
Snelstartgids
Medicart met Powered Back Pack en optioneel USB slot

De ingebouwde PC kan opgestart worden met de aan-uit-schakelaar ICT aan de achterzijde van 

de Medicart. 

• Druk kort op de drukknop, de witte LED licht op en toestel wordt ingeschakeld.

• Om het toestel uit te schakelen: druk nogmaals kort op de drukknop. 

• De witte LED zal nu knipperen en de PC wordt afgesloten.  

Na 30 seconden wordt het toestel uitgeschakeld.

• Om het toestel en de PC geforceerd uit te schakelen:  

houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt. 

De batterij LED indicator blijft actief, ook wanneer de hoofdschakelaar uit 
staat. De LED indicator zal enkel doven wanneer de Medicart in slaapmodus 
is gegaan door een te geringe batterijlading.

Het USB gestuurd slot opent en sluit de Medicart. De wijze waarop dit 
gebeurt wordt bepaald door uw systeemadministrator.

❱❱❱❱ Weergave batterij laadstatus

Het laagspanningssysteem in de Medicart geeft de resterende

batterijlading weer door middel van een LED indicator aan de

bovenzijde van de Powered Back Pack en de Battery Monitor 

applicatie op het scherm van de PC (enkel wanneer de applicatie 

geïnstalleerd is).

De batterij heeft een lading tussen 100% en 70%.

De LED knippert wanneer de Medicart op netstroom aangesloten is. Laat de batterij zo vaak mogelijk laden tot de LED 
indicator stopt met knipperen. De batterij is dan voor 100% geladen.

De batterij heeft een lading tussen 69% en 40%.

De batterij heeft een lading tussen 39% en 10%.

Veelvuldig gebruik van de Medicart met een batterijpercentage van 30% of minder verkort de levensduur van de batterij 
aanzienlijk.

De batterij heeft een lading van minder dan 10% wanneer de LED snel rood knippert.

Sluit de Medicart onmiddellijk aan op netstroom en laat de batterij tot 100% laden!

Wanneer de lading van de batterij gedaald is tot 5% zal deze pop-up verschijnen. Na een aantal minuten wordt de PC 
afgesloten en dooft de indicatie LED. De Medicart is in slaapmodus gegaan.

Sluit de Medicart onmiddellijk aan op netstroom en laat de batterij tot 100% laden!

Sluit onmiddellijk, vóór enig gebruik, de Powered Back Pack met de bijgeleverde 

spiraalkabel aan op het net en laat de batterij laden tot de LED-indicatie stopt met 

knipperen (100%).
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Let op: de noodopening mag enkel gebruikt worden wanneer het slot defect is.
Bij heringebruikname van het slot dient de noodopening gesloten en de sleutel verwijderd te worden.

❱❱❱❱ Belangrijke richtlijnen bij het dagelijks gebruik van de Medicart 

• Pas bij het verplaatsen van de wagen uw snelheid aan de directe omstandigheden aan. Om de controle over de wagen tijdens 

onverwachte situaties te behouden dient nooit sneller gereden te worden dan een normaal wandeltempo (4 tot 5 km/u).

• Zorg ervoor dat geen voorwerpen los op de wagen liggen tijdens het verplaatsen van de wagen.

• Zorg ervoor dat de netstekker is uitgetrokken alvorens u de Medicart verplaatst. Trek nooit aan het snoer. Houd bij het loskoppelen 

van het netsnoer, niet het snoer, maar de stekker vast.

• Sluit de Medicart zo vaak mogelijk aan op netstroom. Laat de batterij dagelijks tot 100% laden.

Voor volledige instructies consulteer de meegeleverde handleiding of ga naar het Download Center via www.belintra.com/nl/download.
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❱❱❱❱ Noodopening 

Indien het slot niet meer opent kan de 

noodopening gebruikt worden. Maak hiervoor 

gebruik van de bijgeleverde sleutel en het slot 

op de Medicart.

1. Oud systeem

2. Nieuw systeem


