
 

FAQ EntryLine 

Het scherm gaat niet aan. Wat nu? 

Doorloop de volgende stappen: 

 

● Controleer of de LED, aan de rechter voorzijde van het scherm, brandt? 

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

netspanningskabel goed is aangesloten. 

● Controleer of de netschakelaar, wederom aan de linkerzijde van het scherm, aan staat. 

● Heb je een lift, controleer dan of deze werkt. 

● 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 

 

● Maak het scherm spanningsloos door de netschakelaar, aan de linkerzijde, minimaal 5 minuten uit te 

schakelen. 

● Schakel het scherm opnieuw in. 

● Kies als bron, door op de input-knop op je afstandsbediening te drukken, voor ‘DVD’. 

● Indien je het DVD logo ziet, schakel dan over naar de bron die je wenst te gebruiken. 

 

Rood 

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

 

Knippert rood / groen 

 

● Klik op Dmenu op de afstandsbediening of tik 3 keer op het scherm. 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Hoe kan ik een touchscreen het beste onderhouden? 

Maak het scherm schoon met een bij voorkeur droge pluisvrije microvezel doek. Indien je reinigingsmiddel wilt 

gebruiken, breng deze dan eerst op een doek aan.Gebruik geen agressief reinigingsmiddel en spuit 

reinigingsmiddel nooit direct op het scherm. 

Wat is de aanbevolen beeldresolutie van Prowise Multi-touchscreens? 

Voor een optimale performance adviseren we, in combinatie met de ATOM PC module, een resolutie van 

1280x720P. Indien je gebruikt maakt van de Prowise Core i5 module of een externe PC adviseren we een 

resolutie van 1920x1080P. 

De DVD/CD wordt niet uitgeworpen. 

De DVD/CD kan alleen worden uitgeworpen indien het scherm in de DVD-modus staat. Dit kun je controleren 

door de input-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel aan de rechterzijde van het scherm te 

gebruiken.Wanneer de DVD er niet uit komt, kun je het scherm minimaal 5 minuten spanningsloos maken. Dit 

doe je door de netschakelaar, aan de linkerzijde van het scherm, uit te schakelen. Als de stroom weer terug wordt 

geplaatst, zal de DVD/CD er automatisch uit moeten komen. 

De DVD-module speelt geen DVD’s af. 

Er zijn een aantal redenen waarom de DVD-module geen DVD’s afspeelt. Volg de instructies op om de oorzaak te 

bepalen: 

● Staat de input, oftewel bron, op de DVD-modus? Dit kun je controleren door de input-knop op de 

afstandsbediening  of het bedieningspaneel aan de rechterzijde van het scherm te gebruiken. 

● Is de CD/DVD beschadigd of vuil? 

● Is de CD/DVD regiovrij of voorzien van regiocode 2? 

● Is er een CD/DVD ingevoerd? 

● Een data CD/DVD werkt niet in de DVD-modus. Indien een gekopieerde video of audio CD/DVD 

afgespeeld dient te worden, moet deze op correcte wijze gebrand worden als audio- of videodisc. 

 

Hoelang heb ik garantie op een touchscreen? 

Op al onze Classic Line multi-touchscreens  geven we 5 jaar volledige garantie. Daarnaast krijg je 10 jaar 

continuïteitsgarantie, beide vanaf factuurdatum. Continuïteitsgarantie wil zeggen dat, indien jouw 
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multi-touchscreen onverhoopt defect gaat, we gedurende de reparatieperiode kosteloos een leenscherm ter 

beschikking stellen. Daardoor kunnen lessen gewoon doorgaan. Valt het multi-touchscreen buiten de 

garantieperiode van 5 jaar, dan brengen we het arbeidsloon en de materiaalkosten in rekening. 

De afstandsbediening werkt niet. 

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 scherm, knippert. 

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 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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