Resultaten -TV opstellen
Overzicht materiaal
1 TV
1 Afstandsbediening
1 HDMI kabel 2m
1 Laptop
1 Muis bekabeld
1 USB kabel 2m
1 Dongle
1 GSM kaart (data)
1 Access point
1 POE switch
2 Netwerkkabels (geel en wit)
2 Verleng Kabels 1x1 en 1x4
1Flight case
Gedetailleerde beschrijving van het aanwezige materiaal is in de Flight case aanwezig
Voor het gebruik wordt aan de gebruiker 10 euro per wedstrijd gevraagd. Dit om de GSM onkosten en
latere vernieuwing van het materiaal te subsidiëren.

Resultaten-TV opstellen
Kabels
Laptop voeding

Usb kabel 2m en Dongle

Muis met kabel
POE switch en Access point
Laptop
Afstands bediening

Resultaten -TV opstellen
TV Medion
Alvorens de TV en laptop aan te
zetten eerst volgende kabels
verbinden:
TV is
ingesteld op
HDMI
uitgang 1

HDMI plus
Displayport
adapter

Resultaten -TV opstellen
De electriciteitskabels insteken van Laptop TV en POE switch
Aansluiten van Access point en Dongle
USB Laptop
USB kabel 2m

Dongle

Aansluiting op
Access point in
receptor WAN

Netwerk ingang laptop

POE Switch
Geel naar laptop
Wit naar Access point
Starten van Laptop en TV en netwerk
Inlog van laptop is ORIENTATIE password: Orientatie2017 (let op de laptop is in Linux opgezet)

U kan nu in programma’s de webbrowser vinden (Firefox), die mag U nu starten.
Ondertussen zal de Dongle contact zoeken met het internet, dit ziet u door het lichtje dat pinkt op de Dongle .
Het netwerk is actief als het access point stabiel blauw licht geeft aan de voorkant.
Probeer de Dongle zoveel mogelijk bij een raam aan te brengen en het access pint verticaal op te stellen.

Resultaten - TV opstellen
Wanneer de webbrowser gestart wordt zal U zien dat deze automatisch naar internet gaat. U kan nu de URL
van Helga-O webres invoeren
Op de wedstrijd computer verifiëren dat deze het netwerk ORIENTATIE heeft gevonden en verbonden is.
Nu kan je de wedstrijd uitslag publiceren naar Helga-O webres niet vergeten de scrolling results te kiezen.
Na de eerste aankomst moet je nu de scroll plug-in in de webbrowser aanklikken met de muis, dit zorgt ervoor
dat in de webbrowser de resultaten bij opvulling van het scherm beginnen te draaien.
De afbraak van de installatie is in omgekeerde volgorde
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