Installatiegids voor

Voor Windows 98SE/Me/2000/XP en Vista
Met behulp van deze gids kunt u uw mimio Xi snel met een
projector instellen en interactief gebruiken.
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De inhoud controleren

Uw mimio Interactive bevat de volgende onderdelen:

mimio Studio CD

mimio Xi

Ophanghaken

1 AA‐batterij

1

mimio Mouse

USB‐kabel

2

mimio Studio installeren

1. Plaats de mimio Studio-cd in uw cd-rom-drive.

De mimio Studio-cd wordt automatisch gestart.
2. Selecteer Software installeren in het hoofdmenu.
3. Selecteer mimio Studio. Er wordt een
installatieprogramma gestart. Volg de instructies op het
scherm.
boven aan het venster om af
4. Klik op de sluitknop
te sluiten.
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Uw mimio Xi instellen

1. Klap de mimio Xi uit.

2. Steek de meegeleverde mini-USB-kabel in de ingang in
de uitsparing aan de onderkant van mimio Xi.
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3. Bevestig de mimio Xi op een van de volgende manieren
aan uw witbord:
• Voor langdurig of herhaaldelijk gebruik op een
willekeurige locatie bevestigt u mimio Xi met de
ophanghaken:
a. Klik de ophanghaken over de zuignappen en
zorg ervoor dat ze in de uitsparingen aan de
zijkanten van de mimio Xi worden geklemd.

b. Haal voorzichtig de velletjes van de plakstrips af.
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c.

•

Bevestig de mimio Xi door de capturebar, met de
ophanghaken uitgelijnd, in de linkerbovenhoek
van uw witbord vast te drukken.

Voor kortstondig gebruik bevestigt u de mimio Xi
met behulp van de zuignappen.
a. Veeg het oppervlak van het witbord met een
vochtige doek schoon.
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b. Druk mimio Xi vast in de linkerbovenhoek van
uw witbord.

4. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel op de USBpoort van uw pc aan. De capturebar moet nu automatisch
door de pc en de mimio Studio-software worden
gedetecteerd. Raadpleeg uw systeemdocumentatie als u
de USB-poort niet kunt vinden of als uw capturebar niet
automatisch wordt gedetecteerd.
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Uw mimio Mouse instellen

1. Verwijder het batterijklepje door dit voorzichtig in te
drukken en dan van de mimio Mouse-punt weg te duwen.

2. Plaats de AA-batterij.

3. Schuif het batterijklepje weer terug op zijn plaats.
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Kalibratie met een projector

1. Projecteer uw bureaubladafbeelding op uw witbord.
Laat een ruimte van 5-8 cm vrij tussen de
geprojecteerde afbeelding en:
• de randen van het witbord
• het mimio-apparaat

2. Druk op de knop Interactief
apparaat.

3. Volg de instructies op het scherm.
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De interactieve modus
gebruiken

Gebruik de mimio Mouse als een muis om uw
bureaublad te bedienen of met toepassingen te werken.
(vooruit) om de mimio
Druk op de knop Zweven
Mouse over uw bureaublad of toepassing te laten zweven.
(achteruit) om op
Druk op de knop Rechtsklikken
de huidige locatie van de mimio Mouse te rechtsklikken.
Gebruik de mimio Tools om op elke toepassing
annotaties aan te brengen.
1. Dubbelklik op de snelkoppeling mimio Tools op het
bureaublad.
om het huidige
2. Klik op Schermmarkering
scherm of de huidige toepassing te 'bevriezen'.
3. Annoteer het bevroren scherm met de mimio Tools.
Tijdens schermannotatie zijn alle functies voor het
tekenen en manipuleren van objecten in de mimio
Tools beschikbaar.
om het scherm te 'ontdooien'. Alle
4. Klik op Muis
annotaties worden automatisch in de mimio
Markups gearchiveerd voor later gebruik.
Gebruik de mimio Notebook om inhoud te maken en
presenteren.
1. Dubbelklik op de snelkoppeling mimio Notebook
op het bureaublad.
2. Gebruik de mimio Tools om inhoud te maken of
bewerken.

Voor meer informatie over de interactieve modus raadpleegt
u de uitgebreide mimio Studio-handleiding op de mimio
Studio-cd.
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Accessoires en
invoegtoepassingen

Voor invoegtoepassingen of accessoires gaat u naar de mimio
Store op http://www.mimio.com/buy/store (voor klanten in
de VS) of neemt u contact op met uw plaatselijke verkoper.

mimio Wireless
mimio Wireless is een upgrade die
beschikbaar is voor mimio Xi. Met mimio
Wireless hoeft u u geen zorgen meer te
maken dat u over draden struikelt of dat de
USB-kabel niet lang genoeg is om uw
computer te bereiken.

mimio Capture Kit
mimio Capture Kit is een upgrade die
beschikbaar is voor mimio Interactive
of mimio Board. Met de mimio
Capture Kit kunt u notities of
tekeningen digitaal vastleggen en
vervolgens opslaan, delen en/of in
ander materiaal integreren.
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VS kantoor
Sanford Brands - mimio
150 CambridgePark Drive
Cambridge, MA 02140
USA

Gratis in de VS: (877) my-mimio (696-4646)
E-mail: productinfo@mimio.com
Telefonische ondersteuning: (877) 846-3721
E-mail voor ondersteuning: techsupport@mimio.com

UK en Europees kantoor
Sanford Brands - mimio
7 Berkshire Business Centre
Berkshire Drive
Thatcham, Berkshire
RG19 4EW
UK

Telefoon: +44 870 458 3344
Fax: +44 870 458 3355
E-mail: eurosales@mimio.com
Telefonische ondersteuning: +44 (0)870 458 3366
E-mail voor ondersteuning: techsupport.europe@mimio.com
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