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Beeldscherm aansluiten op laptop
Welke instelling gebruik ik?

Inleiding
Heeft u een laptop van Avans en wilt u deze aansluiten op een beeldscherm welke
op een mobiele werkplek staat? Er zijn verschillende instellingen welke u op de
laptop hiervoor kunt gebruiken. In deze handleiding staat omschreven welke opties
er mogelijk zijn.
Stappen
Voor de onderstaande stappen uit:
1. Sluit het beeldscherm aan via de USB aansluiting op de laptop.
2. Gebruik vervolgens de volgende toetsencombinatie op het
toetsenbord:
Windows knop (afb. 1) + P
3. Terwijl u de Windows knop ingedrukt houdt, kunt
u met de P toets het scherm in verschillende
standen zetten (afb. 2).

Afb. 1

Afb. 2

 PC screen only
o Met deze instelling heeft u alleen beeld op uw laptop. Dus geen
beeld op het 2e scherm.
 Duplicate
o Met deze instelling kopieert u het beeldscherm van de laptop naar
het 2e scherm. Hierbij kan voor beide schermen alleen dezelfde
schermresolutie gebruikt worden.
 Extend
o Met deze instelling breidt u het bureaublad uit. Het scherm wordt
dus niet gekopieërd, maar uitgebreid.
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 Second screen only
o Met deze instelling heeft u alleen beeld op het 2e scherm. Het
laptopscherm zal dus geen beeld geven. Deze instelling wordt door
de meeste medewerkers bij Avans gebruikt.
Let op! Als u het scherm van de laptop dicht klapt, zal de laptop in
slaapstand gaan. De slaapstand bij het dichtklappen van het
laptopscherm kunt u eenvoudig uitzetten. Meer info vindt u
hieronder bij “Hoe zet ik de slaapstand uit”.
Hoe zet ik de slaapstand uit?
Bij het dichtklappen van de laptopscherm zal de laptop standaard in slaapstand
gaan. Voer onderstaande stappen uit:
1. Open Start
2. Typ het volgende in en druk op enter: Change what closing the lid does
3. Kies bij When I close the lid voor:
On battery: Do nothing
Plugged in: Do nothing
4. Druk op Save Changes.
Handmatig de laptop in Hibernate stand zetten (verbruikt geen stroom, bij
slaapstand wel)
1. Open het Start
2. Typ het volgende in en druk op enter: Change what the power buttons do
3. Kies bij When I press the power button
On battery: Hibernate
Plugged in: Hibernate
4. Druk op Save Changes.
5. Nu kunt u met de aan/uit knop van uw laptop deze zelf in hybernate zetten.

