
Betjeningsvejledning til Ctouch Riva 

Fjernbetjeningen 
 

 

  

Tænd/sluk 

Bekræft eller gå til 
undermenu 

Startside 

Indstillinger 

Frys billedet 

Sluk for lyd 

Lydniveau ned Lydniveau op 

Tag billede af skærmen og 
gem det på et USB-stik eller 
det indbyggede lager 

Sluk for skærmbilledet 
og hør kun lyden 

Foregående menu 

Navigationsknapper 

Indgangsvælger 



Hovedfunktioner 
Tænd og sluk for skærmen 

1. Tilslut strøm 
2. Tænd på afbryderen på venstre side af på CTOUCH-skærmen.  
3. Displayet er nu i standbytilstand. Vent et øjeblik, indtil strømindikatoren lyser, og tryk derefter på      

tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller CTOUCH-knappen på displayet. 
4. Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller CTOUCH-knappen på displayet igen for at 

sætte skærmen i standbytilstand. 
5. Sluk på afbryderen for at afbryde strømmen helt. 

Bemærk: CTOUCH-skærmen har brug for lidt tid til at slukke korrekt, før det kan være tændt igen. 
Ved at afbryde denne proces kan den næste opstart tage længere tid. 

6. Bemærk: Når der ikke er nogen aktiv kilde på CTOUCH-skærmen, går den i stand-by tilstand efter 3 
minutter. 

 

Forbindelser 
Sørg for, at både den eksterne enhed og CTOUCH-skærmen er slukket, når den eksterne enhed tilsluttes 
CTOUCH-skærmen. 

Kontroller stikkene i enderne af kablerne for at sikre, at de er af den rigtige type før du sætte dem i stikket 
på CTOUCH-skærmen. 

 

  



Betjening af navigationsmenuen 
Tryk på CTOUCH-knappen, swipe op fra bunden af skærmen med to fingre eller lav et ”langt” tryk på 
skærmen med fem fingre for at åbne navigationsmenuen. 

 

 

 

Indgangsmenu 

Lydniveau 

Fjern lyd / tænd for lyd 

Strømsparetilstand 

Afbryd 

Sort skærm 

Frys billedet 

Tag billede skærmen 

Indstillinger 

Brugermanual 

Lås touchfunktion 

Skriveværktøj 

Foregående skærm 

Hjem-side 

Applikationshistorik 



Indbyggede programmer 
 

 

Aqua Mail: En mailklient til brug af din e-mail-konto på skærmen. 

 

Internetbrowser 

Regnemaskine: Til udførelse af beregninger, der spænder fra basis aritmetik til 
kompleks matematik. 

Kalender: Til organisering af dine aktiviteter. Opsætning af din e-mail-konto i Aqua 
Mail. 

Kamera: Til at tage fotos eller lave videoer, hvis et kamera er det tilsluttet. 

 

Ur: Til indstilling af en alarm, visning af klokkeslæt ved hjælp af en timer og stopur 

 

Eshare: Til trådløs indholdsdeling. 

 
File Commander: Til åbning, redigering, lagring og deling af Word, PowerPoint-, 
Excel- og PDF-filer. 

 
Office Suite: En filhåndtering til at se dine filer, kopiere og indsætte indhold fra dit 
USB-stik til skærmen, link til dine cloud-konti eller opret forbindelse til netværket. 

 

Butik: Til søgning og installation af apps. 

 

UBoardMate: Whiteboard-applikation. 

 




