Handleiding Universeel
Geschikt voor alle versies van de BelevenisTablet

1. Aanzetten

4. Opladen

Druk de powerknop kort in en wacht een paar seconden
(de tablet komt dan uit slaapstand).

U sluit de oplader aan op de bovenste USB-C poort
aan de linker of rechterkant.

Als er niets gebeurt houd de knop dan wat langer ingedrukt.
Het laden duurt even, raak niets aan tot het menu met
alle programma’s verschenen is.

2. Uitzetten
Druk de powerknop kort in, de tablet gaat dan in slaapstand.
Als u de tablet helemaal wilt uitschakelen druk dan
de knop wat langer in.

3. Slaapstand

5. Geluid aanpassen

Door de powerknop kort in te drukken kunt u de tablet
in de slaapstand zetten en er weer uithalen.
Het opstarten en afsluiten gaat dan vele malen sneller.

U kunt elk menu een eigen volume geven.
Gebruik hiervoor het luidspreker symbool in elk menu.
U kunt ook de volumeknoppen van de tablet gebruiken.

Alleen als de batterij leeg is moet u opnieuw opstarten.

6. Headset

10. Servicedesk

U heeft de mogelijkheid om een koptelefoon of
headset (met microfoon) aan te sluiten.
Dit kan de verstaanbaarheid verbeteren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk:
support@onwijs.com

7. Toetsenbord
Indien u een toetsenbord heeft, is het mogelijk om deze
los te koppelen van de tablet. Dit kost enige kracht,
doe voorzichtig.

8. Het menu verlaten
U kunt het menu verlaten met de sluitknoppen aan de
zijkant van het menu. U komt nu in de Onwijs Assistant.
Hier kunt u:
•
•
•
•
•

Terug naar het menu
Teamviewer starten
Wi-ﬁ settings instellen
Een internetbrowser openen
Naar het bureaublad (kruisje)

9. Hulp op afstand
Met behulp van het programma TeamViewer kunnen wij het
scherm op afstand overnemen. Hiervoor moet u wel met het
internet verbonden zijn.

Tip: Als (het lijkt of) of de tablet is vastgelopen, dan houdt u
de aan/uit-knop ingedrukt tot er een half-scherm van boven
beschikbaar wordt met de melding:
“schuif omlaag om de pc af te sluiten.”
Hierna kunt u de tablet direct weer opstarten.

