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1.0 Introductie 
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Ewent product! Dit product is door 
de technische experts van Ewent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle 
zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Ewent garantie. 
Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig. 
 
Registreer je aankoop nu op www.ewent-online.com en ontvang product updates! 

1.1 Functies en kenmerken 
De Eminent EW3140 Draadloos Mini Toetsenbord is de perfecte uitbreiding voor je 
Eminent HD media player en Smart TV. Typen van tekst is eenvoudig met behulp van 
de EW3140. Bij het gebruik van je Eminent HD mediaspeler, zal het bezoeken van 
websites een ervaring worden. Gebruik de touchpad van de EW3140 om gemakkelijk 
te navigeren door websites. De EW3140 kan ook gebruikt worden als 
afstandsbediening voor je HD mediaspeler. 
 
Sommige knoppen van de EW3140 kunnen als sneltoetsen worden gebruikt wanneer 
deze is aangesloten op je HD mediaspeler. Je kunt de 'O' knop van de EW3140 
gebruiken om het optie-menu te openen tijdens het afspelen van bestanden, gebruik 
de 'S' knop om bestanden te stoppen enz. 
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Aangezien de EW3140 ook een ingebouwd toetsenbord en touchpad functie heeft, 
kun je een computer of laptop bedienen, maar ook presentaties geven met hetzelfde 
apparaat. De EW3140 heeft zelfs de mogelijkheid om het touchpad 90 graden te 
draaien wat ideaal is voor je presentaties.  
 
De EW3140 heeft een compact, elegant en eigentijds design. Dankzij het compacte 
ontwerp is de EW3140 eenvoudig mee te nemen. De USB-ontvanger kan worden 
bewaard in de EW3140 zelf. 
 
De EW3140 is uitgerust met een Lithium-ion batterij die tot een maand stand-by tijd 
heeft. Als de batterij leeg is, dan kun je deze gemakkelijk opladen door de EW3140 
via de meegeleverde USB kabel aan te sluiten op een USB poort van je mediaspeler 
of computer. 
 
Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de knoppen kan variëren, afhankelijk 
van het type mediaspeler of Smart TV die je gebruikt. 

1.2 Inhoud van de verpakking 
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket: 
 

• EW3140 Draadloos Mini Toetsenbord. 
• USB ontvanger. 

• USB kabel (voor het opladen). 
• Handleiding. 
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2.0 Uitleg van de knoppen 

 
1. F1/Help knop:  Activeert de helpfunctie (Windows). 
2. Multimedia knoppen: Gebruikt om mediabestanden te beheren (Windows). 
3. Touchpad:  Gebruikt om de muis te gebruiken (Op dezelfde  

   manier als een laptop). 
4. Rechter muisknop: Gebruik de rechtermuisknop om iets aan te klikken. 
5. Navigatie knoppen: Navigeer door het menu (mediaspeler). 
6. Linker muisknop: Gebruik de linkermuisknop om iets aan te klikken. 
7. Alt knop:  Draai het touchpad in combinatie met de Fn-knop 
8. CTRL knop  Snelkoppeling in combinatie met de  

  Fn- knop (Windows) 
9. USB verbinding: Oplaad aansluiting. Gebruikt om de EW3140 op te 

   laden. 
10. Aan/Uit schakelaar: In/Uit schakelen van de EW3140. 
11. Indicatie lampjes: LED’s die de RF status, batterij status etc. aangeven. 
12. USB ontvanger: Dient te worden aangesloten op een vrije USB-poort 

   van de mediaspeler of computer. 
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3.0 Gebruik de EW3140 met je Eminent HD 
mediaspeler 
Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de knoppen kan variëren, afhankelijk 
van het type mediaspeler die je gebruikt. 

3.1 Aansluiten van de EW3140 
1. Neem de EW3140 en de ontvanger uit de verpakking. 
2. Zorg er voor dat de mediaspeler volledig is opgestart. 
3. Plaats de USB-ontvanger in een vrije USB-poort van de mediaspeler. 
4. Zet de EW3140 aan door de powerknop naar ‘On’ te schuiven. 
5. De EW3140 zal automatisch door de mediaspeler worden herkend. 

3.2 Gebruik de EW3140 om een film af te spelen (of ander 
media bestand) 
De EW3140 kan op dezelfde manier worden gebruikt als de originele 
afstandsbediening van je mediaspeler. We leggen uit hoe je een bestand kunt 
afspelen met aparte (SRT) ondertiteling. 
 
1. Gebruik de pijltjes knoppen onder het touchpad om te navigeren door het menu. 
2. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘enter’ knop van de EW3140. 
3. Druk op de ‘O’ knop van de EW3140 om het menu ‘Opties’ te zien. 
4. Selecteer de film die je wilt afspelen en druk op de ‘Enter’ knop van de EW3140, 

waarna de film begint met afspelen. 
5. Om een ondertitel te selecteren, druk op de ‘O’ knop, selecteer ‘Ondertitel’ en 

druk op de ‘Enter’ knop. 
6. Selecteer de ondertitel en druk op de ‘Enter’ knop van de EW3140, waarna de 

ondertitel ook wordt afgespeeld. 
7. Als je de film wilt stoppen, druk je op de ‘S’ knop van de EW3140, waarna de film 

stopt. 

3.3 Gebruik de webbrowser van de mediaspeler met 
behulp van de EW3140 
1. Gebruik de pijltjes knoppen van de EW3140 om naar ‘Apps’ te gaan en druk op 

de ‘Enter’ knop van de EW3140. 
2. Selecteer de webbrowser en druk op de 'Enter' knop waarna de browserpagina 

zal worden geopend. 
3. Druk op de ‘O’ knop van de EW3140, waarna de adresbalk wordt weergegeven. 
4. Selecteer de adresbalk en druk op de ‘Enter’ knop. 
5. Je kunt nu een webadres invullen welke je wilt bezoeken. 
6. Gebruik de pijltjestoetsen om ‘OK’ te selecteren en druk op de ‘Enter’ knop van 

de EW3140. 
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7. Kies ‘Go’ met behulp van het touchpad en klik op ‘Go’ met behulp van de 
linkermuisknop. De pagina wordt geopend. 

8. Je kunt het touchpad en de muisknoppen gebruiken om door de website te 
navigeren en links aan te klikken. 

9. Als je een andere website wilt bezoeken, dan druk je opnieuw op de ‘O’ knop en 
vul je een nieuwe website in de adresbalk in. 

3.4 Snelkoppelingen 
De EW3140 heeft een aantal knoppen die fungeren als snelkoppeling. Dit kan handig 
zijn tijdens de navigatie of het afspelen van bestanden op je mediaspeler. We zullen 
deze snelkoppelingen uitleggen. 
 
Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de knoppen kan variëren, afhankelijk 
van het type mediaspeler die je gebruikt. 
 

Symbool Functie 

ESC Wordt gebruikt om terug te gaan naar de vorige stap. Wordt ook gebruikt 
om een bestand te stoppen terwijl deze wordt afgespeeld. 

Q Wordt gebruikt om de schermresolutie aan te passen. 

 
Wordt gebruikt om het geluidsvolume te verlagen. 

Tab Wordt gebruikt om de instellingen te openen / terug te keren naar het 
hoofdmenu. 

A Wordt gebruikt om te schakelen tussen audiobronnen tijdens het 
afspelen van bestanden. 

G Wordt gebruikt om het tijdvak venster weer te geven. 

H Wordt gebruikt om naar het  hoofdmenu te gaan wanneer een categorie 
(films etc) is geselecteerd. 

M Gebruikt om het geluid te dempen. 

O Wordt gebruikt om de adresbalk te openen wanneer je gebruik maakt 
van de webbrowser. Ook gebruikt om het menu 'Opties' te openen 
wanneer een mediabestand wordt afgespeeld. 

S Wordt gebruikt om een bestand te stoppen. 

< Wordt gebruikt om een bestand vertraagd af te spelen. 

> Wordt gebruikt om een bestand versneld af te spelen. 

Z Wordt gebruikt om in te zoomen wanneer een bestand wordt 
afgespeeld. 

 

4.0 Gebruik de EW3140 op je computer 
De EW3140 kan ook worden gebruikt op je computer als 'gewoon' toetsenbord en 
muis. Ook kan de EW3140 worden gebruikt bij een presentatie. 
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4.1 Installeer en gebruik de EW3140 als toetsenbord en 
muis. 
1. Sluit de USB-ontvanger aan op een vrije USB-poort van je computer. 
2. Zet de EW3140 aan door de powerknop naar ‘On’ te schuiven. 
3. Mogelijk dat Windows aangeeft dat er een toetsenbord en muis is aangesloten. 

Windows zal automatisch de juiste drivers installeren.  
4. Je kunt nu de EW3140 als toetsenbord en muis gebruiken. Ook de F1-F8 en 

multimedia knoppen zijn beschikbaar. 

4.2 Gebruik de EW3140 voor presentaties 
1. Zodra de EW3140 is geïnstalleerd, kun je de EW3140 gebruiken als presentator. 

Volg de onderstaande stappen: 
2. Gebruik de EW3140 om een presentatiebestand te selecteren zoals een .PPT-

bestand. 
3. Zodra het bestand is geopend, kun je de navigatieknoppen gebruiken om de 

volgende stap van de presentatie te selecteren of een stap terug te gaan. 
 
Tip: Het touchpad kan 90 graden draaien door de ‘Fn’ en ‘Alt’ knop tegelijk in te 
drukken. Dit is de ideale instelling wanneer je presenteert. 
 

5.0 Andere functies 

5.1 Opladen 
Zodra de batterij van de EW3140 leeg is, dient de batterij te worden opgeladen. Zodra 
de batterij (bijna) leeg is, zal het batterij-symbool op de EW3140 beginnen te 
knipperen. 
 
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een vrije USB-poort van uw computer 

of een vrije USB-poort van je mediaspeler. 
2. Eenmaal aangesloten, zal het batterijsymbool veranderen in een rode kleur. 
3. Zolang het batterijsymbool rood is, wordt de batterij opgeladen. 
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het batterijlampje niet meer 

branden. 
 

6.0 Veelgestelde vragen en andere relevante 
informatie 
De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de 
supportpagina van je product. Ewent zal deze veelgestelde vragen regelmatig 
bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Ewent 
website voor meer informatie: www.ewent-online.com  
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7.0 Service en ondersteuning 
Deze handleiding is door de technische experts van Ewent met zorg opgesteld.  
Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je 
Ewent product, vul dan het supportformulier in op de website www.ewent-online.com/.  
 
Je kunt tevens gebruik maken van het Ewent servicenummer. Kijk op www.ewent-
online.com voor het telefoonnummer en de openingstijden. 
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8.0 Garantievoorwaarden 
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Ewent producten, tenzij anders 
aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Ewent 
product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door 
de eerste eigenaar. De Ewent garantieregeling is van toepassing op alle Ewent 
producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. 
Voedingen, batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in 
of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag 
worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het 
hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Ewent garantieregeling. De garantie 
vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van 
de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Ewent. Ewent kan 
gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte 
product. Ewent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door 
internet providers. Ewent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een 
netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of 
protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Ewent niet aansprakelijk gesteld 
worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van 
derden die beschikbaar is via producten van Ewent of Ewent. Producten van Ewent 
met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee jaar op de 
harde schijf. Ewent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er dus altijd voor 
dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere geheugenbron, u 
een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.  
 
Als mijn product defect raakt 
Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem 
dan alstublieft contact op met uw verkoper. 
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