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Handleiding gebruik muziek en video

 

1. Muziekinstallatie 

a. Versterker  

 
Lozerlounge heeft 1 versterker met verschillende inputkanalen en 4 luidsprekers die verspreid zijn over de zaal. 

De grote draaiknop op de versterker regelt het algemeen volume. 

De kleine draaiknop rechts op de versterker dient om het inputkanaal te veranderen. 

U kan kiezen tussen 
• Tuner - input bluetoothmodule (= via 

• Cd - input wePresent (= draadloze systeem via internetverbinding) 

 

b. Bluetoothmodule 

 
Zoek met een smartphone, tablet of laptop naar de harman kardon 

Maak connectie  

Zorg dat de inputselector (draaiknop!) op 

U kan muziek draadloos streamen naar de muziekinstallatie. 

 

2. Video-installatie 

a. Projector 

 
In de kast vind u een afstandsbediening van de projector. 

U klikt op de groene knop bovenaan om de projector aan te zetten.

U wijst met de afstandsbediening naar de projector op ongeveer 5 meter afstand. 

Om uit te zetten klikt u 2 maal op de groene knop. 

Er is ook een rode knop voorzien op de afstandbediening om een pointer te activeren. 

 
b. Draadloze verbinding (presentatie en geluid) 

 
WePresent is een draadloos streamsysteem voor video en audio. 

Zorg dat het bakje aanstaat (in de kast gemonteerd, links tegen de wand) input versterker 

beamer moet op hdmi staan.  

 
Figuur 3 : voorbeeld we present 
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ker met verschillende inputkanalen en 4 luidsprekers die verspreid zijn over de zaal. 

De grote draaiknop op de versterker regelt het algemeen volume.  
De kleine draaiknop rechts op de versterker dient om het inputkanaal te veranderen.  

(= via Bluetooth) 

(= draadloze systeem via internetverbinding)  

of laptop naar de harman kardon bluetoothmodule.  

op tuner staat.  
U kan muziek draadloos streamen naar de muziekinstallatie.  

In de kast vind u een afstandsbediening van de projector.  
U klikt op de groene knop bovenaan om de projector aan te zetten. 
U wijst met de afstandsbediening naar de projector op ongeveer 5 meter afstand.  

likt u 2 maal op de groene knop.  
Er is ook een rode knop voorzien op de afstandbediening om een pointer te activeren. 

Draadloze verbinding (presentatie en geluid) - WePresent  

is een draadloos streamsysteem voor video en audio.  
Zorg dat het bakje aanstaat (in de kast gemonteerd, links tegen de wand) input versterker 
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ker met verschillende inputkanalen en 4 luidsprekers die verspreid zijn over de zaal.  

 

 

Er is ook een rode knop voorzien op de afstandbediening om een pointer te activeren.  

Zorg dat het bakje aanstaat (in de kast gemonteerd, links tegen de wand) input versterker  moet op cd staan. Input 
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U maakt connectie met het netwerk van 

Linksonderaan op de projectie vind u een 

 
Dit geeft u in, in een browser naar keuze. 

U komt op de interne pagina van wePresent

Klik op de knop download.  
U download nu de file om te kunnen connectie maken met het systeem. 

Eenmaal gedownload opent u het wePresent

 
Er wordt gevraagd in een klein venster naar een code. 

De code vindt u terug op de projectie rechts. 

Eenmaal ingegeven maakt u connectie met het systeem en neemt 

U kan beginnen projecteren/presenteren. 

 

c. Vga kabel 

 
 

In de kast vind u een vga kabel die u rechtstreeks kan aansluiten op 

een pc. De kabel is verbonden met de beamer. U moet wel de input 

gaan selecteren op de beamer (vga).  
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Linksonderaan op de projectie vind u een ip adres. 192.168.0.135 

Dit geeft u in, in een browser naar keuze.  

 
wePresent.  

U download nu de file om te kunnen connectie maken met het systeem.  
wePresent programma.  

Er wordt gevraagd in een klein venster naar een code.  

u terug op de projectie rechts.  
ectie met het systeem en neemt wePresent uw beeld over. 

U kan beginnen projecteren/presenteren.  

In de kast vind u een vga kabel die u rechtstreeks kan aansluiten op 

een pc. De kabel is verbonden met de beamer. U moet wel de input 

Figuur 4 : Voorbeeld VGA kabel
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uw beeld over.  

: Voorbeeld VGA kabel 


