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Installatie MIMO UM-740
Dit is de handleiding voor de installatieprocedure van een MIMO UM-740 scherm.
Voordat u de installatie begint dient u de monitor niet aan uw pc of laptop aan te
sluiten. Bij het pakket van de monitor zit een cd. Deze cd dient u in de uw cd lade
te doen.
1. Zodra u de cd in uw pc of laptop stopt zal deze automatisch opstarten. U
zult dan het volgende scherm zien. U klikt hier op de knop met UM-750.

2. U vinkt hier ‘Agree’ aan en klikt op ‘NEXT’.

3. In dit venster vinkt u de optie ‘Monitor’ en ‘Touch Screen Panel’ aan en u
klikt op ‘NEXT’.

4. U krijgt een venster waarin u gevraagd wordt akkoord te gaan met de
gebruikersovereenkomst. Hier dient u op ‘Ik accepteer’ te klikken.

5. Tijdens deze installatie is het mogelijk dat uw scherm een aantal keer
knippert en of op zwart beeld gaat. Dit is geen probleem dit hoort bij de
installatieprocedure. Als deze stap klaar is krijgt u het volgende scherm te
zien. Hierin selecteert u ‘e2i Technologies. NTR. USB’ en klikt u op ‘Install’.

6. U krijgt nu weer een gebruikersovereenkomst. U klikt hierin op ‘Next’.
7. Tijdens de installatie is het mogelijk dat er een melding in beeld komt. Voor
Windows Vista dient u dan op ‘Dit stuurprogramma toch installeren” te
klikken. Voor Windows XP dient u op ‘Toch doorgaan’ te klikken.
8. Er word een scherm zichtbaar waarop staat ‘Install succesfull’ u klikt hier
op ‘Close’.

9. Nu is uw installatie voltooid. U kunt op de knop ‘FINISH’ klikken.

10. U komt weer in het beginscherm van de installatie. Deze kunt u sluiten door
middel van het kruisje.
11. U bent nu klaar met de installatie van het scherm en kan deze aansluiten op
uw pc of laptop. Het kan nu weer zijn dat uw scherm een aantal keer
knippert en dat er rechtsonder van alles gebeurt. Dit moet u negeren. Zodra
de pc of laptop weer normaal functioneert. Gaat u beginnen met het
instellen en kalibreren van het scherm. Rechtsonder in beeld bij de klok zijn
3 iconen verschenen. Dit zijn de geïnstalleerde stuurprogramma’s. U klikt
met de rechtermuisknop op het onderstaande icoontje. U selecteert nu de
optie ‘Uitbreiden’.

12. De volgende stap die u maakt is rechtermuisknop op het onderstaande icoon
bij uw klok. Hierin klikt u op ‘Adjust settings’.

13. U komt dan in het instellingen scherm van de monitor. U gaat hier naar
‘Hardware’ en klikt dan op ‘Handling Monitor Desktop’.

14. U komt in een submenu. Hierin selecteert u ‘Monitor 2’. En u klikt op ‘Ok’.
Dan kunt u dit venster sluiten.

15. Nu gaat u de monitor kalibreren voor de functionaliteit van het
touchscreen. U gaat weer naar hetzelfde menu als bij de voorgaande stap.
Maar u selecteert daar nu ‘Calibrate’. Op uw MIMO scherm komt nu een plus
tevoorschijn in een hoek van het scherm. U drukt met uw vinger op deze
plus. Deze plus zal dan naar de volgende hoek gaan en u drukt daar weer
op. Dit zal nog 2 keer voorkomen. Heeft u alle 4 de hoeken gehad, dan zal
er een knop ‘Confirm’ en een knop ‘Cancel’ in beeld komen, u drukt op
‘Confirm’.

16. Uw scherm is nu gekalibreerd en gereed voor gebruik. Het kan zijn dat de
kalibratie niet meteen de eerste keer goed gaat. Dit kunt u merken door dat
het touchscreen niet geheel goed functioneert. U kunt dan de kalibratie
stappen nogmaals uitvoeren.

Als u uw computer afsluit dient u het MIMO scherm los halen van uw pc of
laptop. Dit omdat als u de pc of laptop weer aanzet met het scherm
aangesloten, de Windows opstart procedure niet goed uitgevoerd word.

