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1 Handleiding Lapstar* 

      
Plaats de box en trolley op een stabiele tafel; neem de box van de trolley;  
plaats trolley in gewenste positie en schuif het handvat in de uiterste stand 

Neem het deksel van de box en hang 
deze aan het handvat van de trolley 

      
Zorg dat deze helemaal 
over het handvat schuift 

Neem hoes, afdekplaat en schuim uit de box Plaats de gewenste oefening op de bodem van de 
box en leg schuim en deksel terug 

      
Maak voorzichtig een gat voor de camera; verwijder kabelbinder dmv veiligheidspal in te drukken. Duw de 

camera rustig door de beugel en het schuim; verbind camera met de monitor 
Neem netsnoer en voeding uit de hoes; verbind deze 

met de monitor en een geaarde wandcontactdoos 
-Service en garantie- 

*Service op het systeem mag alleen uitgevoerd worden door, een door uw dealer aangewezen, geautoriseerde servicemonteur of door de fabrikant. Indien er reparaties worden verricht en/of aanpassingen worden aangebracht door een niet 
geautoriseerde monteur vervalt de garantie op het systeem.*Het systeem werkt op een spanning van 230V/50Hz, gebruik altijd een geaarde wandcontact doos. *Door gebruik van een verkeerde en/of onstabiele spanning brengt u grote schade aan het 
systeem toe, hierdoor vervalt tevens de garantie. *Zorg ervoor dat het systeem altijd in een droge omgeving staat opgesteld. Voorkom dat er vocht of water in de Lap Star box terecht komt. *Indien u het systeem niet gebruikt, zorg dat het opgeslagen 
wordt in een droge en geventileerde ruimte. *We adviseren het systeem elk jaar bij uw dealer aan te leveren voor een servicebeurt. Tijdens deze controle wordt het complete systeem nagekeken op werkingen, eventuele slijtage en veiligheid. 
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Zet de schakelaar 

op ´aan´ 
Richt de camera op het oefenblokje; stel het beeld op de monitor scherp door aan het focus wieltje 

achterop de camera te draaien 
Draai knop op monitor 

voor gewenste belichting 

      
Maak voorzichtig een gat links en een gat rechts van 
de camera; steek beide instrumenten door de gaten 

De Lap Star is klaar voor 
de training 

Na gebruik; eerst de monitor uitschakelen; alles in 
omgekeerde volgorde loshalen en opbergen 

Zorg dat de afdekplaat in 
sleufje haakt 

      
Zorg dat de afdekplaat in 

positie klikt 
Leg de hoes op de afdekplaat; buig camera houder 

bovenop de hoes; plaats deksel op de box 
Plaats box diagonaal op de trolley; zorg dat het 

deksel aan trolley zijde zit; trek spanband goed aan 
De Lap Star is klaar voor 

transport 
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-Over deze handleiding- 
De specificaties, constructiegegevens, manier van handelen en illustraties in deze handleiding zijn niet 
bindend. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen. 
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