
8. Presentatie geven via HDMI op het mobiele interactieve scherm in de 

Hoeskamer van ’t Gulper Hoes (v1.2)  

Wat heb je nodig: 
Laptop met een HDMI poort en een HDMI kabel  

C.  in de Hoeskamer  

 
 

 
Foto 1 

Aanzetten en aansluiten 
 

1. Controleer eerst of de 
netwerkkabel en de netsteker 
aangesloten zijn op de 
muurconnectoren (230V en 
netwerk). 

 
2. Regel de juiste hoogte met de 

twee lift voetpedalen (+) 
omhoog en (-) omlaag 
 

3. Bij een lange presentatie: 
controleer je laptop accu en sluit 
anders de laptop aan een 230 V 
aansluiting 
 

 
 
 

 
Foto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 

4. Heb je een laptop met een 
HDMI aansluiting en een HDMI 
kabel?  
Koppel eerst de HDMI kabel, 
onder het beeldscherm, links bij 
de aansluiting met de tekst 
“HDMI”. Daarna mag je de 
laptop opstarten. 
 

5. Zet nu de het beeldscherm aan: 
druk onder DISPLAY op de ON-
knop. Het knopje licht nu op. 
 

6. Druk nu onder de ON-knop op 
de knop HDMI ook deze 
geselecteerde knop licht op. 
 

7. Is er geen geluid of licht de 
knop MUTE rood op, druk er 
dan op (de knop wordt wit 
verlicht) en regel het 
geluidniveau met de VOLUME 
draaiknop 
 

8. Heb je geen HDMI kabel vraag 
onze beheerder voor zo’n kabel. 
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Foto 4 

Als je gebruik wilt maken van 
toegang naar het Internet, log dan 
in op ons WIFI netwerk 
Presentatie_Gemeenschapshuis  
 
Vraag het netwerk wachtwoord aan 
de beheerder, dit wordt periodiek 
gewijzigd  
 
Voor Windows systemen: 
 
9. Dubbelklik rechtsonder in de 

taakbalk op het WIFI symbool 
en een vergelijkbaar scherm als 
hiernaast wordt zichtbaar. 

 
10. Klik op 

Presentatie_Gemeenschapshuis 
Geef het hierboven genoemde 
netwerk wachtwoord in en klik 
op Next. 
 

11. Controleer eventueel in je 
webbrowser (bv Google 
Chrome, MicroSoft Edge) of je 
Internet toegang hebt. 

 

 
Geen HMDI aansluiting op je laptop?: 
 

 
12. Vraag de beheerder voor 
draadloos presenteren 

  

 
 

Klaar met presenteren?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5 

Stoppen: 
 
13. Klik op het witte knopje 

DISPLAY OFF in de witte 
kabelgoot onder het 
beeldscherm. 
 

14. Trek nu de HDMI kabel uit de 
HMDI  aansluiting onder het 
beeldscherm (Foto 2) 
 
 

15. Lever alle geleende spullen 
zoals de HDMI kabel weer in bij 
de beheerder van ‘t Gulper 
Hoes. 

 

 


