Meer dan een gebedshuis
HANDLEIDING BIJ DE BEAMER IN DE BOVENKAMER

Alle benodigdheden voor het aansluiten van je laptop op de beamer
kun je vinden in het witte ladekastje in de lesruimte.

Laptop aansluiten op de beamer:
1. Sluit het ene einde van de HDMI kabel (1) aan op de HDMI
aansluiting (2) op de console op de muur.
2. Sluit het andere einde van de HDMI kabel aan op je laptop.
Als je laptop géén HDMI (2) aansluiting heeft, sluit dan de HDMI
kabel aan d.m.v. één van de adapters uit de lade (kies a, b of c) ;
a. de VGA adapter (4). Sluit de HDMI kabel aan op het zwarte
doosje. Sluit de overige stekkers (VGA, USB, Audio) aan op de
overeenkomstige aansluitingen op je laptop.
b. de Displayport adapter (5). Sluit de HDMI kabel aan op de
adapter en de (Thunderbolt-) stekker op je Mac.
c. de USB-C adapter (9). Sluit de HDMI kabel aan op de adapter
en de USB-C stekker op je Mac/ ChromeBook.
3. Zet de hoofdschakelaar aan op de console op de muur (lampje
gaat branden).
4. Zet nu de beamer (afstandsbediening) en je laptop aan. Als het
goed is zie je nu het beeld van je laptop op de beamer.
5. Bij geen beeld op de beamer:
a. Check of laptop, beamer en hoofdschakelaar (op de console
op de muur, lampje brandt) aan staan. Zo ja, kies b of c.
b. Windows: Klik op de toetsencombinatie ‘Windows-P’ (3) en
kies ‘Dupliceren’.
c. Apple: Klik op ‘Systeemvoorkeuren’ (6) en klik op optie
‘Beeldschermen’. Kies daar ‘Spiegelen’.

Muziek afspelen:
Je kunt de ook alleen de luidsprekers gebruiken om muziek af te
spelen.
1. Sluit de laptop/ Ipad/ telefoon aan d.m.v. de audio kabel (7) op
de audio aansluiting (8) op de console op de muur.
2. Zet de hoofdschakelaar aan op de console op de muur (lampje
gaat branden).
3. Speel je muziek af.
Klaar? Graag alle kabels e.d. van de Bovenkamer weer terug in het
ladekastje en de hoofdschakelaar op de console uit (lampje gaat uit).
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