
Aansluiten van de
HP Prime Wireless Kit 
Het aansluiten van de HP Prime Wireless Kit voor gebruik in 
het klaslokaal is snel en makkelijk. Volg de onderstaande 
stappen om te starten. 

Stap 1 

Sluit de HP Wireless Antenne via USB aan op de PC. 

Stap 2 

Installeer en start de HP Connectivity Kit. 

Stap 3 

Sluit de oranje wireless modules aan op de HP Prime 

rekenmachines van de leerlingen. 

Stap 4 

Tik in de rechter bovenhoek van het scherm op de rekenmachine 
en zoek het wireless icoon. Tik hierop en selecteer een netwerk 

(leerlingen kunnen dit ook doen). 

Setup is afgerond en de machines van leerlingen maken automatisch verbinding met het netwerk. 

Hulp bij installatie op achterzijde
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Tips bij installatie
Wanneer er een probleem bij het 
installeren ontstaat:  

1. Zorg ervoor dat de Connectivity Kit verbinding kan maken met de wireless antenne
a. Verbind de antenne met een USB poort. Het beste is om direct met een poort op 

de computer te verbinden in plaats van via een USB hub.

b. In de Conn Kit, ga naar Bewerken > Voorkeuren
c. Wanneer de Conn Kit verbinding kan maken met de antenne, wordt een RF 

versie getoond. Zo niet, dan verschijnt het bericht “No adapter found” naast “RF 
Version:”. 

2. Wanneer de Conn Kit geen verbinding kan maken met de antenne, zorg ervoor dat de 
rekenmachine met een USB kabel kan worden aangesloten.

3. Start de Conn Kit

a. Verbind de USB kabel met de computer en met een rekenmachine
b. De rekenmachine zou te zien moeten zijn in de Conn Kit.

4. Wanneer de Conn Kit niet verbonden kan worden met een rekenmachine via USB, dan zijn 
de USB verbindingen waarschijnlijk geblokkeerd uit IT policy.

a. De gebruiker moet contact met de IT afdeling opnemen.

5. Wanneer de Conn Kit WEL verbinding met de rekenmachine kan maken via USB maar 
geen verbinding met de wireless antenne, kan de antenne defect zijn (dit is erg 
onwaarschijnlijk aangezien er geen ervaringen zijn met dit type defecten, maar in 
theorie is dit mogelijk). 

Voor vragen of extra tips bij problemen, neem contact met ons op via 
hp@moravia-europe.eu.  
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