
 

 

Werken met de boekenwip. Datum: 16/2/23 (Roel)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken met de boekenwip    
Om een boek in zijn geheel in te scannen kunnen we de 
boekenwip gebruiken. 

 
Vooral bij dikke boeken (harde rug) gebruiken we de boekenwip. 

 
Bij het gebruik van de boekenwip gebruiken we ook altijd de 
“scantent!”, dit om spiegelingen van de verlichting te voorkomen. 

 
Hieronder volgt een kleine instructie hoe om te gaan met de 
boekenwip. 

 
LET OP! GEBRUIK ALTIJD EEN PAAR HANDSCHOENEN VOOR HET 
OPTILLEN VAN DE GLASPLAAT VAN DE BOEKENWIP  
(Dit voorkomt vingerafdrukken die het te scannen object kunnen 
verstoren. Nb. handschoenen liggen op de glasplaat en horen na 
afloop weer daar te worden neergelegd!) 

 
 
1. Zet de Boekenwip in zijn geheel op tafel (boekenwip niet over laten steken over de tafel).  
2. Plaats de scantent over de boekenwip en de CZUR scanner.  
3. Plaats de zwarte-mat die bij de CZUR scanner hoort onder het glas van de boeken wip. 

 

 

Bij de boekenwip zijn een groot aantal 
schuimrubbermatjes geleverd van verschillende 
dikte. 
 
Deze matjes dienen ervoor om het boek aan 
een kant te ondersteunen daar waar de 
minste bladzijden zitten. Dit is ervoor om te 
allen tijde te zorgen dat de te scannen 
bladzijde horizontaal ligt ten opzichte van de 
glasplaat. 

 
 
 
 
 

 
 
4. Leg het boek onder de glasplaat.  
5. Als het een dik boek betreft kan de glasplaat in hoogte versteld worden door de twee stel knoppen aan 

de achterzijde van de boekenwip los te draaien, de glasplaat op juiste hoogte te zetten, en deze weer vast 
te draaien. 

6. LET_OP. ZORG ER VOOR DAT DE GLASPLAAT ALTIJD HORIZONTAAL STAAT NAAR TWEE KANTEN.           
7. Nu kun je een boek inscannen met gebruik van de CZUR in dubbele bladzijde 

modus.  
8. Voor het omdraaien van de bladzijde pak je de glasplaat vast aan een van de 

voorste geplastificeerde hoeken. 
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