
Quick guide

Computer aanzetten*
Druk op de COMPUTER-knop om 
de computer aan te zetten.

Indien de COMPUTER-knop reeds 
verlicht is, staat de computer al aan.

Indien de COMPUTER-knop knippert 
staat deze uit of is deze in slaapstand.

*De COMPUTER-knop is niet aanwezig bij 
gebruik van thin clients

Monitor aanzetten
Zet de monitor aan door op 
de AAN-knop te drukken.

Geen beeld? 
Controleer of de Batterij (1) 
en Computer (2) aan staan.

Optimale werkhoogte 
instellen
Door de blauwe hendel aan de 
rechter-achterzijde van AMiS 
omhoog te halen kan de AMiS in 
hoogte worden ingesteld!

Vergrendelen 
van de wielen
De voorste twee wielen 
van de AMiS zijn voorzien 
van een rempedaal. 
Zo staat hij altijd stabiel!

Gebruik van de muis en toetsenbord
De muis kan zowel op het werkblad gebruik 
worden als op het speciale muispad.

Het muispad is zowel voor 
links- als rechtshandi-

ge uit het toetsen-
bordplateau 
te schuiven.

USB-Hub achter 
blauwe covers
Achter de linker 
blauwe cover in de 
hals van de AMiS 
zijn een 4-tal 
USB-poorten 
beschikbaar.

   PSTARTEN

OPTIMALISEREN

NEDERLANDS

HANDIG!

Batterij staat UIT

Batterij staat AAN

Batterij aanzetten
Houd de POWER-knop 
ingedrukt totdat de 
BATTERIJ-indicatoren 
oplichten (5~7 sec.).

Kantelen/Draaien van de 
monitor
Door de monitor met beiden 
handen links- en rechts van het 
scherm te pakken 
kan het scherm 
zowel gekanteld 
als gedraaid 
worden.
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Quick Guide | AMiS Medicatiebox

Er zijn diverse configuraties  en verschillende 
type medicatieladen beschikbaar!

Aankoppelen
1.   Zet de (voorste) wielen van AMiS op de rem.
2.  Schuif de medicatiebox middels de 

zijhandvatten voorzichtig onder de AMiS 
totdat de STOP-tekens uit beeld zijn.

3.  Duw de medicatiebox verder onder de AMiS 
middels het handvat aan de voorzijde.

Medicatiebox Inschakelen.
Door de sleutel naar de ON-positie te draaien 
wordt de medicatiebox ingeschakeld.  
De sleutel kan nu uitgenomen worden en is 
niet meer noodzakelijk tijdens gebruikt.

Uitschakelen en Afkoppelen
1.  Draai de sleutel naar de OFF-positie
2.  Trek aan het handvat aan de voorzijde totdat 

het STOP-teken in beeld is.
3.  Pak de medicatiebox aan beiden zijhandvatten 

van de AMiS af.

Medicatiebox Af- en Aankoppelen

Bij juiste pincode: 
Medicatiebox wordt ontgrendeld.

Bij onjuiste pincode: 
Rode sterretje blinken op. (Probeer het nogmaals)

!  De ingestelde timer zorgt er voor dat de 
medicatiebox automatisch na de ingestelde 
tijd weer vergrendeld.

Druk op de CLOSE-knop om 
handmatig te vergrendelen.

Medicatiebox Ontgrendelen
Druk op de OPEN-knop 
op het pinpad van de 
medicatiebox.
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Het pinpad wordt verlicht 
om de pincode te kunnen 
intoetsen.
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