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Denne vejledning vil hjælpe dig med at 
konfigurere og komme i gang med at bruge 
C-Series-enheden.

C-Series-enheden har et indbygget 
bordstativ. Bordstativet kan foldes ud, så 
C-Series-enheden kan stå selv eller foldes 
ind, så det er muligt at bruge enheden, når 
den ligger fladt på et bord. Bordstativet 
skal foldes ind, når C-Series-enheden 
bæres i skulderremmen.

C-Series-enheden er endvidere 
kompatibel med flere forskellige 
monteringssystemer. Bordstativet skal 
afmonteres inden montering af et andet 
beslag. Der findes yderligere oplysninger i 
brugervejledningen til 
monteringssystemet.

Isætning af batterier

Tryk på knappen ”push” på batteriets 
bagside for at kontrollere batteriniveauet. 
(Se A) De grønne lys angiver i procent, 
hvor meget strøm, der er tilbage på 
batteriet.

Bemærk: Batterierne er ”hot 
swap”-batterier og kan udskiftes og/eller 
erstattes med et ekstra sæt 
C-Series-batterier. Bemærk endvidere, at 
batterierne leveres halvt opladede.

Læg C-Series-enheden med bagsiden opad 
på en plan flade, så skærmen ikke ridses. 
Sæt batteriet i på bagsiden af enheden. 
Gummifødderne på batteriet sættes i til 
sidst og skal vende, så de sidder på 
enhedens underkant. Der lyder et klik, når 
batterierne glider på plads. (Se B, C, D)

Ved udtagning af batterierne lægges 
C-Series-enheden med bagsiden opad på 
en plan overflade. Skub gummifødderne på 
batteriet fra hinanden med begge hænder. 
Der lyder et klik, når de løsnes. Løft 
batteriet op og ud af enheden.
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C-Series-enheden leveres med bordstativet påmonteret.

       Bordstativet er ikke beregnet til brug sammen med C15-enheden eller 
 med CEye-modulet monteret.

Isætning af batterier og kontrol af batteriniveauet.
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Sådan tændes C-Series-
enheden

1. Slut enheden til strømmen ved at 
sætte adapteren i stikkontakten. (Se E) 

2. Sæt den anden ende af netledningen 
i bunden af C-Series-enheden. (Se F)

Bemærk:  Nye batterier leveres halvt 
opladede. 

3. Tryk på knappen på højre side af 
C-Series-enheden for at tænde den. To 
grønne lys blinker kort i hver side af 
skærmen. Det angiver, at enheden er ved 
at starte.

4. Første gang enheden startes, vises 
der nogle sikkerhedsoplysninger. Læs 
oplysningerne, og følg anvisningerne. 
 F.eks.: Når enheden startes første 
gang, er højttalerne deaktiverede, da de 
er yderst effektive og kan spille meget 
højt. Det er nødvendigt at læse og 
acceptere en ansvarsfraskrivelse, inden 
højttalerne aktiveres. 

Konfiguration af adgangs-
metode

Det er muligt at få adgang til 
C-Series-enheden på flere forskellige 
måder: via berøringsskærm, via berøring 
med en fingerguide, med en kontakt eller 
via øjenstyring. Brugen af fingerguides og 
øjenstyring forudsætter køb heraf 
forinden. Oplysninger om, hvordan disse 

Hvis du vil programmere kontakten til at 
simulere et tastetryk, skal du åbne 
C-Series hardwareindstillinger > 
Kontakter og vælge Angiv handling i 
højre side af skærmen.

Bemærk: Hvis kontakten er indstillet til at 
simulere et tastetryk, skal indstillingerne 
for tasteinput være de samme som i 
scanningsindstillingerne for 
kommunikationssoftwaren, hvis scanning 
er den aktuelle inputmetode. 

Tilpasning af indstillinger

Indstillinger af lydstyrke, baggrundslys, 
licenser, trådløse enheder og andre 
hardwarefunktioner foretages via menuen 
Start i Windows > Kontrolpanel 
(Klassisk visning) > C-Series 
hardwareindstillinger eller ved at 
dobbeltklikke på genvejen C-Series 
hardwareindstillinger på skrivebordet. 
(Se G)

Vælg menupunktet i venstre side af 
C-Series hardwareindstillinger for at 
foretage ændringer af hardwaren på din 
enhed. Dialogboksen indeholder en 
beskrivelse af de pågældende funktioner. 
(Se H på næste side)

Indstillinger af genvejsknapper

De tre knapper på siden af 
C-Series-enheden kan tilpasses til at 
udføre en lang række handlinger. Vælg 
Angiv handling til højre for knap A i 
menuen C-Series hardwareind-
stillinger > Knapper.

elementer installeres findes i 
brugervejledningen.

Konfiguration af adgang via 
berøringsskærm

Berøringsskærmen på C-Series-enheden 
skal kalibreres for at sikre optimal adgang. 
Sådan kalibreres berøringsskærmen:
Åbn menuen C-Series 
hardwareindstillinger via genvejen på 
skrivebordet. (Se G) 
Vælg Berøringsskærm.
Klik på Kalibrer. 
Følg dernæst anvisningerne på skærmen.

Konfiguration af øjenstyring

Hvis C-Series-enheden skal bruges 
sammen med øjenstyring, er det 
nødvendigt at købe et CEye-modul. Der 
følger en Kom godt i gang-vejledning med 
CEye-modulet, der forklarer, hvordan 
CEye bruges sammen med C-Series.

Konfiguration af kontakt
styret scanning

C-Series har to kontaktporte til 
kontaktstyret scanning. Sæt kontakten i 
den korrekte kontakt-port. 
Enkeltkontaktbrugere skal slutte 
kontakten til port 1. (Se F)

Hvis du vil aktivere kontakten til at tænde 
og slukke C-Series-enheden, skal du åbne 
C-Series hardwareindstillinger > 
Kontakter og markere de passende 
afkrydsningsfelter. (Se H på næste side)
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HBemærk:  I denne menu kan du også deaktivere 
knappen, så den ikke udfører nogen handling ved 
at vælge "Der er ikke valgt nogen handling". Du kan 
også vælge andre handlinger for at se de forskellige 
funktioner for den enkelte handling. Der findes 
detaljerede beskrivelser af alle handlinger i 
brugervejledningen til C-Series.

Kommunikationssoftware

C-Series-enheden leveres med forudinstalleret 
kommunikationssoftware.

Gør følgende, hvis kommunikationssoftwaren ikke 
starter med det samme: Dobbeltklik på genvejen 
til softwaren på skrivebordet i Windows. Du kan 
også åbne programmet via menuen Start/
Programmer.

Sådan indstilles kommunikationssoftwaren til at 
starte automatisk, når C-Series startes: 

1. Åbn menuen Start i Windows. 

2. Vælg Alle programmer 

3. Højreklik på Start  

4. Vælg Åbn 

5. Træk genvejen til kommunikationssoftwaren 
fra skrivebordet til mappen Start. 

(Se I)
 
Sådan lukkes CSeries
enheden

Luk alle programmer for at lukke 
C-Series-enheden. Åbn menuen Start i Windows, 
og rør ved pilen i nederste højre hjørne. Vælg Luk 
computeren. (Se J)

Bemærk:  Det er også muligt at programmere en af 
knapperne i siden eller kontakten til at foretage 
lukningen. 
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Tilpasning af kontaktindstillinger under C-Series hardwareindstillinger.
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