
 

Presentatie kit Televisie 

Inhoud :  

 
1    :  meervoudig Stopcontact 3 x 240 V AC 

2A :  Draadloze Presenter  

2B :  USB-ontvanger voor draadloze Presenter 

3    : Display Port naar HDMI omvormer 

4    : HDMI zender  

5    : Afstandsbediening Televisie (Samsung) 

6A:  Set reservebatterijen voor draadloze presenter 

6B:  Set reservebatterijen voor de TV afstandsbediening 

 

1 :  meervoudig Stopcontact 3 x 240 V AC              Maximaal vermogen 3680 Watt 

 

 



 

2A :  Draadloze Presenter 

Doel :  De draadloze presenter laat toe om  de PC te kunnen bedienen en maakt het mogelijk 

om door de presentatie te bladeren. 

 

Bediening :  

Vorige dia    Volgende dia 

Presentatie starten (Automatische dia overgang) 

Presentatie starten (Automatische dia overgang) 

 

2B : USB-ontvanger voor draadloze presenter 

 

Gebruik : 

De USB-ontvanger voor de draadloze presenter zit geïntegreerd. Druk zacht op de USB 

ontvanger om hem uit te werpen. Steek de USB-Ontvanger in een vrije USB-poort van de PC 

Plaats na gebruik deze ontvanger terug in de presenter. 

 



 

3 : Display Port naar HDMI omvormer 

Indien uw PC uitgerust is met een HDMI-poort dient u deze omvormer niet te gebruiken en 

ga verder naar 4. HDMI zender. 

 

Gebruik :  

Indien de PC uitgerust is met een ‘Display Port’ dan kan U de omvormer gebruiken. De 

HDMI-zender kan je dan in de HDMI poort steken. 

 

 

 

 



 

4 : HDMI zender  

Doel : De PC draadloos verbinden met de televisie waarop uw presentatie zal getoond 

worden.  

 

 

Gebruik :  

Deze HDMI  zender dient men zowel met een HDMI-poort als een USB-poort van de PC te 

verbinden. 

Deze zender brengt het HDMI signaal draadloos over tot aan de HDMI-ontvanger die 

verbonden is met het televisiescherm. 

  



 

 

5 : Afstandsbediening Televisie (Samsung) 

De televisie aanschakelen door de knop met het 

Symbool in rode kleur (Links Bovenaan) indrukken. 

Indien de Televisie niet automatisch de HDMI-ingang kiest,  

de HDMI ingang manueel te selecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

6: 2 Sets reservebatterijen  

6A : Set reservebatterijen voor de Presenter 

In elke set zitten 2 reservebatterijen van het type : AAA 

Gebruik :  

Aan de achter zijde van de presenter zit een deksel dat je kan 

openschuiven.  

Plaats de batterijen zoals aangegeven binnen in het batterij vak. 

 

 

 

6B : Set reservebatterijen voor de Televisie (zie punt 5) 

In elke set zitten 2 reservebatterijen van het type : AA 

Gebruik :  

Aan de achter zijde van de afstandsbediening zit een deksel dat 

je kan openschuiven in de richting van de pijl op het deksel.  

Plaats de batterijen zoals aangegeven binnen in het batterij vak. 


