
Beknopte handleiding touchscreen 

 

Belangrijke punten voordat je begint met het gebruik van de touchscreen: 

 Zet eerst je pc aan, log in op je pc en zet dan pas de touchscreen aan 

 !! Gebruik geen natte doeken of spray om het beeldscherm van de touchscreen te 

reinigen. 

Reinig de touchscreens alleen met een droge microvezeldoek.  

 

Hoogte van de touchscreen verstellen  

Onderaan het scherm, in het midden (waar ViewSonic staat), zie je twee driehoekjes.  

Met deze knoppen kan je de hoogte verstellen. Driehoek rechts is voor omlaag. 

Driehoek links is voor omhoog. 

 

Controlepaneel 

Rechtsonder op de touchscreen is de controlepaneel 

Zie hieronder wat de functies van deze knoppen zijn. 

 

 



 

Welkomscherm en gereedschappen 

Op de welkomscherm en op de schermen die volgen, heb je de mogelijkheid om de 

gereedschappen te gebruiken. 

 

 
 

Zie hieronder de mogelijkheden om gebruik te maken van de opties. 



  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebruik Embd Player en VGA 

Via optie 4 (van pag.1), knop instellingenmenu  (tandwiel) , kan je keuze maken tussen 

de gebruiksmogelijkheden van de touchscreen. Wanneer er blauwe puntjes onder de 

iconen staan kunnen die functies gebruikt worden. Overige functies kunnen niet 

gebruikt worden. 

Voor ons geldt : 

1. Embd Player: whiteboard functie 

2. VGA: gebruik van je pc beeldscherm 

 

 
 

 

1. Gebruik van optie Embd Player 

 Als je voor de functie Embd Player hebt gekozen krijg je een groen beeldscherm 

(welkomscherm). Rechtsonder op je beeldscherm zie je onderstaand icoon. 

 

 
 

 



 

Wanneer je hierop drukt/klikt krijg je onderstaande opties op je beeldscherm. 

Voor gebruik van de whiteboard druk/klik je op icoon vBoard Lite. 

 

 
 

Hierna kan je gebruik maken van de whiteboard. 

Als je whiteboard gebruikt en je wilt opnieuw met een nieuw beeldscherm beginnen, 

dan kan je linksonder op het scherm, op het kruisje drukken/klikken.  

Hierna zal een leeg nieuw scherm openen.  

 

2. Gebruik van functie VGA, beeldscherm van je pc 

 Gebruik van optie VGA is een weerspiegeling van het beeldscherm van je pc 

Hiervoor geldt ook dat je gebruik kunt maken van de gereedschappen, zoals 

aangegeven bij gebruik van functie Embd Player.  

 

Switchen tussen de functies 

Via optie 4 (van pag.1), knop instellingenmenu  (tandwiel) kan je switchen tussen 

functie Embd Player en functie .VGA 

 

Internetverbinding touchscreen 

 

 
 

Op de touchscreen zelf is geen internetverbinding. Hierdoor kan je geen gebruik maken 

(behalve van functie vBoard Lite, geen internet nodig) van de functies hierboven 

aangegeven,.  

Functies Browser, Cromium, Zoom en overige functies werken dus niet.  

 

 


