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Brugervejledning 

 

BOOX Mira Pro 25 

E Ink Skærm 
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For yderligere instruktioner eller information, gennemgå venligst den indbyggede brugervejledning 

eller besøg teknisk support på det officielle website www.boox.com. Kontakt også gerne Instrulog 

A/S ved at ringe på telefonnummer 44 97 94 77 eller ved at skrive til e-mail adressen 

hej@instrulog.dk. 
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Hej, og stort tillykke med din nye E Ink skærm fra ONYX International Inc. Du sidder med en E 

Ink skærm som vil give dig mange nye muligheder. Vi håber du vil få et godt udbytte af 

skærmen og ønsker dig masser af produktivitet. 

 

Instrulog A/S 

 

 

 

 

http://www.boox.com/
mailto:hej@instrulog.dk
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Illustration af porte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. USB C 

2. Mini HDMI 

3. HDMI 

4. Display Port 

5. Strømforsyning 

6. Højttalere 

7. VESA Beslag (75 x 75)

 

 

Tilslut til en computer. 
Tilslut via USB C (Illustration nedenfor) 

Tilslut din Mira Pro til en fuldt understøttende USB C port i din computer ved brug af 

det medfølgende USB C kabel. Tilslut også strømforsyningen til Mira Pro og et 

strømstik. 

Bemærk venligst: Det er nødvendigt at din computer er udstyret med en fuldt 

understøttende TYPE C interface port eller Thunderbolt 3 eller nyere. En USB C port 

uden fuld understøttelse vil ikke supportere videoudgang. 



REV03 – April 2022 Instrulog A/S © Copyright Side 4 af 10 

 

 

Tilslut via HDMI High Definition port (Illustreret nedenfor) 

Tilslut din Mira Pro til en computer ved brug af det medfølgende Mini HDMI kabel og 

USB C kabel. Tilslut også strømforsyningen til Mira Pro og et strømstik. 

Tilslut via Display Port High Definition (Illustreret nedenfor) 

Tilslut din Mira Pro til en computer ved brug af et Display Port kabel (medfølger ikke), 

og USB C kabel. Tilslut også strømforsyningen til Mira Pro og et strømstik. 
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Beskrivelse af knapper. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menu knap // 

Frembringer 

Hovedmenuen og 

benyttes til at aktivere 

et element. 

2. Rullehjul // Ruller op 

og ned i menuen, og 

justerer på et valgt 

element. 

3. Tænd / Sluk knap // 

Hurtigt tryk på 

knappen for at 

opdatere 

skærmbilledet, tryk og 

hold for at tænde eller 

slukke. 

 

Opdaterings Tilstande (Hovedmenu). 
Du har mulighed for at direkte på skærmen at ændre på skærmens Opdaterings Tilstand. Der 

er fire prædefinerede Opdaterings Tilstande: 

• Normal Tilstand // Denne anbefales til normal brug. 

• Video Tilstand // Velegnet til brug sammen med dynamiske og hurtige billeder, 

eksempelvis ved videoer og online kurser. 

• Text Tilstand // Velegnet ved indskrivning af tekst. 

• Reading Tilstand // Velegnet til læsning af tekst. 

Bemærk venligst: Hastigheden (Speed) vil have indflydelse på såkaldt ghosting. Ghosting 

kan bedst beskrives som skygger fra det forrige skærmbillede. Vær derfor opmærksom på 

skærmbilledet når du justerer på hastigheden. 

 

Ud over ovenstående prædefinerede Opdaterings Tilstande har du mulighed for at justere på 

de enkelte funktioner: Hastighed, Mørk Farve Forbedring, Lys Farve Filter. 



REV03 – April 2022 Instrulog A/S © Copyright Side 6 af 10 

 

Computersoftware. 
Med den tilhørende Mira software til din computer – Windows, Mac samt Linux – har du 

mange flere justeringsmuligheder. Start med at downloade softwaren til din computer ved at 

besøge https://shop.boox.com/pages/support.  

Når du ønsker at bruge softwaren skal din Mira E Ink skærm tilsluttes til din computer ved 

brug af USB C kabel. 

Ved brug af softwaren har du mulighed for at designe din egen Opdaterings Tilstand, som 

matcher dine personlige præferencer. Der er masser af muligheder for at finjustere 

skærmbilledet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.boox.com/pages/support
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Justering af skærmvinkel. 
• Din Mira Pro kan justeres horisontalt. Se Figur 1. Den kan også roteres i en 90 graders 

vinkel. Se Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Når du roterer skærmen 90 grader skal du sørge for at hæve skærmen først, og 

efterfølgende rotere den 90 grader i urets retning, og derved undgå at den støder på 

sin stander eller bordet. 

 

Medfølgende tilbehør. 
- 1 x 12V / 3A Strømforsyning (100~240V). 

- 1 x Fuldt understøttende USB C kabel. 

- 1 x USB C kabel. 

- 1 x HDMI til Mini HDMI kabel. 

- 4 x VESA Skruer. 

- 1 x Skruetrækker til montering af VESA Stander. 

 

Sikkerhedsillustrationer. 
Den følgende illustration viser at du skal undgå at ramme skærmen med fysiske objekter, da 

den er skrøbelig. Du skal også holde skærmen væk fra enhver form for væske, og du bør ikke 

forsøge at skille den ad. Det kan resultere i personskade samt en komplet annullering af 

eventuelle garantier og reklamationer. Du skal kun bruge skærmen i et miljø hvor 

temperaturen er på mellem 0 °C og 50 °C. 
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Ansvarsfraskrivelse. 
Grundet pladsmanglen (i den originale brugervejledning fra producenten, red.) er 

informationen i denne brugervejledning begrænset. Gennemgå venligst den specifikke 

information i brugervejledningen for hvert produkt. Produktbilleder og illustrationer du måtte 

støde på kan variere fra det faktiske produkt. Illustrationer og diagrammer er udelukkende til 

referencemæssig brug. For at vurdere udseende (som inkluderer men ikke begrænset til 

farver) samt funktionalitet af selve produktet skal du håndtere det faktisk produkt. 

Onyx International Inc. forbeholder sig retten til at udføre ændringer på produktets 

specifikationer og indhold, som forefindes i brugervejledninger. Ændringer vil ikke blive 

varslet. 

For nyeste udgave, besøg venligst https://www.boox.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boox.com/
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Montering af Mira Pro på Skærmstander 
 

Trin 1 – Fastgør foden af skærmstanderen til selve holderen ved brug af de medfølgende 

skruer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 2 – Placer din Mira Pro på en plan overflade med skærmbilledet nedad, oven på et 

beskyttende, blødt underlag, eksempelvis et håndklæde eller lignende. Placer nu VESA 

beslaget på bagsiden af din skærm og fastmonter ved brug af de medfølgende skruer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk venligst: E Ink skærmen er glasbaseret og skrøbelig. Tag venligst nødvendige 

forholdsregler i brug for at beskytte den bedst muligt under monteringen af 

skærmstanderen.  

Pres ikke direkte på skærmen, hverken med fingre eller andre materialer, når du flytter rundt 

på skærmen og / eller justerer dens vinkel. Derved undgår du at beskadige den. 
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BOOX 

Kundecenter 

https://www.boox.com/support/ 

E-mail: help@boox.com 

Made in China. 

© Onyx International Inc. All rights reserved. 
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