
 

TI-Nspire™ CX examenstand inschakelen         

- De examenstand schakelt alle documenten en programma’s tijdelijk uit, en maakt alle 

plaatsen leeg waar iets kan staan, zoals lijsten en variabelen. 

- De examenstand werkt op elke versie van het OS (operating system). Maar het beste is: 

- Installeer het nieuwste Operating System (OS) op je machine! Ga naar education.ti.com/nederland. 

 

Inschakelen 
- Schakel de TI-Nspire uit. 
- Druk op ‘esc’, houd deze ingedrukt en druk dan ook op ‘on’.  

 

 

 

- Druk op ‘Ctrl A’ om alle vinkjes (=extra beperkingen) uit te 

schakelen. 

- Druk op ‘Enter’ om de examenstand  in te schakelen. 

- De TI-Nspire start nu weer op. 

- Druk na het opstarten op ‘Enter’ om de machine te gaan gebruiken. 

TI-Nspire examenstand controleren 

Controleren of de examenstand in ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, 

waarbij één van deze voldoende is: 

- De LED aan de bovenkant van de TI-Nspire knippert (en de TI-Nspire staat aan). 

- In het scherm van de rekenmachine staat rechtsboven een hangslotje. 

- Bij het aanzetten van de TI-Nspire verschijnt direct de mededeling: “Deze rekenmachine 

staat in de modus Examenstand.“  

      



 

GR leegmaken door examenstand nogmaals in te instellen 

Het is heel gemakkelijk om mogelijke verborgen informatie te verwijderen van een GR die al in 

examenstand staat. Herhaal dezelfde instelprocedure voor de examenstand terwijl de machine in de 

examenstand staat. Alle gegevens in de GR worden dan alsnog gewist. 

Batterijverbruik 

Het batterijverbruik is in de examenstand vanwege het LED-lampje iets hoger. In examenstand houdt 

een opgeladen batterij zeker twee weken. Wij raden u desondanks aan, de examenstand niet langer 

dan noodzakelijk ingesteld te houden en deze zo snel mogelijk uit te zetten. 

Examenstand uitschakelen 

Er zijn 3 manieren om dit te doen: 
1. Met een andere TI-Nspire rekenmachine 

- Verbind je TI-Nspire met een kort USB-kabeltje aan een andere  TI-Nspire. 

- Druk op je eigen TI-Nspire op  ‘on’ ,’ Huidig’    of op    ‘on’,’ Nieuw’,’ Rekenmachine’ 

- Druk op ‘doc’,’Examenstand’,’ Examenstand verlaten’. 
 

2. Met een PC en de TI-Nspire software  

- Download het zip bestand “TI-NspireExamenstandverlaten.zip”. Dit bestand kan je downloaden op 

www.t3nederland.nl onder de rubriek Activiteiten. Klik hier op “symposium 2014” en daarna op 

“Examenorganisatie met een grafisch rekenmachine”. Onder TI-Nspire technologie vind je “Een tns om 

examenstand te verlaten”. 

- Open het .zip bestand en sla uit de map “Press-to-Test” het tns-bestand “ Exit TestMode.tns” op. 

- Start de TI-Nspire software. 

- Klik onder Documentenwerkset op het verkenner icoon  

- Sleep de file “ Exit TestMode.tns”  naar de map “Press-to- Test” van je geselecteerde TI-

Nspire. 

- De TI-Nspire handheld gaat uit de examenstand. 
 

3. Met een PC en de gratis TI-Nspire computerlink software 

- Download het zip bestand “TI-NspireExamenstandverlaten.zip”. Dit bestand kan je downloaden op 

www.t3nederland.nl onder de rubriek Activiteiten. Klik hier op “symposium 2014” en daarna op 

“Examenorganisatie met een grafisch rekenmachine”. Onder TI-Nspire technologie vind je “Een tns om 

examenstand te verlaten”. 

- Open het .zip bestand en sla uit de map “Press-to-Test” het tns-bestand “ Exit TestMode.tns” op. 

- Google op “ti-nspire computer link software download”. 

- Ga naar de site van Texas Instruments, download, installeer en start het programma. 

- Sluit de TI-Nspire met de USB-kabel van je lader aan op de PC. 

- Druk op vernieuwen (bovenaan in het menu) 

- Druk op select om je handheld te selecteren. 

- Sleep de file “ Exit TestMode.tns”  naar de map “Press-to-Test” van je geselecteerde TI-Nspire. 

- De TI-Nspire handheld gaat uit de examenstand. 
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