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GEBRUIKSAANWIJZING aKiosk-PRO software in ProDVX Devices 

Verwijderen van de folies: 
De device is met 2 folies lagen beschermd. Verwijder de beide folies. 
 
Inschakelen van de device: 
Plaats de voedingsconnector in de device en zet het schakelaartje AAN. 

 
 
Installeren van de APP. 
Plaats de APK op een USB stick. 
Plaats de stick in de device en zet deze aan. 
Klik op het icoon onder op het scherm. 

 
 
Klik op <APK Installer> 

 
 
Klik op <Install> 

 
 
Kies <USB Memory> 

 
 
Rechts op het scherm verschijnt de APK 
Klik op dit icoon. 
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Klik op <Install> 

 
 
De APK wordt nu geïnstalleerd. 
Klik na de installatie op  <DONE> 
 
Als u de APP voor de eerste keer installeert, moet u daarna nog de rechten toekennen. 
Ga terug in het menu d.m.v. 2 X op het pijltje onderin op het scherm te klikken. 

 
 
Klik op <Settings> 

 
 
Klik op <Apps> en kies aKiosk. 
Klik op <Permissions> 
Zet zowel “Camera” als “Storage” aan. 
 
Ga terug naar <Settings> d.m.v. het “terug” icoon (driehoekje). 
Klik op “Display”. 
Klik op “Hide Status Bar> 
Deze is nu geactiveerd. 
Hiermee blokkeert u de mogelijkheid, door een ‘swipe’ beweging  de menubalk te activeren, waardoor 
uw gebruikers ongeoorloofde instellingen zouden kunnen veranderen. 
Schakel de device uit of verwijder de voedingsadapter uit het stopcontact. 

 

Zet de device weer aan. 

De device zal een korte opstart procedure doorlopen en de aKiosk applicatie zal automatisch 

opstarten. Het START menu zal worden getoond. 

Bij sommige devices moet u 1X de applicatie handmatig openen. Daarna start de device volledig op. 

 

U kunt nu niet meer in het menu komen, om eventuele settings aan te passen of een update van 

aKiosk te installeren. 

U kunt op 2 manieren in het menu komen: 

- plaats dan een USB muis in de USB poort, waar normaal de USB stick in is geplaatst, 

Klik met de rechtermuisknop. Hiermee krijgt u weer toegang tot het menu en kunt u 

instellingen aanpassen of en nieuwe APK installeren. 

- Druk 3 X op de ronde knop achter op de device 
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LET OP:  
De door Zwart-AV geleverde devices zijn meestal volledig geïnstalleerd en hoeft u alle boven 
omschreven handelingen niet uit te voeren. 

 

 

 

Video(s) afspelen: 

U ziet een START menu. Afhankelijk van de configuratie, verschijnen er 1 of meerdere knoppen. 

Klik op één van de knoppen, om een video te starten. 

Druk op het scherm om de video te starten. 

   
 
Zodra de video is gestart, ziet u links boven een pijl. Als u hierop klikt, gaat de video weer terug naar het 
START menu. Als u niets doet, zal de video aan het einde ook weer terug gaan naar het START menu. 
De pijl kan desgewenst worden vervangendoor een ander symbool of onzichtbaar worden gemaakt. 
 
Opties: 
Standaard heeft u een START menu met 1 of meerdere knoppen. 
Bij het spelen van de video heeft u de mogelijkheid, terug te gaan (m.b.v. de pijl). 
De software biedt de volgende opties: 

- 1 of meerdere knoppen toevoegen en benoemen *) 
- Kopregel toevoegen in het START menu *) 
- Tekst toevoegen in het START menu *) 
- Extra afbeelding in het START menu toevoegen *) 
- TERUG pijl  wel of niet laten tonen 
- Logo wel of niet tonen; zowel op het menu als over de video 
- Achtergrond vervangen 
- Pauze knop toevoegen 

 
*) deze opties zijn meer voor geavanceerd gebruik. 
 
Volume: 
U kunt het volume op 2 manieren wijzigen: 

- Via het menu (lastig, omdat u standaard niet meer bij het menu kunt komen) 
- Via drukknoppen achter op de device. 
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  Koptelefoon                                       -Volume                                                     +Volume 

 
Koptelefoon of luisterhoorn: 
Voor de koptelefoon of luisterhoorn is een 3.5 mm Jack connector beschikbaar. 
Zodra u een plug hierop aansluit, worden de interne luidsprekers uitgeschakeld. 
 
 
 
Content vervangen: 
U kunt alle content zelf vervangen. 
Voor de vervanging van de content, haalt u de USB stick uit de device en plaatst deze in een uw laptop 
of PC. 
 
Open de folder <akiosk> 
Open de folder <media> 

 
 
Open de folder <images> 

 
Plaats de nieuwe achtergrond in deze folder en hernoem deze naar  001-achtergrond.jpg   

 
Ga terug naar <media> en klik op <video> 
Vervang de video en hernoem deze naar 001.mp4 

 
 
Bestandsformaten: 
Video – H264/AAC Audio 
Audio – MP3 
Achtergrond – JPG 
Button – PNG 
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Met de Advanced software heeft u de mogelijkheid meerdere knoppen te maken met eigen teksten, 
waarmee u meerdere video’s op hetzelfde scherm kunt weergeven. 
Verdere opties zijn toegelicht op pagina 3 van dit document. 
Vraag naar de software en UI. De ‘Tools’ worden d.m.v. (betaalde) licenties geleverd.  
 
 
Voorbeelden van uw achtergrond: 
De software biedt de mogelijkheid, meerdere video’s op het scherm te kiezen. 

      
Hier zijn 7 knoppen op de achtergrond aangebracht                   Op dit voorbeeld zijn 9 knoppen aangebracht met een tekst. 
De actieve buttons zijn transparant.                                                Alles is dus op 1 JPG geplaatst. De Buttons zijn transparant. 
 
 

Basis APK Configuratie voor 9 knoppen: 

 
 
Hernoem de video’s conform bovenstaande nummering.  
De Touch vlakken kunnen volledig worden aangepast in positie en grootte.  
 
Aanpassen programmering: 
Open folder “0”. 
Open content.json 
Pas de data aan t.b.v. de button posities. 
Zie afbeelding op de volgende pagina. 
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Ga naar layout_content_video 
Om het achtergrond plaatje bij 4:3 video’s te vervangen, hernoem “zwart” naar nieuw bestand. 
Hierin zit default de HOME button links boven. 
 
"background_image" : "zwart.jpg", 
 
Ga naar  "video_scale" : "fit", 
Pas tekst aan naar “crop” om beeldvullend af te spelen. 
De video kan daarmee een klein stukje croppen (boven/onder of links/rechts). 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
Zwart Audiovisual BV 
Zuidesch 4 
9304 TW  Lieven – Nederland 
T: 0031505017340 
E: info@zwart-av.nl 
 
 
 
 
aKiosk-Advanced is een product van Zwart Audiovisual BV 
© Zwart Audiovisual BV 2020  

mailto:info@zwart-av.nl

