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Deze handleiding helpt u bij het instellen 
van en leren werken met het 
C-Series-apparaat.

De C-Series wordt geleverd met een 
steun. De steun kan worden uitgeklapt 
om het C-Series-apparaat staand te 
gebruiken of worden ingeklapt om het 
apparaat liggend op een tafel of bureau te 
gebruiken. De steun moet worden 
ingeklapt om het C-Series-apparaat met 
een schouderriem op het lichaam te 
dragen.

Daarnaast is de C-Series geschikt voor 
verschillende montagesystemen. De 
bijgeleverde steun moet worden 
verwijderd om de montagesteun van uw 
keuze te bevestigen. Raadpleeg de 
gebruikshandleiding van het 
montagesysteem voor meer informatie.

De batterijen plaatsen
Druk op de "push"-knop op de achterkant 
van de batterij om het energieniveau van 
de batterij te controleren. (zie A) De 
groene lampjes geven het resterende 
energiepercentage van de batterij aan.

Opmerking: De batterijen zijn “hot 
swappable” en kunnen onderling worden 
verwisseld en/of vervangen door een 
extra set C-Series-batterijen. De 
batterijen worden half opgeladen 
geleverd.
Leg het C-Series-apparaat 
ondersteboven op een niet-krassend 
oppervlak. Schuif de batterij op de 
achterkant van het apparaat. De rubber 
voetjes van de batterij worden het laatst 
ingeschoven en bevinden zich aan de 
onderkant van het apparaat. Wanneer u 
een klik hoort, zijn de batterijen 
vergrendeld. (zie B, C, D)
Om de batterijen te verwijderen, legt u 
het C-Series-apparaat ondersteboven op 
een stabiel oppervlak. Gebruik beide 
handen om de rubber voetjes op de 
batterij uit elkaar te schuiven. Wanneer u 
een klik hoort, is de batterij ontgrendeld. 
Til de batterij op en neem ze uit het 
apparaat.
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Bij het C-Series-apparaat wordt een inklapbare steun geleverd.

        De uitklapbare steun kan niet worden gebruikt met de C15 of met  
 bevestigde CEye.

Batterijen plaatsen en energieniveau controleren.

Instelling: stap voor stap



Het C-Series-apparaat 
inschakelen
1. Monteer de voeding door de 
stroomadapter op de voeding aan te 
sluiten. (zie E)
2. Sluit het netsnoer aan op de 
onderkant van het C-Series-apparaat en 
steek de stekker in een stopcontact.  
(zie F)

Opmerking: Nieuwe batterijen worden 
half opgeladen geleverd. 

3. Druk op de bovenste knop aan de 
rechterkant van het C-Series-apparaat 
om het in te schakelen. Twee groene 
lampjes knipperen kort aan beide zijden 
van het scherm. Dit geeft aan dat het 
apparaat wordt opgestart.
4. Bij de eerste start van het apparaat 
wordt veiligheidsinformatie 
weergegeven. Lees deze informatie en 
volg de gegeven instructies. 
 Bijvoorbeeld: Wanneer het 
apparaat voor het eerst wordt gestart, 
zijn de luidsprekers uitgeschakeld omdat 
deze vrij krachtig zijn en met een hoog 
volume kunnen werken. U kunt de 
luidsprekers pas inschakelen na het lezen 
en goedkeuren van een verklaring van 
afstand van aansprakelijkheid.  

Instelling van de toe-
gangsmethode
De C-Series biedt verschillende 
toegangsmethoden: aanraaktoegang, 

Om het C-Series-apparaat te kunnen 
in- en uitschakelen met de schakelaar, 
opent u C-Series hardwareopties > 
Schakelaars en schakelt u de juiste 
vakjes in. (zie H op de volgende pagina)

Als u de schakelaar wilt programmeren 
om een toetsdruk na te bootsen, opent u 
C-Series hardwareopties > 
Schakelaars en kiest u Actie instellen 
rechts op het scherm.

Opmerking: Als de schakelaar is ingesteld 
om een toetsdruk na te bootsen, moeten 
de toetsinvoerinstellingen dezelfde zijn als 
in de scaninstellingen van de 
communicatiesoftware indien scannen als 
invoermethode is gekozen. 

Instellingen aanpassen
De instellingen voor volume, 
schermverlichting, licenties, draadloos 
gebruik en andere hardwarefuncties 
kunnen worden aangepast via het menu 
Start van Windows > 
Configuratiescherm (Klassieke 
weergave) > C-Series 
hardwareopties of door te 
dubbelklikken op de snelkoppeling 
C-Series hardwareopties op het 
bureaublad. (zie G)
Kies het menu-item aan de linkerkant van 
de C-Series hardwareopties om de 
hardware-instellingen van het apparaat 
aan te passen. Beschrijvingen van de 
functies verschijnen in het dialoogvenster. 
(zie H op de volgende pagina)

aanraaktoegang met toetsafdekking, 
schakelaartoegang of oogbesturing. Als u 
toetsafdekkingen of oogbesturing wilt 
gebruiken, moeten deze afzonderlijk 
worden bijgekocht. Verdere instructies 
voor het installeren van deze onderdelen 
vindt u in de gebruikershandleiding.

Instelling voor aanraaktoe-
gang
Voor een optimale toegang tot de 
C-Series via het aanraakscherm moet u 
het aanraakscherm kalibreren. Kalibreer 
het aanraakscherm als volgt:
Open het menu C-Series hardwareopties 
via de snelkoppeling op het bureaublad. 
(zie G) 
Kies Aanraakscherm.
Klik op Kalibreren. 
Volg daarna de instructies op het scherm.

Instelling voor oogbesturing
Als u het C-Series-apparaat met 
oogbesturing wilt gebruiken, moet een 
CEye worden aangeschaft. De CEye wordt 
geleverd met een introductiehandleiding 
die het gebruik van de CEye in combinatie 
met de C-Series beschrijft.

Instelling voor scannen met 
een schakelaar
De C-Series heeft twee 
schakelaarpoorten voor scannen met een 
schakelaar. Sluit de schakelaar aan op de 
juiste schakelaarpoort. Voor gebruikers 
van één schakelaar moet de schakelaar op 
poort 1 worden aangesloten. (zie F)
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Het C-Series-apparaat 
inscha-kelen



HInstelling van de snelkeuzeknoppen
De drie knoppen op de zijkant van het 
C-Series-apparaat kunnen worden aangepast om 
verschillende acties uit te voeren. Kies in het menu 
C-Series hardwareopties > Knoppen de 
optie Actie instellen rechts van Knop A.

Opmerking: In dit menu kunt u het uitvoeren van 
een actie door de knop uitschakelen door “Geen 
actie geselecteerd” te kiezen. U kunt ook andere 
acties selecteren om de mogelijke functies van elke 
actie te bekijken. Gedetailleerde beschrijvingen 
van alle acties vindt u in de gebruikershandleiding 
van de C-Series.

Communicatiesoftware
Indien aangekocht, wordt het C-Series-apparaat 
geleverd met vooraf geïnstalleerde 
communicatiesoftware.

Als de communicatiesoftware niet onmiddellijk 
wordt gestart, dubbelklikt u op de snelkoppeling 
van de software op het Windows-bureaublad. U 
kunt de software ook openen via het menu Start/
Programma's.

Als u wilt dat de communicatiesoftware 
automatisch wordt gestart bij het starten van het 
C-Series-apparaat: 

1. Open het menu Start vanaf het 
Windows-bureaublad.
2. Selecteer Alle programma's
3. Klik met de rechtermuisknop op Opstarten 
4. Selecteer Openen
5. Sleep de snelkoppeling van de 
communicatiesoftware vanaf het bureaublad in 
de map Opstarten. (zie I)
 
Afsluiten
Sluit alle programma's om het C-Series-apparaat af 
te sluiten. Open het menu Start vanaf het 
Windows-bureaublad en raak de pijl uiterst rechts 
onderaan aan. Selecteer Afsluiten. (zie J)

Opmerking: U kunt ook een van de zijknoppen of 
de schakelaar als afsluitknop programmeren. 
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Schakelaarinstellingen aanpassen in C-Series hardwareopties.
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