
                                            
 

 

Handleiding montage CBCI Expo 

 

 



                                            
 

 

Alle onderdelen zijn verpakt in 8 op maat gemaakte tassen: 

  

  



                                            
 

Montage: 

1 Haal de panelen uit de tassen en leg ze één voor één plat op 
een tafel met het uiteinde met de twee sleuven een stukje 
van de tafel; 

 



                                            
 

2 Haal de voeten uit de tas en schuif de juiste voeten (zie 
onderzijde) in de sleuven van het paneel; 

 



                                            
 

3 Zet het paneel nu voorzichtig recht; 

 
4 Doe dit voor de drie panelen;  



                                            
 

5 Bevestig de lat bovenaan op de drie panelen en steek de 
drie deuveltjes er door om het geheel te verstevigen; 

 
6 Plaats de ronde staafjes in de voorgeboorde gaten en plaats 

de hexagone bordjes er tussen; 
 

7 Plaats de drie delen van het rolmeubel op elkaar;  



                                            
 

8 Plaats de tablethouder op het rolmeubel; 

 



                                            
 

9 Start de tablet op en plaats deze op de tablethouder; 

 Opstarten door op de knop links bovenaan de tablet 
te duwen 

 Om in te loggen dient men het paswoord 
KampC2022! in te geven (zie ook binnenzijde 
tabletdoos) 

 Na het opstarten zal de applicatie automatisch 
fullscreen opstarten 

 Om te applicatie af te sluiten kan men aan de 
linkerkant van het scherm naar rechts swipen. 
Daarna krijgt men een menu te zien en kan je kiezen 
voor Exit Fully Kiosk. 

 Wil men app terug opstarten, dan klikt men gewoon 
op de app “Fully Kiosk Browser” linksbovenaan de 
desktop 

 De tablet afsluiten doet men door de Power knop + 
Volume down samen in te duwen 

 
 

 

  



                                            
 

Demontage: 

1 Demonteer de expo op dezelfde manier als je hem hebt 
gemonteerd; 

 

2 Haal per draagtas het beschermend deken eruit indien 
mogelijk; 

 



                                            
 

3 Wikkel het expo element in het deken. Bij het rolmeubel zit 
ook een aantrekriem. Bevestig deze rond het meubel zodat 
de bescherming goed op zijn plaats blijft zitten; 

 
 

 



                                            
 

4 Stop het expo element terug in de draagtas. Dit doe je best 
met twee personen en gelijktijdig. 

 
 


