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Denne håndboken er ment som en hjelp 
til å sette opp og begynne å bruke 
CEyeenheten.

C-Series leveres med en egen holder. 
Holderen kan åpnes slik at 
C-Seriesenheten står oppreist, eller den 
kan legges sammen slik at enheten kan 
brukes mens den ligger flatt på et bord 
eller en pult. Holderen burde legges 
sammen hvis C-Seriesenheten brukes på 
kroppen sammen med en skulderstropp.

I tillegg er C-Seriesenheten kompatibel 
med en rekke monteringssystemer. Den 
påmonterte holderen må fjernes for å 
sette på ønsket monteringsbrakett. 
Vennligst se i brukerhåndboken til 
monteringssystemet ditt for mer 
informasjon.

Sette inn batteriene

For å kontrollere batterinivået, trykk på 
”push”-knappen på baksiden av batteriet. 
(se A) De grønne lysene indikerer 
prosentvis hvor mye strøm som er igjen i 
batteriet.

Merk: Batteriene kan byttes mens 
enheten er i drift, og kan byttes ut med et 
ekstra sett C-Seriesbatterier. Merk også 
at batteriene leveres halvfulle.

Plasser C-Seriesenheten med fremsiden 
pekende ned på en jevn overflate. Skyv 
batteriet inn på baksiden av enheten. 
Gummiføttene på batteriet skyves inn sist 
og danner nedre del av enheten. Det 
høres en klikkelyd når batteriene er på 
plass. (se B, C, D)

For å fjerne batteriene legger du 
C-Seriesenheten med framsiden ned på 
et stabilt underlag. Bruk begge hendene 
for å skille gummiføttene fra batteriet. Du 
hører et klikk når de frigjøres. Løft 
batteriet opp og ut av enheten.
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Den sammenleggbare holderen leveres med C-Seriesenheten.

        Sammenleggbar holder ikke for bruk med C15 eller med CEye montert.

Sette i batteriene og kontrollere strømmen.

Oppsett: Trinn for trinn



Slå på C-Seriesenheten

1. Sett sammen strømtilførselen ved å 
plugge strømadapteren inn i tilførselen. 
(se E)  

2. Sett ledningen inn på undersiden av 
C-Seriesenheten.  
(se F)

Merk: Nye batterier leveres halvfulle. 

3. Trykk på knappen på øvre, høyre 
side av C-Seriesenheten for å slå den på. 
To grønne lys blinker på hver side av 
skjermen. Dette indikerer at enheten 
starter opp. 

4. Sikkerhetsinformasjon vises når 
enheten startes opp. Les informasjonen 
og følg instruksjonene. 
 For eksempel: Når enheten startes 
for første gang er ikke høyttalerne 
aktive. Dette er fordi de er ganske 
kraftige, og kan drives på høyt volum. En 
erklæring må leses gjennom og godtas 
for å aktivere høyttalerne.  

Tilgangsmetode til 
oppsett

Det er mulig å få tilgang til 
C-Seriesenheten på forskjellige måter: 
berøringstilgang, berøringstilgang med 
tastebeskyttelse, brytertilgang, eller 
øyestyring. For å bruke tastebeskyttelse 
eller øyestyring, må disse artiklene kjøpes 

For å programmere bryteren til å 
emulere et tastetrykk åpner du C-Series 
maskinvarealternativer > Brytere 
og velger still inn handling på høyre side av 
skjermen.

Merk: Hvis bryteren stilles inn til å 
emulere et tastetrykk, må 
inndatainnstillingene for tastene være de 
samme som i skanneinnstillingene for 
kommunikasjonsprogramvaren dersom 
skanning er valgt som inndatametode. 

Justere innstillinger

Innstillinger for volum, bakgrunnslys,  
lisenser, trådløs og andre maskin vare-  
funksjoner justeres fra Windows Start 
> Kontrollpanel (klassisk visning) > 
C-Series maskinvarealternativer, 
eller ved å dobbeltklikke på snarveien for 
C-Seriesns maskinvarealternativer på 
skrivebordet. (se G)

Velg fra menyen på venstre side i 
C-Seriesns maskinvarealternativer for å 
juster maskinvaren på enheten din. 
Beskrivelse av funksjonene vises i 
dialogboksen. (se H på neste side)

Innstillinger for hurtig-
tilgangsknapp

De tre knappene på siden av 
C-Seriesenheten kan tilpasses til å utføre 
en rekke handlinger. På menyen for 
C-Series maskinvarealternativer > 
Knapper, velger du still inn handling til 
høyre for knapp A.

som tilleggsutstyr. Mer informasjon om 
installering av disse artiklene finnes i 
brukerhåndboken.

Oppsett for berøringstilgang

For å få tilgang til C-Seriesenheten via 
berøringsskjermen på optimal måte 
burde berøringsskjermen kalibreres. For 
å kalibrere berøringsskjermen:
Åpne menyen for C-Seriesns 
maskinvarealternativer fra snarveien på 
skrivebordet. (se G) 
Velg berøringsskjerm.
Klikk på kalibrer. 
Følg instruksjonene på skjermen.

Oppsett for øyestyring

Dersom C-Seriesenheten din skal brukes 
med øyestyring, må CEye anskaffes. CEye 
leveres med en kom-i-gang-guide som 
spesifikt omhanlder bruk av CEye 
sammen med C-Seriesn.

Oppsett for skanning med 
bryter

C-Seriesenheten har to bryterporter 
som kan for skanning med bryter. Sett 
bryteren inn i ønsket bryterport. For 
brukere som skal bruke en bryter settes 
bryteren inn i port 1. (se F)

For å la bryteren slå av og på strømmen til 
C-Seriesenheten, åpne C-Series 
maskinvarealternativer > Brytere, 
og huk av i de tilsvarende boksene.  
(se H på neste side)
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HMerk: I denne menyen kan du deaktivere knappen 
ved å velge ”Ingen handling valgt.” Alternativt kan 
du velge de andre handlingene for å se de mulige 
funksjonene for hver handling. Detaljerte 
beskrivelser for alle handlinger finnes i C-Seriesns 
brukerhåndbok.

Programvare for 
kommunikasjon

Ved kjøp leveres C-Seriesenheten med 
forhåndsinstallert programvare for 
kommunikasjon.

Hvis kommunikasjonprogramvaren ikke starter 
opp umiddelbart. Dobbeltklikk på snarveien for 
programvaren på skrivebordet i Windows. 
Alternativt kan du åpne programvaren via 
Startmenyen/programmer.

For å stille inn slik at kommunikasjonsprogramvaren 
starter automatisk når C-Seriesn starter opp: 

1. Fra skrivebordet i Windows åpner du 
startmenyen. 

2. Velg alle programmer 

3. Høyreklikk på oppstart  

4. Velg åpne 

5. Dra snarveien for kommunikasjons-
programvaren fra skrivebordet og slipp den i 
oppstartskatalogen. 

(se I)
 
Slå av

For å slå av C-Seriesenheten, slå av alle 
programmer. Fra skrivebordet i Windows åpner du 
startmenyen og berører pilen nederst til høyre. 
Velg slå av. (se J)

Merk: Alternativt kan en av knappene på siden 
eller bryteren programmeres til å slå av enheten. 
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Justere bryterinnstillinger i C-Series maskinvarealternativer.
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