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Snelstart voor de “Smart Android Navigation”
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Favorieten 
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naar uw 

voorkeur

De digitale sneltoetsen staan links en rechts in het 
beeld en zijn verticaal verplaatsbaar. Tevens kunt 
u het menu van de digitale sneltoetsen verkleinen.

In de settings kunt u aangeven hoe u de 
sneltoetsen zichtbaar wilt hebben en eventuele 
aanpassing van het keuzemenu.

- Klik op de Android “Home icoon”

- Klik op setting, een keuzemenu volgt

- Klik “Smart Eye Protection”

- Activeer “Blue Light Filter” en zet vervolgens de fil-
terlevel op 3% tot 5%

Digitale Sneltoetsen

Blue Light Eye Filter

Overlay functie

Inschakelen white-
board functie

Home Button

Pijl Button

Input en Navigatie 
Button

Input en Navigatie Button

Direct inschakelen van schrijfmodus om 
over applicaties te kunnen schrijven. Door 
nogmaals op het icoontje te drukken wordt 
er automatisch een schermafbeelding ge-
maakt. Pas bij het afsluiten hoeft u de keuze 
te maken welke schermafbeeldingen u wilt 
opslaan, delen of mailen.

Hiermee gaat u naar uw startscherm van de 
Smart Android omgeving.

Bedoeld als “back functie” in uw 
Android omgeving alsmede voor 
het afsluiten van uw whiteboard 
modus (2x klikken).

Door de button iets langer ingedrukt te hou-
den krijgt u een keuzemenu. Hiermee kunt u 
snel schakelen als er meerdere bronnen zijn 
aangesloten. Een tasking overzicht van de 
openstaande Android apps of settings.
In het Android menu is er een keuze moge-
lijkheid hoe u deze Button wilt gebruiken.

Hiermee start u direct de whiteboard functie. 
Tevens kunt u snel schakelen tussen white-
board functie en uw PC terwijl de schrijfmo-
dus aktief blijft.
Om het whiteboard uit te schakelen drukt u 
2x op de terug pijl, dan wordt deze automa-
tisch bewaard. Pas bij het afsluiten hoeft u de 
keuze te maken welke schermafbeeldingen 
u wilt opslaan, delen of mailen. 
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Inschakelen whiteboard functie

Home Button
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Gezien de intensiteit van het gebruik door de leer-
kracht is het aangeboden scherm voorzien van 
een aanpasbaar “Blue Light Eye Filter” om moge-
lijke oogziekte of vermoeidheid te voorkomen.


