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1. Inleiding
In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om de Cabman Kiosk op een juiste
manier te monteren. De montage kan zowel door Euphoria als door de klant zelf worden geregeld. Bij
twijfel over de montage kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.
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2. Controle
2.1.

Levering

Euphoria is verantwoordelijk van een correcte levering van de Cabman Kiosk. U ontvangt:
•
•
•

2.2.

Cabman Kiosk
5 rollen papier tbv printer
2 sleutelsets (2x 3 sleutels)

Controle Cabman Kiosk

De Cabman Kiosk dient gecontroleerd te worden op een aantal belangrijke punten:
•
•
•
•
•

2.3.
•
•
•
•
•
•

Controle computer
Controleer of de USB-dongle juist is geplaatst
Controleer of alle stekkers op hun plaats zitten
Controleer of de kabels voldoende zijn weggewerkt
Controleer of de zekering op de voedingskast goed vast zit (onder de powerknop)

Praktische zaken
Bepaal vooraf of de Cabman Kiosk binnen of buiten komt te hangen.
Is er stroomvoorziening in de ruimte
Is er netwerkvoorziening in de ruimte
Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde wandcontactdoos
Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde netwerkaansluiting
Is er contact opgenomen met de Centrale software leverancier i.v.m. koppeling

3. Montage
3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Benodigd materiaal
Kniptang
Rolmaat
Ringsleutel (M6)
Dopsleutel (14mm)
Schroevendraaier
Boormachine
Boor (12mm)
3x Keilbouten (10mm)
Tie-wraps (voor bevestiging kabels binnen en buiten de Kiosk)
UTP kabel (CAT5e)
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3.2.
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Mal voor montage
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