Snelstartgids
Roll-IT

Sluit onmiddelijk vóór enig gebruik de IT Pack met de bijgeleverde spiraalkabel aan
op het net en laat de batterij gedurende minstens 12 uur onafgebroken laden voor het
eerste gebruik.

1. De ingebouwde PC kan opgestart worden met de schakelaar onderaan de Roll-IT. Nadat het operating
systeem is afgesloten kan de PC opnieuw opgestart worden door de schakelaar uit- en aan te zetten.
NOTA: De LED indicator blijft actief, ook wanneer de schakelaar uit staat. De LED indicator zal enkel doven
wanneer de Roll-IT in slaapmodus is gegaan door een te geringe batterijlading.
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2. De hoogte van de Roll-IT is elektrisch verstelbaar. De hoog-laag schakelaar bevindt zich aan de linkerzijde
van het toestel.
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Let op dat de wagen niet zichzelf, andere personen of objecten knelt wanneer u de
hoogte instelt.

❱❱ Weergave batterij lading
Het laagspanningssysteem in de Roll-IT geeft de resterende
batterijlading weer door middel van een LED indicator aan de
bovenzijde van het toestel en de Battery Monitor applicatie op de
desktop van de PC (enkel wanneer de applicatie geïnstalleerd is, nvt
bij o.a. thin client).
De Battery Monitor applicatie openen:
1.

Navigeer naar de systeem balk rechts onderaan en klik rechts op het icoon

2.

“Show” opent de applicatie

3.

Selecteer “Always on top” om de applicatie op de voorgrond te houden

4.

“Exit” sluit de applicatie

De batterij heeft een lading tussen 100% en 70%.
De LED knippert wanneer de Medicart met het stroomnet verbonden is. Laat de batterij zo vaak als 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.
Verbind de Medicart onmiddelijk met het stroomnet 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.
Verbind de Medicart onmiddelijk met het stroomnet en laat de batterij tot 100% laden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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❱❱ Belangrijke richtlijnen bij het dagelijks gebruik van de Roll-IT

•

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).

•

Gebruik de handgrepen om de wagen te verplaatsen. Verplaats de wagen nooit met behulp van de aluminium geleidingen.

•

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

•

De maximale belasting van het werkblad bedraagt 25 kg.

•

De maximale belasting van het uitschuifbaar werkblad bedraagt 10 kg.

•

Zorg ervoor dat de netstekker is uitgetrokken alvorens u de Roll-IT verplaatst. Trek nooit aan het snoer. Houd bij het loskoppelen
van het netsnoer, niet het snoer, maar de stekker vast.

•

Verbind de Roll-IT zo vaak als mogelijk met stroomnet. Laat de batterij dagelijks tot 100% laden.

•

Controleer bij het verplaatsen van de wagen of de remmen aan de wielen ontgrendeld zijn.

Voor volledige instructies consulteer de meegeleverde handleiding of ga naar www.belintra.com/nl/downloads.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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