
 

 

Inschakelen van de WIFI
Beginscherm:  

Sluit een toetsenbord aan via de USB poort en druk op F12. Vervolgens ziet u het volgende 
scherm:  

Er is een balk boven in het beeld k
Sluiten (zie foto hieronder). 
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Inschakelen van de WIFI 

de USB poort en druk op F12. Vervolgens ziet u het volgende 

Er is een balk boven in het beeld komen te staan. Klik links bovenin op Bestand
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de USB poort en druk op F12. Vervolgens ziet u het volgende 

 

estand en vervolgens 



 

 

De Grid sluit nu af. U ziet het volgende beeld: 

Vervolgens gaat u naar het symbooltje van het internet (zie rode cirkel).
volgende scherm wordt getoond: 
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ziet het volgende beeld:  

Vervolgens gaat u naar het symbooltje van het internet (zie rode cirkel). Klik hierop. Het 
d:  
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Klik hierop. Het 



 

 

Schakel WIFI in door het schuifje naar rechts te halen (zie rode pijl). Vervolgens ziet u dit: 

De computer maakt nu verbinding met SitecomB39324. Doet hij dit niet
van het internet (zie rood vakje). Het internet is nu verbo
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Schakel WIFI in door het schuifje naar rechts te halen (zie rode pijl). Vervolgens ziet u dit: 

maakt nu verbinding met SitecomB39324. Doet hij dit niet, klik dan op de naam 
van het internet (zie rood vakje). Het internet is nu verbonden. 
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Schakel WIFI in door het schuifje naar rechts te halen (zie rode pijl). Vervolgens ziet u dit:  

 

klik dan op de naam 



 

 

U dient nu alleen nog TeamViewer te activeren door middel van een dubbele klik (zie rood 
vlakje).  
Vervolgens komt het volgende scherm te voorschijn. 

Alles is nu goed ingesteld. Wij kunnen nu uw computer overnemen. 
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iewer te activeren door middel van een dubbele klik (zie rood 

Vervolgens komt het volgende scherm te voorschijn.  

Alles is nu goed ingesteld. Wij kunnen nu uw computer overnemen.  
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iewer te activeren door middel van een dubbele klik (zie rood 

 


