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Wat leuk dat je hebt gekozen voor onze Interactiekast!

Gefeliciteerd. Met de Interactiekast heb je een digitale, effectieve en leuke manier om  
jouw klanten echt interactief te betrekken bij je winkel. En ook nog eens 365 dagen per  
jaar inzetbaar!

De Interactiekast bestaat uit:
> Stootvaste stalen behuizing met sticker in ieder gewenst ontwerp te bedrukken
> Gestabiliseerde voet
> Touchscreen
> Barcode scanner

Hoe werkt de Interactiekast
Zodra de actie is aangemaakt draait deze direct op de Interactiekast. De werking is 
afhankelijk van welke actie je hebt gekozen. Als je hebt gekozen voor een actie met 
vouchers, dan moet de klant zijn voucher eerst scannen voordat hij mee kan doen aan  
de actie. Heb je gekozen voor een actie zonder vouchers, dan kan iedereen meteen 
meedoen.

Vouchers
Zodra je een actie begint moeten de vouchers eerst geactiveerd worden voordat ze 
uitgedeeld kunnen worden aan de klant. Dit doe je door de doos met barcode waar de 
vouchers in zitten te scannen bij de Interactiekast. Zodra je dit gedaan hebt zijn alle 
vouchers in de doos geactiveerd. Zijn de vouchers op? Dan zijn ze heel eenvoudig bij ons  
bij te bestellen via de contactgegevens onder het ‘Support’.

Veel gestelde vragen
>	 	Bij	het	scannen	van	de	vouchers	geeft	het	scherm	de	melding:	’barcode	ongeldig’.	 

Wat betekent dit?
  Het kan zijn dat de klant de voucher al heeft gebruikt, of dat de voucher niet is 

geactiveerd. Bewaar de voucher en neem contact met ons op, wij kijken dan of de voucher 
al een keer is gebruikt of niet geactiveerd is. Afhankelijk van wat de oorzaak is kan de 
klant een nieuwe voucher ontvangen. 

Interactiekast



>	 	Het	scherm	geeft	de	melding	‘geen	signaal’.	 
Wat moet ik doen?

  De computer is dan niet automatisch opgestart en staat uit. Zet de computer 
weer aan door met het bijgeleverde sleuteltje het luikje aan de zijkant te 
openen en op het ‘aan’ knopje van de computer te drukken. 

>	 	Ik	heb	wel	beeld,	maar	het	scherm	reageert	niet	als	ik	erop	klik.	 
Wat moet ik doen?

  Herstart de computer door met het bijgeleverde sleuteltje het luikje aan de zijkant open te 
maken en op het ‘aan’ knopje van de computer te drukken. Als dat niet werkt kun je ook 
de stroom even van de computer afhalen door het haakse stekkertje achter in de computer 
eruit te halen en er weer in te doen.

Voorkomen van problemen
Kijk af en toe even bij de Interactiekast of het scherm goed schoon is, anders kan het zijn dat 
het touch scherm niet goed werkt.

Support
Wij zijn 24/7 bereikbaar via:
> Telefoon  023 - 20 10 200
> WhatsApp  023 - 20 10 200
> Mail                servicedesk@uw-s.nl

Mocht er een probleem of storing zijn waar wij niet via de telefoon of mail uitkomen,  
dan plannen wij een afspraak in en komen langs om het op te lossen.

Garantie
1 jaar op het scherm*

*  In het algemeen zijn accidentele schade, defecten als gevolg van slijtage en schade door  
vandalisme uitgesloten van garantie.


