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Voorwoord 
In deze installatiehandleiding voor de App van NarrowCastingDisplay.nl. Wanneer u deze stappen volgt kunt u 

zonder problemen gebruik maken van de App. Om de App te gebruiken dient u een account te hebben en een 

scherm te hebben aangemaakt. De App is alleen voor Android verkrijgbaar in de Google Playstore. 

  

Mocht u na het lezen van deze beschrijving toch nog met vragen zitten, dan kunt u contact opnemen met:  

 

Pioen Partners 

Twentepoort West 38 

7609 RD Almelo 

Tel. +31 (0)546 - 456 223 

E-mail: info@NarrowCastingDisplay.nl 

Website: www.NarrowCastingDisplay.nl 

 

mailto:info@NarrowCastingDisplay.nl
http://www.narrowcastingdisplay.nl/
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Installatie 

App 
Voor het weergeven op een Android apparaat is een App beschikbaar. Het voordeel van het weergeven met een 

App is dat bij het wegvallen van de stroom of het opnieuw aanzetten van het afspeelapparaat de presentatie 

automatisch begint te lopen. De installatie van de App voor de Minix treft u bij de volgende paragraaf. 

Gebruik van Minix Neo Ux 
Wanneer u gebruik maakt van de Minix Neo Ux dan is het raadzaam de volgende stappen te doorlopen. Hierbij 

wordt de App geïnstalleerd van NarrowCastingDisplay.nl. Voordeel van het installeren van de App is dat bij 

stroomuitval of opnieuw opstarten van de Minix de NarrowCastingDisplay.nl automatisch start. 

 

 

Er zijn twee mogelijke installaties mogelijk. De ‘normale’ installatie en de ‘kiosk-mode’. Bij de ‘normale’ 

installatie kunt u terwijl de presentatie draait eenvoudig een ander programma starten. In de ‘kiosk-mode’ is het 

niet mogelijk iets anders op te starten zonder de presentatie van NarrowCastingDisplay.nl op een speciale manier 

te verlaten. Deze optie is ideaal voor het bijvoorbeeld draaien op tablets die opgehangen zijn de zalen om 

reserveringen en andere zaken weer te geven. Daar waar het apparaat eenvoudig te benaderen is door een 

persoon is de ‘kiosk-mode’ aan te bevelen. De ’kiosk-mode’ kan alleen verlaten worden door het invullen van 

het wachtwoord van de beheerder. 

1. Minix opstarten in de standaard ‘factory’ instelling. Staat de Minix niet in de factory instelling dan dient 

u de stappen 1a t/ 1 te doorlopen. In het andere geval kunt u verder gaan met 2. 

a. Haal de stroom van de Minix af 

b. Stop de stekker in het stopcontact en houd de powerknop ingedrukt tot er een zwart scherm 

verschijnt 

c. Kies de optie ‘Wipe data/factory reset’ 

d. Bevestig de keuze 

e. Kies ‘Reboot system now’ De Minix wordt opnieuw opgestart. 
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2. Kies de optie Instellingen  

 
 

3. Kies Device – Network. 

 
 

4. Kies het Wifi netwerk en stel deze in 

 
 

5. Middels de rechter muistoets kunt u terug gaan. Voer de updates uit om zo gebruik te maken van de 

laatste systeemversie. Ga hiervoor naar Instellingen – Preferences – Advanced Settings en kies voor 

System Updates 

 



       
 
 

Handleiding NarrowCastingDisplay.nl (bijgewerkt februari 2022) 5 

 
 

 

6. Kies vervolgens Date&time. Stel hier de tijdzone in op Amsterdam en geef aan dat er een 24 uurs 

notatie gewenst is. 

 

7. Ga naar Advanced Settings en kies MCU. Plaats hier een vink bij automatisch opstarten. 

 

8. Kies vervolgens voor Display. Kies Daydream en zet deze uit.  

 

9. Tot slot de Powerkey definition. Deze dient uitgezet te worden 

 

10. Start de Playstore. U heeft een Google account nodig voor de playstore. Log hier in en kies hier voor 

updaten. Apps zoals de browser zullen dan bijgewerkt worden. 

 

11. Ga vervolgens naar Apps. Zoek naar Pioen Partners 

 

12. U treft hier onze verschillende apps aan. Selecteer de NarrowCastingDisplay app en installeer deze. 

 

13. Bij de opstart krijgt u een activeringsscherm. Vul hier de activeringscode van het scherm in dat u wilt 

laten zien. 

 

 

 
 

14. Stel de NarrowCastingDisplay App zo in dat hiermee standaard wordt opgestart. Wanneer de Minix 

uitgezet wordt en weer aangezet wordt zal de app automatisch opstarten. 

 

U bent klaar! 
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Weergeven in browser op een PC 
Wanneer u de presentatie draait vanaf een PC dan raden wij het gebruik van Google Chrome aan. Maakt u 

gebruik van YouTube filmpjes dan dient u de volgende instellingen in te stellen. 

 

1. Start Google Chorme op 

2. Vul de volgende url in:  'chrome://flags'  

3. Zoek het volgende deel 'Vereiste voor gebaar voor het afspelen van media' 

4. Zorg dat deze ingesteld staat. Deze instelling zorgt ervoor dat een film automatisch wordt gestart. 

 

U kunt nu de presentatie opstarten via https://<accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl/player 
5. De eerste keer dient de activeringscode ingevoerd te worden. 

6. Stel de url in als favoriet en als opstartscherm. Hiermee zorgt u ervoor dat bij het opstarten van Chrome 

direct de juiste pagina wordt gestart. 

7. Klik eenmaal in de presentatie en deze zal fullscreen worden weergeven. 

 

Tablet installatie 
Het is mogelijk de app op een tablet te installeren. Hieronder de beschrijving op basis van een Samsung tablet. 

 

1. Start de Playstore. 

2. Zoek naar Pioen Partners. 

3. U treft hier onze verschillende apps aan. Selecteer de NarrowCastingDisplay app en installeer deze. 

4. Er volgt een inlogscherm van Narrowcastingdisplay. Hier dient de activeringscode ingevoerd te worden 

van het gewenste scherm 

5. De presentatie start op. 

6. Sluit de presentatie door 5 keer in het scherm te klikken. U krijgt een scherm waar u het wachtwoord 

dient in te vullen. 

7. Ga naar Instellingen en kies Applicaties en vervolgens Standaardapplicaties. 

8. Kies hier Startscherm en selecteer Narrowcastingdisplay. 

9. Start de tablet opnieuw op. Deze zou nu door moeten starten met Narrowcastingdisplay 

 

Het is mogelijk dat de tablet de verbinding met de wifi verliest. Hiervoor kan bijvoorbeeld de WiFi Reconnect 

app worden geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat er periodiek wordt gecontroleerd of de wifi verbinding nog 

actief is. 


