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Geachte relatie, 
 
Dank voor de aanschaf van het Myeasychannel basis pakket. 
Het basis pakket bestaat uit een mediaplayer met bijbehorende voeding, een HDMI kabel  en een LAN 
netwerkkabel. 
Als uw player is uitgerust met een ingebouwde WiFi module, wordt er geen LAN kabel bijgeleverd. 
 
START: 
1 – voedingsadapter: 
      In de verpakking van de player bevinden zich enkele 220 Volt adapters voor de diverse landen. 
      Plaats de EU stekker adapter op de voeding en sluit ook de bijgeleverde USB kabel hierop aan. 
 

            
 
2 – Voedingsadapter aansluiten: 
      Sluit de voeding aan op de player. Wacht nog even met de voeding in het stopcontact te steken. 

               
3 – HDMI aansluiting: 
      Sluit de bijgeleverde HDMI kabel aan op de player en de andere zijde op uw TV of monitor. 
 
4 – Netwerk: 
      Sluit de bijgeleverde LAN netwerkkabel aan op de LAN poort en uw netwerk aansluitdoos. 
      Als u een losse netwerkkabel heeft , kunt u deze rechtstreeks op de player aansluiten en heeft u de 
      bijgelverde netwerkkabel niet nodig. 
 
 

                 
 
 
 
 
Zie volgblad 2: gebruiksaanwijzing Myeasychannel packet 
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5 – WiFi: 
      Als u hebt gekozen voor een WiFi toepassing, schroef dan de bijgeleverde antenne op de player. 
      De getoonde WiFi module is al voor u ingebouwd en geconfigureerd. 
      We hebben daarvoor de door u verstrekte inloggegevens van u WiFi netwerk ingevoerd. 
 

        
      
 
 
6 – 220 Volt aansluiting 
       Steek de adaptervoeding in het 220 Volt stopcontact. 
 
7 – Kies de juiste HDMI ingang: 
      Kies met de afstandsbediening van uw toestel de juiste HDMI ingang op uw TV of monitor.  
      De instelling is afhankelijk van de gekozen HDMI ingang op de achterzijde van uw toestel. 
 
8- opstarten: 
    De player haalt nu de informatie op van de Myeasychannel Server. Dit kan 1 tot enkele minuten duren. 
    E.a. is afhankelijk van de hoeveelheid content, die al in uw Feedmanager is geplaatst. 
    Zodra de content wordt weergegeven, is uw product klaar voor gebruik. 
 
 
9 – Samenstellen presentatie: 
      Voor de samenstelling van het programma maakt u gebruik van de Myeasychannel Feedmanager. 
      U heeft daarvoor de inlog gegevens ontvangen (PDF). 
      Om beschikking te hebben over alle instellingen, logt u in met uw admin PIN Code. 
 
We adviseren de korte instructie video te bekijke op:  
https://myeasychannel.nl/hoe-werkt-mijn-tv-kanaal.html 
 
10 – Handleiding: 
        Voor de handleiding gaat u naar: https://myeasychannel.nl/support/Uitleg/index.html 
        Deze vindt u ook onder de “HELP” knop rechts bovenaan in uw Feedmanager. 
 
 
 
 
 
 
Zie volgblad 3: gebruiksaanwijzing Myeasychannel packet 
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11 - Tekstpagina’s 
        Als u een voorbeeld tekstpagina hebt aangeleverd, is voor u een basis tekstpagina Template gemaakt. 
        U ziet total 4 tekstpagina’s (rechtsonder) met dezelfde Template. 
        Als u bent ingelogd als Administrator, kunt u zelf de achtergronden vervangen en de vertoningstijd 
        instellen. 
        Indien gewenst, maken wij kosteloos meerdere tekstpagina’s met dezelfde Template aan. 
 
12 – Extra Templates: 
         U kunt optioneel meerdere tekst Templates laten maken. Vraag naar de mogelijkheden en de kosten. 
         Er zijn diverse mogelijkheden: 

• Lettertype aanpassen, kleurstelling letters, groote en positie 

• Kolommen tekst 

• Grafieken tekst 

• Meerdere afbeeldingen plaatsen 

• Specifieke Templates zoal menukaarten etc. 
 
13 – Opties: 
         Myeasychannel biedt veel opties. Hieronder zijn enkele genoemd; 

• Buienradar 

• Verkeers info 

• OV vertrektijden, vertragingen, storingen 

• Facebook 

• Twitter 

• Geautomatiseerde agenda’s 

• Way Finding en zaalreservering 

• Automatisch gegenereerde grafieken 

• Procesbewaking 

• Specifieke data geöriënteerde uitingen 
 
Vraag naar de mogelijkheden. 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Zwart Audiovisual BV 
Zuidesch 4 
9304TW  Lieveren – Nederland 
T: 0031505017340 
E: info@zwart-av.nl 
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