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Den här guiden hjälper dig att börja 
använda C-Seriesenheten.

C-Series levereras med ett stativ. Stativet 
kan öppnas så att C-Seriesenheten är 
stående eller så kan det vikas in så att 
enheten kan användas liggande på ett 
bord. Stativet bör vikas in om 
C-Seriesenheten bärs med en axelrem.

C-Series är också kompatibel med många 
olika monteringssystem. Det monterade 
stativet måste tas bort om du vill använda 
ett annat fäste. I användarhandboken för 
monteringssystemet finns mer 
information.

Installera batterierna

Om du vill kontrollera batterinivån 
trycker du ned knappen ”push” på 
baksidan av batteriet. (se A) De gröna 
lamporna visar hur hög batterinivån är i 
procent.

Obs! Batterier kan bytas under drift och 
kan alterneras och/eller ersättas av en 
extra uppsättning C-Seriesbatterier. 
Observera att batterierna levereras 
halvladdade.

Placera C-Seriesenheten med ovansidan 
nedåt på en mjuk yta. Skjut in batterierna 
på enhetens baksida. Gummifästena på 
batteriet skjuts in sist och sitter längst 
ned på enheten. Du hör ett klickljud när 
batterierna sitter på plats. (se B, C, D)

Om du vill ta ur batterierna placerar du 
enheten med ovansidan nedåt på ett 
stabilt underlag. Använd båda händerna 
för att skjuta isär gummifästena på 
batteriet. Klickljud hörs när fästena 
lossas. Lyft upp batteriet och ta ut det ur 
enheten.
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C-Seriesenheten levereras med ett utfällbart stativ.

        Det utfällbara stativet är inte avsett att användas tillsammans med C15 
 eller med en ansluten CEye.

Installera batterierna och kontrollera batterinivån.

Inställning: Steg för steg



Sätta på C-Seriesenhe-
ten

1. Koppla strömförsörjningen genom 
att sätta i nätadaptern i eluttaget. (se E)  

2. Sätt i nätsladden längst ned på 
C-Seriesenheten. (se F)

Obs! Nya batterier levereras halvladdade. 

3. Tryck på den översta knappen på 
C-Seriesenhetens högra sida för att 
aktivera den. Två gröna lampor blinkar 
en kort stund på var sida av skärmen. 
Det här visar att enheten startas. 

4. Säkerhetsinformation visas när 
enheten startas första gången. Läs 
informationen och följ instruktionerna. 
 Exempel: När du startar en enhet 
för första gången är högtalarna inaktiva i 
och med att de är kraftfulla och kan 
användas på hög volym. För att du ska 
kunna aktivera högtalarna måste du läsa 
och acceptera en ansvarsfriskrivning.  

Ställa in styrningsmetod

C-Seriesenheten kan styras på flera olika 
sätt: peka, peka med en fingerguide, 
använda kontakt eller ögonstyrning. 
Utrustning för fingerguider och 
ögonstyrning köps som tillval. 
Instruktioner för hur du installerar dessa 
finns i bruksanvisningen.

Maskinvarualternativ för C-Series > 
Kontakter och väljer Ange åtgärd till 
höger på skärmen.

Obs! Om kontakten har programmerats 
att emulera en tangenttryckning måste 
tangentinställningarna vara samma som i 
kommunikationsprogrammets 
skanningsinställningar om skanning är 
manövermetoden. 

Justera inställningar

Inställningar för volym, bakgrunds-  
belysning, licenser, tråd löst och andra 
maskin varu funktioner justeras via 
Start-menyn i Windows > 
Kontrollpanelen (klassiskt läge) > 
Maskinvarualternativ för C-Series 
eller genom att dubbelklicka på genvägen 
Maskinvarualternativ för C-Series på 
skrivbordet. (se G)

Välj menyobjektet på vänster sida av 
Maskinvarualternativ för C-Series om du 
vill göra justeringar av maskinvaran på din 
enhet. I dialogrutan finns beskrivningar av 
funktionerna. (se H på nästa sida)

Inställningar för 
snabbåtkomstknappar

De tre knapparna på sidan av C-serie- 
 enheten kan ställas in att utföra olika 
åtgärder. Gå till Maskinvarualternativ 
för C-Series > Knappar och välj Ange 
åtgärd till höger om knapp A.

Ställa in pekstyrning

Om du vill styra C-Seriesenheten med 
pekskärmen bör du kalibrera 
pekskärmen. Så här kalibrerar du 
pekskärmen:
Öppna menyn Maskinvarualternativ för 
C-Series via genvägen på skrivbordet. 
(se G) 
Välj Pekskärm.
Klicka på Kalibrera. 
Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Ställa in Eye Control

Om du ska använda C-Seriesenheten med 
ögonstyrning måste du köpa en CEye. 
CEye levereras med en startguide som 
beskriver hur du använder CEye 
tillsammans med C-Seriesenheten.

Ställa in kontaktskanning

C-Seriesenheten har två portar för 
kontaktskanning. Sätt i kontakten i lämplig 
port. Om du använder en enkel kontakt 
sätter du in kontakten i port 1. (se F)

Om du vill aktivera att kontakten sätter 
på och stänger på C-Seriesenheten 
öppnar du Maskinvarualternativ för 
C-Series > Kontakter och markerar 
lämpliga rutor. (se H på nästa sida)

Om du vill programmera att kontakten 
emulerar en tangenttryckning öppnar du 
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Sätta på C-Seriesenheten



HObs! På den här menyn kan du avaktivera att 
knappen utför någon åtgärd genom att välja ”Ingen 
åtgärd vald”. Du kan även välja de andra åtgärderna 
för att visa möjliga funktioner för varje åtgärd. 
Detaljerade beskrivningar av alla åtgärder finns i 
bruksanvisningen för C-Series.

Kommunikationsprogram

Om du har köpt kommunikationsprogrammet 
levereras C-Seriesenheten med programmet 
installerat.

Om kommunikationsprogrammet inte startar 
direkt gör du så här: Dubbelklicka på genvägen för 
programvaran på Windows-skrivbordet. Du kan 
också öppna programvaran genom att gå till 
Start-menyn och välja Program.

Så här anger du att kommunikationsprogramvaran 
startar när C-Seriesenheten startas: 

1. Öppna Start-menyn i Windows. 

2. Välj Alla program 

3. Högerklicka på Autostart  

4. Välj Öppna 

5. Dra genvägen till kommunikations-
programmet från skrivbordet till startmappen. 

(se I)
 
Stänga av

Om du vill stänga av C-Seriesenheten stänger du 
alla program. Öppna Start-menyn i Windows och 
peka på pilen längst ned till höger. Välj Stäng av. 
(se J)

Obs! En av sidoknapparna eller kontakten kan 
också programmeras som avstängningsknapp. 
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Justera kontaktinställningar i Maskinvarualternativ för C-Series.
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