
Nog even en hello energy hangt ook in jouw 
gebouw. De laatste stap is het installeren van 
het scherm. Daarna laat het scherm jou en je 
bezoekers allerlei soorten energie- en duur-
zaamsheid content zien, en nog veel meer.

Instellingen
1.  Wanneer je het scherm voor de eerste keer aanzet, wordt er gevraagd om 

basis informatie, zoals het land waarin je leeft en je voorkeurstaal. Stel dit in. 
Wanneer je klaar bent, ga dan naar ‘datum en tijd’ in het menu and stel de 
huidige datum en tijd in.

2.  In de ‘’timers’’ sectie van het menu is een 4-uurs timer ingesteld om het 
scherm automatisch af te sluiten om energy te besparen. Zet deze optie uit.
Ga daarna naar ‘’timers’’ in het menu, and stel de tijd van opstarten in naar 

voorkeur, en selecteer dit voor alle dagen in de week dat je wil dat de timer 
actief is. Weet je niet zeker voor welke tijden je hier moet kiezen? Maandag – 

vrijdag van 7 uur tot 20 uur is een prima standaard keuze.

3.  Selecteer bij ‘’input’’, de HDMI poort die je hebt gebruikt om de media-

speler te koppelen. Stel hierna het moment van afsluiten in. 

contact:   hello@hello-energy.com   +31 88 436 74 00 

Installatie handleiding

Disclaimer: Lees deze handleiding voor het in-
stalleren. Installeren moet altijd worden gedaan 
door een monteur met licentie. Verkeerd 
geinstalleerde hardware kan leiden tot ongeval-
len. accidents. Schroeven en pluggen voor het 
installeren zijn niet inbegrepen. Gebruik altijd 
schroeven en pluggen die geschikt zijn voor 
het type muur. 

Schets van de achterkant van een scherm wanneer deze aan de muur hangt na installatie. 

Globale schets connectie hardware.
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