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Snelstartgids



Dankuwel.
Veel plezier met de aankoop van uw i3TOUCH interactief aanraakscherm.  



Eens kijken wat er in de doos zit.
i3-Technologies is zich bewust van de milieu-impact van de producten die wij produceren. Daarom willen we graag dat 
u ons in deze missie steunt door alle verpakkingen af   te voeren volgens de plaatselijke voorschriften. 
 
Om te controleren of we uw product correct hebben verpakt, controleert u of al deze items aanwezig zijn:

i3TOUCH X-ONE | WAT ZIT ER IN DE DOOS

1x Stroomdraad EU/EN/US 
(2m)

1x Audio kabel (3m)

1x Afstandsbediening 1x Muurbevestiging

1x USB kabel (5m)

2x Magnetische stylus 1x HDMI kabel (3m)

1x USB-C kabel (3m)

Ontbreekt er iets of ziet er iets  
beschadigd uit?
Het spijt ons zeer, neem alstublieft contact op 
met onze ondersteuningsservice via service@
i3-technologies.com, of neem contact op met uw 
lokale wederverkoper.



Tijd voor de installatie.

i3TOUCH X-ONE | INSTALLATIE

Linksvoor vindt u de aan/uit-knop.

Zodra u de voedingskabel hebt aangesloten, schakelt u de 
voeding in door de knop naar de “1”-positie te draaien.

Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact aan de  
achterkant rechts van het scherm.

DisplayPort
Touch  3

HDMI 2
Touch  2

HDMI 1
Touch  1

USB-C



i3TOUCH X-ONE | LAADSTATION

Tijd voor de installatie.
Gebruik de installatiewizard om u door de configuratie te leiden en de functies van uw apparaat bij te werken(*).

(*) Uw i3TOUCH heeft in eerste instantie mogelijk niet alle nieuwste functies geïnstalleerd.
Verbind uw apparaat met internet via Wi-Fi of ethernet om alle functies te downloaden en te installeren.
Terwijl u met internet verbonden bent, zal de installatiewizard uw apparaat volledig optimaliseren.



i3TOUCH X-ONE | USB HUB

USB HUB.
Met de i3TOUCH X-ONE kunnen apparaten met een USB-C-aansluiting met één kabel op het scherm worden aang-
esloten voor beeld, stroom, aanraking en audio. Elk apparaat dat op uw i3TOUCH X-ONE is aangesloten, wordt onmid-
dellijk herkend en kan door uw laptop worden gebruikt wanneer uw laptop is aangesloten via USB-C of USB 3.0 Touch.



i3TOUCH X-ONE | NAVIGATIE MENU

Kom binnen in de i3STUDIO. 
Onze interactieve displays worden aangedreven door i3STUDIO - onze gratis vooraf geïnstalleerde  
softwaresuite. i3STUDIO levert alles wat je nodig hebt om je beste les, pitch, presentatie of  
brainstormsessie te volbrengen. Verlaat de kamer verbijsterd.



i3STUDIO.
Ontdek en leer over alle functies van de i3STUDIO-softwaresuite in de online gebruikershandleiding.

i3TOUCH X-ONE | I3STUDIO

https://docs.i3-technologies.com/i3STUDIO



i3TOUCH X-ONE | START WHITEBOARDEN

Start whiteboarden. 
De whiteboard-knop opent een interactief whiteboard waarmee je aantekeningen kunt maken, tekeningen kunt maken 
of workshops kunt geven. De output kan heel eenvoudig met alle deelnemers worden gedeeld.



i3TOUCH X-ONE | START PRESENTEREN

Start presenteren. 
Content van andere apparaten kan met een druk op de knop naar het display worden gestreamd.
Ook het overschakelen van de bron naar een ander ingangskanaal is slechts een klik verwijderd.



Belangrijke garantie-informatie
Onze i3TOUCH X-ONE toestellen zijn standaard uitgerust met 5 jaar garantie. Als u het interactieve display echter voor 
educatieve doeleinden heeft aangeschaft, kan deze garantie worden verlengd.

i3TOUCH X-ONE | GARANTIE

GARANTIEVERLENGING VOOR SCHOLEN
U kunt uw product registreren voor een verlengde garantie als u een onderwijsinstelling bent. Als u een zakelijke 
instelling bent, neem dan contact op met uw wederverkoper.

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

https://blog.i3-technologies.com/en/warranty-extension



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


