
GEBRUIKSAANWIJZING PLAYER ZAV-Pixx 

Optioneel bij audio toepassingen: 

3,5 mm Jackplug (Line/eadphone  

 1 
 2 

 3 

 4 

Mediaplayer ZAV-Pi2 

Aansluiten van een ZAV-Pi2 mediaplayer 

1– Sluit de LAN netwerkkabel aan op de LAN poort van de player. 

     De andere kant wordt aangesloten op een netwerk aansluitdoos. 

     Heeft u een netwerkkabel ter beschikking, dan kunt u deze rechtstreeks op uw player aansluiten. 

     U heeft dan de bijgeleverde LAN kabel niet nodig. 

2– Sluit de bijgeleverde HDMI kabel aan op de HDMI poort van de player. 

     De andere kant sluit u aan op het beeldscherm. 

     Als u een kabel heeft ontvangen met een haakse connector, is het de bedoeling, dat deze plug in de TV of monitor wordt  

     aangesloten. 

3– sluit de voedingsadapter aan op de connector in de player. Let op: deze kan er op één manier in. 

4– optioneel;  maakt u gebruik van audio, dan kunt u hier de 3,5 mm Jackplug van uw audio installatie op aansluiten. 

Plug & Play: 

Zodra de netvoeding op de netspanning is aangesloten, wordt de player opgestart. 

Na een 20 tot 30 seconden wordt de informatie op het beeldscherm weergegeven. 

Uw player is al volledig geconfigureerd en zal de specifieke informatie op uw beeldscherm weergeven. 

Aansluiten van meerdere players 

Let op: zorg ervoor, dat bij gebruik van meerdere players, de juiste player op het juiste beeldscherm is aangesloten. 

Als u meerdere players gebruikt voor meerdere menuschermen, dan wordt door ons een z.g. LAN Switch bijgeleverd. 

Dit is een “verdeelkastje” voor de netwerkkabels.  

Sluit de netwerkkabels aan op deze Switch en de players. Sluit ook uw netwerkkabel aan op één van de poorten van de Switch.  
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Let op: 

Kies wel de juiste ingang op uw monitor, TV of projector. 

Als u de HDMI kabel bijvoorbeeld op ingang “HDMI 2” van een monitor hebt aangesloten, selecteer dan ook “HDMI 2”  

met behulp van de afstandsbediening van de monitor. 

De USB connector heeft  een korte en lange zijde. Zorg ervoor, dat de korte zijde van deze connector met de korte zijde naar 

onderen in de player wordt geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

Geen beeld: 

Controleer de LEDS op de player. De rode led moet constant branden. De groene led knippert af en toe. 

Als u niets ziet, controleer dan de aansluiting van de netvoeding of de blauwe led op de 220V adapter. 

Als de blauwe led op de voedingsadapter niet brandt, controleer dan de aanwezigheid van de 220 Volt voedingsspanning. 

Geen actuele presentatie: 

Controleer de netwerk activiteit. De oranje led dient continu aan te zijn. De groene led geeft af en toe een actie. 

Als dit niet het geval is, lijkt het er op, dat de kabel niet goed op het netwerk is aangesloten. 

De presentatie wordt dan niet ge-updated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Zwart Audiovisual BV 

Zuidesch 4—Zuidesch—49304 TW  Lieveren—Nederland 

T: 0031505017340  E: info@zwart-av.nl 

GEBRUIKSAANWIJZING PLAYER ZAV-Pixx; vervolg 


