
Beknopte gebruiksaanwijzing voor presentatie met de GFC laptop op het nieuwe TV scherm

Het omgevingslicht kan met de dimmers achter de bar geregeld worden.
Bij voorkeur gedurende de presentatie alleen de wandlampjes aan. De plafondverlichting aan de 
kant van de bar moet aan blijven (wel gedimd) omdat op deze groep ook de TV is aangesloten.
Het whiteboard kan eventueel aan de kant gezet worden voor een rustige achtergrond

Sluit de laptop aan.
• Voeding via adapter, aan te sluiten zonder verlengsnoer op de stekkerdoos naast de 

geluidsinstallatie. Zet de schakelaar op “aan”, de geluidsinstallatie staat dan ook aan.
• HDMI kabel naar TV (is de HDMI 2 poort)
• Ontvanger van de afstandsbediening in een vrije USB poort zetten

Zet de TV aan.
• Achter de bar: de tweede dimmer van links moet aan staan, dat is de plafonverlichting aan 

de kant van de bar. De TV staat op dezelfde groep aangesloten. 
NB de TV moet op stand-by staan: het rode lampje onder de TV staat aan.

Stop de USB stick met de bestanden voor de presentatie in de laptop
• De foto's moeten in de root directory van de USB staan. Of in een map, die dan wel eerst 

geopend moet worden.
• De inhoud van de USB opent automatisch op het scherm

Dubbelklik op de eerste foto in de reeks die je wilt vertonen
• De foto opent in Faststone, in de 100% mode.
• Een keer klikken en je vergroot tot 200%
• NB als de foto niet beeldvullend getoond  (100%) wordt: klikken en dubbelklikken tot het 

lukt.
• Je kunt nu door de foto's schakelen met de muis en met de afstandsbediening

Mogelijkheden met de muis
• Cursor naar rechts en de Exif gegevens worden zichtbaar (belichting, brandpuntsafstand)
• Cursor naar boven en de filmstrip wordt zichtbaar. Met het rode kruisje kun je uitzetten.
• Cursor naar beneden geeft nog meer mogelijkheden, met name uitvergroten

Presentatie van een AV: dubbelklikken op het bestand
• de AV opent in VLC. 
• dubbelklikken op het beeld maakt het beeldvullend
• geluidsniveau regelen met het draaiwiel op de muis

NB het basisgeluidsniveau is in te stellen door dubbelklikken op het luidsprekertje in de werkbalk. 
Hier is ook te controleren af de juiste luidsprekers staan ingesteld (als er geen geluid is bv).

Voorwaarden voor de juiste kleuren en resolutie op de TV

Het ICC kleurprofiel van de de laptop moet overeenkomen met de picture mode van het TV scherm.
• Open kleurbeheer van de laptop en kijk welk ICC profiel als “standaard” is ingesteld, 

bijvoorbeeld Ëxpert 1
• Met de afstandbediening van de TV: settings>pictures>picture mode. Dit moet ook Ëxpert 1

zijn.
• De picture mode van de TV kun je alleen bereiken als de laptop met de HDMI kabel is 

aangesloten. Met alleen een aangesloten USB lukt dit niet!
De laptop moet staan ingesteld op een tweede scherm, in de stand  “uitbreiden”. 

• De resolutie moet ingesteld staan op dat van de TV, 1920x1080. 
• De instellingen van laptop en TV mag je niet zelf veranderen. 


