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Voorwoord 

Dit is de handleiding, voor het instellen van aangepaste beeldscherminstellingen op een 
ThinOS device. 

Er zijn momenteel twee varianten van dit OS. 

Je kan aan het beginscherm zien of je een ThinOS 9.1 of een ThinOS 8.6 variant hebt. 

ThinOS 9.1 ThinOS 8.6 

 

 

 

THINOS 9.1 – NIEUWSTE OS 

- Ondersteunde modellen 
o Dell Wyse 3040 

  
o Dell Wyse 5070 
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THINOS 8.X 

- Ondersteunde modellen 
o Dell Wyse 3040 

  
o Dell Wyse 5070 

  
o Dell Wyse 5010 

  
o Dell Wyse 7010 

  
o Dell Wyse 3010 

  
o Dell Wyse 3020 
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THINOS 9.1 DEVICES 

 

Op het hoofdscherm druk je op de Windows toets 

 

In het menu wat opent klik je daarna op Settings 
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Vervolgens op Display 

 

Hier kunt u vervolgens de gewenste wijzigingen maken. 

Door middel van het slepen met de monitor symbolen kunt u de schermen draaien, en 
eventueel kantelen. 

Druk na de wijzigingen op Test 
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De vraag komt of u deze instellingen wilt bewaren, druk hier op OK indien het er goed uitziet. 

Indien u een zwart scherm ziet, druk nergens op en de wijzigingen worden teruggedraaid. 
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THINOS 8.6 DEVICES 

 

Druk naast het inlogscherm met de linkermuisknop (bijvoorbeeld op de plek van de rode stip) 

 

In het menu wat opent druk op system setup en vervolgens op display 
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Dit menu bevat twee tabbladen. 

General Dualhead 

  

Hier kun je de gewenste resolutie 
instellingen aanpassen 

Hier kun je aangeven welke monitor welke 
functie moet krijgen 

Druk na de gewenste wijzigingen op Test 

 

En vervolgens op OK. 
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FAQ 

MIJN BEELDINSTELLINGEN ZIJN VERANDERD! 

- Een collega heeft wellicht de werkplek aangepast aan zijn/haar voorkeur. 
- Bij ThinOS (security) updates worden er soms nieuwe firmwares geinstalleerd. 

Deze zetten uw ThinClient terug in de standaard instellingen. U moet hierna de 
instellingen weer op de gewenste instellingen zetten. 

o Bij firmware updates, komt bij het starten de vraag of u de instellingen wilt 
resetten, de medewerker maakt hierbij een verkeerde keus. 

- Bij ThinOS (OS) updates komt het voor dat het main display wijzigt in de aansturing 
van de ThinOS software, dit kan niet altijd aangepast worden zie dan het kopje 
“Wat kan ik eraan doen om dit te voorkomen” 

WAT KAN IK ERAAN DOEN OM DIT TE VOORKOMEN? 

- Sluit de monitoren op de juiste wijze aan zodat de schermen correct worden 
weergegeven van links naar rechts. (Kabels omdraaien) 

- Indien u aangepaste instellingen zoals resolutie verlagingen e.d. permanent wilt 
doorvoeren op een werkplek, geef dit dan aan bij de servicedesk. Zij kunnen dit in 
de ThinOS configuratie programmeren, zodat dit ook bij updates bewaard blijft. 
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