
Penhouders: 
Met de penhouders 
heb je gemakkelijk 
toegang tot de 
stylus van het 
scherm. 
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Terug knop: Door alleen op deze knop te drukken, gaat u een 
stap terug in uw menu of optie. Als u deze knop een seconde 
lang ingedrukt houdt, opent u het input menu.

Home knop: Door alleen op deze knop te drukken, gaat u direct 
naar het startmenu van het scherm. Als u deze knop twee 
seconden vasthoudt, wordt het scherm afgesloten.

Vierkante knop: Door alleen op deze knop te drukken, opent u 
de recente apps die u hebt gebruikt. Als u deze knop vasthoudt, 
opent u het menu.

Eenvoudige 
aansluitingen: 
Rechtsonder zijn 
enkele eenvoudige 
aansluitingen 
beschikbaar, 
waaronder een 
USB-C (15W) en 2 
USB-A 3.0 
aansluitingen.

Drie knoppen zijn te vinden in het midden 
onderaan de rand van het scherm.

Via de pijl aan beide 
zijden van het 
scherm krijgt u snel 
toegang tot het 
menu. Door erop te 
klikken krijgt u 
onmiddellijk 
toegang tot enkele 
nuttige 
hulpmiddelen en 
instellingen.

SNELLE 
INSTALLATIEGIDS
Eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen: 
overzicht van het scherm

 



Trainingsvideo's: Eenvoudige en snelle 
toegang tot de bibliotheek met "How 
to"-video's op YouTube 
(internetverbinding vereist).

Snelle start: Klik voor een eenvoudig 
overzicht van de toegankelijkheidsopties 
van het scherm.

Gebruikershandleiding: Geeft de 
handleiding van het scherm weer.

Helderheidsbalk: De helderheid van uw scherm aanpassen
Volumebalk: Het volume van het geluid aanpassen

Terug / vorig scherm
Home: Startscherm Legamaster
Overzicht: Toont alle openstaande apps en stelt 
gebruikers in staat om snel tussen deze apps te 
schakelen of alle openstaande apps in één keer te 
sluiten.
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Shut down Sleep mode OPS

OPS

Screenshot

Stopwatch: Opent een klok met timer, 
stopwatch en alarmfunctie
 
Schermopname: Activeert een 
schermopname tool.
 
Screenshot: Opent een screenshot-tool 
om een gebied op uw scherm te 
selecteren en er een afbeelding van te 
maken.
 
Kalender: Opent de kalender

Aan/uit-knoppen:
Shutdown: schakelt het scherm en 
eventueel de OPS-computer uit.

Sleep-mode: activeert een modus waarin 
scherm en geluid zijn uitgeschakeld, maar 
waaruit het scherm in een handomdraai 
geactiveerd kan worden door het scherm 
met 2 vingers aan te raken, of door op de 
centrale bedieningsknop te drukken. 

OPS-power: schakelt de OPS-computer 
aan of uit.

Instellingen: Opent het instellingenmenu 
Input: Klik om de gewenste ingang / bron te selecteren
Annotatie tool: Eenvoudige overlay voor snelle notities en screenshots
Home: Opent de Android Launcher

SNELLE TOEGANG 
TOT HET MENU
 


