
 

FAQ EntryLine UHD 

Pc-module (120p) Windows driver support 

 

De pc-module van de EntryLine UHD (120 pins pc-module) ondersteunt enkel drivers met een 64 bit versie, 

hierdoor worden 32 bit Windows versies niet ondersteund en is de pc-module niet compatibel met Windows 7 en 

Windows 8.1. 

Touch werkt niet wanneer een extern apparaat is aangesloten (je kan het menu 

wel oproepen) 

Heb je een USB touch-kabel aangesloten? 

● Is de USB touch-kabel op de juiste poort aangesloten? 

● Wanneer je met een van de bovenste twee HDMI-poorten verbinding hebt gemaakt, zorg er dan voor 

dat je het externe apparaat met de bovenste touch-poort verbindt. 

● Wanneer je verbinding hebt gemaakt met de onderste HDMI-poort, de DP-poort, AV in-poort of de 

VGA-poort, sluit de USB touch-kabel dan aan op de onderste touch-poort. 

 

Touch werkt in geen enkele invoerbron: 

Staat menu gesture uit? Wanneer menu gesture is uitgeschakeld in het Prowise Central menu, is het niet meer 

mogelijk het menu op te roepen door 5 vingers op het scherm te houden. Open het menu met de 

afstandsbediening en navigeer onder instellingen naar ‘Algemeen’. Zet vervolgens de toggle ‘Menu gesture’ aan.   

Is de touchfunctie uitgeschakeld met de afstandsbediening? Druk op de rode knop van de afstandsbediening om 

de touchfunctie van het scherm in- of uit te schakelen. 

Hoe verander ik van invoerbron? 

Doorloop de volgende stappen: 

● Open het Prowise Central menu. Klik hier voor meer informatie over het openen van dit menu. 

● Selecteer ‘Invoerbron’. input source 

● Selecteer de gewenste invoerbron, let hierbij op dat je de juiste invoerbron selecteert. 

● Wanneer er geen signaal op de invoerbron beschikbaar is, wordt na enkele seconden een melding op 

het scherm getoond. 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Hoe wordt het Prowise Central menu opgeroepen? 

● Je kan het Prowise Central menu op verschillende manieren oproepen: 

● Houd vijf vingers van een hand minimaal twee seconden op het scherm en het menu verschijnt. 

● Druk op de menu-toets van de afstandsbediening. 

● Druk op de menu-toets van het bedieningspaneel op het touchscreen. 

● Je sluit dit menu af door in het midden van het rondje van het Central menu te drukken. 

De afstandsbediening werkt niet. 

Let op! Nog niet alle functionaliteiten van de afstandsbediening communiceren met Prowise Central. Dit zal 

later, via een OTA-update, worden geïmplementeerd. 

 

Doorloop de volgende stappen: 

 

● Zijn de batterijen goed geplaatst? Batterijen plaats je op de volgende manier in de afstandsbediening: 

● Verwijder voorzichtig het afdekplaatje aan de achterzijde van de afstandsbediening. 

● Plaats de twee bijgeleverde batterijen in de afstandsbediening. 

● Plaats de batterijen met de plus- en minpolen overeenkomstig aan de (+) en (-) aanduidingen in het 

batterijvak. 

● Plaats het afdekplaatje voorzichtig terug om het batterijcompartiment af te sluiten. 

● Twijfel je of de batterijen nog voldoende spanning hebben? Plaats dan nieuwe batterijen in de 

afstandsbediening. 

● Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de monitor. Controleer of de led, aan de rechterzijde van 

het touchscreen, knippert wanneer je op een toets van de afstandsbediening drukt. 

Het geluid werkt niet. 

Doorloop de volgende stappen: 

● Staat het volume hoger dan 0? 

● Staat de mute-functie aan? 

● Staat het volume in Microsoft Windows of van je externe pc hoger dan 0? 

● Is de audio-kabel, bij gebruik van een externe pc of bron, goed aangesloten? 

● Is de juiste audio driver geïnstalleerd? 
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Hoe kan ik een touchscreen het beste onderhouden? 

Neem voor het reinigen van het scherm een zachte, droge en pluisvrije microvezeldoek. Zorg ervoor dat deze 

doek geen onzuiverheden bevat. 

Als je een reinigingsmiddel wilt gebruiken, maak dan alleen gebruik van het reinigingsmiddel dat door Prowise 

wordt aangeraden. Gebruik zeker geen agressieve chemische reinigingsmiddelen omdat deze het scherm kunnen 

beschadigen. 

 

Breng een reinigingsmiddel altijd eerst op een doek aan en nooit rechtstreeks op het scherm van de touchscreen. 

De doek die je gebruikt mag licht vochtig zijn, maar zeker niet nat, omdat dit voor schade aan het touchscreen 

kan zorgen. 

 

Veeg voorzichtig met de pluisvrije doek over je scherm. Oefen hierbij niet te veel druk uit, omdat je het scherm 

hierdoor kan beschadigen. Wrijf zachtjes in een cirkelbeweging over je scherm om het beste resultaat te krijgen. 

Gebruik nooit een schurend middel. 

Het scherm gaat niet aan, wat nu? 

Doorloop de volgende stappen: 

● Controleer of de aan/uit knop aan de rechter voorzijde van het touchscreen, oplicht. 

● Zo ja, klik hier voor de vervolgstappen. Zo nee, controleer aan de onderzijde van het touchscreen of de 

stroomkabel goed is aangesloten. 

● Controleer of de hoofdschakelaar, eveneens aan de onderzijde van het touchscreen, aan staat. 

● Heb je een Prowise lift? Controleer of deze werkt en of deze goed is aangesloten. 

● Mocht de lift niet werken, laat dan de netspanning van het stopcontact controleren. 

Het scherm gaat aan, maar blijft zwart. Wat moet ik doen? 

Doorloop de volgende stappen: 

Welke kleur heeft de led, aan de rechter voorzijde van het scherm? 

Groen 

 

● Controleer of de juiste invoerbron geselecteerd is, indien dit niet werkt, ga dan verder met de volgende 

stappen 

● Maak het scherm spanningsloos door de hoofdschakelaar, aan de onderzijde van het touchscreen, 

minimaal 5 minuten uit te schakelen. 

● Schakel het scherm opnieuw in. 
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● Indien het scherm nog steeds zwart blijft, neem dan contact op met onze Prowise servicedesk of een 

gecertificeerde Prowise Partner. 

 

Rood 

 

● Zorg ervoor dat er geen USB-apparaat in de USB 2.0-poort zit, aan de rechterzijde van het touchscreen. 

 

Knippert rood/groen 

 

● De backlight van het scherm is uitgeschakeld. Schakel de backlight van het touchscreen weer in door op 

deze toets D.MENU van de afstandsbediening te drukken of raak het touchscreen aan, je kan ook op de 

aan/uit knop van het bedieningspaneel drukken. 
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