
Hopelijk is onze 
oplossing een schot in 
de roos voor jou.
We wensen je er veel plezier mee!

Jij hebt het mooiste 
werk van de wereld. 
Wij helpen je graag verder.

Werkt je touchscreen niet naar 
behoren?

Neem dan contact op met Infodesk 
& Support via 

infodesk@derolfgroep.nl 
088 – 410 10 20

Om je zo snel mogelijk te kunnen 
helpen vragen we je het DPM-
nummer bij de hand te houden. Dit 
nummer kun je terugvinden op de 
sticker op het bord.

Je kunt storingen ook online melden 
in Topdesk via www.derolfgroep.nl. 
Infodesk & Suppport vertelt je er 
graag meer over.

Heb je vragen over het gebruik van 
je CTOUCH en wil je alles uit je 
touchscreen halen wat erin zit?

Wij bieden via OinO-Advies 
praktische trainingen aan. Dankzij de 
training leert het team het bord goed 
kennen, maar vooral ook hoe het 
goed ingezet kan worden in de les.

Neem contact op met OinO-Advies 
via 

info@oino-advies.nl 
088- 410 10 50

Meer inspiratie?

Ga voor meer verhalen over de inzet 
van touchscreens in de lessen naar 
www.derolfgroep.nl

T 088 410 10 20 verkoop@derolfgroep.nlWij denken graag met je mee� www.derolfgroep.nl



The power to engage

Aan/uit knop scherm Bronselectie

Navigatie knop

Naar startscherm

Beeldscherm 
instellingen

Mute geluid

Beeld vastzetten (freeze)Beeld vastzetten (freeze)

Volume down

Terug naar 
vorig menu

Beeld op zwart
 (audio blijft actief)

Volume up

Terug

Beeldscherm instellingen Android Apps

Android instellingen Beeld zwart. 
Audio blijft actief. 
Weer activeren: met twee 
vingers omhoog swipen.

Startscherm CTOUCH aan/uit CTOUCH aan/uit 
Home knopHandleiding Annotatie App

Maak eenvoudig
aantekeningen

Bron selectie Volume

Multi task 
open apps

Timer/stopwatchWhiteboard App

Startscherm Apps (ingedrukt houden om te wijzigen)

Screenshot.
Wordt opgeslagen op deWordt opgeslagen op de
USB stick of interne opslagUSB stick of interne opslag
indien er geen USB stickindien er geen USB stick
aangesloten is. Locatie via aangesloten is. Locatie via 
ES File Explorer in te zien.ES File Explorer in te zien.

Quick reference kaart

Laser air+ | Quick reference kaart


