
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Voeg meerdere pagina's toe en scroll
Raak het paginanummer aan om thumbnails (miniatuurweergaven) van al uw pagina's te openen
Voeg een afbeelding in op uw pagina
Pas de achtergrondkleur aan, sla deze op als afbeelding of verstuur de afgeronde pagina per e-mail

De presentatie delen door gebruik te maken van de QR-code.

Het is mogelijk om een QR-code op te roepen en zo informatie met het publiek te delen. Zo kunnen ze op elk
moment de camera van hun mobiele apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot het vastleggen in PNGformaat en met Full HD-kwaliteit (1.080p) van het geprojecteerde beeld/presentatie op dat moment.
Als aanvulling en wanneer de QR-code wordt gebruikt binnen het NOTES-bord, is het mogelijk om een
afbeelding te verzenden voor elke pagina van de presentatie via jullie mobiele apparaten.
U kan dit oproepen door in de Note-software rechts onderaan op het 3de icoontje te drukken.

6. Computer draadloos aansluiten en gebruiken op het scherm
U veranderd eerst u op het scherm van bron. Veeg hiervoor van onderaan het scherm naar boven in het midden, daarna verschijnen de bronnen. Klik ‘Mirror’ aan.

1. Sluit de kleine usb-stick aan (haal hem eerst voorzichtig uit het aanraakapparaat/USB
dongle) op uw computer
2. De USB-stick wordt automatisch geopend, u gaat naar 'mijn computer' en selecteert
de USB-stick die u zojuist heeft ingevoerd

3. Dubbelklik op het bestand met dit pictogram:
4. Er verschijnt een klein venster, recht boven de tijd en datum in de
rechterbenedenhoek op jouw computer
5. Wanneer dit venster is geopend mag u de kleine USB-stick verwijderen van de
computer
6. Plaats nu de andere USB-stick (is groter) van het aanraakapparaat in een USB-poort
op uw computer
7. Wacht tot de aanraakknop stopt met flikkeren en totdat deze groen blijft branden.
8. Druk op de touch-knop in het midden van het groene gedeelte of raak de USB dongle
even aan
9. Uw apparaat projecteert nu op het scherm, u kunt nu ook uw computer rechtstreeks
vanaf het scherm bedienen

