
i3TOUCH ES
Snelstartgids



Dank u.
Geniet van uw i3TOUCH interactief touch display.  



Laten we eens kijken wat er in de doos zit.
Bij i3-Technologies zijn we ons bewust van de milieu-impact van de producten die we produceren. Daarom willen 
we graag dat u alle verpakkingen afvoert volgens de plaatselijke voorschriften. Om te controleren of we uw product 
correct hebben verpakt, dient u na te gaan of al deze artikelen aanwezig zijn:  

i3TOUCH ES | WAT ZIT ER IN DE DOOS

2x Passieve pennen

1x Touch-kabel (3m)

1x Gebruikershandleiding

1x HDMI-kabel (3m)

1x Muurbeugel (apart)

1x EU Stroomkabel (3m)

1x Afstandsbediening Ontbreekt er iets of is er iets bes-
chadigd?
Onze excuses, neem contact op met onze 
klantendienst op service@i3-technologies.com, 
of neem contact op met uw lokale dealer.



Tijd om alles op te zetten.
Gebruik uw favoriete toepassingen tijdens meetings.

i3TOUCH ES | INSTALLATIE

Op de voorkant vindt u de aan/uit-knop.

Zodra u de voedingskabel hebt aangesloten, schakelt u 
de stroomtoevoer in door de knop naar "1" te draaien.  

Sluit de  stroomkabel  aan op het stopcontact aan de 
achterkant van het beeldscherm. 



i3TOUCH ES | NAVIGATIEMENU

Laat u leiden door het menu. 
Gebruik uw favoriete toepassingen tijdens meetings.

Druk op de hamburgerknop om het menu te laten ver-
schijnen. Er zijn een aantal opties:

1. Verlaat het menu en navigeer terug.

2. Navigeer naar het startscherm.

3. Start de Whiteboard-applicatie. 

4. Start de Presenteer-applicatie. 

5. Werk met Annotate en maak aantekeningen bij alles wat op het 
scherm verschijnt.

6. Wissel tussen de ingangsbronnen van het display. 

7. Wijzig het volume van de display.
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i3TOUCH ES | PEN

Begin met schrijven.
Onze passieve pennen zijn ontworpen om zo comfortabel mogelijk te schri-
jven tijdens langdurig gebruik. Nog wat meer dingen die u kunt verwachten: 

Goede dingen komen in kleine verpakkingen  
In de verpakking vindt u twee pennen en drie vervan-
gende penpunten die bij uw display zijn inbegrepen. 

Het is magnetisch  
Verlies nooit meer een pen dankzij de  
magnetische pennen.

Geen batterijen nodig  
Dankzij het passieve karakter van onze pennen hoeft 
u zich nooit meer zorgen te maken over het vervangen 
van een batterij.   

Zacht, natuurlijk schrijven  
De passieve pen heeft een zachte punt waarmee u  
soepel en zonder druk kunt schrijven. 



BIZ & EDU Studio.
Al onze i3TOUCH displays zijn verkrijgbaar met een BIZ of EDU Studio, wat het gebruiksgemak van uw werkruimte 
vergroot. U kunt kiezen welke studio u wilt gebruiken bij de eerste keer opstarten of via de instellingen. 

i3TOUCH ES | BIZ & EDU STUDIO

BIZ STUDIO EDU STUDIO
De BIZ studio voorziet het display van een 
stijlvolle achtergrond en breidt de interface 
uit met een extra configureerbare knop.

U kunt de link en het label van deze knop 
aanpassen via de instellingen of in de wiz-
ard bij de eerste keer opstarten.  

De EDU studio voorziet het display van 
een kleurrijke, leuke achtergrond en breidt 
de interface uit met een extra knop voor 
i3LEARNHUB. 



i3TOUCH ES | BEGIN MET WHITEBOARDEN

     Begin met whiteboarden. 
De whiteboard knop opent een interactief whiteboard waarop u notities kunt nemen, tekeningen kunt maken of 
workshops kunt faciliteren. De output kan zeer eenvoudig worden gedeeld met alle deelnemers.

WHITEBOARD
1. Tik op de whiteboard knop.

2. Begin te schrijven in het 
actieve tabblad.

3. Activeer de schrijfopties 
door op de gum te tikken. 



i3TOUCH ES | BEGIN MET PRESENTEREN

     Begin met presenteren. 
Het scherm van andere apparaten kan met een druk op de knop naar het display worden gestreamd. 
Ook het wisselen naar een ander invoerkanaal is slechts een klik verwijderd. 

PRESENTEER

1. Tik op de presenteer knop. 

2. Kies uw platform naar 
keuze.

3. Volg de installatiehandle-
iding op het scherm. 



Belangrijke informatie over de garantie.
Onze i3TOUCH ES displays zijn standaard uitgerust met 3 jaar garantie. Als u echter de interactieve display voor 
educatieve doeleinden heeft aangeschaft, kan deze garantie worden verlengd tot 5 jaar, na registratie.

i3TOUCH ES | GARANTIE

GARANTIEVERLENGING VOOR SCHOLEN
U kan uw product registreren voor een garantieverlenging als u een educatieve instelling bent. Als u een zakeli-
jke instelling bent, neem dan contact op met uw dealer.

Houd er rekening mee dat de garantieverlenging binnen 30 dagen na levering van het i3 product moet worden 
geregistreerd via het formulier op deze pagina:

i3-technologies.com/en/get-support/warranty/



Wettelijke informatie.
EU-CONFORMITEITSVERKLARING
 

Hierbij verklaren wij, 
Fabrikant: i3-TECHNOLOGIES N.V.
Adres: Nijverheidslaan 60, 8540 Deerlijk, BELGIE 
 
dat deze conformiteitsverificatie onder onze eigen verantwoordelijkheid 
wordt uitgegeven en dat dit product:
Handelsmerk: i3
Type-aanduiding: i3TOUCH ES75, ES86, ES98
Type omschrijving: Interactief flatpanel display
 
Voldoet aan de relevante geharmoniseerde wetgeving van de Unie:
2014/30/EU EMC – Electromagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU LVD – Low Voltage Directive
2011/65/EU RoHS – Restriction of Hazardous Substances in    

    Electrical and Electronic Equipment

 

 

 

FCC-VERIFICATIE VAN CONFORMITEIT
Bij deze verklaren wij, 
Fabrikant: i3-TECHNOLOGIES N.V.
Adres: Nijverheidslaan 60, 8540, Deerlijk, BELGIE
 
dat deze conformiteitsverificatie onder onze eigen verantwoordelijkheid 
wordt uitgegeven en dat dit product:
Handelsmerk: i3
Type-aanduiding: i3TOUCH ES75, ES86, ES98
Type omschrijving: Interactief flatpanel display
 

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
 

Is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een 
digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. 
Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden 
tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. 
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en 
kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt 
in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie 
van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie 
dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als 
deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of 
televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur 
uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te 
proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende 
maatregelen: 
- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan waarop de ontvanger 
is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.



info@i3-technologies.comwww.i3-technologies.com
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