
 

Opsætning af Beam 
1. Placer ladestationen hvor du ønsker at Beamen skal være         

parkeret. 

2. Tilslut ladestationen til en strømkilde. 

3. Placer Beamen på ladestationen så den har en god kontakt          
med de to metalplader på ladestationen. 

4. Beamen vil efterfølgende starte op af sig selv og forbinde til           
netværket. 
Note: Forbinder den ikke selv til netværk, se vejledning         
nedenfor 

5. Beamen er nu klar til at en bruger kan Beame ind. 

 
 

 

Hvordan forbinder jeg Beam til Wifi netværk? 

1. Indsæt et USB keyboard i Beamens USB-port. 
Note: USB-porten er placeret under Beamens skærm for        
Beam Standard eller Enhanced modeller og bag låget på         
bagsiden af BeamPro.  

2. Vælg WiFi Setup fra skærmens hovedmenuen og tryk        
Enter på keyboardet. 

3. Marker det netværk du ønsker at forbinde til og tryk Enter. 
Note: Et 5 GHz netværk anbefales.  

4. Angiv din adgangskode til netværket og tryk Enter for at          
bekræfte. 

5. Et grønt flueben vil komme frem under feltet for adgangskoden og bekræfte at netværket              
er konfigureret succesfuldt. 
Note: Hvis konfigurationen fejler, fjern keyboardet for at lade den prøve igen. 

6. Fjern keyboardet for at afslutte. 
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Hvordan forbinder bruger til Beam? 
1. Åben for Beam app på din enhed (PC/tablet/smartphone) 

Note: Enheden skal være forbundet til internettet 
2. Log ind med dine kontooplysninger 

Note: Har du endnu ikke en bruger skal du kontakte din administrator 
3. En liste vil komme frem med de Beams du har adgang til 
4. Tryk på Beam In for at oprette forbindelse til den ønskede Beam 

Note: Står der ikke Beam In er den muligvis offline eller utilgængelig 
5. Happy Beaming! 
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Opsætning af ny bruger når Beam skal på ny         
skole 
1. Gå ind på suitabletech.com og klil Login i øverste højre hjørne 
2. Angiv email og password og klik Sign in 
3. Klik på Beam Manager 
4. Klik på Invite a New User og indsæt elevens email-adresse. Kontroller at der er markeret               

i “Include a link to the Beam software” 
5. Her kan eleven tilføjes til den ønskede device gruppe under “Add the user to these device                

groups” eller det kan gøres senere 
6. Klik på Beams i øverste bjælke på siden 
7. Vælg device gruppe for den enhed der skal ud på elevens skole 

 
8. Ændrer device gruppens navn til fx skolens navn under Settings 

 
9. Klik på Members 
10. Start med at fjerne alle der ikke længere skal have adgang til denne device gruppe ved at                 

klikke på krydset helt til højre for elevens/brugerens navn 
11. Klik på Add Users i øverste højre hjørne for at tilføje den nye elev til device gruppen 
12. Vælg eleven/de brugere der skal tilføjes og dermed få adgang til Beamen i denne device               

gruppe og klik Add Selected Users 
13. Klik herefter på Access Times for at angive hvornår den enkelte elev/bruger skal have              

adgang til Beamen 
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http://suitabletech.com/


 

14. Under members klik da på elevens/brugerens navn. Følgende boks vil dukke frem: 

 
15. Angiv hvilke dage eleven/brugeren skal have adgang og om det skal være hele dagen eller               

inden for en bestemt tidsperiode af dagen. 
16. Ønskes der at eleven/brugeren ikke kan komme automatisk igennem til Beamen, men at             

der skal tages imod opkaldet fra Beamen, HUSK da at sætte markering under Require              
session answer. 

17. Klik Create 
18. Herefter klikkes der på det lille tandhjul ud fra elevens/brugerens navn og følgende vil              

dukke frem 

 
19. Flyt markeringen til “Only allow this member to access the group during member-specific             

access times” for at eleven/brugeren kun har adgang som tidligere angivet. 
20. Klik på Save Changes 
21. Alt er nu sat op og eleven/brugeren kan nu forbinde til Beam på baggrund af disse                

opsætninger. 
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