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Handleiding Traveller HD standaard v1.0

Gefeliciteerd met het kiezen van de
Optelec Traveller HD standaard!
Deze handleiding helpt u om vertrouwd te
raken met de functionaliteiten en de
werking van de Traveller HD standaard.
Lees deze handleiding grondig voordat u
de Traveller HD standaard gaat
gebruiken.

Wat zit er in de doos?
De verpakking van de Traveller HD standaard bevat het volgende:

Traveller HD standaard

Deze handleiding

De Traveller HD standaard gebruiken
Zet de standaard op een plat oppervlak met de openingen aan de
zijkant. Plaats de gesloten Traveller HD in de standaard. De Traveller
HD glijdt op haar plaats. Door de openingen aan de zijkanten van de
standaard ziet u de blauwe ontgrendel knoppen van de Traveller HD.
Duw de ontgrendel knoppen in om de Traveller HD te openen en til het
scherm op totdat het scherm vergrendelt in de hoogste stand. Plaats
het document wat u wilt lezen onder de standaard. Schuif het scherm
van de Traveller HD heen en weer om over het document te navigeren.
Als u wilt stoppen met lezen, schuift u het scherm van de Traveller HD
naar het midden. Duw de ontgrendel knoppen in en laat het scherm
zakken totdat het in de gesloten stand staat. U kunt de Traveller HD nu
van de standaard af halen.

Technische Informatie
Deze standaard is ontworpen om boeken tot 50 mm dik te lezen.
 Afmetingen
: 386 x 128 x 154 mm (B x H x D)
 Gewicht
: 500 g
 Materiaal
: plastic
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Veiligheids Informatie
Optelec is niet verantwoordelijk voor gebruik van de Traveller HD standaard
anders dan beschreven in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor
toekomstig gebruik.
 Plaats de Traveller HD voorzichtig in de standaard om uw vingers te
beschermen.
 Gebruik alleen een zacht schoonmaakdoekje om de standaard schoon te
maken.
 Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
 Zet de standaard niet op een instabiel of oneven oppervlak.
 Gebruik en zet de standaard niet in een vochtige of hete omgeving.
 Gebruik en zet de standaard niet in een omgeving van minder dan 0° of
meer dan 40°.
 Stel de standaard niet bloot aan hitte of direct zonlicht.
 Gebruik de standaard niet in het water.
 Vermijd contact met bijtende vloeistoffen.
 Vermijd schokken en gooien en laat de standaard niet vallen.
Geen onderhoud nodig. Risico's en bijwerkingen: Geen bekend
Dit product voldoet aan de eisen van de desbetreffende richtlijnen wanneer dit
product wordt gebruikt zoals bedoeld. De conformiteit geldt uitsluitend voor de
door Optelec geleverde componenten.
Dit product draagt de volgende kenmerken:
Als dit product een defect vertoont, neem dan contact op met het dichtst
bijzijnde Optelec Kantoor, uw Optelec distributeur of het Optelec hoofdkantoor
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