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Alle afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts bestemd als referentie, onderhavig aan onze beschikbare producten.

Beste Predia Home gebruiker,
Fantastisch dat je Predia Home OS gaat gebruiken, de vernieuwde software met ongekend veel mogelijkheden. In deze 

korte handleiding leggen wij je de basis uit, zodat je direct van start kunt gaan met jouw touchscreen. Predia Home OS is 

een volledig vernieuwd OS waarbij de nadruk ligt op het vereenvoudigen van je werkzaamheden/presentaties die je op 

jouw scherm doet. Het startscherm is volledig naar wens in te richten, zodat je altijd over de meest gebruikte apps/tools 

beschikt.

Voordat je begint
Zorg voordat je begint dat het scherm aangesloten is op een bekabeld of draadloos netwerk, de tijd en datum juist zijn 

ingesteld en dat je de juiste geluidsuitgang hebt geselecteerd. Dit kan via het instellingenmenu. Dit menu vind je in de  zij-

toolbar onder Alle apps.

Indien je een soundbar hebt dient, onder de tab In- en uitgangen bij Geluidsweergave-instellingen, Line-out geselecteerd te zijn.

Predia Home OS
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Na het opstarten van je touchscreen zie je het onderstaand bureaublad, dit is het startportaal. Dit bureaublad kun je zelf 

indelen door middel van het slepen van diverse apps uit de Toolbar die zich aan de zijkanten van het scherm bevindt.  De 

whiteboard app hebben wij alvast voor je op het bureaublad geplaatst. Als er een ingebouwde PC (OPS) aanwezig is, zie je 

de knop PC op je bureaublad staan. Zodra je hierop drukt schakel je over naar de ingebouwde Windows PC. 

Aan de rechter bovenzijde vind je een aantal handige knoppen en weergaven, zoals de tijd en of je verbonden bent een 

netwerk. Je kunt hier ook de helderheid van het scherm aanpassen en het geluidniveau bijstellen. De knop met de twee 

pijltjes verwijst naar het keuzemenu: bron. Hier kun je zien of er een extern device, zoals een laptop, is aangesloten.

Startportaal
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Onder de knop ‘‘Alle apps’’ vind je alle vooraf geïnstalleerde apps. Deze zijn direct beschikbaar. De grijs 

gekleurde apps aan de onderzijde kun je zelf indelen, zodat je altijd snel toegang hebt tot de Timer, 

Stopwatch of tot AirClass. Dit doe je door op de knop met de drie puntjes te klikken, zodat aan de 

rechterbovenzijde ‘‘Bewerken’’ verschijnt. Nu kun je jouw favoriete apps vastzetten in de toolbar.

De toolbar is te vinden aan de zijkanten van het scherm. Vanuit de toolbar open je alle beschikbare apps. Ook kun je vanuit 

de toolbar apps op je bureaublad slepen,”zodat deze nog sneller toegankelijk zijn. Predia Home OS heeft nu ook handige 

tools, zoals een Timer, Stopwatch én AirClass. AirClass is een toffe aanvulling op jouw presentaties en maakt het extra 

interactief voor jou en de deelnemers!

Hieronder zie je de betekenis van de app iconen:

Toolbar
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Whiteboard

Je opent de Whiteboard app door op de                   te klikken

Onder aan het whiteboard vind je de werkbalk met diverse tools, waaronder een liniaal, een geodriehoek, het invoegen van 

tabellen, notitievelden, etcetera. Ook vind je onder de knop ‘‘Pen’’ een hele selectie aan diverse pennen en penselen. Een 

leuke toevoeging is de Magic pen. Met de Magic pen kan je tekenen en Whiteboard helpt je hiermee door verschillende 

suggesties te geven, zodat je tekening meer vorm krijgt.

Via de knop Menu aan de linkerkant kun je liniaturen toevoegen. Ook kun je de achtergrondkleur 

wijzigen, hiervoor ga je naar de ‘‘Thema’’ knop. Tevens kun je via het menu jouw werkstuk op 

verschillende manieren opslaan om deze later te kunnen bewerken. Via de ‘‘Delen’’ knop kun je jouw 

werkstuk delen met een QR-code.
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Whiteboard

Via het Menu aan de linker onderzijde van de Screenshare Pro app kun je bij instellingen jouw scherm de juiste naam 

geven (bijvoorbeeld Ruimte 2.01) die wordt weergegeven. Je kunt ook aangeven welke castingmogelijkheid je geactiveerd 

wilt hebben: Chromecast , Airplay of Miracast.

Predia ScreenShare Pro
Met Predia Screenshare Pro kun je via Airplay, Chromecast en Mirracast direct vanaf je device naar je touchscreen casten. 

Dit gebeurt draadloos. Let op: je device (bijvoorbeeld je laptop) moet op hetzelfde netwerk zijn aangemeld als het 

touchscreen. Je opent ScreenShare Pro door op                        te klikken.
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Predia ScreenShare Pro

Naast de toolbar, die zich links 

of rechts van het scherm bevindt 

vertrouwde ‘Floating toolbar’ 

nog steeds beschikbaar. De 

Floating toolbar is een oproepbaar 

keuzemenu waarmee je snel toegang 

krijgt tot de meest gebruikte basis 

apps.

2 cm 

Functies Floating toolbar:


