
Het systeem start op wanneer de stekker 
in het stopcontact gaat. Zo niet, gebruik 
dan de start knop van de computer. Deze 
zit aan de  achterkant van het scherm 
bevestigd.

Gebruik altijd de rode UIT-knop die in het hoofd 
menu staat. Ga helemaal terug naar het hoofdmenu 
in de software. En druk op de UIT-knop. Geef het 
systeem een tijdje voor alles volledig is 
uitgeschakeled. Dit kan 30 á 40 seconden duren.

Raak het scherm niet 
aan tijdens de 
opstart-fase. Het 
systeem zal automatisch 
de software laden.

Het systeem is klaar voor 
gebruik wanneer het 
bovenstaande menu te zien 
is op het beeldscherm.

Lift naar beneden

Lift naar boven

Scherm kantelen
naar 90º hoek (1)

Scherm kantelen
naar 0º hoek. (2)

(2) (1)
Niet van toepassing
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Trek NOOIT zomaar de stekker uit het systeem!



Haal de tablet uit de tas. Til de tablet nooit 
op aan de antennes! Sluit de stroomkabel 
aan, aan de onderkant van de tablet.

Klap de WIFI-antennes aan de bovenkant 
van de tablet uit. Aan de rechterkant van 
de tablet zitten 2 metalen knoppen. Druk 
op de onderste knop in om de tablet in te 
schakelen. De knop zal blauw oplichten.

Gebruik altijd de rode UIT-knop die in het hoofd 
menu staat. Ga helemaal terug naar het hoofdmenu 
in de software. En druk op de UIT-knop. Geef het 
systeem een tijdje voor alles volledig is 
uitgeschakeled. Dit kan 30 á 40 seconden duren.

Wacht tot de blauw verlichte powerknop aan de rechterkant 
uit is. En trek vervolgens de stroomkabel uit de onderkant van 
de tablet. Klap vervolgens de voet en de WIFI-antennes in. 
Het systeem kan nu weer in de tas.

Raak het scherm niet aan tijdens de 
opstart-fase. Het systeem zal 
automatisch de software laden.

Trek NOOIT zomaar de stekker uit het systeem!

Het systeem is klaar voor 
gebruik wanneer het 
bovenstaande menu te zien 
is op het beeldscherm.

DE TABLET UITSCHAKELEN

DE TABLET INSCHAKELEN
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