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Welkom in de wereld van TRUTOUCH. 

Hartelijk dank voor het kiezen voor de TRUTOUCH VN serie interactieve display. Gebruik dit document a.u.b. om het 
meeste uit uw display te halen. 

 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderworpen aan de 
volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit 
apparaat moet bestand zijn tegen elke ontvangen interferentie, inclusief interferentie die ongewenste 
werking kan veroorzaken. 

OPMERKING 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van 
klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te 
bieden tegen schadelijke interferentie in een huiselijke installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt 
en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in 
overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er 
is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur 
schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door 
de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door 
middel van een of meer van de volgende maatregelen: 

l Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangstantenne. 
l De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten. 
l De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger 

is aangesloten. 
l De dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp raadplegen. 
 

OPMERKING 2: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 
door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het 
apparaat te bedienen tenietdoen. 
 

 

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit product niet in het huisvuil mag worden 
weggegooid. In plaats daarvan dient u afgedankte apparatuur af te voeren naar een aangewezen 
inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. 

 

 



 

 

Veiligheidsaanwijzing 

Lees voor uw veiligheid de volgende instructies voordat u het product gebruikt. Ernstig letsel of ernstige schade  kan 
worden veroorzaakt door ondeskundige bediening. Probeer het product niet zelf te repareren. 

 

 

Ontkoppel het product onmiddellijk van de stroomvoorziening als er grote storingen 
optreden. 
Belangrijke tekortkomingen zijn onder meer de volgende: 
l Er komt rook, een merkwaardige geur of abnormaal geluid uit het product.  
l Er wordt geen beeld of geluid weergegeven, of de afbeeldingsfout treedt op.  
Gebruik het product niet meer in de voorgaande scenario's. Schakel de stroomvoorziening 
onmiddellijk uit en neem voor probleemoplossing contact op met vakkundig personeel. 

 

Laat geen vloeistof, metaal of brandbare voorwerpen in het product vallen.  
l Als er vloeistof of metaal in het product valt, schakel het product uit en ontkoppel de 

stroomvoorziening, neem dan contact op met vakkundig personeel voor oplossingen.  
l Let op kinderen die dicht bij het product zitten. 

Plaats het product op een stabiel oppervlak.  
Een onstabiel oppervlak omvat en is niet beperkt tot een hellend vlak, een wankele standaard, 
bureau of platform, wat omkiepen en schade kan veroorzaken. 

 

Open het deksel niet en verwissel het product niet zelf. 
In het product zijn hoogspanningscomponenten ingebouwd. Als u het deksel opent, kunnen hoge 
spanning, elektrische schok of andere gevaarlijke situaties ontstaan.  
Als inspectie, afstelling of onderhoud nodig is, neem dan contact op met de plaatselijke distributeur 
voor hulp. 

 

Gebruik de aangegeven voeding. 
l Om beschadiging van het product te voorkomen, mag u geen andere kabels gebruiken dan die 

welke bij het product zijn geleverd. 
l Gebruik een 3-draads stopcontact en zorg ervoor dat het goed geaard is.  
l Trek de stekker uit het stopcontact als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. 

Reinig het stof en metaal op de stekker regelmatig. 
l Er kan brand of een elektrische schok worden veroorzaakt als het product is ingeschakeld, 

wanneeru aan het schoonmaken bent. 
l Trek de stekker eruit voordat u deze met een droge doek schoonmaakt. 

De spanning/stroom van het achterste uitgangsvermogen is 5 V/2 A (maximaal). Koop de stekker/ 
AC-adapter naar klantbehoeften. De poort kan worden gebruikt voor Newline Android box X10D. 
Sluit geen producten aan met een andere vermogensbehoefte. Anders kan dit schade aan producten 
of brand veroorzaken. 



 

 

 

 

Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van het product. 
l Plaats geen voorwerpen, zoals een vloeistofhouder (een vaas, bloempot, cosmetica of vloeistof 

medicijnen) op de bovenkant van het product.   
l Als er water of vloeistof op het product gemorst wordt, kan kortsluiting optreden en brand of 

elektrische schokken veroorzaken.  
l Niet  lopen of voorwerpen op het product hangen. 

 

Installeer het product niet op de verkeerde plek. 
l Installeer het product niet op vochtige plaatsen, zoals in de badkamer, de doucheruimte, dichtbij 

ramen of buitenomgevingen waar regen, sneeuw of ander zwaar weer voor kan komen. Vermijd 
installatie in de buurt van warmwaterbrondampen. De voorgaande omgevingen kunnen storingen 
in het product of elektrische schokken veroorzaken onder extreme omstandigheden.    

l Plaats geen blootgestelde vuurbron, zoals een aangestoken kaars, op het product. 

 

Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien. 
l Raak het product niet aan tijdens onweer om elektrische schokken te voorkomen.  
l Installeer of plaats componenten die voldoende spanning leveren om persoonlijk letsel te 

veroorzaken buiten het bereik van kinderen. 

 

Raak het netsnoer niet met natte handen aan. 

 

 

 

 

Installeer het product niet in omgevingen met hoge temperaturen. 
l Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, een 

verwarmingsreservoir, een kachel of andere verwarmingsproducten.  
l Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, dat hoge temperaturen en storingen in het product 

kan veroorzaken. 

 

Voor transport: 
l Verpak het product voor transport of onderhoud met behulp van de bij het product geleverde 

dozen en dempingsmateriaal.  
l Het product verticaal verplaatsen tijdens transport. Het beeldscherm of andere componenten gaan 

gemakkelijk kapot als het product op een onjuiste manier wordt verplaatst.  
l Voordat u het product verplaatst, alle externe verbindingen loskoppelen en alle producten die het 

omvallen van het product voorkomen scheiden. Verplaats het product voorzichtig om te 
voorkomen dat het wordt geraakt of geknepen, met name het scherm, dat bij breuk letsel kan 
veroorzaken. 

 

De ontluchtingsopeningen van het product niet afdekken of blokkeren. 
l Oververhitte onderdelen kunnen brand veroorzaken, het product beschadigen en de levensduur 

verkorten.  
l Leg het product niet op een plaats waar het ontluchtingsoppervlak bedekt wordt. 
l Installeer het product niet op een tapijt of doek.  
l Gebruik geen doek zoals een tafellaken om het product af te dekken. 



 

 

 

 
 

Gebruik de batterij correct. 
l Galvanische corrosie, elektrische lekkage en zelfs brand kunnen veroorzaakt worden door 

verkeerd gebruik van de batterij.  
l Aanbevolen wordt het aangewezen type batterij te gebruiken en de batterij te installeren door 

gebruik van de juiste elektroden (positief en negatief).  
l Installeer en gebruik geen nieuwe batterij met een gebruikte batterij.  
l Haal de batterijen uit het stopcontact als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.  
l Stel de batterijen niet bloot aan oververhitte omgevingen zoals zonlicht en losbranding. 
l Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften. 

De stroomkabel niet beschadigen. 
l De stroomkabel niet beschadigen, verwisselen, verdraaien, buigen of ruw aan de kabel trekken.  
l Plaats geen gewichten (zoals het product zelf) op de voedingskabel.  
l Sleep de kabel niet met geweld naar buiten als u de stekker uit het stopcontact trekt. Als de 

voedingskabel beschadigd is, neem dan contact op met de plaatselijke distributeur voor reparatie 
of vervanging.   

l De voedingskabel in de accessoire doos is alleen bedoeld voor dit product. Niet op andere 
producten gebruiken. 

Aanvullend advies: 
l Gebruik het product in een omgeving met comfortabele verlichting. Het is schadelijk voor uw 

ogen om te kijken in een te heldere of te donkere omgeving.  
l Ontspan uw ogen na een periode kijken.  
l Houd voldoende afstand van het product om uw ogen te beschermen en oogvermoeidheid te 

voorkomen. 
l Pas het volume aan op een geschikt niveau, vooral s´ nachts.  
l Gebruik met de nodige voorzichtigheid versterkerapparatuur als audio-ingangsbron. Als u 

versterkerapparatuur moet gebruiken, mag het ingangsvermogen niet hoger zijn dan het maximale 
luidsprekervermogen. Anders kan de luidspreker over verweldigd en beschadigd raken.  

M.b.t. de USB-poort. 
Voorste USB 2.0-poorten en achterste USB 3.0/USB 2.0-poorten schakelen de aansluitingen op 
basis van signaalbronnen. Als de huidige signaalbron de gegevens uitleest van een extern product 
dat met de poort is verbonden, schakel dan a.u.b. de signaalbron in nadat de data aflezing is 
voltooid. Anders kunnen de gegevens of het product beschadigd raken. 

Uit de buurt van het product houden wanneer u een radio gebruikt. 
Het product voldoet aan de internationale EMI-standaard om radio-interferentie te voorkomen. Er 
kan echter nog steeds storing optreden en veroorzaakt ruis in de radio. 
Probeer de volgende oplossingen als er ruis in de radio optreedt.  
l Pas de richting van de radioantenne aan om storing door het product te voorkomen.  
l Houd de radio uit de buurt van het product. 
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Over dit document 

Dit document beschrijft meerdere functies, instructies en opmerkingen over het product.  

In dit document worden symbolen gebruikt om concrete acties aan te geven die bijzondere aandacht 
vereisen. De symbolen zijn als volgt gedefinieerd: 

 Geeft extra informatie ter aanvulling van de operatie 
in de hoofdtekst. 

 Geeft tips voor bediening. 

 
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, 
indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot 
schade aan apparatuur, gegevensverlies, verslechtering 
van de prestaties of onverwachte resultaten. 

 
Geeft een gevaar aan dat, indien niet vermeden, kan 
leiden tot de dood of verwonding. 
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1 Overzicht 

1.1 Inleiding 
Het Interactieve Touch-display  neemt de geavanceerde aanraaktechnologie en het All-in-One ontwerp 
over en integreert video-, audio-, touch, schrijf- en multimedia presentatiefuncties. Dit product vereist 
geen extra producten, installatie en bedrading, inbedrijfstelling en onderhoud om te functioneren.  

Toegewijd smart systeem is op maat gemaakt als een assistent voor vergaderingen. Het kan voldoen aan 
de eisen van verschillende vergadermodi, het toepassen van handige commentaren op lokale 
documenten, het bekijken van multimediabestanden, het voeren van multi-party video- en 
audiovergaderingen op afstand, het beheren van lokale bestanden en het verbeteren van de 
vergaderervaring en werkefficiëntie. 

l All-in-one ontwerp vergemakkelijkt de bediening en bespaart complexe hardware- en 
software-instellingen. 

l Het 4K HD LED-scherm maakt gebruik van full laminatie technologie en hoog gamut 
achtergrondlicht, wat lichtbreking en ghosting problemen volledig vermijdt en een helder, licht en 
dun scherm mogelijk maakt. 

l Zorgt voor een perfecte schrijfervaring, zodat de schrijfmodus kan worden omgeschakeld in 
Windows en smart systemen. Met het gevoel op papier te schrijven, is de kwaliteit van de 
vergaderingen aanzienlijk verbeterd. 
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1.2 Onderdelen 

Voorkant Aanzicht 

 

Achterkant Aanzicht 
TT-8618VN/ TT-7518VN: 
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TT-6518VN: 

 

 

1 Luidsprekers 6 Pen/Afdekkap Lade Gummetj 

2 Voorknoppen 7 Aan/uit schakelaar 

3 Voorste poorten 8 Stroomvoorziening stekker 

4 Knopafdekking 9 Interne PC poort (OPS) 

5 Pen/Lade Gummetje 10 Achterste poorten 

 

1.3 Poorten 

Voorste poorten 

 
Voorste USB 2.0-poorten en achterste USB 3.0/USB 2.0-poorten schakelen de aansluitingen op basis 
van signaalbronnen. Als de huidige signaalbron de gegevens uitleest van een extern product dat met de 
poort is verbonden, schakel dan a.u.b. de signaalbron in nadat de data aflezing is voltooid. Anders 
kunnen de gegevens of het product beschadigd raken. 
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Achterste poorten 
 

 
De spanning/stroom van het achterste uitgangsvermogen is 5 V/2 A (maximaal).   Koop de 
stroomcode/ AC-adapter volgens de behoeften van de klant. De poort kan worden gebruikt voor de 
Newline Android box X10D. Sluit geen producten aan met een andere vermogensbehoefte. Anders kan 
dit schade aan producten of brand veroorzaken.   
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U wordt geadviseerd de X10D aan te sluiten op HDMI-achterzijde 2. 
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Voorknoppen 

 

 

Knoppen Operaties Functies 

Stroom Kort indrukken Aan/uitschakelen 
Indicator LED status: 
l Stabiel op rood: afsluit mode 
l Aanhoudend op groen: werkende staat 

Home Kort indrukken Ga naar de home page 

Terug Kort indrukken Teruggaan naar het laatste menu/Uitgaan 

Menu Kort indrukken Open het menu 

VOL- Kort indrukken Verlaag het geluidsvolume  

Langer indrukken 
dan 1 seconde 

Verlaag continu het geluidsvolume 

VOL+ Kort indrukken Verhoog het geluidsvolume 

Langer indrukken 
dan 1 seconde 

Verhoog continu het geluidsvolume 

 

1.4 Afstandsbediening 
 

 
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u de afstandsbediening gebruikt om eventuele 
storingen te voorkomen: 
l Let er op de afstandsbediening niet te laten vallen of te beschadigen. 
l Mors geen water of andere vloeistoffen op de afstandsbediening. 
l Plaats de afstandsbediening niet op een nat voorwerp. 
l Plaats de afstandsbediening niet direct in de zon of in de buurt van een oververhitte warmtebron. 
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Knoppen Functies 

 
Aan/uitschakelen 

 Schakel de bron om naar interne PC 

 Geluid aan/uit 

 
Bevries het huidige scherm, klik opnieuw om de bevriesfunctie te sluiten. 

 
Omhoog/Omlaag/Links/Rechts 

 Bevestigen/OK 

 Teruggaan naar het laatste menu/Uitgaan  

 
l Kort indrukken Ga naar de Home Page 
l Lang indrukken Momenteel lopende toepassingen bekijken 

 Maak een screenshot 

 Verlaag het geluidsvolume 
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Knoppen Functies 

 Verhoog het geluidsvolume 

 Open de systeeminstellingen 

 Pagina omhoog 

 Pagina naar beneden 

 Zoom In 

 Zoom Uit 

 Naar HDMI voorzijde omschakelen 

 Naar HDMI achterzijde 1 omschakelen 

 Naar HDMI achterzijde 2 omschakelen 

 Naar HDMI achterzijde 3 omschakelen 

 Schakelaar Display Achtergrondverlichting Mode (met inbegrip van de 
modus Auto, Norm en EnergyStar) 

 Bron naar DisplayPort schakelen 

Menu Open het display menu of externe bron menu. 

 

1.5 Temperatuurcontrole  
In bepaalde speciale installatie- of werkomgevingen is de ventilatietoestand van het scherm slecht en is 
het warmteafvoerrendement laag. Hierdoor kan de interne temperatuur stijgen. Wanneer de interne 
temperatuursensor detecteert dat de temperatuur de drempel heeft bereikt, gaat het systeem naar de 
uitschakelmodus om blijvende schade aan de componenten als gevolg van de hoge temperatuur te 
voorkomen. Controleer het apparaat en de omgeving en schakel de stroom weer in.
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2 Installatie Gids 

2.1 Veiligheidsmaatregelen 

Installatieomgeving 

 

Elektrische schok 
vermijden 

Vermijd sterk 
magnetisch veld 

Houd de temperatuur 
onder 120ºF (≤50ºC). 

Houd relatieve 
vochtigheid onder 70% 

Weghouden van 
brandbare damp 
(gaslekken, enz.) 

Vermijd corrosieve 
vloeistoffen 

Niet buiten gebruiken  
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Installatierichting 

 

Hang het product horizontaal op Geen verticale installatie Niet plat leggen 

 

2.2 Installatie voorzorgsmaatregelen 

Gewicht wordt geladen 
Gewicht van het product: 87,1 lb/39,5 kg (TT-6518VN), 111,3 lb/50,5 kg (TT-7518VN), 143,3 lb/65 kg 
(TT-8618VN) 

l Wanneer u een mobiele standaard gebruikt, zorg er dan voor dat het gewicht van het product lager 
is dan de laadcapaciteit van de mobiele standaard. 

l Let er bij het gebruik van de wandhouder op dat de muur het gewicht van het product kan dragen. 
Wij adviseren het wandoppervlak te verstevigen, zodat het 4 keer het gewicht van het product kan 
dragen. Neem contact op met een professionele installateur voor wandmontage. 

 
Het bedrijf aanvaardt geen relevante wettelijke aansprakelijkheid voor problemen die worden veroorzaakt door 
ongepast operatie, als de mobiele standaard van een derde partij, of muurbeugel buiten het bereik van het product 
valt. 

l Installeer het product niet op een plaats waar het door een deur kan worden geraakt. 

Ventilatie 
Zorg voor voldoende ventilatie en/of airconditioning omgeving. We raden aan om bepaalde afstanden 
aan te houden van de zijkant van het product tot de muur of panelen. De ventilatie-noodzaak wordt in 
de volgende afbeelding weergegeven. 
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 Bovenzijde ≥ 200 mm (7,78 in)  

Links ≥ 100 mm (3,94 inch)  Rechts ≥ 100 mm (3,94 inch) 

 Onderkant ≥ 200 mm (7,78 inch) Achterkant ≥ 100 mm (3,94 inch) 

2.3 Installatie 
De 4 bevestigingsgaten op het achterpaneel zijn VESA MIS-conform (TT-8618VN of TT-7518VN): 800 
x 400 mm/31,50 x 15,75 in; TT-6518VN: 600 x 400 mm/23,62 x 15,75 in). Gebruik metrische 
M8-schroeven met een lengte van 10 tot 15 mm (0,40 tot 0,59 in) om de touch display met het 
montagesysteem vast te zetten. Afmetingen van de montagegaten op het achter paneel worden in de 
volgende afbeelding getoond. 

 
Consulteer een professionele installateur om het display product te installeren. 

TT-8618VN/ TT-7518VN: 
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TT-6518VN: 

 

2.4 De interne PC installeren (optioneel) 
 

 
De interne PC ondersteunt geen hot plugging. U moet deze daarom bij uitgeschakelde display in- of 
uitschakelen. Anders kan het display of de interne PC beschadigd raken. 

De interne PC is niet standaard geconfigureerd. U moet de interne PC afzonderlijkaanschaffen. Voer de 
volgende stappen uit om de interne PC te installeren: 

U moet de interne PC apart aanschaffen. Voer de volgende stappen uit om de interne PC te installeren. 

Stap 1 Draai de M3-schroeven met de hand los om de interne PC-afschermingskap te verwijderen. 

 

Stap 2 Druk de interne PC van rechts naar links in de interne PC poort aan de achterkant van het scherm. 



 

14 

 

 

 

Stap 3 Maak de interne PC op het display vast door  gebruik te maken van de M3-schroeven. 

 

 

Stap 4 Zorg ervoor dat de montage correct is voordat u de stroom weer aan zet. 
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2.5 Installatie van Newline Assistent 

Inleiding 
Newline Assistent is de tool die gebruikt wordt als brug tussen smart system en Interne PC (OPS). Het 
helpt om Windows-software toe te voegen aan een smart systeem en om USB-data/camera te 
beschermen bij het schakelen tussen bronnen. 

Daarom raden wij gebruikers ten zeerste aan om na de installatie van de interne PC, Newline Assistent 
te installeren. 

Installatie 
Stap 1 Interne PC correct installeren. 

Stap 2 Op de Home page, klik op Windows. Het schakelt de signaalbron over naar intern Windows systeem. 

Stap 3 Log in op de website www.newline-interactive.com en kies Producten > Software om het 
installatiepakket van de Newline Assistent te downloaden. 

Stap 4 Installeer Newline Assistent als geïnstrueerd. 
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3 Beginnen 

3.1 Stroom aan 
Stap 1 Steek de stroomvoorziening volledig in het stopcontact en steek de stekker in de zijkant van het product. 

Zorg ervoor dat het vermogen tussen 100 V en 240 V ligt met een frequentie van 50 Hz/60 Hz ± 5%. 
De krachtstroom moet geaard zijn. 

 
Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. 

Stap 2 Zet de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van het product op „Aan". 

TT-8618VN/TT-7518VN: 

  

Aan/uit schakelaar 

Stroomvoorziening stekker 
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TT-6518VN: 

 

Stap 3 Druk op de aan/uitknop  op het bedieningspaneel aan de voorkant of  op de afstandsbediening. 

3.2 Stroom uit 
Stap 1 Schakel het beeldscherm uit in de volgende situaties: 

l Als er geen whiteboard gegevens of screenshot(s) zijn, druk dan op de aan/uitknop  op het 

voorpaneel of de aan/uitknop  op de afstandsbediening om display uit te schakelen. Ga naar 
Stap 3. 

l Als er whiteboard gegevens of screenshot (s) zijn, sla dan uw vergaderingsdocumenten op voordat 
u het touch scherm uitschakelt. Anders zal het product uw vergaderingsdocumenten verwijderen 
nadat de vergadering is voltooid. 

Druk op de aan / uitknop  op het voorpaneel of op de aan-uitknop  op de 
afstandsbediening. De discussiegesprek-pagina opslaan wordt weergegeven zoals getoond in de 
volgende afbeelding. 

 

 

Stap 2 Druk nogmaals op de aan/uitknop  op het voorpaneel of de aan/uitknop  op de 
afstandsbediening. Het waarschuwingsvenster wordt weergegeven zoals getoond in de volgende 
afbeelding. 
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Stap 3 Klik in het dialoogvenster Waarschuwing op Annuleren. U kunt bestanden desgewenst opslaan. Ga na 
het opslaan van de bestanden terug naar Stap 2. Klik op Bevestigen en de aan/uit-indicator zal rood 
worden. 

Stap 4 Als u het product langere tijd niet gaat gebruiken, raden we u aan de aan / uit-schakelaar op "Uit" te 
zetten. 

 
l Als een interne PC is uitgerust, wordt de interne PC en het display tegelijkertijd uitschakelt wanneer u het 

systeem uitschakelt. 
l Koppel de voeding van het display niet met geweld los wanneer de interne PC aan staat. 

3.3 Kalibratie 
Als de cursorpositie een grote afwijking heeft ten opzichte van het daadwerkelijke aanraakpunt, wordt 
de kalibratie gebruikt om de afwijking te elimineren. Positionering is vereist in de volgende scenario's: 

l De interne PC wordt gebruikt. 
l Een computer is aangesloten via de HDMI- of DisplayPort-interface. 

 
De interfacebediening van het Smart-systeem hoeft niet te worden gepositioneerd. Externe producten met Microsoft 
Windows 7 of nieuwere versies moeten worden gepositioneerd.  

Als de positionering niet correct is, voer dan de volgende handelingen uit om opnieuw te kalibreren. 
Hierna volgt Windows 10 als voorbeeld: 

Stap 1 Zorg ervoor dat de HDMI- of DP-interface en externe producten correct zijn aangesloten. 

Stap 2 Selecteer het overeenkomstige Windows-signaal uit het signaalbronmenu. De Windows pagina zal 
worden weergegeven. 

Stap 3 Selecteer Tablet PC Instellingen op de pagina van het Configuratiescherm. 
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Stap 4 Selecteer  in het venster Tablet PC-instellingen.  
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Stap 5 Selecteer Aanraakinvoer uit de opties en start de kalibratie. 

 

 

Stap 6 Gebruik uw vinger of potlood om het midden van het knipperende kruis  te klikken en vast te 
houden. Laat deze pas los als  naar het volgende positioneringspunt gaat. Voltooi de kalibratie 
volgens de instructies.  

 

 

Stap 7 Nadat de kalibratie is voltooid, verschijnt het dialoogvenster Kalibratietool van de digitizer. Klik op 
Ja om de kalibratiegegevens op te slaan. 
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l Gebruik voor de schrijfnauwkeurigheid het potlood of de stylus die bij het product is geleverd voor de juiste 

positionering. 
l Positioneringsfouten kunnen ertoe leiden dat aanraakfuncties van het display niet meer werken. Voer in dat 

geval de positionering opnieuw uit.  

Stap 8 Het dialoogvenster Tablet PC Instellingen zal opnieuw getoond worden. Klik op OK. De 
positionering zal worden voltooid. 
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4 Bediening van de Interactieve Display 

4.1 Beginscherm 
Wanneer het product is ingeschakeld, verschijnt de startpagina van het product. Zoals in de volgende 
afbeelding is weergegeven. 

 

 

4.2 Home 
Raak het scherm aan om een vergadering te starten en het product zal naar de Home page gaan. Zoals 
in de volgende afbeelding is weergegeven. 
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1: Logo (Snelkoppeling naar instellingen) 2: Klok (Snelkoppeling naar wereldklok) 3: Datum en week 

(Snelkoppeling naar kalender) 4: Zijwerkbalk 5: Statusbalk en instellingen 6: Hoofdwerkbalk 

Snelkoppeling voor instellingen 

Klik op het pictogram  op de Home page om naar de pagina instelling logo & achtergrond 
te gaan en het logo en de achtergrond in te stellen. Het logo en de achtergrond zijn lokaal verkrijgbaar 
of op een apparaat dat is aangesloten via de USB-poort, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding. 

 

 

Snelkoppeling voor wereldklok 
Klik op het tijdpictogram op de Home page om de pagina Tijdconverter op te roepen en de tijd en 

zone om te zetten. Klik op  om andere tijdzones toe te voegen die andere landen aanduiden, zoals 
in de volgende afbeelding wordt getoond. 
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Snelkoppeling voor kalender 
Klik op dit pictogram om de kalenderpagina te openen, het schema in te stellen en te synchroniseren 
met Google calendar. 

 

 

Zijwerkbalk 
De pictogrammen Annotatiemode/ Discussiemode/ Home/Terug/Windows worden standaard 
weergegeven in de werkbalk aan twee zijden van het scherm. De werkbalk aan de onderzijde kan naar 
wens worden aangepast (Het standaardpictogram is Windows). U kunt de werkbalk aan de zijkant ook 
verbergen of omhoog of omlaag bewegen, verkleinen of vergroten via gebaren. U kunt dubbelklikken 
op de "=” om de werkbalk te expanderen of te krimpen. Druk lang op het aangepaste pictogram om de 
niveau 2-pictogrammen te ontvouwen. 
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Shrink1: 

Expand1: 

 

De functies van de zijwerkbalk zijn als volgt: 

Pictog
ram 

Functies 

 

Ga naar de annotatiemodus en klik nogmaals om de annotatie te stoppen en 
screenshot op te slaan. 

 

Discussiemodus ingaan 

 

Ga naar Home page. 

 Teruggaan naar het laatste menu/Uitgaan 

 
Voer de interne PC bron in. 

 Beheer momenteel lopende toepassingen.  
Schuif de huidige toepassing naar links/rechts of klik op × in de 
rechterbovenhoek om de toepassing te sluiten. 

 Voer de favoriete bron in. 

 
Bekijk alle gadgets. 

 

Statusbalk en instellingen 
In de rechterbovenhoek van de homepage worden drie werkstatuspictogrammen (waaronder 
USB-flashgeheugen(s), Ethernet en Wi-Fi) en een snelkoppeling voor systeeminstellingen 
weergegeven. 
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Pictog
ram 

Functies 

 

Als USB-flashgeheugen(s) is (zijn) aangesloten op de USB-poort, wordt dit 
pictogram ingeschakeld. Voor details over de bedradingsmethode van de 
USB-poort, zie sectie "Poorten”. 

 
Als het product is verbonden met Ethernet, wordt hetpictogram ingeschakeld. 
Voor details over de bedradingsmethode van de USB-poort, zie sectie "Poorten”. 

 

Als het product is verbonden met een draadloos netwerk, wordt het pictogram 
ingeschakeld. Meer informatie over de bedradingsmethode van het draadloze 
netwerk, zie sectie "Poorten” 

 Ga naar de instellingenpagina van het systeem. 

 

Hoofdwerkbalk 

Pictogra
m 

Functies 

 

Schakel over naar de interne PC-bron. 

 

Klik op de startpagina op Verbinding om over te schakelen op het aangesloten 
product, inclusief bekabelde signaalbronnen en draadloze toepassingen. 
l Bekabelde signaalbronnen zijn onder meer HDMI voorzijde, HDMI 

achterzijde (1 t/m 3) en DisplayPoort.  
l Draadloze toepassingen zijn onder meer Montage en Trucast. 

 

Discussie biedt discussiefunctie en scherm annotatie functies. 

 

Gadget geeft alle vooraf geïnstalleerde toepassingen weer, waaronder Office 
viewer, E-mail, Agenda, Galerij, Wereldklok en Rekenmachine. Klik op 
het pictogram van een toepassing om de toepassing uit te voeren. 

 

Open de bestandsmanager en u kunt interne en externe bestanden op het 
scherm openen. 

 
Klik toevoegen om toevoegen pagina in te gaan,  u kunt maximaal 7 
snelkoppelingen aan uw favoriete software, gadgets of verbindingen aan de 
Home page toevoegen. (Zie voor meer informatie “Snelkoppelingen toevoegen 
aan home page”) 

 
Klik op Einde om een vergadering te beëindigen. Gebruikers hebben de keuze 
om de schermafbeeldingen van de discussieborden op te slaan en de 
vergadering te beëindigen. Zodra een vergadering is beëindigd, worden alle 
schermafbeeldingen en discussiegegevens gewist. 
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4.3 Systeeminstellingen 
Ga naar de instellingspagina van het systeem op een van de volgende manieren: 

l Klik op  of  op de Home page. 
l Druk op  van de afstandsbediening. 

l Klik in het Snel instellingsmenu op het pictogram . 

 

 

4.3.1 Netwerkinstellingen 
Ga naar het submenu Netwerk om een LAN in te stellen, Wi-Fi in te schakelen, netwerkinformatie te 
bekijken en de ontwaakfunctie in te schakelen via de LAN-functie. 

l LAN instelling Verkrijg automatisch het LAN IP-adres of stel een statisch IP-adres in volgens de 
vereisten. 

l Wi-Fi: Klik op de corresponderende knop om de Wi-Fi-functie in te schakelen. 
l Status: IP-adres, MAC-adres en werktijd van het display weergeven. 
l Ontwaken via LAN: Klik op de corresponderende knop om de Wi-Fi-functie ontwaken in te 

schakelen. Sluit het beeldscherm en de PC met behulp van kabels aan op dezelfde LAN, voer het 
ontwaken via LAN uit en zoek het IP-adres en MAC-adres die overeenkomen met de display. 
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4.3.2 Taal en invoermethode-instellingen 
Ga naar het submenu Taal- en invoermethode om de taal en invoermethode in te stellen. 

 

 

De standaard invoermethode van het systeem is FloatNSplit Tafel Toetsenbord Plus, en het 
Hardware toetsenbord moet ingeschakeld zijn. Als u naar een andere taal wilt overschakelen, schakelt 
u de invoermethode voor het toetsenbord via Toetsenbord & invoermethoden, in aanvulling op het 
overschakelen van de taal.  

 
FloatNSplit Tafel Toetsenbord Plus ondersteunt geen Chinees en Japans. 
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FloatNSplit Tafel Toetsenbord Plus beschrijving: 

l : Sleep dit pictogram en wijzig de grootte van het toetsenbord. 

l : Sleep dit pictogram om het toetsenbord te verplaatsen. 

l : Klik op dit pictogram om te schakelen van toetsenbord ontvouw-modus. 

 

 

Een taal instellen 
Klik op taal aan de rechterkant. Selecteer een taal in het dialoogvenster Taal wijzigen dat wordt 
weergegeven. 
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Een invoermethode toevoegen 
Klik op Huidig toetsenbord aan de rechterkant. Klik in het tabblad Toetsenbord wijzigen op KIES 
KEYBOARDS, ontvouw Toetsenbord & invoermethoden en klik op de knop aan de rechterkant op 
referentiebasis om een invoermethode toe te voegen (meerdere keuzemogelijkheden kunnen worden 
geselecteerd). 

 

 

Een invoermethode toevoegen 
Selecteer een invoermethode aan de rechterkant om de attributen van de invoermethode in te stellen. 
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4.3.3 Opslag 
Ga naar het Opslag submenu om de ruimteverdeling van het interne geheugen weer te geven. 

 

 

4.3.4 APPs 
Ga naar het submenu Apps om gedownloade applicaties te bekijken op type, actieve applicaties en alle 
applicaties. 
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4.3.5 Datum- en tijdsinstellingen 
Ga naar het submenu Instelling datum & tijd om de datum en tijd in te stellen. Voordat u de datum en 
tijd instelt, moeten gebruikers op Tijdzone selecteren klikken om de lokale tijdzone te selecteren. 

 

 

Een datum instellen 
U kunt automatisch de systeemdatum opvragen of een datum aanpassen. 

l Om automatisch een datum te verkrijgen, selecteert u Automatische datum en tijd. 
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l Om de datum- en het datumformaat aan te passen, stelt u deze in, in Datum instellen en kies 
datumformaat. 

 

 

Tijd instellen 
U kunt automatisch de systeemdatum opvragen of een datum aanpassen. 

l Om automatisch een datum te verkrijgen, selecteert u Automatische datum en tijd. 
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l Om de tijd- en tijdnotatie aan te passen, stelt u het in op Tijd instellen en Gebruik 
24-uursformaat. 

  

 

4.3.6 Stroom aan/uitschakelen Instelling 
Ga naar het submenu AAN/UIT/Instelling voor het instellen van de automatische in- en uitschakeltijd 
en de tijd waarop het systeem in de uitschakelmodus gaat. 

l Om de automatische inschakeltijd in te stellen, selecteert u Stroom automatisch inschakelen en 
stelt u de inschakeltijd in, in Stroom inschakelen tijd, zoals staat weergegeven in de volgende 
afbeelding. 
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l Om de automatische uitschakeltijd in te stellen, selecteert u Stroom automatisch uitschakelen en 

stelt u de uitschakeltijd in, in Stroom uitschakelen tijd, zoals staat weergegeven in de volgende 
afbeelding. 

 
 
l Klik op Energiebesparing om de energiebesparingstijd in te stellen. In het dialoogvenster dat 

wordt weergegeven, stelt u een tijdsduur in waarna het display in de vergrendelingsmodus gaat als 
het niet wordt bediend. Als de gebruiker het display niet binnen 120s bedient nadat het display is 
vergrendeld, schakelt het display over naar de uitschakelmodus. De duur kan worden ingesteld op 
30 MIN, 60 MIN, 90 MIN of NOOIT. U kunt deze duur ook aanpassen en het bereik is 3 minuten 
tot 480 minuten. 

 
NOOIT geeft aan dat de automatische uitschakeling modus niet is ingeschakeld. 
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4.3.7 Instelling werkbalk 
Ga naar het submenu werkbalk om in te stellen of de zijkantwerkbalk en pictogrammen moeten 
worden weergegeven. 

l Links: Klik om de linker werkbalk aan/uit te schakelen. 
l Rechts Klik om de linker werkbalk aan/uit te schakelen. 
l Aangepast pictogram: Klik op het pictogram onder Aangepast pictogram om de laatste sneltoets 

aan beide zijden van de werkbalken weer te geven. Als u de sneltoets als Verbinding definieert, 
kunt u een signaalbron instellen die u wilt invoeren nadat u op deze sneltoets hebt geklikt in 
Favoriete verbinding. 
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4.3.8 Ingang/Uitganginstelling 
Ga naar het submenu Ingang-/Uitganginstellingen voor het instellen van de automatische 
in-/uitschakelfunctie van het besturing apparaat voor consumentenelektronica (CEC), de nieuwe 
signaalbron en de resolutie van de beelduitgang via de HDMI-poort.  

l Nadat de automatische inschakelfunctie van de CEC is ingeschakeld en het beeldscherm via de 
HDMI-poort met het CEC-apparaat is verbonden, start het beeldscherm automatisch als het 
CEC-apparaat start en het beeldscherm een CEC-inschakelingsopdracht ontvangt. 

l Nadat de automatische uitschakelfunctie van de CEC is ingeschakeld en het beeldscherm via de 
HDMI-poort met het CEC-apparaat is verbonden, stopt het CEC-apparaat automatisch als het 
beeldscherm stopt en het CEC-apparaat een CEC-uitschakelingsopdracht ontvangt. 

l Nadat de functie Nieuwe ingangsbron is ingeschakeld, kan het systeem automatisch 
overschakelen naar de weergave van de nieuw aangesloten signaalbron. 

 
 

4.3.9 Logo en Achtergrond Instelling 
Ga naar het submenu Logo & Achtergrond Instelling om de achtergrond, de vergrendelpagina of het 
logboek van de startpagina in te stellen. 

Klik op deze pagina op Bekijken om een foto te selecteren en upload deze automatisch om de huidige 
foto te vervangen. Klik op Standaardinstelling. Het logo en de achtergrond worden gereset naar 
Newline foto's. 
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4.3.10 Smart Oogbescherming 
Ga naar het submenu Smart Oogbescherming, afhankelijk van de noodzaak om het oog te openen. De 
oogbeschermingsfunctie omvat het effect van de beeldweergave, de helderheid van het witte bord op 
het moment van schrijven, automatisch veranderen van de helderheid van het scherm en het filteren van 
de blauwe lichtfunctie in overeenstemming met de omgevingshelderheid. Het filterniveau kan alleen 
worden ingesteld als blauwlichtfilter staat ingeschakeld. 

 

4.3.11 Newline Extensie 
Ga naar het submenu Newline Extensie om externe apparaten (Trucast, X10D en Trucam) in te stellen 
die moeten worden weergegeven in de kolom Kabelverbinding van Connectie en de montage van de 
draadloze toepassing die moet worden weergegeven in de kolom Draadloze verbinding. Bovendien 
kunt u het HDMI-achter kanaal zo instellen dat het wordt weergegeven op het Trucast, X10D of Trucam 
scherm. Als er een hulpapparaat van onze firma X10D is aangesloten, herkent het systeem dit via het 
CEC-signaal en schakelt het automatisch in en naar het betreffende kanaal. 
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4.3.12 Info 
Ga naar het submenu Info voor informatie over firmware of systeemversie, systeemupgrade en 
fabrieksinstellingen. 

 

4.4 Windows 
Klik op de Home page, klik Windows om naar de interne pc-bronpagina te gaan, zoals in de volgende 
afbeelding wordt getoond. Als het display niet is uitgerust met een interne PC, wordt "No Signal" 
weergegeven. 
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4.5 Aansluiting 
Klik op de startpagina op Verbinding om het aangesloten product in te voeren, inclusief bekabelde 
signaalbronnen en draadloze toepassingen.  

l Bekabelde signaalbronnen zijn o.a. HDMI voorzijde, HDMI achterzijde (1 tot 3) en DisplayPort. U 
kunt een voorbeeld van de afbeelding van het overeenkomstige signaalkanaal voorvertonen. Als 
het kanaal geen signaalingang heeft, verschijnt Geen signaal. U kunt op de geselecteerde 
signaalbron klikken om over te schakelen naar het corresponderende kanaal in volledig scherm. U 
kunt ook lang op de signaalbronpagina drukken en opmerkingen invoeren in het dialoogvenster 
Opmerkingen wijzigen dat wordt weergegeven. Als Trucast-, Trucam- of X10D-opties zijn 
ingeschakeld in Newline Extensie, kan het bijbehorende kanaal niet worden opgemerkt.  

l Draadloze toepassingen zijn onder meer Montage en Trucast.  

 
Montage moet eerst handmatig op de interne PC worden geïnstalleerd. Als de Montage software niet is toegevoegd 
aan de Newline assistent, vraagt het systeem gebruikers om Montage te installeren en toe te voegen aan de Newline 
assistent. Voor details over de optelmethode, zie sectie “Snelkoppelingen toevoegen aan home page”. 
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De eerste keer dat u het display inschakelt, verschijnen alleen de kabelaansluitingen in Connectie. 
Draadloze verbinding kan worden toegevoegd in de Newline Extensie instelling. In dit geval 
veranderen de naam en het pictogram van de HDMI op het linker bekabelde kanaal wanneer de 
Trucast-toepassing is ingeschakeld of wanneer een extern product is aangesloten. Voor details over de 
configuratie, zie sectie “Newline Extensie”. Nadat de instelling is gelukt, sluit u de Trucast, X10D en 
Trucam aan op de corresponderende HDMI-poorten van het scherm. 
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4.6 Whiteboard 
Het whiteboard heeft de volgende functies: 

l Discussie en scherm annotatie 
Op de whiteboard pagina, kunt u pen type, breedte en kleur om te schrijven of annoteren op het 
scherm selecteren. U kunt ook geselecteerde inhoud wissen of alle inhoud wissen. 

l Pagina navigatie 
Pagina´s voorvertonen of verwijderen 

4.6.1 Whiteboard-modus 
l Klik op Discussie in de hoofdwerkbalk of klik op  in de zijwerkbalk om naar de 

discussiemodus te gaan, zoals in de volgende afbeelding wordt getoond. 

 

 

l Klik op  in de zijwerkbalk of klik op  in de discussiemodus om de annotatie in te voeren. 
In annotatiemodus zou het een transparante laag boven het scherm genereren en zou de gebruiker 
de annotatie eraan kunnen toevoegen tot men de annotatiemodus verlaat. 
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SN Naam Pictogram Pictogram Functie 

1 Modusschakelaar Klik op het pictogram om te schakelen tussen 
annotatiemodus en de discussiemodus. (Zie meer detail in 
whiteboard-modus sectie) 

2 Pen Klik om de penfunctie te gebruiken en het pictogram 
verandert in blauw. Klik en houd het pictogram twee 
seconden lang ingedrukt om de grootte en kleur in te 
stellen. 

3 Markeerstift Klik om de markeerstiftfunctie te gebruiken en het 
pictogram verandert in blauw. Klik en houd het pictogram 
twee seconden lang ingedrukt om de grootte of kleur in te 
stellen. 

4 Gummetje Klik om de gumfunctie te selecteren, wanneer deze is 
geselecteerd, wordt het pictogram blauw. Klik op het 
pictogram en houd het twee seconden ingedrukt om de 
grootte van het gummetje in te stellen. 

5 Wissen Wis alle gegevens op deze pagina. 

6 Ongedaan maken Terug naar de vorige stap. 

7 Nieuwe Pagina Klik om een nieuwe pagina toe te voegen. Klik en houd 
gedurende twee seconden ingedrukt om de kleur en het 
patroon van de nieuwe pagina in te stellen. 

8 Vorige Pagina Klik om terug te gaan naar de vorige stap. 

9 Volgende pagina Klik om naar de volgende pagina te gaan. 

10 Navigatie Klik om de pagina thumbnails weer te geven. 

11 Paginanummer Geeft aan welke pagina op dit moment wordt gebruikt. 

12 Smart bar verbergen Klik om de smart bar te verbergen of te tonen. 
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SN Naam Pictogram Pictogram Functie 

13 Cursor Klik om de cursor te gebruiken om de interne PC of het 
externe apparaat te bedienen. 
Wanneer de functie wordt geselecteerd, is het 
annotatie-gedeelte nog steeds op het scherm te zien. 

14 Screenshot Klik om het scherm af te drukken en de gegevens op te 
slaan in bestandsbeheer. 
Klik en houd het pictogram twee seconden ingedrukt om de 
pop-upvensters weer te geven zodat gebruikers kunnen 
kiezen of ze de screenshot automatisch willen opslaan 
wanneer ze de annotatiemodus verlaten. 

 

4.6.2 Whiteboard-functies 

Nieuw Pagina en instellingen 
l Maak een nieuwe pagina aan 

Klik in de discussiemodus op  om een nieuwe pagina aan te maken. Maximaal 20 pagina´s 
kunnen worden aangemaakt. Zie de volgende afbeelding. 

 

 

l Pagina instellingen 

Klik en houd gedurende twee seconden ingedrukt om de kleur en het patroon van de nieuwe 
pagina in te stellen, zoals getoond in de onderstaande afbeelding. 
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Omschakelen whiteboard-modus 

Klik op  en  in de linkeronderhoek van de discussiefunctie om te schakelen tussen 
whiteboard-modi. 

l : Annotatiemodus 
De achtergrond is transparant en het real-time beeld van de huidige signaalbron wordt 
weergegeven. U kunt commentaar geven op presentatie-inhoud zoals kantoordocumenten en 
afbeeldingen zoals weergegeven in de volgende afbeelding. 
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l : Discussiemodus 
De achtergrond is in één kleur, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. U kunt naar wens 
content op de pagina schrijven. 

 

 

Type pen 
Op het Whiteboard worden twee soorten pennen ondersteund: Pen en markeerstift.  

l Pen : gebruikt om te schrijven. 

l Markeerstift : gebruikt om te markeren. Tekens die door commentaren worden gedekt zijn 
zichtbaar. 

Lijn Grootte en Kleur 

Houd op het whiteboard  of  twee seconden lang ingedrukt om de grootte en kleur in te 
stellen. U kunt de lijngrootte en kleur voor het schrijven selecteren, zoals in de volgende afbeelding 
wordt getoond. 
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Gummetje 
Er zijn twee methoden beschikbaar om schriftelijke fouten of content als volgt te wissen:  

l Vijfvingerig gebaar: raak het scherm met vijf vingers tegelijk aan. Een cirkel toont en geeft het 
gebied voor het gummetje aan. Verplaats de cirkel met de vingers om de geschreven inhoud te 
wissen.  

l Vuist/wissen met achterzijde hand: de overeenkomstige vorm is rond met een diameter van 100pt. 

l Stop met uitwissen: Klik op  om verkeerde of onnodige inhoud te verwijderen. Klik en houd 
het pictogram twee seconden lang ingedrukt om de grootte van het gummetje (S 10pt/M 30pt/L 
50pt) in te stellen, het wordt getoond door het pictogram, zoals weergegeven in de volgende 
afbeelding. 
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Screenshot 

In de annotatiemodus klik  om de huidige afbeelding als een afbeelding op te slaan. Maximaal 50 
screenshots kunnen worden gemaakt. Klik en houd het pictogram gedurende twee seconden ingedrukt 
om de pop-upvensters weer te geven zodat gebruikers kunnen kiezen of ze willen de screenshot 
automatisch willen opslaan wanneer ze de annotatiemodus verlaten, zoals weergegeven in de volgende 
afbeelding. 

 

 

Foto's die door middel van screenshots zijn opgeslagen, kunnen op de volgende manieren worden 
bekeken en verkregen: 

l Nadat een vergadering is voltooid, worden screenshots op de pagina Vergaderbesprekingen 
opgeslagen, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. 
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l Klik  op de home page en kies Interne opslag > Afbeeldingen > Screenshots > 
afbeelding > beeld om screenshots te bekijken of te verkrijgen. 

 
 

Alles wissen  

Op de Whiteboard pagina, klik op  om de pop-up vensters te tonen om gebruikers te laten kiezen 
of ze de inhoud willen wissen op de huidige pagina, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. 

 

 

4.6.3 Pagina Operatie Operaties 
U kunt een aangemaakte schrijfpagina bekijken, selecteren en verwijderen. 
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Pagina voorvertoning 

Klik  op de rechteronderhoek in de discussiemodus. Alle pagina's zullen worden weergegeven. 
Klik op een pagina om over te gaan naar die pagina voor meer operaties, zoals men in de volgende 
figuur kan zien. 

 
Slechts 8 pagina's worden tegelijkertijd weergegeven en kunt u met één vinger naar links of naar rechts schuiven om 
meer te zien. 

 

 

Pagina selectie en verwijdering 
Op de Navigatie pagina kunt u schrijfpagina's selecteren of verwijderen op basis van de vereisten, zoals 
weergegeven in de volgende afbeelding. 

l Klik  om alle pagina´s te selecteren. 

l Klik  om de geselecteerde pagina´s te verwijderen. 
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4.7 Snelkoppeling toevoegen 
4.7.1 Snelkoppelingen toevoegen aan home page 

Stap 1 Op Home page, klik het  pictogram in de rechterbenedenhoek rechtsonder. De interface voor het 
toevoegen van snelkoppelingen wordt weergegeven. 

 

 

Stap 2 Klik op de pictogrammen bovenaan om de lijst om te schakelen tussen Windows-programma' s, externe 
signaalbronnen en voor geïnstalleerde gadgets. 

l Klik  om de Windows-programma's te bekijken die de Newline Assistent naar het Smart 
systeem uploadt. Voor details zie "
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Voeg snelstart Windows programma's toe in Smart System". 

l Klik  om signaalbronnen in Connectie te bekijken. U kunt de Newline accessoires instellen 
op signaalbronnen via de instelling Newline Extensies. 
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l Klik  om Gadget-toepassingen te bekijken. 

 

 

Stap 3 Toepassingen op het tabblad toevoegen of verwijderen.  

l Klik in de lijst op het pictogram om het toe te voegen aan de snelkoppeling op de Home page. Het 
check pictogram verschijnt onderaan de snelkoppelingsiconen. Er kunnen maximaal 7 
snelkoppelingen worden toegevoegd. 

l Tik opnieuw op het pictogram met het vinkje, het vinkje verdwijnt en de snelkoppeling wordt van 
de Home pagina verwijderd.  

Stap 4 Klik op de Home pagina, op het snelkoppelingspictogram en u kunt het programma/de toepassing 
starten of naar de externe signaalbron overschakelen. 
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4.7.2 Voeg snelstart Windows programma's toe in Smart System 
Stap 1 Voer in Windows het programma Newline Assistent uit en sleep de softwarepictogrammen of 

snelkoppelingspictogrammen in de map die u van het bureaublad of menu naar het venster Newline 
Assistent wilt toevoegen. De applicaties die via het Windows-systeem zijn toegevoegd of verwijderd, 
worden automatisch geüpload naar het smart systeem totdat de uploadvoortgang 100% bereikt. Als er 

een applicatie niet bijgewerkt is, klik dan  in de rechterbovenhoek om handmatig alle 
pictogrammen in het venster Newline assistent bij te werken naar het smart systeem. 

 
Alleen het .exe bestand en map worden ondersteund. 

 

 

Stap 2 Klik  om terug te keren naar de Home page. Klik op het  pictogram en ga naar snelkoppeling 
instelling. De pagina voor het toevoegen van het applicatieprogramma wordt weergegeven. 
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Stap 3 Klik op de snelkoppelingsinstellingen pagina op  icoontje om alle door Newline Assistent 
toegevoegde Windows programma's te bekijken in Stap 1. 

 

 

 
Standaard is de Newline Assistent applicatie toegevoegd op het  tabblad. 

Stap 4 Tik op het pictogram en voeg de snelkoppeling toe op de home page. Tik nogmaals en verwijder het. 

Stap 5 Terug naar Home page. Klik op het pictogram van een toegevoegde Windows-software om deze 
software te starten. 
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4.8 Gadget 
Op de home page, klik op gadget. Op de pagina die wordt weergegeven, kunnen alle applicaties 
worden bekeken. De volgende afbeelding laat de toepassingen zien waarmee het systeem wordt 
geleverd.  

 

 

Pictog
ram 

Functies 

 

Klik op dit pictogram om de kalendertoepassing te openen, het schema in te 
stellen en bij te werken naar Google Calendar. 

 

Klik op dit pictogram om de systeeminstellingenpagina in te voeren. 

 

Klik op dit pictogram om de rekenmachinetoepassing in te gaan. 

 

Klik op dit pictogram om de e-mailtoepassing in te voeren en bestanden te 
verzenden. Voordat u bestanden verzendt, moet u een e-mailaccount 
aanmaken. 

 

Klik op dit pictogram om de toepassing Office viewer in te voeren. In deze 
toepassing kunt u office bestanden bekijken, inclusief Excel-, word-, power 
point- en PDF-bestanden. 

 

Klik op dit pictogram om de toepassing wereldklok in te voeren. In deze 
toepassing kunt u tijd en zone converteren. 
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4.9 Bestandsbeheer 
Het product ondersteunt aansluiting op USB-flashgeheugen. Voer de toepassing bestandsviewer in, u 
kunt een voorbeeld bekijken van alle bestanden in de interne opslag- en opslagapparaten die zijn 
aangesloten via USB-poorten en alle bestanden selecteren, kopiëren, plakken, verwijderen en zoeken 
naar bestanden. 

4.9.1 Bestandsviewerpagina 
Op de Home page, klik op Bestandviewer, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. 

 

 

4.9.2 Bestand voorvertoning 
Voer de Bestandviewer-toepassing in, u kunt op het submenu aan de linkerkant klikken volgens de 
vereisten, interne opslag voorvertonen, zoals ook externe opslagapparaten aangesloten via USB-poorten, 
opgeslagen bestanden in de cloud, FTP geüploade bestanden, en lokale netwerkbestanden, zoals 
weergegeven in de volgende afbeelding. 
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4.9.3 Bestandsfiltering 
U kunt op het menu aan de linkerkant klikken om bestanden per type weer te geven, bijvoorbeeld 
document, afbeelding, muziek, video, archief en gedownload. U kunt ook op  klikken om bestanden 
te filteren op foto, muziek en video. 

l Het systeem ondersteunt twee weergavemodi: lijst en miniatuur. U kunt klikken op  en  
in de rechterbovenhoek om van weergavemodi te wisselen, zoals staat weergegeven in de volgende 
afbeelding.  

 

 

l Klik op  om bestanden op basis van naam, type, grootte en modificatietijd op een incrementele 
of degressieve manier weer te geven. 
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4.9.4 File Search 

Voer de toepassing Bestandsviewer in en klik op . In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, 
voert u in het zoekvak trefwoorden in volgens de vereisten. Het systeem toont een lijst met bestanden 
die overeenkomen met de trefwoorden.  

 

 

4.9.5 Bestandsturing 
Voer de toepassing Bestandsviewer in. U kunt mappen aanmaken volgens de vereisten, bestanden 
selecteren door lang in te drukken en set wallpaper/kopiëren/kopiëren/plakken/verwijderen/verwijderen. 
Klik voor meer informatie over andere bewerkingen, klik op  in de rechterbovenhoek voor meer 
handelingen. 
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4.10 Vergadering beëindigen 
4.10.1 Vergadering handmatig beëindigen 

Op de Home page, klik op . De vergaderbespreking opslaan pagina zal worden weergegeven. 
De vergadering eindigt en de timer stopt. 

Bestandsnaam 
De vergaderbespreking opslaan pagina toont pagina' s, annotatiepaginascreenshots en screenshots op 
afstand in de discussie mode in deze vergadering, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. 

Beeldbestanden worden in het volgende voorvoegsel + aanmaakbestand genoemd. Schuif met een 
vinger naar links/rechts om van foto te veranderen. 

Voorvoegsel naam regel: WB (discussiemoduspagina), AN (annotatiepagina-screenshot) en SS 
(afstandsbedieningsscreenshot). 

 

 

Bewaar vergaderingsgegevens 
Wanneer er geen externe USB-flashgeheugens zijn aangesloten, zijn de pictogrammen in de Opslaan 
naar gebied grijs. Wanneer een extern USB-flashgeheugen is aangesloten, worden de pictogrammen in 
het gebied Opslaan naar blauw. Klik op het USB-pictogram in het blauw. De map "uc" wordt onder de 
hoofdmap aangemaakt en de geselecteerde bestanden worden erin opgeslagen. 

− Terug naar de vergadering: De vergadering zal worden voortgezet; Bestanden worden niet 
gewist en timer voortgezet. 

− Vergadering beëindigen Het dialoogvenster Waarschuwing verschijnt. 
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− Klik op Bevestigen. Alle schrijfpagina's en schermafbeeldingen zullen worden verwijderd en 

ga terug naar de beginpagina. De huidige vergadering wordt beëindigd en de timer wordt 
gereset. 

− Klik op Annuleren. De vergadering wordt voortgezet en het systeem blijft op de Bewaar 
vergaderingsgegevens staan. 

 
l U mag het USB-flashgeheugen niet uitwerpen voordat u het opslaanprocess hebt voltooid. 
l Als het USB-flashgeheugen groter is dan 16 GB of het bestandsformaat niet FAT32 is, zullen de gegevens niet 

goed worden opgeslagen. 

 

 

E-mail versturen 

Klik op de  knop op de "Opslaan vergaderdiscussie” pagina en klik op AquaMail om actuele 
vergaderbestanden per e-mail te delen. Bevestig voordat u een e-mailaccount verstuurt dat deze met 
succes is ingesteld. 
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4.10.2 Automatisch vergadering beëindigen 
Als het display gedurende een bepaalde periode niet wordt bediend, wordt het vergrendeld om uw 
privacy te garanderen. Kies Instellingen > AAN/UIT om de duur in te stellen. Zie voor meer informatie 
over de instelmethode: “Stroom aan/uitschakelen Instelling”. 

Als het display vergrendeld is en binnen 120 seconden opnieuw wordt bediend, wordt het display 
ontgrendeld. Anders schakelt het display over naar de uitschakelmodus en verwijdert automatisch alle 
vergaderinhoud. Nadat het display is ontgrendeld, verschijnt het dialoogvenster aftellen niet in de 
huidige vergadering. Het dialoogvenster kan worden hersteld als u een nieuwe vergadering maakt nadat 
de huidige vergadering is voltooid. 
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5 Snel instellingsmenu 

Veeg met twee vingers omhoog vanaf de onderkant van het scherm, het snelinstelmenu zal dan 
verschijnen, zoals getoond in de volgende afbeelding. 

 

 

Pictogra
m 

Functies 

 

Sleep de schuifregelaar om de helderheid aan te passen. 

 

Sleep de schuifregelaar om het volume aan te passen. 

 

Klik op het pictogram om het geluid aan/uit te schakelen. 

 

Klik op het pictogram om de pieptoon aan/uit te schakelen. 

 

Klik op het pictogram om de pieptoon aan/uit te schakelen. 

 

Klik op het pictogram om het Smart system Wi-Fi aan/uit te schakelen. 
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Pictogra
m 

Functies 

 

Klik op het pictogram om de pieptoon aan/uit te schakelen. 

 

Klik op het pictogram om de linker werkbalk aan/uit te schakelen. 

 

Klik op het pictogram om de rechter werkbalk aan/uit te schakelen. 

 

Klik op het pictogram om de instellingenpagina te openen. 

 

Klik op het pictogram om terug te keren naar de startpagina. 
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6 RS-232 Seriële Poort Controle  

Sluit de RS-232-poort aan op de PC of het besturingsproduct. Schakel de RS-232 seriële poort 
aansluiting in en voer de volgende configuratie uit. 

Poort: COM1 (Instellen volgens PC of controle van het poortnummer van het 
product) 

Baudsnelheid 19200 Even/oneven 
check 

Geen 

Gegevens bits 8 Stop bit 1 

 
De volgende tabellen geven een lijst met controle codes, opvragingscodes en retourcodes. 

Functie Controle codes Retourcodes 

Stroom aan 7 F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 00 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 00 01 
CF 

Stroom uit 7 F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 01 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 01 01 
CF 

Geluid aan/uit 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 02 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 02 01 
CF 

Afbeelding 
status 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 01 
CF 

HDMI 
voorzijde 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0A 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0A 01 
CF 

HDMI 
achterzijde 1 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 52 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 52 01 
CF 

HDMI 
achterzijde 2 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 53 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 53 01 
CF 

HDMI 
achterzijde 3 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 54 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 54 01 
CF 

Interne PC 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 01 
CF 

DP 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 01 
CF 

Pagina 
omhoog 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 01 
CF 

Pagina naar 
beneden 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 14 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 14 01 
CF 
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Functie Controle codes Retourcodes 

VOL- 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 17 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 17 01 
CF 

VOL + 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 18 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 18 01 
CF 

Menu 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1B 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1B 01 
CF 

Home page 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1C 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1C 01 
CF 

Retour 
(uitgaan) 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1D 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1D 01 
CF 

OK 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2B 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2B 01 
CF 

← 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2C 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2C 01 
CF 

→ 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2D 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2D 01 
CF 

↑ 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2E 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2E 01 
CF 

↓ 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2F 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2F 01 
CF 

Vraag het 
firmwareversi
enummer op 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 3D 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 3D 01 
CF 

De 
commentaarf
unctie 
inschakelen 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 40 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 40 01 
CF 

Volume 
bepalen 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 05 XX 
CF 

 
XX geeft de volumewaarde aan (0 tot 
100), die overeenkomt met 
hexadecimale 00 tot 64.  

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 05 XX 
01 CF 

Weergavemo
dus instellen 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 06 XX 
CF 

 
l XX = 00 geeft de standaardmodus 

aan.  
l XX = 01 geeft de EnergyStar modus 

aan. 
l XX = 02 geeft de Auto mode aan. 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 06 XX 
01 CF 

Verhogen 
helderheid 
achtergrondv
erlichting 

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

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 47 01 
CF 
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Functie Controle codes Retourcodes 

Verlagen 
helderheid 
achtergrondv
erlichting 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 01 
CF 

Stel de 
waarde van 
achtergrondv
erlichting 
helderheid in  

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

 
XX geeft de waarde aan van de 
helderheid van de 
achtergrondverlichting (0 - 100), die 
overeenkomt met het hexadecimale 
cijfersysteem (00 - 64). 

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

Switch 
achtergrondv
erlichting 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15 
XX CF 

 
l XX = 01 geeft aan dat de 

achtergrondverlichting is 
ingeschakeld. 

l XX = 00 geeft aan dat de 
achtergrondverlichting staat 
uitgeschakeld. 

Schakel om 
naar 
kinderslot 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57 01 
CF 

Screenshot 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F 01 
CF 

Instellingen 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 
CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 01 
CF 
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Functie Opvragings codes Retourcodes 

Stroomvoor
ziening 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37 CF 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37 
XX CF 

 
XX geeft de aan/uit-stand aan. 
l XX = 01: inschakelstatus 
l XX = 00: uitschakelstatus 

Luidspreker 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 82 CF 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 82 
XX CF 

 
l 01: dempen  
l 00: niet-dempen 

Huidige 
signaalbron 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 50 CF 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 50 
XX CF 

 
l Smart systeem = 30 
l PC = 17 
l DP = 20 
l HDMI achterzijde 1 = 1F 
l HDMI achterzijde 2 = 1E 
l HDMI achterzijde 3 = 18 
l HDMI voorzijde = 19 

Luidspreker
volume 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 33 CF 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 33 
XX CF 

 
XX geeft de huidige volumewaarde aan 
(XX is een hexadecimale waarde, 
bereik: 00~64). 
Bijvoorbeeld, XX = 20 geeft aan dat het 
huidige volume 32 is (decimale 
waarde), XX = 00 geeft aan dat het 
geluid is uitgeschakeld. 

D.Mode 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 35 CF 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 35 
XX CF 

 
XX geeft de modus aan. 00 en 01 staan 
voor respectievelijk de standaardmodi 
en de eco-modi. 

Achtergrond
verlichting 
helderheid  

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 49 CF 

7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 49 
XX CF 

 
XX geeft de waarde aan van de 
helderheid van de 
achtergrondverlichting (0 - 100), die 
overeenkomt met het hexadecimale 
cijfersysteem (00 - 64). 
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Functie Opvragings codes Retourcodes 

Achtergrond
verlichting-s
tatus 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 81 CF 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 81 
XX CF 

 
l XX = 00 geeft aan dat de 

achtergrondverlichting is 
ingeschakeld. 

l XX = 01 geeft aan dat de 
achtergrondverlichting staat 
uitgeschakeld. 

Schakel om 
naar 
kinderslot 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 84 CF 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 84 
XX CF 

 
l XX = 01 geeft aan dat de 

kinderbeveiliging is ingeschakeld. 
l XX = 00 geeft aan dat de 

kinderbeveiliging staat 
uitgeschakeld. 

Whiteboard-
status 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83 CF 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83 
XX CF 

 
l XX = 01 geeft de whiteboard status 

aan. 
l XX = 00 geeft de niet-whiteboard 

status aan. 

Terug naar 
systeemtoest
and van de 
vorige 9 
opties 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 0A 00 CF 

7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 0A 00 
AB CD EF GH IJ OP QR ST UV 
CF 

 
l AB: Stroomvoorziening 
l CD: Luidspreker 
l EF: Huidige signaalbron 
l GH: Luidsprekervolume 
l IJ: D.Mode 
l OP: helderheid 

achtergrondverlichting 
l QR: achtergrondverlichtingstoestand 
l ST: Whiteboard-status 
l UV: Schakel om naar kinderslot 
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7 FAQ & probleemoplossing 

Symptoom Methoden voor probleemoplossing 

Het display kan niet worden 
ingeschakeld of de indicator is 
uitgeschakeld.  

Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten.  

Controleer of de stroomvoorziening stekker correct is 
aangesloten.  

Controleer of de stroomvoorziening lijn correct is 
aangesloten.  

Controleer of de tuimelschakelaar is ingeschakeld.  

Druk op de resetschakelaar en start het systeem 
opnieuw.  

De afstandsbediening reageert niet  Vervang de batterijen. 

Controleer of de polariteit van de batterijen juist is. 

Gebruik de afstandsbediening die uitgelijnd is met het 
IR ontvangstvenster. Zie het hoofdstuk 
"Afstandsbediening” voor meer informatie. 

Het beeld is normaal, maar er is 
geen geluid.  

Verhoog het volume op zowel de display als het 
Windows-systeem.  

Controleer of de weergave en het Windows-systeem 
gedempt zijn.  

Als er een externe computer is aangesloten, controleer 
dan of de aansluitkabels normaal zijn.  

Tijdens de videoconferentie kan 
de externe partij het geluid van de 
lokale partij niet horen. 

In Configuratiescherm > Geluid, stel de 
productparameters in op de standaardwaarden in het 
tabblad Opname. 

Het systeem wordt automatisch 
in-/uitgeschakeld wanneer er geen 
handeling wordt uitgevoerd.  

Schakel de automatische in-/uitschakelfunctie uit. Zie 
voor details de sectie „Stroom aan/uit-instelling”. 

Controleer of het display is uitgeschakeld omdat het 
gedurende langere tijd niet is gebruikt.  

Controleer of de ingangsvoeding stabiel is.  

De kleuren van de beelden zijn 
abnormaal. 

Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten 
of een kwaliteitsprobleem heeft.  

De aanraakfunctie is abnormaal of 
de positionering is onnauwkeurig.  

Herstart het display.  

Voer in het Windows-systeem de positionering 
opnieuw uit. Zie het hoofdstuk "Positionering "voor 
meer informatie. 

De touch functie is niet Schakel tussen verschillende externe signaalbronnen.  
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Symptoom Methoden voor probleemoplossing 

beschikbaar wanneer het externe 
signaalbronkanaal wordt gebruikt. 

Zorg ervoor dat de USB touch kabel is aangesloten op 
de juiste poort. Voor details, zie sectie "Poorten". 

Verwijder de USB-touchkabel en steek deze er weer 
opnieuw in.  

Er is geen geluid wanneer de 
HDMI in het kanaal wordt 
gebruikt. 

Verwijder en steek de HDMI-kabel er opnieuw in.  

Er wordt geen beeld weergegeven 
wanneer het HDMI-uit-kanaal 
wordt gebruikt. 

Over het algemeen wordt dit probleem veroorzaakt 
door de compatibiliteit van het externe 
displayproduct. Vervang het externe displayproduct 
en test opnieuw.  

De HDMI kabel is te lang of van slechte kwaliteit. 
Vervang de meegeleverde HDMI-kabel met het 
product.  

De aanraakfunctie op het 
voorpaneel werkt niet. 

Raak de toets volledig met de vingertoppen aan.  

Controleer of de vinger nat is of er andere 
vloeistoffen op zitten. 

Herstart het display. 

De USB stick kan niet worden 
herkend. 

Controleer of de USB-flash drive op de juiste 
USB-poort is aangesloten. Voor details, zie sectie 
"Poorten". 

De conferentierecords kunnen niet 
worden opgeslagen op de 
USB-flash drive en het systeem 
deelt mede "Het 
doel-opslagproduct heeft geen 
schrijfrechten". 

Formatteer de USB-flashdrive naar het FAT32 
formaat. 

De interne PC heeft geen signaal.  Controleer of de interne PC correct in de sleuf is 
geplaatst.  

Controleer of de interne PC de uitschakelstatus 
bereikt.  

Druk op de aan / uitknop op de interne PC (raadpleeg 
de instructies van de interne PC voor meer 
informatie) en start de interne PC handmatig.  

In het Smart systeem of 
Windows-systeem is geen 
draadloos netwerk te vinden of is 
het signaal van het draadloze 
netwerk zwak. 

Controleer of de Wi-Fi-antenne correct is 
geïnstalleerd op het Smart-systeem. Voor details, zie 
sectie "Poorten". 

Controleer of de Wi-Fi-antenne correct is 
geïnstalleerd voor de interne PC.  

Het toetsenbord wordt niet correct 
weergegeven. 

Bevestig dat het hardware toetsenbord is 
ingeschakeld. 
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8 Specificaties 

Model TT-6518VN TT-7518VN TT-8618VN 

Display 

Achtergrondverlichting LED 

Display gebied 1431,50 mm x 806,50 
mm 

1653,24 mm x 931,26 
mm 

1895,04 mm x 1065,96 
mm 

Actieve schermgrootte 65 inch 75 inch 85,60 inch 

Display Ratio 16:9 

Resolutie 3840 horiz. bij 2160 vert. Pixels, RGB-stripopstelling 

Display kleuren 10 bit, 1,07 miljard kleuren 

Helderheid 350nit 

Contrast 1300:1 

Reactietijd 8 ms 

Levensduur 50000 u (Min.) 

Luidspreker 

Luidsprekerpositie  Voorwaarts 

Max. 
Uitgangsvermogen 

2 x 15 W 

Elektrisch 

Stroomvoorziening 
Maximum ≤ 220 W 
Stand-by Modus ≤ 0,5 W 

Maximum ≤ 300 W 
Stand-by Modus ≤ 0,5 
W 

Maximum ≤ 450 W 
Stand-by Modus ≤ 0,5 
W 

Werkende Voltage AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz 

Aanraking 

Aanraakoppervlak Anti-glans getemperd glas 

Transparantie 88% 

Oppervlaktehardheid 7H 

HID-ondersteuning HID 

Raakpunten 10 punten 
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Model TT-6518VN TT-7518VN TT-8618VN 

Schrijfgereedschap Gummetje, Stylus of vinger 

Scansnelheid 250 Hz 

Positioneringsnauwkeur
igheid  Middengebied 1,0 - 1,5 mm/Randgebied 1.2 - 2.0 mm. 

Communicatie-interface USB-A 

Vervoer/opslag 

Opslagtemperatuur/voc
htigheid -20℃ – 60℃/20％RH – 80％RH (Niet-coagulatie) 

Werktemperatuur/Voch
tigheid 0℃– 40℃/20％RH– 80％RH (Niet coagulatie) 

Montage (optioneel) Wandmontage/vloerstandaard 

Overzicht afmeting 1546 mm x 944 mm x 89 
mm 

1771 mm x 1071 mm x 
104 mm 

2018 mm x 1211 mm x 
104 mm 

Verpakkingsafmeting 1720 mm x 1085 mm x 
275 mm 

1918 mm x 1190 mm x 
275 mm 

2155 mm x 1320 mm x 
310 mm 

Netto Gewicht 39,5 kg 50,5 kg 65,0 kg 

Brutogewicht 55 kg 68 kg 87 kg 

Poorten 

Ingangen voorinterface HDMI In x 1, USB (Touch) x 1, USB (Public) x 2 

Ingangen 
achterinterface 

HDMI In x 3, DP x 1, USB (Touch) x 4, HDMI Out x 1, DC Out (5V, 2A), 
SPDIF out x 1, Koptelefoon uit x 1, USB 2.0 (Public) x 1, USB 2.0 (Embedded) 
x 1, RS-232 x 1, RJ45 x 2, USB 3.0 (Public) x 1, OPS Slots (4K@60Hz), 
Lijnuitgang x 1 

Andere functies 

Intelligente 
thermosbeschermer 

Ja 

Geïntegreerde WIFI 2.4G/5G (Optioneel) 
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Smart Systeem 

Chips ARM A53 x 4 1,4 GHz 

RAM 2 GB 

Flash 8 GB 

Formaten voor 
multimediabestanden 

Ondersteunt alle belangrijke multi-media file types 

Android Software 
Annotatie op het 
scherm  

Ja 

Discussieforum Ja 
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9 Meer informatie 

Voor meer informatie 

Ga naar onze website (www.newline-interactive.com) voor een gedetailleerde handleiding. 

Contacteer ons voor klantenondersteuning 

Stuur ons een email naar support@newline-interactive.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons bedrijf is gewijd aan productinnovatie en technologische verbetering. Daarom kunnen wij de productspecificaties en informatie wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving, productafbeeldingen in de handleiding zijn alleen bedoeld als referentie, zie ook de feitelijke producten. 


