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2 Belangrijke info

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

DISCLAIMER
BAMM! is niet verantwoordelijk voor schade aan de systemen 
door onkundig gebruik.

Op alle systemen bied BAMM! garantie en technische
ondersteuning. Wanneer er schade ontstaat door eigen
geïnstalleerde software vervalt deze garantie.

Aanpassingen/upgrades aan de hardware en software die 
niet door BAMM! worden gedaan vallen niet onder de
garantie.

BAMM! stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of 
gebruikers schade nadat het systeem is afgeleverd.

Aanpassingen en verbeteringen aan de software zijn een
vrijblijvende keuze van BAMM! En worden niet gegarandeerd 
doorgevoerd op verzoek van onze klanten.

• Neem bij schade contact op met BAMM! Op zelf  
aangepaste apparaten vervalt de garantie. 

• Houd bij het lift model handen vrij van de motor en  
scharnieren. En raak alleen bediening aan. 

• Blootliggende kabels dienen direct te worden vervangen. 

• Voorkom ruimtes met hoge luchtvochtigheid en water. 

• Schakel het systeem volledig uit met de knoppen. Trek 
nooit zomaar de stekker uit het stopcontact wanneer het 
systeem nog operatief is. Dit kan tot schade leiden. 

• Draag het mobiele systeem met 2 handen of in de tas.
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1.2 Hardware

HARDWARE

HEEFT U DE DROOMTABLET?

Kijk voor hardware instructies van de Droomtablet op 
pagina 1.4 van deze handleiding.

BAMM! Droomtablet

• Mobiele versie 21,5 inch
• Verstelbare voet
• 2	Wifi	antennes
• Ingebouwde webcam

DROOMTABLET



1.3Hardware

HARDWARE

Kijk voor hardware instructies van de Droomtafel op 
pagina 1.5 van deze handleiding.

HEEFT U DE DROOMTAFEL?

BAMM! Droomtafel 

• Verstelbaar in hoogte en 
kantelbaar, vanaf 43 inch 

• Losse, vervangbare PC
• Remote (optioneel)
• Webcam (optioneel)

DROOMTAFEL



1.4 Hardware

HARDWARE

• Verstelbare standaard 
voor staand of liggende 
positie

• Inbebouwde webcam
• Dubbele WIFI antennes
• 21” Beeldscherm

Wifi-antenne
(uitklapbaar)

Wifi-antenne
(uitklapbaar)

Til het systeem 
niet op aan de

wifi-antenne(s)

Aan/uit knop
Reset knop

Aan/uit knop
Reset knop

USB aansluiting
Stroom aansluiting

USB aansluiting
Stroom aansluiting

DROOMTABLET



1.5Hardware

HARDWARE

• In hoogte en hoek 
verstelbaar systeem

• Afstand bediening 
voor het scherm

• 43” Beeldscherm
Het systeem start op 
wanneer de stekker in 
het stopcontact gaat.
Zo niet, gebruik dan de 
start knop.

Er zal een wit
lampje gaan 
branden

Lift naar beneden

Lift naar boven

Scherm kantelen naar 90º

Scherm kantelen naar 0º

Niet van toepassing

Liftbediening

DROOMTAFEL



2.2 Interface bediening

INTERFACE BEDIENING

TERUG KNOPPEN
Er zijn 2 soorten terug-knoppen. De eerste terug knop is de rode knop in de 
menu’s. Deze is overal te zien wanneer we door het menu klikken. 

Wanneer we vanuit het menu naar een app (quiz, spel, etc.) gaan 
hebben we een vaste terug knop in de rechterbovenhoek. Het scherm 
wordt even paars wanneer we naar een app gaan. 

De terug-knoppen in de verschillende apps zien er uit als een huisje.



2.3Interface bediening

INTERFACE BEDIENING

KNOPPEN IN ACTIE-REACTIE GAMES

SYSTEEM KNOPPEN

De actie-reactie games hebben knoppen om 
instellingen aan te passen of om terug te gaan naar het hoofdmenu. Deze 
knoppen kunnen worden uitgeschakeld, om te voorkomen dat gebruikers 
op het scherm gaan hangen. En perongeluk knoppen aanraken.

Deze knoppen kunnen worden ingeschakeld wanneer nodig, door middel 
van een toetsenbord of remote.

Het volledige systeem afsluiten.

Geluid aan/uit schakelen.

Het venster minimaliseren. Het windows 
bureaublad wordt zichtbaar



2.4 Interface bediening

INTERFACE BEDIENING

Toetsenbord shortcuts
Terug naar menu: ALT+M 
(voor Memory,Puzzel,Quiz, Tekenen)
Naar playlist in youtube: ALT+

Webpagina sluiten: CTRL+SHIFT+W
(ook voor: actie-reactie games, rekenen, 
windows en arcade games)

Actie-reactie knoppen aan: V 
Actie-reactie knoppen uit:   B
Naar windows bureaublad: ALT+F4

TOETSENBORD

REMOTE

actie-reactieknoppen uit

Terug naar menu

Voor Memory 
Puzzel 

Quiz

actie-reactieknoppen aan

Naar windows bureablad 
(sluit software)

Sluit webpagina, rekenen,
actie-reactie games,
Windows en arcade games

Terug naar playlist 
(in youtube)

(Is los verkrijgbaar)

Houd de schuif een 
paar seconden naar 
rechts om de remote 

aan of uit te schakelen.
(Knippert)

(uit)

(uit)

(Knippert)

LED BATTERIJ

Batterij bijna leeg
 
Opladen bezig
 
Volledig opgeladen

LED APPARAAT 
 
Bezig met koppelen
 
Remote gekoppeld

Het toetsenbord is d.m.v. bluetooth of USB verbonden. Deze kunt u 
bijvoorbeeld gebruiken om een internetadres makkelijker en sneller in te 
typen, of de voor de bovenstaande shortcuts.

1: LED Batterijstatus
2: Schuifknop aan/uit
3: LED apparaat status

1
2

3



2.5Interface bediening

INTERFACE BEDIENING

TOCH LIEVER KNOPPEN IN BEELD?

ARCADE GAMES

AFSTANDSBEDIENING SCHERM

In overleg met BAMM! kunnen de knoppen worden ingeschakeld zodat ze 
ten alle tijden te zien zijn op het scherm. Dit geldt zowel voor de 
actie-reactiegames als de menuknoppen. Echter is hiervoor een remote 
sessie nodig, en zullen den actie-reactiegames dan niet meer vanzelf 
updaten via internet.

Speel je een spel vanuit de Arcadehal games, dan zijn er twee extra 
knoppen in beeld, in de linker bovenhoek en de rechter onderhoek. Druk 
op deze knop en druik op “afsluiten” om het spel te sluiten. Je gaat dan 
terug naar het overzicht van alle Arcadehal games i.p.v. helemaal terug 
naar het Games-menu.

U heeft bij de uitlevering van de BAMM! Droomtafel een losse 
afstandsbediening gekregen. 
(Dit is NIET de remote die op pagina 2.4 is afgebeeld.)

De afstandsbediening hoort bij het scherm. Het scherm is dusdanig 
ingesteld dat u de afstandsbediening niet nodig heeft. Gooi desondanks 
de afstandsbediening niet weg, deze kan nodig zijn bij 
service of het oplossen van eventuele problemen.



3.2 Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

De actie-reactie games zijn super eenvoudige games voor ouderen met 
dementie en (jonge) gebruikers met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking. De games zijn ontwikkeld om simpelweg een reactie op het scherm 
te geven wanneer het scherm wordt aangeraakt op een bepaalde plek. 
 
Actie-reactie games hebben geen levels, complexe spelregels, of 
meerdere stappen om de spellen te spelen. Daarom zijn deze spellen 
gemaakt voor deze specifieke doelgroep. Gebruikers die meer 
traditionele games zoeken, kunnen kijken naar de arcade games,
windows games, of algemene games.

De actie reactie games staan online. Hierdoor zullen ze even moeten 
laden voor ze gespeeld kunnen worden. Maar hierdoor kunnen ze ook 
makkelijk worden geüpdate. Actie reactie games kunnen dus over tijd 
veranderen en er zullen in de toekomst meer games bij komen.



3.3Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

STRANDBAL

Het strandbal spel is een van de meest eenvoudige actie-reactie games. 
De bal beweegt uit zichzelf in een willekeurige richting. Wanneer de bal wordt 
aangeraakt, gaat de bal in een willekeurige richting. Dit spel heeft geen timer 
of einde. 

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



3.4 Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

BOERDERIJDIEREN

De boerderij dieren is een geluid spel. Raak de boerderij dieren aan om de 
geluiden van de dieren te horen. Wanneer een dier geluid maakt, wordt het 
volledige geluid afgespeeld. Het is mogelijk om meerdere dieren tegelijk aan te 
raken. Dieren wachten niet op elkaar met geluid maken.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord of de
remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



3.5Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

Schatgraven is een spel waarin objecten gezocht kunnen worden op het 
scherm. Dit spel blijft oneindig loopen tot de terugknop wordt gebruikt om het 
spel te sluiten.

Kies een tijdlimiet op het startscherm. Dit is de lengte
van de timer die afloopt. Alle objecten moeten worden 
gevonden binnen deze tijd. 

Veeg met je vinger 
over het scherm om 
zo de objecten te 
vinden. 

Momenteel is dit spel voor 
1 speler tegelijk.

Alle verstopte objecten zijn te zien boven in het scherm, 
naast de klok. Er zitten altijd 8 objecten verstopt in het zand.

SCHATGRAVEN



3.6 Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

Door te vegen zullen verstopte objecten zichtbaar 
worden in het zand.

Raak het object aan om het object af 
te vinken. Wanneer alle objecten zijn 
gevonden, zal de timer stoppen en 
het spel zal opnieuw starten met de 
gekozen tijd.

Gebruik de snelkoppelingen om de knoppen zichtbaar te maken met 
het toetsenbord of de remote. Kijk op pagina 2.4 voor meer info.



3.7Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

Foto vegen is vergelijkbaar met schatgraven. Maar in dit geval is het 
simpelweg het zichtbaar maken van een foto. Dit spel heeft geen tijd limiet of 
specifieke regels. De foto kan zichtbaar worden gemaakt door over het scherm 
te vegen.

Wanneer men over het 
scherm veegt wordt de 
onderliggende foto zichtbaar. 
Totaal zitten er 40 
verschillende foto’s in het 
standaard fotoveeg-pakket.

Met de knop “Volgende foto” kan de volgende foto worden geladen. 
Het scherm is dan weer volledig gereset. Maak de knoppen zichtbaar 
met een toetsenbord of remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.

FOTOVEGEN Momenteel is dit spel voor 
1 speler tegelijk.



3.8 Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

De vissenvijver is een rustgevende simulatie van getekende vissen die in 
een vijver zwemmen. Wanneer het scherm ergens wordt aangeraakt, 
zullen de vissen naar die locatie zwemmen.Bij meerdere aanrakingen 
zwemmen ze naar alle locaties in de zelfde juiste volgorde.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.

VISSENVIJVER



3.9Actie-reactie Games

ACTIE-REACTIE GAMES

In het zeepbellen spel kunnen zeepbellen worden aangeraakt. En deze 
spatten vervolgens uit elkaar. De bellen maken verschillende geluiden in een 
willekeurige volgorde. Er is geen tijdlimiet aan dit spel. En de bellen blijven 
vanzelf komen.

ZEEPBELLEN

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



4.2 Arcade Games

ARCADE GAMES

De arcade games zijn snelle, korte spellen die we vroeger zagen in de 
arcade hallen in de jaren 70 tot 90. Deze spellen zijn vooral bedoeld voor 
doelgroepen zonder een zware verstandelijke of lichamelijke beperkingen. 
Die nog wel de motoriek hebben om realtief snel te kunnen reageren op 
dingen die op het scherm gebeuren. Denk hierbij aan games zoals 
airhockey, flipperkast, voetbal, of biljarten.



5.1Algemene Games

ALGEMENE GAMES

De algemene games zijn een tussen level van games. Die zich qua 
niveau bevinden tussen de actie-reactie games, en de arcade games. 
De algemene games bevatten voornamelijk games als memory, 
quizzen, sorteer games, en puzzels.

Zowel de puzzels als 
quizzen zijn beschikbaar op 
alle niveaus. Mocht er echt 
behoefte zijn aan een 
specifiek onderwerp. Dan 
kan dit in overleg met 
BAMM! Multitouch worden 
gemaakt.



5.2 Algemene Games

ALGEMENE GAMES

De Babbelvragen is een app die wordt gebruikt om gesprekken op gang 
te helpen, of om een onderwerp te vinden om over te praten. Deze app 
is een goede ijsbreker of een goede manier om ergens over te praten 
wanneer een gesprek is stilgevallen.

BABBELVRAGEN

Raak de tegels aan om de achterkant van elke tegel te zien. 
Meerdere tegels kunnen tegelijk worden aangeraakt. 
En meerdere tegels kunnen worden verplaatst. Roteren of 
schalen van tegels is niet mogelijk met deze app.



5.3Algemene Games

ALGEMENE GAMES

Het Memory spel is een digitale versie van het welbekende memory 
spel wat iedereen wel eens heeft gespeeld met kartonnen 
kaartjes. 

Raak de kaartjes aan om te zien wat er aan de achterkant staat, en 
probeer de paartjes te vinden in een collectie van kaartjes op het 
scherm.

MEMORY

Wanneer 1 kaartje wordt aangeraakt,  draait deze om. Wanneer 
dan een 2e kaartje wordt aangeraakt, blijft de gekozen kaartjes 
even zichtbaar. 

Zijn de gekozen kaartjes een paar? Dan worden ze van het 
speelbord gehaald.

Zijn de kaartjes geen paar? Dan worden ze beiden weer 
omgedraaid en kunnen twee nieuwe kaartjes worden gekozen.

Persoonlijke memorie spellen kunnen worden gemaakt in de 
categorie “Mijn BAMM!”. Zie pagina 10.2 van deze categorie.



5.4 Algemene Games

ALGEMENE GAMES

De puzzels zijn verdeeld in drie categorieën: Makkelijk, gemiddeld, en 
moeilijk. Het verschil zit voornamelijk het aantal puzzelstukjes. Maar 
ook deels in de soorten afbeeldingen. De makkelijke zijn voornamelijk 
getekende beelden. Waar de moeilijkere vooral foto’s zijn.

PUZZEL

Kies een puzzelniveau, en de desbetreffende puzzelcollectie 
zal laden. Kies vervolgens een puzzel die je wilt spelen en de 
stukjes zullen vanzelf worden verspreid. Een voorbeeld van de 
puzzels is te zien aan de zijkanten van het scherm. 

**De puzzelstukjes zijn altijd rechthoekig, en kunnen niet 
worden veranderd in willekeurige vormen.**

Persoonlijke puzzels kunnen worden toegevoegd in de 
categorie “Mijn BAMM!” op pagina 10.14.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



5.5Algemene Games

ALGEMENE GAMES

Het Airhockey spel is ideaal voor een grote, liggende touchtafel waar de 
spelers omheen kunnen staan. Natuurlijk werkt dit ook met de kleinere 
mobiele versie. Maar hoe groter de tafel, hoe dichter de beleving komt 
bij een echte Airhockey tafel.

AIRHOCKEY

In het midden van het spel ligt een gele puck. Deze puck kan 
worden verplaatst door met de pads aan de zijdes van de tafel. 
Elke speler heeft een eigen kleur pad die kan worden verplaatst 
door ze aan te raken.

Houd een pad onder je vinger en sleep deze richting de puck in 
het midden. De puck zal weg schieten.

Wanneer de puck in de goal van een tegenstander komt, heb je 
1 punt verdiend. De speler met de meeste punten wint de 
wedstrijd.

De goals zitten aan de zijdes van iedere speler, onder de klok.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



5.6 Algemene Games

ALGEMENE GAMES

Sjoelen is gebaseerd op het oud hollandse spel waar we houten
schijfjes over een bord schuiven. In de digitale versie doen we het 
zelfde. Het Sjoelspel is met 2 spelers tegelijk te spelen.  Maar op 
verzoek ook in te stellen dat het altijd maar voor 1 speler tegelijk 
werkt.

SJOELEN

Sleep de schijfjes over 
de finishlijn en probeer 
ze in de vakken te 
krijgen. Je kunt de 
schijfjes alleen slepen 
voordat ze over de 
beblokte zijn schijven. 

Druk op de start knop om het spel te 
beginnen. (deze zit een beetje verstopt)

Schijfjes die de lijn voorbij zijn, 
kunnen niet meer worden 
verplaatst. Gebruik genoeg 
snelheid om de schijfjes in de 
vakken te krijgen.

1

2
Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



5.7Algemene Games

ALGEMENE GAMES

De teken app is een standaard app met gekleurde stiften en gummen.

TEKENEN

Verschillende frames kunnen worden gekozen tijdens het 
tekenen. Door op één van de frames te drukken aan de 
onderkant van het scherm.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



5.8 Algemene Games

ALGEMENE GAMES

Wanneer het antwoord goed was verschijnt er kort een: 

 
Wanneer het antwoord fout was verschijnt er kort een: 

Er zijn verschillende quizzen te vinden in de software. Alles staat bij 
elkaar onder de categorie “Quizzen”. Ondanks dat alle quizzen een 
ander onderwerp hebben, en er verschillende niveaus zijn. Werken alle 
quizen het zelfde.

Elke quiz bestaat uit meerkeuze vragen. Klik het juiste antwoord 
aan voor elke vraag. Er is geen tijdslimiet voor de vragen. Dit 
kan wel eventueel worden ingesteld door BAMM!

Klik vervolgens op “Doorgaan” om je antwoord te bevestigen. 
Het is niet meer mogelijk om om terug te gaan naar de vorige 
vraag, of om een vraag over te slaan.

QUIZZEN

11
22

11

22

33



5.9Algemene Games

ALGEMENE GAMES

Of het antwoord nu goed of fout was, de quiz zal altijd een korte 
uitleg geven na elke vraag. Dit om het antwoord wat meer toe 
te lichten. En de speler kan directs iets leren van de extra info 
na elke vraag.

De quizen zijn ingedeeld in makkelijk en moeilijk. De makkelijke 
quizen hebben standaard 6 vragen. De moeielijk quizen hebben 
10 vragen. Er zijn altijd meer vragen beschikbaar, maar de 
quizzen laten een selectie van de totale vragen zien. 

Wanneer u meer of minder vragen per sessie wilt, kan BAMM! 
dit voor u instellen. Hiervoor zal via internet een verbinding 
gemaakt moeten worden met de Droomtafel.



6.2 Windows Games

WINDOWS GAMES

Windows spellen zijn de spellen die uit de microsoft store komen. Deze 
zijn geinstalleerd op het droom device en worden via de software 
geladen. Het is mogelijk om eventueel nieuwe spellen aan te vragen via 
BAMM! Maar dit zal in overleg moeten doen. En hiervoor wordt een 
support afspraak gemaakt om dit online te kunnen realiseren. Het is niet 
mogelijk om zelf windows spellen te installeren en werkend te krijgen in 
de touchsoftware.

Standaard worden er 6 windows spellen geïnstalleerd in de
software. Crossy road, Minon Rush, Rummikub, Candy Crush, 4 op 
een rij, en Patience. De spellen worden op de volgende pagina’s 
nader uitgelegd.

(Deze spellen kunnen veranderen in de toekomst.) 

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



6.3Windows Games

WINDOWS GAMES

Crossy road is een spel wat wordt gespeeld met de focus op reactie, 
strategie, en snelle beslissingen. De speler kan zich voort bewegen door 
over het scherm te vegen en te tikken. Ontwijk de auto’s, verzamel de 
muntjes. En blijf in beweging, want zodra je van het scherm verdwijnt, is 
het spel voorbij en begin je weer bij het absolute begin. 

Gebruik het touchscreen om de kip door het level te leiden. Maar 
pas op voor de auto’s en vrachtwagens. De groene stroken zijn 
veilig, maar blijf niet te lang stil staan.

Veeg over het scherm in de bovenstaande 
richtingen om het spel te besturen.

Vooruit 
springen

Achteruit 
springen

Opzij 
springen

CROSSY ROAD

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



6.4 Windows Games

WINDOWS GAMES

Minion Rush is een platform spel. Deze zogenaamde “runner” is een 
reactie spel wat de juiste handelijk op het juiste moment vraagt. 
De minion rent over een route en het is aan jou de taak om te bepalen 
waar hij naartoe gaat. Het doel is om alle obstakels te ontwijken en zoveel 
bananen te verzamelen als je kunt.

MINION RUSH: DESPICABLE ME

Veeg over het scherm in de bovenstaande 
richtingen om het spel te besturen.

springen BukkenOpzij 
springen

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



6.5Windows Games

WINDOWS GAMES

RUMMIKUB

Om stenen op tafel te kunnen leggen moet elke speler een beginsteen 
leggen met een minimum aantal punten in één of meer combinaties.  
 
In Easy level is dit 27.  
In Medium is dit 30.  
In Hard is dit 33. 
En in Expert is dit 36 punten.  

Deze punten moeten komen van stenen uit je stelling en niet van 
stenen die al op tafel liggen. In deze beurt kunt u alleen uw eerste 
steen leggen. Bevestig uw beurt met de Speel knop. In de 
beurten nadat je je eerste steen hebt uitgelegd ben je vrij om op tafel 
te spelen, stenen toe te voegen, jokers te stelen, combinaties te 
manipuleren en te herschikken. Als je geen steen uit je voorraad aan 
een nieuwe of bestaande combinatie kunt toevoegen of je eerste steen 
kunt uitleggen, moet je een willekeurige steen uit de pool kiezen met 
de Kies-knop. Dan moet je wachten tot je volgende beurt om te spelen.

Het doel van het spel is om als 
eerste alle stenen uit je stelling te 
verwijderen door ze in combinaties 
(rijen of groepen) op tafel te 
leggen. Een reeks moet bestaan uit 
drie of meer opeenvolgende 
getallen van dezelfde kleur. 

De ‘1’ stenen zijn altijd laag in een 
reeks: 1-2-3 is een geldige run; 
12-13-1 is dat niet.

 
Een groep moet bestaan uit 3 of 4 
stenen van verschillende kleuren 
met hetzelfde nummer. 

 

Geen enkele steen mag 
tegelijkertijd tot meer dan één 
combinatie behoren.

Jokers (smileys) kunnen 
gebruikt worden als vervanger 
voor elke genummerde steen 
van elke kleur om een geldige 
combinatie te vormen. De 
joker mag worden 
vervangen door een reeds 
uitgespeelde steen. U mag een 
verwisselde joker niet 
vasthouden om in een latere 
beurt te gebruiken. 

U mag jokers gebruiken en 
herschikken zoals u wilt, 
zonder enige beperking, 
behalve dat elke steen 
uiteindelijk deel moet 
uitmaken van een geldige 
combinatie. Een joker heeft 
geen waarde in een eerste leg. 



6.6 Windows Games

WINDOWS GAMES

 Candy Crush is een 3-op-een-rij puzzle game. Maak groepjes van drie 
voor alle snoepjes op het scherm om zo alles weg te werken. 

Veeg snoepjes horizontaal of verticaal om groepen van 3 te 
krijgen. Het is ook mogelijk om 2 snoepjes op het scherm aan te 
tikken. Het is wel belangrijk dat de snoepjes elkaar aanraken. 
Anders zijn ze niet om te wissselen.

CANDY CRUSH FRIENDS SAGA

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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WINDOWS GAMES

Kies voor “Play game” 
wanneer het spel is 
geladen.

Er zijn altijd 2 spelers. Beiden 
spelers kunnen mensen zijn. Of 1 
speler kan de computer zijn. Kies in 
dit menu voor beiden spelers of het 
een menselijke (human)speler of 
een computer is.

De eerste speler die 
4 schijfjes van zijn/
haar eigen kleur op 
een rij krijgt heeft 
wint het spel.

4 op een rij is het bekende spel wat we kennen met plastic schijfjes. 
Daarom hebben we nu de digitale versie. Die te spelen is met twee 
spelers of tegen de computer.

4 OP EEN RIJ

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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WINDOWS GAMES

Patience is één van de meest populaire kaartspellen. Het is een wat
complexer spel voor de doelgroep die om een uitdaging vraagt.
De spelregels staan op deze pagina uitgelegd.

Je kunt stapels kaarten maken 
door ze te rangschikken volgens 
afnemende rang (Koning, 
Koningin, ... , Twee, Aas) en 
afwisselend de rode en zwarte 
kleur.

Je kunt ook alle lege kolommen 
gebruiken om een Koning neer 
te leggen en alle kaarten die er 
bovenop liggen.

Het doel van het spel is om vier 
stapels kaarten te maken, één 
voor elke kleur, in de “thuiscellen” 
op het bord. Deze stapels worden 
opgebouwd van laag (Azen) naar 
hoog (Koningen), in 
opeenvolgende volgorde.

Patience
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WINDOWS GAMES

Verplaats kaarten door ze naar de 
juiste stapels of cellen te slepen, je 
kunt ook op een kaart tikken om te 
selecteren en op de bestemming te 
tikken om deze te verplaatsen.

Tik dubbel op een kaart om deze te 
verplaatsen automatisch naar de 
meest geschikte positie te zetten.

Dubbeltik ergens op de lege 
delen van het scherm om 
automatisch kaarten van de 
stapels omhoog te sturen.

Je kunt een vorige zet ongedaan 
maken door op de knop“Ongedaan 
maken” te tikken. Er is ook een 
“Hint” knop die je de volgende 
handige zet geeft.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



7.2 Educatie

EDUCATIE

De educatie is een combinatie van educatie tools zoals het whiteboard
en een mix van Quizgames, en matchgames met verschillende 
onderwerpen. De games zijn in verschillende niveaus verdeeld.



7.3Educatie

EDUCATIE

Omgaan met geld

Omgaan met geld is een quiz met 20 vragen. Deze quiz kiest 
willekeurig 10 vragen per speelsessie. Wanneer de speelsessie 
voorbij is, zullen de vragen anders zijn bij de volgende speelsessie.

De tijd staat standaard op 90 seconden per vraag. Deze tijd kan 
worden aangepast in overleg met BAMM!. Hiervoor zal een 
remotesessie worden ingepland.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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EDUCATIE

Verkeer is een categorie in twee niveaus. De makkelijke versie is een tiles 
game waarin verkeersborden kunnen worden bekeken. De moeilijke versie 
is een quiz over verkeersregels.

VERKEER

De makkelijke versie van 
Verkeer is een collectie 
verkeersborden. Raak de 
borden aan om te zien wat deze 
betekenen.

De moeilijke versie is een quiz. 
Antwoord de vragen voor de timer 
per vraag af loopt. De quiz heeft 
20 vragen en kiest willekeurig 10 
vragen bij het opstarten.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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EDUCATIE

Voeding bestaat uit twee niveaus, makkelijk en moeilijk. De makkelijke 
versie is een tijdslijn waarin voeding is gesorteerd. De moeilijke versie is een 
sorteerspel met verschillende soorten voeding die gezond of ongezond is. 
Deze moeten door de speler gesorteerd worden.

VOEDING

“Soorten voeding” is een 
tijdslijn met verschillende 
voeding, verdeeld in 
categorieën. Raak de 
categorieën aan om de voeding 
van die categorie te zien.

Druk op de X-knop om terug te 
gaan naar het overzicht

Gezond & Ongezond is 
een sorteer spel waarbij 
de verschillende soorten 
voeding in de juiste 
categorie kan worden 
gesleept. 

Dit spel kan worden 
gespeeld met 1 t/m 4 
spelers.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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EDUCATIE

De reken categorie is een collectie van reken spelletjes. Sommige 
spelletjes kunnen op zichzelf worden gespeeld, andere kunnen worden 
gebruikt als leer-middel. Deze  worden gebruikt in een klas of 
les-situatie met een docent of begeleider.

REKENEN

Wanneer een rekenspelletje is geladen, druk 
op de sluitknop om terug te gaan naar het 
overzicht van de rekenspelletjes.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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EDUCATIE

Hygiëne bestaat uit 2 niveaus. Makkelijk is een sorteer spel. Moeilijk is 
een quizgame met vragen over hygiëne.

HYGIËNE

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.

Makkelijk is een sorteer spel 
waarbij de verschillende soorten 
verzorging in de juiste categorie 
kan worden gesleept. 

Dit spel kan worden 
gespeeld met 1 t/m 4 spelers.

Moeilijk is een quiz met 
vragen over hygiëne. De 
standaard tijd is 90 
seconden per vraag. In 
overleg met BAMM! kan dit 
worden aangepast.



7.8 Educatie

EDUCATIE

De whiteboard app is geen game of quiz. Maar een teken applicatie die 
als een digitaal whiteboard werkt.  Hier op kan getekend worden in een 
aantal voorgeselecteerde kleuren. De tekeningen kunnen eventueel 
worden opgeslagen. Dit kan in overleg met BAMM! worden ingesteld

WHITEBOARD

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



8.1Media

MEDIA

Media is een verzameling van media die niet wordt aangeboden in de 
vorm van een spel of een leermiddel. Het is letterlijk visuele
entertainment en rustgevende footage. Sommige categorieën zijn een 
webpagina in de vorm van een youtube playlist.



8.2 Media

MEDIA

De TV programma’s zijn een collectie video’s die door middel van 
playlists op youtube kunnen worden bekeken. De onderstaande pagina 
leidt de gebruikers naar de desbetreffende playlist.

TV PROGRAMMAS

! De inhoud van deze pagina’s kan veranderen. De pagina’s 
gaan naar youtube-channel en playlists. Deze zijn buiten 
beheer van BAMM! En kunnen daarom verdwijnen. BAMM! 
probeert deze knoppen zoveel mogelijk naar passende 
video’s te verwijzen. Hiervoor zijn geen handelingen nodig 
op het scherm.

Wanneer één of enkele van de knoppen niet (meer) werken. 
Neem dan contact op met BAMM! via: 

Tel: 040 3080 247
Email: Service@bamm-multitouch.nl

BELANGRIJK!



8.3Media

MEDIA

Natuurbeelden is een serie video’s die kan worden afgespeeld.
De video’s staan in een horizontale lijn. Wanneer deze worden
aangeraakt zullen de video’s fullscreen afspelen.

NATUURBEELDEN

Elke video heeft een paneel met knoppen die na 10 seconden 
verdwijnt. Dit paneel komt terug wanneer het scherm weer 
wordt aangeraakt. De tijd kan worden aangepast op verzoek. 
Hiervoor moet kan BAMM! een remote sessie in plannen.

11

22

33
44 55

66
77

88
99

1: Naar vorige video.
2: Door de video skippen.
3: Video pauzeren.
4: Video sluiten.
5: Naar volgende video.
6: Geluid uitschakelen.
7: Video verkleine/vergroten.
8: Paneel verstoppen.
9: Volume aanpassen.

Wanneer een video is 
afgelopen zal de video sluiten 
en de selectie strook zal weer 
verschijnen.

Het is niet mogelijk om 
video’s automatisch na elkaar 
te laten spelen. Eigen video’s 
kunnen worden geplaatst in 
de “Video voorstelling 
categorie in “Mijn BAMM!”.



8.4 Media

MEDIA

De categorie “Bewegen” bestaat momenteel uit 2 categorieën:  
Nederland in beweging, en Fietsen door de omgeving. Raak de 
categorieën aan om alle media van die categorie te zien.
 
Meer categorieën zullen volgen in de toekomst.

BEWEGEN

Raak het videoscherm 
aan om de video te 
pauzeren en weer te 
starten.

Ter beveiliging zijn de 
browserknoppen en 
adresbalk uit
geschakeld. 

Naar de vorige pagina 
gaan, kan dus alleen 
met een toetsenbord of 
remote.

Kijk op pagina 2.4 voor 
meer info.

NEDERLAND IN BEWEGING

Klik op één van de 
video’s in de lijst om 
een andere video te 
kiezen.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het toetsenbord 
of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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MEDIA

Fietsen door de omgeving ziet er wat anders uit. Deze 
categorie heeft geen afspeel lijst. Maar losse video’s die zijn 
aan te raken.

Klik op één van de 
video’s in de lijst 
om een andere 
video te kiezen. !Deze video’s zijn op een gegeven 

moment ongerelateerd aan de 
fiets video’s. Het is beter om terug 
te gaan met het toetsenbord of de 
remote. Kijk op pagina 2.4 voor de 
juiste toetsen/knoppen

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het 
hoofdmenu. Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan 
het toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer 
informatie.

FIETSEN DOOR DE OMGEVING
Ter beveiliging zijn de 
browserknoppen en 
adresbalk uit
geschakeld. 

Naar de vorige pagina 
gaan, kan dus alleen 
met een toetsenbord of 
remote.

Kijk op pagina 2.4 voor 
meer info.
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MEDIA

Natuur foto’s is een tegel applicatie. Raak de tegels aan om de grotere 
versie te zien. Natuur foto’s bevat alleen foto’s, en geen video’s.

NATUUR FOTO’S

Raak de tegels aan om de achterkant van elke tegel te zien. 
Meerdere tegels kunnen tegelijk worden aangeraakt. 
En meerdere tegels kunnen worden verplaatst. Roteren of 
schalen is niet mogelijk met deze app.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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MEDIA

Raak de knoppen aan 
om de beelden te zien 
van die categorie.

Druk op de X-knop om 
terug te gaan naar het 
overzicht.

Lieve beelden is een tijdslijn met foto’s en video’s van babies en dieren. 
De beelden zijn verdeeld in groepen die kunnen worden aangeraakt.

LIEVE BEELDEN

De beelden zijn te 
verplaatsen, roteren, en 
schalen met 2 vingers.
 
Video’s gaan 
automatische spelen 
wanneer ze worden 
aangeraakt.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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MEDIA

Netflix is een streaming service om 
online series en films te kunnen kijken. 
Deze service valt buiten de service 
van BAMM! Om gebruik te kunnen 
maken van Netflix, is een account 
nodig waar maandelijkse kosten aan 
verbonden zijn. 

Scan de QR-code voor meer informatie.

NETFLIX

Verander de taal, en/of login met een bestaand Netflix account.
Druk op de knoppen in de rechterbovenhoek van het scherm.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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MEDIA

Skype is een communicatie software die kan worden gebruikt om te 
videobellen met vrienden en/of familieleden. Hiervoor is een Skype 
account nodig om te kunnen inloggen. Hier zitten geen kosten aan 
verbonden.

Skype kan op verzoek worden voorgeinstalleerd door BAMM! Op de 
Skype software wordt geen support verleend. Voor eventuele 
problemen met skype kan contact worden opgenomen met microsoft 
via deze QR-code. 

SKYPE

Skype werkt met een contacten lijst. Vrienden en familie dienen 
te worden toegevoegd aan de contact lijst van het account wat 
op Droomtafel wordt gebruikt. Hierna kunnen deze vrienden en 
familieleden worden gebeld vanuit de contact lijst.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.
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MEDIA

Microsoft teams is een professionele 
software voor online communicatie 
door middel van chat en videobellen. 
Microsoft Teams kan worden 
voorgeinstalleerd door BAMM! Maar 
hier wordt verder geen support service 
op verleend. Voor Microsoft Teams is 
een account nodig. Hier zitten geen 
kosten aan verbonden. Registreer een 
account via de microsoft website. 

Scan de QR-code om te registreren.

MICROSOFT TEAMS

MS Teams werkt met een contacten lijst. Vrienden en familie 
dienen te worden toegevoegd aan de contact lijst van het ac-
count wat op Droomtafel wordt gebruikt. Hierna kunnen deze 
contacten worden gebeld vanuit de contact lijst.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



9.1Herinneringen

HERINNERINGEN

Herinneringen is een categorie die zich vooral richt op de ouderen. Maar 
voor jongere gebruikers kan het interessant zijn om dingen te leren 
over het verleden. Herinneringen bestaat uit video’s, foto’s, liedjes, en 
tegeltjes om een gesprek te starten.

Druk op de ezels oor in de rechter onderhoek, om naar het 
tweede scherm te gaan. Druk vervolgens op de zelfde ezels 
oor aan de linkerkant om terug te gaan naar het eerste scherm.



9.2 Herinneringen

HERINNERINGEN

Het Polygoon Journaal is een serie video’s over gebeurtenissen van 
vroeger. De video’s zijn verdeeld in 4 groepen: Jaren 50 t/m 80. Kies 
één van de groepen om de video’s te zien uit die tijd.

HET POLYGOON JOURNAAL

Druk op de afbeeldingen om de video’s te bekijken. Deze video 
speler werkt het zelfde als die van natuurbeelden. Voor meer 
informatie over de video besturing, kijk op pagina: 8.3

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



9.3Herinneringen

HERINNERINGEN

Sportbeelden is een verzameling video’s van historische beelden in 
verschillende categorieën. Raak de tegels aan om de video’s af te 
spelen.

SPORTBEELDEN

Omdat deze tegels allemaal video’s laten zien, kan hier maar één tegel 
tegelijk worden geopend. Wanneer een tweede tegel wordt geopend 
zal de eerste sluiten. De tegels kunnen worden verplaatst, maar niet 
worden geroteerd of vergroot.



9.4 Herinneringen

HERINNERINGEN

De categorie TV van vroeger is een verzameling afspeel lijsten op 
youtube. Klik op de juiste categorie om de videos te bekijken. 

TV VAN VROEGER

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.

Ter beveiliging zijn 
de browserknoppen 
en adresbalk uit
geschakeld. 

Naar de vorige 
pagina gaan, kan 
dus alleen met een 
toetsenbord of 
remote.

Kijk op pagina 2.4 
voor meer info.

! De inhoud van deze pagina’s kan veranderen. De pagina’s 
gaan naar youtube-channel en playlists. Deze zijn buiten 
beheer van BAMM! En kunnen daarom verdwijnen. BAMM! 
probeert deze knoppen zoveel mogelijk naar passende 
video’s te verwijzen. Hiervoor zijn geen handelingen nodig op 
het scherm.

Wanneer één of enkele van de knoppen niet (meer) werken. 
Neem dan contact op met BAMM! via: 

Tel: 040 3080 247
Email: Service@bamm-multitouch.nl

BELANGRIJK!
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HERINNERINGEN

Deze categorie is een verzameling foto’s van de koninklijke familie van 
Oranje. Deze beelden kunnen worden verplaatst, geroteerd, en
geschaald met 2 vingers.

KONINKLIJK HUIS

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.

Raak de knoppen aan de onderkant aan om foto’s te zien van die 
categorie. Raak vervolgens de foto’s aan om deze in het groot te 
bekijken. 

     Druk op de X-knop om de foto’s te sluiten.



9.6 Herinneringen

HERINNERINGEN

Reclame bevat een aantal reclameposters van vroeger.

RECLAME

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.

Raak de tegels aan om de grote versie van de poster te zien. De 
posters kunnen worden verplaatst, maar niet worden geroteerd 
of geschaald.

Veeg horizontaal over het scherm om meer posters te zien.
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HERINNERINGEN

Meezingers is een collectie liedjes van vroeger. Deze liedjes bevatten 
geen stemmen, en zijn puur instrumentaal. De liedjes zijn bedoeld om 
mee te zingen in karaoke stijl.

MEEZINGERS

Raak de video banden aan, aan de rechterkant van het scherm. 
Het liedje zal op het scherm afspelen met de juiste teksten erbij. 
De rode balk is geeft aan waar we zijn in het liedje.

 Gebruik de X-knop om een liedje te sluiten, en een andere  
 liedje te kiezen. Het is ook mogelijk om direct een andere   
 videoband aan te tikken. Het vorige liedje zal dan vanzelf   
 stoppen.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



9.8 Herinneringen

HERINNERINGEN

Mode is een collectie afbeeldingen van de jaren 50 to de jaren 80. Deze 
categorie is een tijdslijn. Druk op de jaartallen om de afbeeldingen van
die periode te zien. De afbeeldingen kunnen worden verplaatst, 
geroteerd en geschaald met twee vingers.

MODE

Druk op de X-knop om terug te gaan naar het overzicht.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



9.9Herinneringen

HERINNERINGEN

De Babbelvragen is een app die wordt gebruikt om gesprekken op gang 
te helpen, of om een onderwerp te vinden om over te praten. Deze app 
is een goede ijsbreker of een goede manier om ergens over te praten 
wanneer een gesprek is stilgevallen.

BABBELVRAGEN

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



9.10 Herinneringen

HERINNERINGEN

Treinen is een collectie afbeeldingen van treinen uit de jaren 50 t/m 80. 
Deze categorie is een tijdslijn. Druk op de jaartallen om de 
afbeeldingen van die periode te zien. De afbeeldingen kunnen worden 
verplaatst, geroteerd en geschaald met twee vingers.

TREINEN

Raak de knoppen aan om de beelden te zien van die categorie.

      Druk op de X-knop om terug te gaan naar het overzicht.
 

De beelden zijn te 
verplaatsen, roteren, en schalen met 2 vingers.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



9.11Herinneringen

HERINNERINGEN

De auto’s categorie is een collectie auto’s van verschillende types en 
merken. En uit verschillende bouwjaren. Er is geen specifieke volgorde 
gegeven aan deze auto’s. En de categorie is meer ontdekken dan echt 
leren of informeren. 

AUTO’S

Druk op de afbeelding om de grote versie te zien, en om meer 
info te krijgen over het type en bouwjaar van de auto.

Druk nog maals op de afbeelding om deze weer te verkleinen.
 

De beelden zijn te verplaatsen maar niet te roteren of schalen.

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.



9.12 Herinneringen

HERINNERINGEN

Speelgoed is een collectie afbeeldingen van speelgoed uit de jaren 
30 t/m 80. Met in sommige gevallen wat overlap, omdat speelgoed 
soms voor langer dan 10 jaar populair is gebleven.

SPEELGOED

Druk op de “Terug” knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
Mocht deze knop niet zichtbaar zijn, gebruik dan het 
toetsenbord of de remote. Zie pagina 2.4 voor meer informatie.

Raak de knoppen aan om de beelden te zien van die periode.

 Druk op de X-knop om terug te gaan naar het overzicht.
 

De beelden zijn te verplaatsen, roteren, en schalen met 2 
vingers.



10.1Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

ZELF BEELDEN TOEVOEGEN

Sommige apps zijn eenvoudiger 
dan andere. Daarom hebben we alle 
apps beoordeeld op complexiteit en 
werk. Alle apps in Mijn BAMM! 
hebben daarom sterren aan het 
begin van de pagina.

= eenvoudig.

= gemiddeld.

= meer complex.

In de categorie Mijn BAMM! kunt u eigen beelden gebruiken in verschillende 
apps zoals de puzzel, memory, diavoorstelling, matchgame, tegeloverzicht, 
videovoorstelling, en schoenendoos. In de volgende pagina’s wordt 
uitgelegd hoe u zelf uw beelden kunt toevoegen in al deze verschillende apps.

Als de software momenteel actief is, dan kunt naar het 
hoofdmenu gaan. En de blauwe minimalizeer knop 
gebruiken om in de windows omgeving te komen. U 
kunt vervolgens de software sluiten. Of druk op ‘ESC” 
op het toetsenbord en sluit de software met het
kruisje rechtsboven in de hoek.

Alternatief: Druk alt+F4 op het toetsenbord 
of de sluitknop op de remote. (Zie pagina 2.4)

WANNEER U DE SOFTWARE WILT SLUITEN..



10.2 Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

Het memoryspel maakt gebruik van een media map waar de 
afbeeldingen worden ingelezen. Het memoriespel heeft 1 achterkant 
voor alle kaartjes, en verschillende voorkanten in de vorm van foto’s.

MEMORY SPEL

Op het bureaublad worden door BAMM! snelkoppelingen geïnstalleerd 
die naar alle apps leiden. Wanneer deze koppelingen niet aanwezig zijn 
op het bureaublad, kunt u contact opnemen met BAMM! Multitouch.

Tel: 040 30 80 247
Email: service@bamm-multitouch.nl

Open de snelkoppeling met de naam “Memory”. In deze map staan 
voorbeeld afbeeldingen. Deze kunnen worden verwijderd. En kopieer 
de nieuwe afbeeldingen hier.

Houd er rekening mee dat alle afbeeldingen 2x worden getoond om 
paartjes te maken. Dus 6 afbeelden geven 12 kaartjes in totaal.

Als de software momenteel actief is, dan kunt naar het 
hoofdmenu gaan. En de blauwe minimalizeer knop 
gebruiken om in de windows omgeving te komen. U 
kunt vervolgens de software sluiten. Of druk op ‘ESC” 
op het toetsenbord en sluit de software met het
kruisje rechtsboven in de hoek.

Alternatief: Druk alt+F4 op het toetsenbord 
of de sluitknop op de remote. (Zie pagina 2.4)

Een muis en toetsenbord is niet per 
se nodig. Maar het maakt het 
kopiëren van de bestanden iets 
gemakkelijker. Indien deze niet 
aanwezig zijn kan het ook met de 
touchfuncties op het scherm.

1

2

3



10.3Mijn BAMM!

1000 pixels (grootste zijde)

MIJN BAMM!

Start de Omnitapps player opnieuw (groene icoon op 
het bureaublad). De nieuwe Afbeeldingen staan nu in 
het memory spel.

   Bekijk de stappen in videovorm.
   Scan de QR-code om direct de 
   video te zien.

4

Het memory spel schaalt de afbeeldingen 
automatisch. Voor een vloeiende beleving 
is het echter verstandig om de 
afbeeldingen klein te houden.

Het is daarom belangrijk om deze in de 
juiste resolutie te maken. We noemen dit 
“Resizen”. De afbeeldingspecificaties zijn:

ongeveer 650 pixels (grootste zijde)
Maximaal: 150 kb 
Formaat: JPG

Dit kan met een programma als
Photoshop of een andere foto-editor.

Mocht u hier geen ervaring mee hebben, 
dan heeft BAMM! voor u een handige tool 
geïnstalleerd. Hier mee kunt u in een paar 
klikken alle afbeeldingen direct in de juiste
resolutie krijgen.

Voor meer info over afbeeldingen
resizen, kijk op pagina 12.2.

Om de resolutie van een 
afbeelding te zien, ga met de muis 
op een afbeelding staan.
 
Of: 

1- klik met rechtermuisknop op      
de afbeelding,

2- kies “eigenschappen” 
3- en klik op “details”.



10.4 Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

De Matchgame maakt gebruik van windows mappen om de categorieën 
te bepalen. In elke categorie-map staan de afbeeldingen die 
verschijnen in het spel. Bij meer dan 4 categorieën worden er 
willekeurig 4 gekozen.

MATCHGAME

Als voorbeeld gaan we één 
categorie vervangen in de 
matchgame.

Ga naar het hoofdmenu, en klik op de blauwe sluitknop. 
Of druk op “ESC” op het toetsenbord. En sluit de 
software.

 Op het bureaublad worden door BAMM! snelkoppelingen 
 geïnstalleerd die naar alle apps leiden. Wanneer deze 
 koppelingen niet aanwezig zijn op het bureaublad, kunt u contact  
 opnemen met BAMM! Multitouch.

 Tel: 040 30 80 247
 Email: service@bamm-multitouch.nl

Open de snelkoppeling met de naam 
“Memory” op het bureaublad. In deze 
map staan voorbeeld afbeeldingen. 
Deze kunnen worden verwijderd.

Verwijder de map of mappen die je 
wilt vervangen in de matchgame.

Maak een nieuwe map aan voor 
elke nieuwe categorie.

1

2

3

4



10.5Mijn BAMM!

1000 pixels (grootste zijde)

MIJN BAMM!

Kopieer de nieuwe 
afbeeldingen in de 
categorie-map(pen).
Dit kunnen alleen .jpg 
bestanden of .png bestanden 
zijn.

Om de resolutie van een 
afbeelding te zien, ga met 
de muis op een afbeelding 
staan.
 
Of: 

1- klik met rechtermuisknop 
     op de afbeelding,

2- kies “eigenschappen” 
3- en klik op “details”.

Start de Omnitapps player opnieuw (groene icoon 
op het bureaublad). De nieuwe Afbeeldingen staan 
nu in het memory spel.

   Bekijk de stappen in videovorm.
   Scan de QR-code om direct de 
   video te zien.

6

5

In de matchgame worden afbeeldingen niet 
automatisch geschaald. Het is daarom 
belangrijk om deze in de juiste resolutie te 
maken. We noemen dit “Resizen”. 
De afbeeld specificaties zijn:

650 pixels (grootste zijde)
Maximaal: 60kb 
Formaat: JPG

Dit kan met een programma als
Photoshop of een andere foto-editor.

Mocht u hier geen ervaring mee hebben, dan 
heeft BAMM! voor u een handige tool 
geïnstalleerd. Hier mee kunt u in een paar 
klikken alle afbeeldingen direct in de juiste
resolutie krijgen.

Voor meer info over afbeeldingen
resizen, kijk op pagina 12.2.



10.6 Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

Het tegeloverzicht maakt gebruik van windows mappen om de 
categorieën te bepalen. In elke categorie-map staan de 
afbeeldingen die verschijnen in het spel. Bij meer dan 4 categorieën 
worden er willekeurig 4 gekozen.

Tegeloverzicht

Als voorbeeld gaan we één
categorie vervangen in de 
matchgame.

 Het tegel overzicht is  
 wat meer werk dan   
 de andere apps.!

Ga naar het hoofdmenu, en klik op de blauwe sluitknop. 
Of druk op “ESC” op het toetsenbord. En sluit de 
software.

 Op het bureaublad worden door BAMM! snelkoppelingen 
 geïnstalleerd die naar alle apps leiden. Wanneer deze 
 koppelingen niet aanwezig zijn op het bureaublad, kunt u contact  
 opnemen met BAMM! Multitouch.

 Tel: 040 3080 247
 Email: service@bamm-multitouch.nl

1

Open de snelkoppeling met de naam “Tegeloverzicht”. In 
deze map staan genummerde mappen. In elke map staan 
twee afbeeldingen; “front” en “back.

front = kleine afbeelding
back = grote afbeelding

2



10.7Mijn BAMM!

1000 pixels (grootste zijde)

MIJN BAMM!

Plaats de zelfde afbeelding in de 
eerst map met 2 verschillende 
namen: “back” en “front”.

Volg deze stappen voor elke nieuwe afbeelding in het 
tegeloverzicht.

In de matchgame worden afbeeldingen niet 
automatisch geschaald. Het is daarom 
belangrijk om deze in de juiste resolutie te 
maken. We noemen dit “Resizen”. 
De afbeeldingen grootte is ongeveer: 

Front: 550 pixels (grootste zijde)
Maximaal: 50kb 
Formaat: JPG

Back: 1000 pixels (grootste zijde).
Maximaal: 600kb 
Formaat: JPG

Dit kan met een programma als
Photoshop of een andere foto-editor.

Mocht u hier geen ervaring mee hebben, dan 
heeft BAMM! voor u een handige tool 
geïnstalleerd. Hier mee kunt u in een paar 
klikken alle afbeeldingen direct in de juiste
resolutie krijgen.

Voor meer info over afbeeldingen
resizen, kijk op pagina 12.2.

Om de resolutie van een 
afbeelding te zien, ga met de muis 
op een afbeelding staan.
 
Of: 

1- klik met rechtermuisknop 
     op de afbeelding,

2- kies “eigenschappen” 
3- en klik op “details”.

3

Start de Omnitapps player opnieuw. De nieuwe 
afbeeldingen staan nu in het tegeloverzicht.

   Bekijk de stappen in videovorm.
   Scan de QR-code om direct de 
   video te zien.

4



10.8 Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

De diavoorstelling bestaat uit schermvullende foto’s en/of video’s. 
Deze worden uitgelezen in één map. Daarom is deze app makkelijk te 
updaten. Het enige wat belangrijk is, is dat de afbeeldingen 
schermvullend zijn.

Diavoorstelling

Ga naar het hoofdmenu, en klik op de blauwe sluitknop. 
Of druk op “ESC” op het toetsenbord. En sluit de 
software.

De diavoorstelling kan 
automatisch naar de 
volgende dia. Of 
handmatig, d.m.v. 
vegen over het scherm. 
 
Deze instelling kan 
BAMM! voor u 
aanpassen.

 Op het bureaublad worden door BAMM! snelkoppelingen 
 geïnstalleerd die naar alle apps leiden. Wanneer deze 
 koppelingen niet aanwezig zijn op het bureaublad, kunt u contact  
 opnemen met BAMM! Multitouch.

 Tel: 040 30 80 247
 Email: service@bamm-multitouch.nl

1

Open de snelkoppeling met de naam “Diavoorstelling”. In 
deze map staan alle dia beelden. Dit kunnen foto’s of video’s 
zijn. We adviseren om alleen liggende beelden te gebruiken.

Liggend
Staand

2



10.9Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

Verwijder eventueel dia’s uit de map die niet meer nodig zijn. Wanneer 
hier alleen de standaard dia’s staan, kunnen deze allemaal worden 
verwijderd.

Kopieer nu de nieuwe dia’s in de map, dit kunnen foto’s of video’s zijn.  
zolang het liggende beelden zijn (zie pagina 74)

In de diavoorstelling worden afbeeldingen 
niet automatisch beeldvullend. Het is daarom 
belangrijk om deze in de juiste resolutie te 
maken. We noemen dit “Resizen”. 
De specificaties voor de afbeeldingen is:

Afbeeldingen 1080 pixels (grootste zijde).
Maximaal: 600kb 
Formaat: JPG

Dit kan met een programma als
Photoshop of een andere foto-editor.

Mocht u hier geen ervaring mee hebben, dan 
heeft BAMM! voor u een handige tool 
geïnstalleerd. Hier mee kunt u in een paar 
klikken alle afbeeldingen direct in de juiste
resolutie krijgen.

Voor meer info over afbeeldingen
resizen, kijk op pagina 12.2.

Om de resolutie van 
een afbeelding te zien, 
ga met de muis op een 
afbeelding staan.
 
Of: 

1- klik met 
rechtermuisknop 
op de afbeelding,

2- kies  
“eigenschappen”  

3- klik op “details”.

Start de Omnitapps player opnieuw. De nieuwe 
afbeeldingen staan nu in de diavoorstelling.

   Bekijk de stappen in videovorm.
   Scan de QR-code om direct de 
   video te zien.

4

3



10.10 Mijn BAMM!

Liggend Staand

MIJN BAMM!

De videovoorstelling is een playlist met video’s die kan worden 
afgespeeld op het scherm. Dit is een relatief makkelijke app om te 
updaten.

Videovoorstelling

De video’s kunnen worden 
gepauzeerd, fullscreen worden 
gemaakt, en het volume kan 
worden aangepast.
 
Voor meer info over de 
besturing van de videoplayer, 
kijk op  pagina 47 van deze 
handleiding.

Video’s worden ondersteun in HD for maat: 
•1280x720 resolutie
• 1920x1080 resolutie
• Advies lengte: max. 10 minute.

4K video’s draaien niet vloeiend. En kunnen problemen veroorzaken.

Gebruik alleen liggende 
video’s in de 
Videovoorstelling.

Staande video’s zijn 
niet beeldvullend, en 
kunnen problemen 
veroorzaken.

!

Ga naar het hoofdmenu, en klik op de blauwe sluitknop. 
Of druk op “ESC” op het toetsenbord. En sluit de 
software.

Op het bureaublad worden door BAMM! snelkoppelingen 
geïnstalleerd die naar alle apps leiden. Wanneer deze 
koppelingen niet aanwezig zijn op het bureaublad, kunt u contact   
opnemen met BAMM! Multitouch.

Tel: 040 30 80 247
Email: service@bamm-multitouch.nl

1



10.11Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

Kopieer de nieuwe video’s in deze map. En geef ze een logische 
naam. Deze namen zijn straks te zien in de software. 
Sluit hier na de “videos” map weer.

Start de Omnitapps player opnieuw (groene icoon 
op het bureaublad). De nieuwe Afbeeldingen staan 
nu in het memory spel.

   Bekijk de stappen in videovorm.
   Scan de QR-code om direct de 
   video te zien.

4

2

3

Open de snelkoppeling met de naam “Video”. In deze map staan alle 
video’s. Dit zijn voorbeeld video’s of misschien al bestaande video’s. 
We kunnen deze verwijderen, deels verwijderen, of laten staan.



10.12 Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

SCHOENENDOOS
De schoenendoos maakt gebruikt van windows mappen waar de beelden in 
staan. Dit kunnen foto’s en/of video’s zijn. Elke map zit gekoppeld aan een 
knop die aangepast kan worden. 

Raak de knoppen aan om de foto’s te 
zien van die persoon.

De advies resolutie voor de
video’s is 1280x720p

4K video’s worden niet goed
afgespeeld en kunnen problemen 
veroorzaken.

Open de koppeling genaamd “Schoenendoos”.
In deze “media” map staan submappen met namen. 
En afbeeldingen met de zelfde naam.

Wanneer we nieuwe mappen toevoegen, hebben we 
ook een thumbnail nodig met de zelfde naam. Deze 
afbeelding kan een JPG of een PNG bestand zijn.

Ga naar het hoofdmenu, en klik op de blauwe sluitknop. Of 
druk op “ESC” op het toetsenbord. En sluit de software.

Op het bureaublad worden door BAMM! snelkoppelingen geïnstalleerd die 
naar alle apps leiden. Wanneer deze koppelingen niet aanwezig zijn op het 
bureaublad, kunt u contact opnemen met BAMM! Multitouch.

Tel: 040 30 80 247
Email: service@bamm-multitouch.nl

1

Maak een nieuwe map aan in de “media”map.
En kopieer alle beelden in die je wilt toevoegen.

De thumbnail komt in de “Media”map. Dus 
NIET in de nieuwe map die net is aangemaakt.

Geef deze thumbnail de zelfde naam als de 
nieuwe map.

1

2

1

2

2



10.13Mijn BAMM!

1000 pixels (grootste zijde)

MIJN BAMM!

In de schoenendoos worden afbeeldingen niet 
automatisch geschaald. Het is daarom 
belangrijk om deze in de juiste resolutie te 
maken. We noemen dit “Resizen”. 
De afbeeldingen specificaties: 

Afbeeldingen 950 pixels (grootste zijde).
Maximaal: 600kb 
Formaat: JPG
 
Thumbnail 500 pixels (grootste zijde).
Maximaal: 50kb 
Formaat: JPG

Dit kan met een programma als
Photoshop of een andere foto-editor.

Mocht u hier geen ervaring mee hebben, dan 
heeft BAMM! voor u een handige tool 
geïnstalleerd. Hier mee kunt u in een paar 
klikken alle afbeeldingen direct in de juiste
resolutie krijgen.

Voor meer info over afbeeldingen
resizen, kijk op pagina 12.2.

Om de resolutie van een 
afbeelding te zien, ga met de 
muis op een afbeelding staan.
 
Of: 

1- klik met rechtermuisknop 
     op de afbeelding,

2- kies “eigenschappen” 
3- en klik op “details”.

Start de Omnitapps player opnieuw (groene icoon 
op het bureaublad). De nieuwe Afbeeldingen staan 
nu in het memory spel.

   Bekijk de stappen in videovorm.
   Scan de QR-code om direct de 
   video te zien.

4

3



10.14 Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

PUZZLE
Met de puzzle app kunnen eigen puzzels worden gemaakt door afbeeldingen 
in een map te plaatsen. De afbeeldingen worden vanzelf opgeknipt. Daarom 
is de puzzle app één van de meest eenvoudige apps om te updaten. 

Ga naar het hoofdmenu, en klik op de blauwe sluitknop. Of 
druk op “ESC” op het toetsenbord. En sluit de software.

Op het bureaublad worden door BAMM! snelkoppelingen geïnstalleerd die 
naar alle apps leiden. Wanneer deze koppelingen niet aanwezig zijn op het 
bureaublad, kunt u contact opnemen met BAMM! Multitouch.

Tel: 040 30 80 247
Email: service@bamm-multitouch.nl

1

Open de snelkoppeling met de naam “Puzzles”. In deze 
map staan alle afbeeldingen voor de puzzles. Dit 
kunnen het beste .jpg bestanden zijn. Het is aan te 
raden om de puzzels in de zelfde resolutie te houden.

2



10.15Mijn BAMM!

MIJN BAMM!

Kopieer de nieuwe afbeeldingen in de map. Het aantal maakt niet 
uit, zolang het maar .jpg bestanden zijn. Maar we raden maximaal 
8 puzzels aan.

3

In de puzzle app worden de afbeeldingen 
automatische geschaald. Het is echter 
belangrijk dat ze de juiste verhouding hebben. 
De afbeelding specificaties zijn:

Resolutie: 1920x1342 pixels
Maximaal:  .600kb 
Formaat:   .JPG

Dit kan met een programma als
Photoshop of een andere foto-editor.

Mocht u hier geen ervaring mee hebben, dan 
heeft BAMM! voor u een handige tool 
geïnstalleerd. Hier mee kunt u in een paar 
klikken alle afbeeldingen direct in de juiste
resolutie krijgen.

Voor meer info over afbeeldingen
resizen, kijk op pagina 12.2.

Om de resolutie van een 
afbeelding te zien, ga met de 
muis op een afbeelding staan.
 
Of: 

1- klik met rechtermuisknop 
     op de afbeelding,

2- kies “eigenschappen” 
3- en klik op “details”.

Start de Omnitapps player opnieuw (groene icoon 
op het bureaublad). De nieuwe Afbeeldingen staan 
nu in het memory spel.

   Bekijk de stappen in videovorm.
   Scan de QR-code om direct de 
   video te zien.

4



11.2 Problemen oplossen

PROBLEMEN OPLOSSEN

DE SCHERMEN VOOR “FILM & PROGRAMMA’S, “BEWEGEN” 
EN “TV VAN VROEGER” WORDEN NIET GETOOND.
Deze schermen staan online, het systeem heeft een internet verbinding nodig om de 
schermen te tonen. Controleer of het systeem is verbonden met het internet.

1• Sluit de software met de blauwe    
 minimaliseer-knop, of met “ESC” 
 op het toetsenbord. 
 
2• Tik of klik op het “wifi icoontje”    
 in de taakbalk, onder in het     
 scherm.

3• Kies een wifi-netwerk, en vul de   
 code in. Deze is moet bekend   
 zijn bij de technische dienst van   
 uw filiaal. Kies bij voorkeur
 geen gasten netwerk.

HET SCHERM REAGEERD NIET OP AANRAKEN.

DE SOFTWARE BLIJFT HANGEN TIJDENS HET LADEN.

Het kan zijn dat de touchdrivers niet snel genoeg worden geladen. Herstart het 
systeem, onderbreek het laad process van “Omnitapps”. En kijk of windows reageerd 
op aanrakingen. Zo niet, neem dan contact op met BAMM!

Tel: 040 3080 247
Email: service@bamm-multitouch.nl

Meestal is dit een internet probleem. De software dient zo nu en dan contact te 
hebben met internet. Controleer de internet verbinden. Als het probleem zich voor 
blijft doen, neem dan contact met met BAMM!



11.3Problemen oplossen

PROBLEMEN OPLOSSEN

HET SYSTEEM LAAT EEN WIT SCHERM ZIEN, OF BLIJFT IN 
WINDOWS

SOMMIGE APPS IN “MIJN BAMM!” REAGEREN ERG TRAAG.

HET SCHERM BLIJFT ZWART NA HET AANZETTEN 
VAN HET SYSTEEM.

DE KNOPPEN VOOR SKYPE, NETFLIX, EN/OF TEAMS 
WERKEN NIET

HET SCHERM WORDT  NA OPSTARTEN ZWART EN ER 
BRAND EEN ROOD LAMPPJE

Dit duid meestal op een stroomstoring of het verkeerd afsluiten van het system. 
Hiervoor zal een online supportsessie moeten worden gepland. Neem contact op met 
BAMM! om een afspraak te plannen.

De content voor deze apps dient altijd verkleind te worden in het juiste formaat. 
Ruwe foto’s in de apps plaatsen kan leiden tot overbelasting van de software. 
Hierdoor zullen de apps traag reageren op interactie. 

Comprimeer de beelden met een fotosoftware als photoshop. Of gebruik de 
ingebouwde resize functie. Maar info hierover is te vinden op pagina 12.2.

Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Kijk of er geen kabels los hangen bij 
een kantelbaarsysteem. Zodat we zeker weten dat het systeem stroom krijgt. Mocht 
dit allemaal het geval zijn, en het scherm blijft zwart. Dan kunt u het beste contact 
op nemen met BAMM!

Deze functies zijn optioneel. Deze kan BAMM! voor u instellen op afstand. Wanneer u 
hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met BAMM!

Controleer altijd of de kabels goed in het scherm zitten. Als dit het geval is, dan kunt 
u de onderstaande stappen proberen voor de kantelbare Droomtafel.

Het scherm kijkt op verschillende videopoorten zoals VGA, HDMI1,HDMI2 enz. De 
videokabel zit meestal in HDMI1. Het probleem is dat op dit moment het scherm naar 
de verkeerde videopoort kijkt. Aan de zijkant van het scherm zitten kleine knopjes.

1: Druk op de powerknop zodat het scherm (even) aan gaat. 
2: Druk daarna direct op de “Source” of “Input” knop.
3:Kies met de pijltjes de juiste video poort, waarschijnlijk HDMI1.
Het kan zijn dat de kabel op een andere poort zit, ga in dat geval met bovenstaande 
stappen alle poorten langs. Wanneer het nog steeds niet werkt, neem dan contact op 
met BAMM!.



12.2 Afbeeldingen Resizen

AFBEELDINGEN RESIZEN

Kijk in de desbetreffende map van de app waarvan u de content wilt update. 
Als het goed is heeft u hier al de bestanden in gekopieerd. Meer info over 
het updaten van de “Mijn BAMM!” apps vind u op pagina’s  10.1 t/m 10.15

Selecteer alle bestanden, en klik met rechtermuisknop op één van de 
bestanden. en selecteer hier “Resize pictures” of 
(“afbeeldingen verkleinen”) uit de lijst.

Een nieuw scherm zal verschijnen. Hierin staan 
een aantal checkboxen. Zorg dat de box met 
“Resize the original pictures.” is aangevinkt. 

Het verkleinen van eigen beelden voor de software is belangrijk om het
systeem vloeiend te laten draaien. En om te zorgen dat de beelden scherp
blijven wanneer ze gebruikt worden in de verschillende apps.

Wanneer u geen kennis heeft van fotosoftware zoals Photoshop, of hier geen licentie 
voor heeft. Kunt u gebruik maken van de ingebouwde functie die BAMM! voor u heeft 
geinstalleerd.
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12.3Afbeeldingen Resizen

AFBEELDINGEN RESIZEN

Boven in het venster staat een dropdown 
menu met als titel “Select a size.” Klik op 
het dropdown menu en kies de template die 
past bij de app waar de content voor is.

Klik vervolgens op “Resize”, echts onder in 
het venster. De content wordt nu vanzelf 
naar het juiste formaat gezet.

Er is een template voor elke app in de 
categorie “Mijn BAMM!”. 

PASOP: sommige apps hebben 
2 templates! Kies de juiste template 

voor de content die u wilt verkleinen.
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