Komme i gang med

NY ACTIVPANEL
Når du får har skal bruke ActivConnect G (android) med ActivPanel er det lurt å
gjøre følgende:

Sett strøm på ActivConnect og koble den til skjermen med en HDMI-kabel og en Touch USB-kabel. det er viktig at disse to er
koblet til parallelle innganger (f eks HDMI 2 og Touch USB 2).
Velg så ActivConnect på skjermens kildevalg:
På hjemskjermen velger du det lille tile-ikonet nede til venstre.
Gå så til meny og velg nederste sideikon
1. Endre språk og inndata
Velg Språk og Inndata og endre
språk (øverst) dette til Norsk
bokmål.
Dette endrer også tastaturspråk.

og gjør følgende under Settings (Innstillinger):
2.

Koble til Wifi
Gå til Wifi og velg nettverket
ActivConnect G skal være på.
Dersom nettverket er
passordbeskyttet må du skrive inn
rett passord.
Du kan også koble ethernetkabel rett i android-enheten.

3.

Oppdater android-enheten
Under dette ikonet
finner du oppdateringsknappen
Det kan hende du må oppdatere
android-enheten flere ganger, fordi
android krever en oppdatering om
gangen.

Nedlasting av apper
Du kan bruke både Google Play og Aptoide app stores for å laste ned apper.
Aptoide er gratis og krever ingen pålogging og de aller fleste gratis-apper finnes i denne nettbutikken.
For å installere Aptoide: Gå til Opera-nettleseren på hjemskjermen og skriv inn: https://aptoide.en.aptoide.com/
Velg Download. Du vil se nedlastingen som en pil (som peker nedover) øverst i skjermens venstre hjørne. Når nedlasting er
ferdig: Sveip med to fingre ned fra skjermens øvre kant og trykk på Aptoide.apk (nedlasting fullført). Herfra installerer du
Aptoide-appen.
Du finner den nå under appene som gjemmer seg bak tile-ikonet nede til venstre på hjemskjermen.
Herfra kan du laste ned apper og installere. Om du ved første nedlasting av apper får opp "It seems like you have a root..."
skal du trykke OK.
Google Services
Mange apper (f.eks. Google Earth, GAFE-apper, YouTube og NRK) krever Google Services. For å installere Google Services
på ActivPanel, se denne artikkelen:
https://support.prometheanworld.com/article/?kb=1575

