
 

FAQ ProLine+ 

Waar is de Prowise Central home omgeving? 

 

In de eerste versie van Prowise Central op de ProLine+ schermen is de Prowise Central home omgeving nog niet 

geïmplementeerd. De Central home omgeving is inmiddels beschikbaar gesteld via een OTA update. Je moet 

hiervoor de laatste update installeren. 

 

Totdat de Prowise Central home omgeving wordt geïmplementeerd in het ProLine+ touchscreen kun je in de 

Windows omgeving van je pc-module applicaties gebruiken zoals Prowise Presenter, Windows Ink en Prowise 

Reflect. 

 

Windows icoon: navigeer vanuit elke invoerbron terug naar de Windows pc-module. 

Geluid: pas het volume van het scherm aan. 

Prowise Reflect: open de Prowise Reflect instellingen, hier activeer of deactiveer je Prowise Reflect. 

Zijbalk: open de zijbalk, hier vind je onder andere het instellingenmenu, wissel je van invoerbron en schakel je het 

scherm uit.   

Om ervoor te zorgen dat deze OTA updates in de toekomst op je touchscreen worden geïnstalleerd is het van 

belang je scherm via Prowise Central te verbinden met internet en OTA updates in te schakelen (OTA updates 

zijn automatisch ingeschakeld). Zorg ervoor dat niet alleen de pc-module, maar ook Prowise Central verbonden is 

met het internet om OTA updates mogelijk te maken. 

Hoe werkt de NFC-functie van het scherm? 

Momenteel is de NFC-functie van het scherm nog niet geïmplementeerd in de software. De NFC-functie wordt 

binnenkort via een OTA update beschikbaar gesteld op de ProLine+ schermen. 

 

Om ervoor te zorgen dat deze OTA updates in de toekomst op je touchscreen worden geïnstalleerd is het van 

belang je scherm via Prowise Central te verbinden met internet en OTA updates in te schakelen (OTA updates 

zijn automatisch ingeschakeld). Zorg ervoor dat niet alleen de pc-module, maar ook Prowise Central verbonden is 

met internet om OTA updates mogelijk te maken. 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Touch werkt niet. 

Let op de volgende punten: 

 

Is het Prowise Central menu geopend in de pc-module of in een ander invoerkanaal? Sluit het menu dan eerst af 

door op het midden van het Prowise Central menu op het oogje te drukken of door op de afstandsbediening op 

de terugknop te drukken. 

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. 

Ik kan geen verbinding maken met een netwerk. 

In welke omgeving heb je geen internet? In Prowise Central, de OPS pc-module of beide? 

 

In de OPS pc-module: 

Wanneer je enkel in de OPS pc-module geen verbinding kunt maken met een netwerk, zorg er dan voor dat je de 

pc-module apart met het netwerk verbindt. Dit kan via een UTP-kabel of een wifinetwerk. 

 

Om verbinding te maken met een wifinetwerk in de Windows omgeving van de pc-module, ga je naar de 

netwerkinstellingen van Windows. Vanuit deze omgeving kun je verbinding maken met het gewenste 

wifinetwerk. (afbeelding) 

Om verbinding te maken met een bedraad netwerk, sluit je een UTP-kabel aan op de LAN-poort van de 

pc-module. 

Zorg ervoor dat Prowise Central ook verbonden is met een netwerk en niet enkel de pc-module, anders zijn OTA 

updates niet mogelijk! 

 

In Prowise Central: 

 

Wanneer je geen verbinding hebt met internet in Prowise Central, volg dan de volgende stappen om verbinding 

met een bedraad of een wifinetwerk te maken. 

 

Verbinding maken met een bedraad netwerk: 

 

Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort (2) van het touchscreen. Het touchscreen detecteert automatisch het 

netwerk en maakt verbinding met het netwerk. 
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Connect LAN Cable 

 

Verbinding maken met een wifinetwerk: 

 

● Houd vijf vingers minimaal twee seconden op het scherm om het Prowise Central menu te openen. 

● Ga in de zijbalk naar het instellingenmenu. 

● Kies voor het submenu ‘Connectiviteit’. 

● Kies voor ‘Wi-Fi’. Het touchscreen gaat op zoek naar beschikbare netwerken. 

● Selecteer het gewenste netwerk. 

● Vul het wachtwoord van het netwerk in. Druk op het oogje naast het invoerveld van het wachtwoord 

om de tekens van het wachtwoord te weergeven (icon). 

● Druk op ‘Verbinden’. 

Hoe maak ik een verbinding met een netwerk? 

Het is belangrijk dat je, als je verbinding met een netwerk wilt maken, zowel Prowise Central als de pc-module 

verbindt met een netwerk om ervoor te zorgen dat je beide kanalen optimaal kunt gebruiken. 

 

Prowise Cental verbinden met een netwerk 

 

Verbinding maken met een bedraad netwerk: 

 

● Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort (2) van het touchscreen. 

● Houd vijf vingers minimaal twee seconden op het scherm om het Prowise Central menu te openen. 

● Ga in de zijbalk naar het instellingenmenu. 

● Kies voor het submenu ‘Connectiviteit’. 

● Kies voor ‘Ethernet’. 

● Activeer de toggle. 

● Prowise Central is nu verbonden met een bedraad netwerk. 

● Connect LAN Cable 

 

Verbinding maken met een wifinetwerk: 

 

● Houd vijf vingers minimaal twee seconden op het scherm om het Prowise Central menu te openen. 

● Ga in de zijbalk naar het instellingenmenu. 

● Kies voor het submenu ‘Connectiviteit’. 

● Kies voor ‘Wi-Fi’. Het touchscreen gaat op zoek naar beschikbare netwerken. 

● Selecteer het gewenste netwerk. 
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● Vul het wachtwoord van het netwerk in, druk op het oogje naast het invoerveld van het wachtwoord om 

de tekens van het wachtwoord te weergeven (icon). 

● Druk op ‘verbinden’. 

● Je bent nu verbonden met een wifinetwerk. 

 

De pc-module verbinden met een netwerk 

 

Verbinding maken met een bedraad netwerk: 

● Sluit de netwerkkabel aan op de LAN-poort van de pc-module (bovenste module aan de rechterkant van 

het scherm). 

● In de Windows omgeving van de pc-module, in de menubalk, zie je dat je verbonden bent met een 

bedraad netwerk. 

 

Verbinding maken met een wifinetwerk: 

 

● Navigeer naar de netwerkinstellingen in de taakbalk van de Windows omgeving. 

● Selecteer ‘Verbinding maken met een WiFi netwerk’. 

● Kies het gewenste netwerk en druk op ‘Verbinden’. 

● Voer de juiste netwerksleutel in en druk op ‘Volgende’. 

● De pc-module is nu verbonden met een wifinetwerk. 

Prowise Reflect app geeft een foutmelding op mijn MAC OS pc, wat nu? 

Na het installeren van de Prowise Reflect app op je MAC OS pc, is het mogelijk dat je een foutmelding te zien 

krijgt. Dit heeft te maken met de veiligheidsinstellingen van je MAC OS pc. 

 

Doorloop de volgende stappen wanneer deze foutmelding melding verschijnt: “‘Prowise Reflect’ can’t be opened 

because it is from an unidentified developer.” 

 

● Druk op OK in het notificatievenster. 

● Ga naar systeemvoorkeuren. 

● Druk op ‘Security & privacy’. 

● Na de melding “Prowise Reflect was blocked from opening because it is not from an identified 

developer.” druk je op “Toch openen” (open anyway). 

● Reflect start opnieuw op. 

● Je krijgt de melding “‘Prowise Reflect’ is from an unidentified developer. Are you sure you want to open 

it?” 

● Druk op ‘Open’. 
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● In de notificatiebalk (bovenaan het scherm) verschijnt het icoon van Prowise Reflect, druk hierop om 

Prowise Reflect te starten. 

 

Je kan nu je personal device verbinden met het touchscreen. 

Waarom moet ik bij de eerste keer opstarten verbinding maken met internet? 

Wanneer je het touchscreen voor de eerste keer opstart is het noodzakelijk dat je verbinding maakt met internet. 

Hierdoor kunnen de meest recente updates direct op je scherm worden geïnstalleerd en wordt een goede 

werking van het scherm gewaarborgd. 

 

Je kan zowel verbinding maken met een wifinetwerk als met een UTP-kabel, zoals dit in de opstartprocedure 

wordt weergegeven. Zorg er bij het verbinding maken met een bedraad netwerk voor dat de UTP-kabel wordt 

verbonden met de netwerkpoort van het scherm (niet de netwerkpoort van de pc-module). 

De led-indicator blijft blauw na het afsluiten van het touchscreen, hoe kan dit? 

Als na het afsluiten van het touchscreen de led-indicator nog even blauw blijft terwijl het scherm al uit staat, wil 

dit zeggen dat de pc-module nog aan het afsluiten is. Zet de hoofdschakelaar van het touchscreen pas uit 

wanneer de led-indicator rood wordt en de pc-module dus volledig is afgesloten. Wanneer de hoofdschakelaar 

wordt uitgeschakeld terwijl de pc-module nog actief is, kan de pc-module beschadigen. 

Hoe lang heb ik garantie op een ProLine+ touchscreen? 

Op al onze ProLine+ touchscreens geven we 7 jaar garantie. Daarnaast krijg je 10 jaar continuïteitsgarantie, beide 

vanaf installatiedatum. Continuïteitsgarantie wil zeggen dat, indien jouw touchscreen onverhoopt defect gaat, 

we gedurende de reparatieperiode kosteloos een leenscherm ter beschikking stellen. Daardoor kunnen lessen 

gewoon doorgaan. Valt het touchscreen buiten de garantievoorwaarden, dan brengen we het arbeidsloon en de 

materiaalkosten in rekening. 

Hoe kan ik een touchscreen het beste onderhouden? 

Haal voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact en koppel alle aansluitkabels los. 

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

doek geen onzuiverheden bevat. 

 

Maak bij gebruik van reinigingsmiddelen alleen gebruik van het reinigingsmiddel dat door Prowise wordt 

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

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

touchscreen. De doek mag licht vochtig zijn, maar zeker niet nat, omdat dit voor schade aan het touchscreen kan 

zorgen. 

Veeg voorzichtig met de pluisvrije doek over het scherm. Wrijf zachtjes in een cirkelbeweging over het scherm 

om het beste resultaat te krijgen. Gebruik nooit een schurend middel. 

Hoe maak ik verbinding met een wifinetwerk? 

Bij het selecteren van wifi gaat het touchscreen op zoek naar beschikbare wifinetwerken. Maak op de volgende 

manier verbinding met een wifinetwerk: 

Ga in het instellingenmenu van de zijbalk naar het submenu ‘Connectiviteit’. 

Ga naar het onderdeel ‘Wifi’ en klik hierop. Het touchscreen zoekt naar beschikbare wifinetwerken. 

Selecteer het gewenste wifinetwerk. 

Vul het wachtwoord van het wifinetwerk in. Druk op het oogje om de tekens van het wachtwoord te weergeven. 

Klik op ‘Verbinden’. 

Hoe lang heb ik garantie op de ProWrite Ink pen? 

Op al onze accessoires, waaronder de ProWrite Ink pen, geven we 1 jaar garantie. 

De handpalmherkenning doet het niet. 

Om ervoor te zorgen dat de handpalmherkenning tijdens het schrijven goed werkt, moet het scherm eerst de 

penpunt detecteren voordat een hand op het scherm kan rusten tijdens het schrijven. 

 

De ProWrite Ink pen wordt door het scherm gedetecteerd wanneer deze actief is en zich op een afstand van ±2,5 

cm van het schermoppervlak bevindt. 

Belangrijk! Controleer voor het gebruikmaken van handpalmherkenning eerst een instelling in Windows, dit doe 

je als volgt: 

 

Open Windows-instellingen en klik op Apparaten. 

Klik in het menu aan de linkerzijde op Pen en vervolgens op Windows Ink. 

Zorg ervoor dat de setting ‘Ignore touch input when I’m using my pen’ aan staat. 

De ProWrite Ink pen doet het niet, wat moet ik doen? 

Doorloop de volgende stappen: 

● Kijk of de batterij van de ProWrite Ink pen is opgeladen. Dit is te zien aan de led op de ProWrite Ink pen: 
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● Blauw: de batterij is voldoende opgeladen. 

● Rood: de batterij is bijna leeg. Berg de pen op in het oplaadstation aan de rechterzijde van het scherm 

om deze op te laden. Na ±2 uur is de pen volledig opgeladen. 

● Uit: de batterij is leeg. Berg de pen op in het oplaadstation aan de rechterzijde van het scherm om deze 

op te laden. Na ±2 uur is de pen weer volledig opgeladen. 

● Welke OS wordt gebruikt? De ProWrite Ink pen is compatibel met Prowise Central en Windows 10. 

Eerdere versies van Windows (Windows 7 en Windows 8) ondersteunen de ProWrite Ink technologie in 

beperkte mate. 

Werkt ProWrite Ink ook op een ander OS dan Windows 10? 

De ProWrite Ink technologie werkt naast Prowise Central en Windows 10 ook met Windows 7 en Windows 8. 

Echter ondersteunen deze eerdere versies van Windows niet alle functies van de ProWrite Ink technologie. De 

beste schrijfervaring wordt verkregen in Windows 10. 

De afstandsbediening werkt niet. 

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

later, via een OTA update, 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 op het ProLine+ logo, aan de rechtervoorzijde van het scherm. Controleer of 

de led, aan de rechtervoorzijde van het scherm, knippert wanneer je op een toets van de 

afstandsbediening drukt. 

 

Het geluid werkt niet, hoe los ik dit op? 

 

Doorloop de volgende stappen in Prowise Central: 

 

 

 

www.prowise.com  7 / 9 



 

● Open het Prowise Central menu door vijf vingers minimaal twee seconden op het scherm te houden. 

● Druk op het geluidsmenu. 

● Staat het volume hoger dan 0? 

● Staat het geluid op ‘gedempt’? 

 

Doet het probleem zich in alle invoerkanalen voor? 

Enkel in de OPS pc-module: 

 

● Staat het volume van Microsoft Windows hoger dan 0? 

● Staat, onder de geluidsinstellingen, het touchscreen geselecteerd als output-kanaal? 

● Wanneer hier een externe versterker (bv. speakers 2-USB audio CODEC) als audiobron staat 

geselecteerd in plaats van het touchscreen, selecteer dan de speakers van het touchscreen (MAXWELL 

Intel(R) Display Audio). 

 

Externe pc of bron: 

● Zijn alle kabels, bij gebruik van een externe pc of bron, goed aangesloten? 

● Staat het volume van het externe toestel aan? 

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

Doorloop de volgende stappen: 

Welke kleur heeft de led naast het ProLine+ logo, aan de rechtervoorzijde van het scherm? 

Blauw 

● Druk op deze toets D.MENU van de afstandsbediening (blank screen). 

● Blijft het scherm nog steeds zwart? Maak het scherm spanningsloos door de hoofdschakelaar, aan de 

rechterzijde van het touchscreen, minimaal 5 minuten uit te schakelen. 

 

Rood 

● Zorg ervoor dat er geen USB-apparaat in de USB-poort is aangesloten. 

● Druk op de aan/uit toets van de afstandsbediening. 

● Werkt dit niet? Vervang de batterijen van de afstandsbediening. 

● Druk op de aan/uit knop aan de rechterzijde van het scherm. 

Het scherm gaat niet aan, wat nu? 

Doorloop de volgende stappen: 

● Controleer of de led naast het ProLine+ logo, aan de rechtervoorzijde van het scherm, brandt? 

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

stroomkabel goed is aangesloten. 
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● Controleer of de hoofdschakelaar, aan de rechterzijde van het scherm, aan staat. 

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

● Mocht de lift niet werken, probeer een ander stopcontact of controleer of de netspanning van het 

stopcontact werkt. 

 

 

 

 

 

 

www.prowise.com  9 / 9 


