
 

 
Hulshof business cases B.V. / Lievelderweg 72 / 7131 MD Lichtenvoorde / Postbus 2 / 7130 AA Lichtenvoorde / Telefoon +31(0)544 376 596 

E-mail service@hulshofbusinesscases.com / Internet www.hulshofbusinesscases.com / KvK Handelsregister 08029345 / BTW nr NL001678309B01 

ABN AMRO bank Lichtenvoorde 59.17.25.290 / IBAN NL38ABNA0591725290 / BIC ABNANL2A 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing 

 
ABS Koffer Mobiz Compact voor laptops en de HP Officejet 200 mobiele 

printer 
 
Bijgaand ontvangt u de door u bestelde koffer. Wij hopen dat deze koffer aan uw verwachtingen zal voldoen. 
 
Hieronder treft u een aantal instructies en tips aan, waarmee u snel met uw mobiele kantoor aan de slag kunt. 
 

1. Inhoud koffer 
 
1.1. Het deksel bevat de volgende onderdelen: 

 een opbergvak voor A4 papier en een uitneembare etui en 2 sleutels ten behoeve van de sloten; 
 in de etui treft u een stroomkabel aan en 2 zakjes met de volgende inhoud: 

- zakje met 9 delen klittenband haak en 4 delen klittenband lus, voorzien van een zelfklevende 
laag; 4 delen dubbelzijdig klittenband en 2 kabelgeleiders; 

- zakje met 2 metalen -, 2 getande - en 2 kunststof ringen, 2 schroeven en 2 kunststof nokjes; 
 een fixatieband. 
 
1.2. De bodem van de koffer bevat de volgende onderdelen: 
 een notebookplateau, voorzien van 2 ¾ positioneringsnokken en een kabelgeleider; 
 onder het plateau een printerplateau en een voorziening voor het plaatsen van papier; 
 rechtsachter in de koffer een 230V chassisdeel waarop het bijgeleverde netsnoer aangesloten kan 

worden. Het chassisdeel is voorzien van een kabelboom; de kabels liggen onder het printerplateau in het 
compartiment voor het aansluiten van AC-adapters. 

 
Wij adviseren u te controleren of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met onze serviceafdeling (0544-376 596). 
 

2. Inrichten koffer 
 

Voor het inrichten van de bodem van de koffer is een kruiskopschroevendraaier en eventueel een tang benodigd. 
 

2.1.        Positioneringsnokken afstemmen op uw laptop 
 koffer openen en het deksel verwijderen; pak het deksel met 2 handen vast, open het deksel in een 

hoek van ca. 45° en schuif het deksel naar rechts; 
 plaats de laptop op het plateau en positioneer de 2 ¾ nokken zodanig dat de laptop nauwsluitend 

tussen deze nokken past; fixeer de 2 ¾ nokken met behulp van de schroevendraaier; 
 plaats de laptop tussen de 2 gefixeerde nokken en controleer of de laptop nauwsluitend past; is dit niet 

het geval, herpositioneer de ¾ nokken; is de passing goed, monteer dan de 2 ronde nokken in 2 van de 
sleuven aan de achterzijde van de laptop, dusdanig dat deze niet het plaatsen van de USB- en 
voedingskabel belemmert; 

 neem de laptop van het plateau en monteer de 2 ronde nokken als volgt: bovenzijde ronde metalen 
plaatje en nok, onderzijde getande ring, kunststof plaatje en schroef; nokken los monteren ( nog niet 
fixeren); 

 plaats de laptop tussen de 2 ¾ nokken en bepaal vervolgens de positie van de ronde nokken; 
 neem de laptop van het plateau en draai de 2 ronde nokken goed vast; hierbij de nokken stevig 

vasthouden en de schroeven strak aandraaien; 
 plaats de laptop tussen de positioneringsnokken en controleer of de laptop nauwsluitend tussen de 

nokken past; is dit niet het geval herhaal dan de voorgaande stappen; totdat de passing goed is. 
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2.2. Installatie adapter laptop 
 verwijder het printerplateau; draai de vier schroeven los; 
 verlijm een deel klittenband haak op de onderzijde van de adapter; plaats de adapter op de bodem van 

het adaptervak;  
 sluit de adapter aan op of een 2- of een 3-polige stekker; 
 leid de kabel door de sleuf achter in de koffer en leg de kabel buiten de koffer; 
 bundel de kabel van de adapter en fixeer dit met een deel dubbelzijdig klittenband; vouw het 

dubbelzijdige klittenband hiertoe om de opgevouwen kabel, met de ruwe zijde aan de buitenkant; fixeer 
de opgevouwen kabel op de bodem van het adaptervak. 

 
Indien de HP Officejet 200 mobiele printer niet is geïnstalleerd, ga dan door naar 2.3, anders naar 2.4. 
 

2.3. Installatie van de HP Officejet 200 mobiele printer 
 verondersteld is dat de printer is getest en de batterij is geladen;  
 draai de 5 schroeven van het printerplateau los en verwijder het plateau; 
 verwijder het klepje aan de bovenzijde van de printer; 
 plaats de printer links op de bodem van de koffer, met de papieruitvoer links in de koffer; 
 sluit de printer kabel aan op één van de 2 2-polige stekkers; 
 bundel de printerkabel en fixeer deze met een deel dubbelzijdig klittenband; vouw het dubbelzijdige 

klittenband hiertoe om de opgevouwen kabel, met de haak zijde aan de buitenzijde (haak zijde is de 
“ruwe/ harde” zijde); fixeer de opgevouwen kabel op de bodem van het adaptervak; 

 indien u werkt met een USB printerkabel, plug dan de printerkabel in de daartoe bestemde USB-poort; 
leid de kabel door de sleuf achter in de koffer en leg de kabel buiten de koffer; 

 
2.4. Aansluiten apparatuur 
 plaats de laptop op het plateau; 

 sluit de voedingskabel aan op de laptop en plug de printerkabel in een USB poort; 
 klik beide kabels in de reeds bevestigde kabelclip; 
 voeg de printer- en stroomkabel samen en fixeer deze op de bodem van de koffer met een dubbelzijdig 

klittenband; 
 met behulp van de kabelgeleiders of het resterende deel dubbelzijdig klittenband kunnen de resterende 

kabellengtes verder geleid of gefixeerd worden; 
 plaats het printerplateau en schroef deze vast met de 4 schroeven; controleer of het plateau correct is 

afgesloten; 
 fixeer het notebook plateau met de schuifsluiting. 
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2.5. Controleren of apparatuur correct is aangesloten 
 plug de stroomkabel in de stekker, gemonteerd in de koffer rechtsachter en steek de stekker in een 

stopcontact; 
 zet de laptop aan; 
 klap het plateau op en gebruik de blokkering rechts om het plateau vast te zetten; 
 zet de printer aan; 
 controleer aan de hand van de indicatoren op laptop en printer of de externe stroomtoevoer 

functioneert; 
 is dit niet het geval, controleer dan of alle stekkers goed zijn aangesloten; mocht dit het geval zijn en er 

is nog steeds geen externe stroomtoevoer, neemt u dan contact op met onze serviceafdeling (0544-376 
596); 

 plaats papier in de printer; schuif het papier van de rechterzijde onder het elastiek en tussen de nokken 
richting de printer, plaats het papier vervolgens in de papierinvoer van de printer; controleer of het 
papier goed is geplaatst: papier zit in de papierinvoer van de printer en het uiteinde ligt tegen het nokje 
rechts in de koffer; het papier ligt geheel onder het elastiek en tussen de nokken; 

 druk een pagina af met behulp van een printerinstructie via de laptop; wordt de printopdracht correct 
uitgevoerd dan is de installatie voltooid; 

 het papier hoeft na het printen niet te worden verwijderd; 
 indien het printen niet lukt, raadpleeg dan de gebruiksinstructie van de laptop en/ of printer; 
 na een geslaagde installatie de apparatuur uitschakelen; het plateau in horizontale positie plaatsen; het 

deksel terugplaatsen: pak het deksel met 2 handen vast, schuif het deksel vanaf de rechterzijde naar 
links, onder een hoek van 45°; let op dat beide scharnierdelen aan het deksel in de contradelen aan de 

koffer geschoven worden; 
 sluit het deksel en controleer of de fixatieband in het deksel de juiste lengte heeft: bij het sluiten van het 

deksel (sloten nog niet vergrendelen) dient aan de slotzijde een kier van maximaal 10mm zichtbaar te 
zijn; is dit het geval dan kan de koffer gesloten worden; is de kier kleiner dan dient de fixatieband 

aangespannen te worden; is de kier groter dan dient de fixatieband verlengd te worden;  
 aanpassen van de lengte van de fixatieband: trek de 2 klittenbanden -van elkaar en pas de lengte aan; 
 herhaal na het aanpassen voorgaande stappen totdat de fixatieband de juiste lengte heeft. 

 
Tot slot 
Mocht u problemen ondervinden bij de installatie die u met bovenstaande instructie niet kunt oplossen, neemt u 
dan contact op met onze serviceafdeling (0544-376 596). 
 
Wij wensen u veel succes met uw mobiele kantoor en zijn ervan overtuigd dat u hiermee nog professioneler voor 
de dag zult komen! 

 


