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1 Inleiding
Hartelijk dank voor de aankoop van een Tobii Dynavox I-Series-apparaat van Tobii Dynavox!

Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat dit product optimaal presteert.

Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat is verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen: de Tobii Dynavox I–13 met een
scherm van 13,3" en de Tobii Dynavox I–16 met een scherm van 15,6". De Tobii Dynavox I-Series is een Eye Gaze
apparaat, maar kan ook zonder de functie Eye Gaze worden besteld.

In deze gebruikershandleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

● Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat, modellen Tobii Dynavox I–13 en Tobii Dynavox I–16.
● De functies van Eye Gaze

1.1 Verklaring van waarschuwingen
In deze handleiding maken we gebruik van zes (6) soorten waarschuwingen:

Het “Let op”-symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een belangrijke situatie of een situatie die speciale
aandacht vereist.

Het “Tips”-symbool wordt gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van iets waaraan hij mogelijk niet
heeft gedacht.

Het “Voorzichtig”-symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot beschadiging van of
storing in de apparatuur.

Het “Waarschuwing”-symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die mogelijkerwijs kan leiden tot
letsel bij de gebruiker indien de waarschuwing wordt genegeerd.

Het “Hoog volume”-symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot gehoorverlies.

Het “Hoge temperatuur”-symbool wordt gebruikt om te informeren over de temperatuur van de behuizing die
letsel of ongemak kan veroorzaken.

1.2 Symbolen en opschriften
Dit gedeelte biedt informatie over de symbolen op de Tobii Dynavox I-Series, de bijbehorende accessoires en de
verpakking.

Symbool of opschrift Beschrijving

USB 3.0-poort

Apparaat aan/uit

SW1 Schakelaarpoort 1 van 3,5 mm

SW2 Schakelaarpoort 2 van 3,5 mm
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Symbool of opschrift Beschrijving

Netstroomaansluiting

Koptelefooningang 3,5 mm

Weggooien volgens de vereisten in uw land

CE is een afkorting van de Europese Gemeenschappen
en hieruit blijkt voor douaneambtenaren in de Europese
Unie dat het product voldoet aan een of meer van de
Europese richtlijnen

Dit is een certificeringsmarkering voor elektronische
producten die in de Verenigde Staten worden gefabriceerd
of verkocht. Dit geeft aan dat de elektromagnetische
interferentie van het apparaat binnen de limieten valt zoals
goedgekeurd door de Amerikaanse FCC (Federal
Communications Commission)

UL-classificatiemarkeringen voor Canada en de Verenigde
Staten

Markering voor erkend onderdeel voor Canada en de
Verenigde Staten

Raadpleeg de handleiding/folder

Recyclebaar materiaal.

Recyclebaar materiaal in Taiwan

Voldoet aan relevante Australische EMC-vereisten

Fabrikant

Referentienummer

Serienummer

Apparatuur van veiligheidsklasse II (superisolatie)

Deze markering geeft de polariteit van de outputpin op de
AC/DC-stroomadapter weer
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Symbool of opschrift Beschrijving

Code voor bescherming tegen binnendringing conform
IEC 60529

China Compulsory Certificate

De meest wijdverspreid erkende internationale
veiligheidsmarkering. Deze veiligheidsvermelding geeft
aan dat het product is getest conform IEC60601–1

Naleving RoHS in China.

Naleving van de RoHS-richtlijn.

1.3 Beoogd gebruik
De Tobii Dynavox I-Series is een product voor Ondersteunde Communicatie (OC), een speciale spraakgenerator
waarmee gebruikers beter kunnen communiceren en onafhankelijker kunnen zijn. De Tobii Dynavox I-Series is
voornamelijk bedoeld als aanvulling op de dagelijkse communicatie voor mensen die moeite hebben met praten vanwege
letsel, een beperking of een aandoening. Dit bedoelde gebruik ziet u terug in het ontwerp, zoals accu's die lang meegaan,
superieure geluidskwaliteit, hoge duurzaamheid, ingebouwde omgevingsbediening en alternatieve invoermethoden.

De Tobii Dynavox I-Series is een apparaat met optionele Tobii eyetracker en een capacitief aanraakscherm. Het apparaat
is bedoeld voor gebruik op een montagearm of rechtopstaand op een geschikt oppervlak. Naast oogbesturing en
aanraking kan het apparaat worden gebruikt via scannen met schakelaars, de muis, het toetsenbord of een combinatie
daarvan.

De Tobii Dynavox I-Series is voornamelijk ontworpen voor één op één communicatie en daarnaast voor lange-
afstandscommunicatie, computerbediening en omgevingsbediening. Met de Tobii Dynavox I-Series kan de gebruiker via
tekst of symbolen kunstmatige spraak (computerstem) of digitale spraak (opgenomen stem) genereren en zo één op één
communiceren. De gebruiker kan ook zijn berichten weergeven op het naar buiten gerichte scherm aan de achterkant van
het apparaat. Met de Tobii Dynavox I-Series kunnen gebruikers tekstberichten (sms) en e-mails opstellen via aangepaste
interfaces of toegang krijgen tot apps en diensten van derden voor online communicatie, zoals Skype of Facebook.

Met Tobii Dynavox I-Series beschikken gebruikers over de vrijheid en flexibiliteit waarin de Microsoft® Windows 10-
omgeving voorziet.

De Tobii Dynavox I-Series voldoet aan de definitie voor medische apparatuur en is geregistreerd als medisch hulpmiddel
van klasse I bij het Zweedse agentschap voor medische producten en als duurzame medische apparatuur van klasse II bij
de Amerikaanse FDA. De Tobii Dynavox I-Series is verkrijgbaar in twee verschillende groottes (13,3 en 15,6) en is tevens
verkrijgbaar als toepassingsgerichte (vergrendelde) spraakgenerator. De Tobii Dynavox I-Series is geen levensreddend
apparaat. In geval van een storing van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat, moet de gebruiker over een
laagtechnologische back-upoplossing voor communicatie beschikken.

Contra-indicatie: Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat mag nooit het enige middel zijn waarmee de gebruiker
belangrijke informatie kan communiceren.
Als het Tobii Dynavox I-Series-apparaat defect is, kan de gebruiker hiermee niet communiceren.

1.3.1 Beoogde gebruikersprofielen
De primaire gebruikers van de Tobii Dynavox I-Series I–13 en I–16 zijn die personen die vanwege fysieke en/of cognitieve
omstandigheden een OC-apparaat nodig hebben voor spraak en omgevingsbedieningen. Het is geschikt voor gebruikers
van alle leeftijden.

8 1 Inleiding #12007966 Tobii Dynavox I-Series Gebruikershandleiding v.1.0.2 - nl-NL



1.3.2 Draagbaar gebruik
Een draagbare Tobii Dynavox I-Series kan in twee (2) verschillende posities worden gebruikt.

● Rechtopstaande stand
● Gemonteerd (zie gedeelte 1.3.3 Gemonteerd gebruik)

Rechtopstaande stand

1.3.3 Gemonteerd gebruik
De montageplaat op het apparaat past op de montagevoorziening van Connect IT / REH Adapt. Als u een Daessy-
montagevoorziening gebruikt, is een adapterplaat nodig.

1.4 Inhoud van het pakket
Het wordt aanbevolen om de originele verpakkingsmaterialen voor de Tobii Dynavox I-Series te bewaren.
Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de
garantie vallen, wordt het aanbevolen de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) bij de verzending te
gebruiken. De meeste transporteurs vereisen ten minste 5 cm (2 inch) verpakkingsmateriaal rond het apparaat.
Opmerking: Als gevolg van de regelgeving van de in Amerika gevestigde organisatie Joint Commission moeten
alle verpakkingsmaterialen, zoals dozen, die naar Tobii Dynavox zijn verzonden, worden weggegooid.

1.4.1 Tobii Dynavox I-Series met Snap Core First / Communicator 5
Uw Tobii Dynavox I-Series-pakket bevat de volgende elementen:

● 1 apparaat (13,3″ of 15,6″)
● 1 verstelbare voetstandaard
● 1 eyetracker (ingebouwd)
● 1 montageplaat voor Connect IT/REHAdapt (gemonteerd)
● 1 accu
● 1 voedingsbron
● 1 Windows 10-licentie
● 1 Tobii Dynavox Communicator 5 software (voorgeïnstalleerd)
● 1 Tobii Dynavox Snap Core First software (voorgeïnstalleerd)
● 1 Tobii Dynavox Computer Control software (vooraf geïnstalleerd)
● 1 Tobii Dynavox Pathways for Core First software (voorgeïnstalleerd)
● 1 Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL) software (voorgeïnstalleerd)
● 1 Tobii Dynavox Discover Tobii Dynavox software (voorgeïnstalleerd)
● 1 Tobii Dynavox Hardware Settings software (voorgeïnstalleerd)
● 1 Boardmaker Student Center software (voorgeïnstalleerd)
● 1 Magic EyeFX software met 10 activiteiten (voorgeïnstalleerd)
● 1 gebruikershandleiding van de Tobii Dynavox I-Series (als PDF-document op het apparaat)
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● 1 snelstartgids (gedrukt)
● 1 Snap Core First-trainingskaart
● 1 Communicator 5-trainingskaart
● 1 document over Veiligheid en Conformiteit (gedrukt)
● 1 document over softwarelicentie (gedrukt)
● 1 document over garantie (gedrukt)
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2 Veiligheid
Het Tobii Dynavox I-Series -apparaat is getest en goedgekeurd en daarbij in overeenstemming bevonden met alle
specificaties en normen die worden vermeld in Bijlage B Conformiteitsinformatie, pagina 47 van deze handleiding en in de
Bijlage D Technische specificaties, pagina 52 – met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de norm voor medische
apparatuur (Klasse 1/Type B). Niettemin moeten een aantal veiligheidswaarschuwingen in acht worden genomen om een
veilig gebruik van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat te garanderen:

Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd

Contra-indicatie: Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat mag nooit het enige middel zijn waarmee de gebruiker
belangrijke informatie kan communiceren.
Als het Tobii Dynavox I-Series-apparaat defect is, kan de gebruiker hiermee niet communiceren.

De Tobii Dynavox I-Series dient niet te worden gebruikt als levensreddend apparaat en mag niet op worden
vertrouwd indien als het apparaat niet meer werkt vanwege bijvoorbeeld een stroomstoring.

Er kan sprake zijn van verstikkingsgevaar als kleine onderdelen losraken van het Tobii Dynavox I-Series-
apparaat.

Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat mag niet worden blootgesteld aan of worden gebruikt in
weersomstandigheden die niet onder de technische specificaties van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat
vallen.

Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat dient alleen te worden gebruikt met Tobii Dynavox I-Series-specifieke
accessoires waarbij montage-instructies worden meegeleverd.

De oplaadkabel kan verwurgingsgevaar opleveren voor jonge kinderen. Laat kleine kinderen nooit zonder
toezicht alleen achter met de oplaadkabel.

Jonge kinderen of mensen met een cognitieve beperking mogen geen toegang hebben tot het Tobii Dynavox I-
Series-apparaat of het apparaat gebruiken zonder toezicht van een ouder of andere verantwoordelijke
volwassene.

Breng geen versieringen, Post-it-blaadjes of dergelijke aan de schermkant van het Tobii Dynavox I-Series-
apparaat aan. Dit kan de prestaties van de Eye Gaze of het aanraakscherm namelijk negatief beïnvloeden.

2.1 Voorkomen van gehoorschade
Het gebruik van een oortelefoon, koptelefoon of luidsprekers met een hoog volume kan blijvend gehoorverlies tot
gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door het volume op een veilig niveau te zetten. Het risico bestaat dat u na
verloop van tijd ongevoelig wordt voor hoge geluidsniveaus, die dan aanvaardbaar lijken maar toch schadelijk
kunnen zijn voor uw gehoor. Als u symptomen zoals oorsuizen ervaart, verlaag dan het volume of gebruik de
oortelefoon of koptelefoon niet langer. Hoe luider het volume, hoe sneller uw gehoor kan worden beschadigd.
Gehoorspecialisten raden de volgende maatregelen aan om uw gehoor te beschermen:
● Beperk de duur dat u oor- of hoofdtelefoons met een hoog volume gebruikt.
● Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluid te overstemmen.
● Verlaag het volume als u pratende mensen in uw buurt niet hoort.
Voor een veilig volumeniveau:
● Stel een laag volume in.
● Verhoog het volume geleidelijk tot u een aangenaam en duidelijk hoorbaar geluid zonder vervorming

verkrijgt.
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Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat kan geluiden produceren met een decibelsterkte die gehoorverlies kan
veroorzaken bij een normaal horende persoon, zelfs wanneer deze minder dan een minuut eraan wordt
blootgesteld. Het maximale geluidsniveau van het apparaat is gelijk aan het geluidsniveau dat een gezonde
jonge man kan produceren wanneer hij schreeuwt. Aangezien het Tobii Dynavox I-Series-apparaat bedoeld is
als stemprothese, deelt het dezelfde mogelijkheden en potentiële risico's op het veroorzaken van gehoorschade.
Het hogere decibelbereik is beschikbaar om communicatie in een lawaaierige omgeving mogelijk te maken.
Wees voorzichtig bij het gebruik ervan en gebruik het alleen in de genoemde lawaaierige omgevingen.

2.2 Temperatuur
Bij gebruik in direct zonlicht of een andere warme omgeving kunnen de oppervlakken van het Tobii Dynavox I-
Series-apparaat warm worden. De temperatuur wordt bewaakt door middel van ingebouwde
temperatuursensoren. Als de sensoren een temperatuur detecteren die boven de temperatuur zoals
aangegeven in Tabel E.1 Maximaal toegestane temperatuur, pagina 56 ligt, wordt Windows automatisch
afgesloten of in de sluimerstand gezet (afhankelijk van de Windows-configuratie van de aan/uit-knop) om het
risico op letsel te voorkomen. Het kan even duren voordat het Tobii Dynavox I-Series-apparaat opnieuw kan
worden gestart, omdat het mogelijk moet afkoelen.

Raak gebied dat is aangegeven in Afbeelding E.1 Gebied voor temperatuurdrempel, pagina 56 niet aan wanneer
het Tobii Dynavox I-Series-apparaat actief is. Het aangegeven gebied kan temperaturen bereiken die blijvend
lichamelijk letsel kunnen veroorzaken in het geval van langdurig direct contact met de huid. Gebruik de juiste
voorzorgsmaatregelen om letsel te voorkomen.

2.3 Voedingsbron en accu's
Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat bevat lithium-ion accu's. Deze accu's hebben een opslagtemperatuurbereik
van -20℃ tot 40℃ en een maximale opslagduur van 3 maanden.
In een warme omgeving kan het oplaadvermogen van de accu's negatief worden beïnvloed. De interne
temperatuur moet tussen 0℃ en 45℃ liggen om de accu's op te laden. Als de interne accutemperatuur meer
dan 45℃ is, worden de accu’s helemaal niet opgeladen.
Verplaats het Tobii Dynavox I-Series-apparaat en de accu's naar een koelere omgeving om de accu's goed te
laten opladen.

Stel de accu's niet bloot aan vuur of temperaturen van meer dan 50℃/122℉. Dit kan leiden tot slecht
functioneren, opwarmen, ontbranden of ontploffen van de accu's. Houd er rekening mee dat de temperatuur in
het meest ongunstige geval, bijvoorbeeld in de kofferbak van een auto op een warme dag, hoger kan oplopen
dan hierboven aangegeven. Het opbergen van het apparaat met de accu's erin in een hete autokoffer kan dus
een defect veroorzaken.

Demonteer of beschadig de accu niet. Houd u aan de geldende milieuwetgeving en milieuvoorschriften bij het
weggooien van accu's.

De accu mag alleen door de gebruiker worden vervangen door een TDG G1-accu die is aangeschaft bij Tobii
Dynavox. Er bestaat explosiegevaar als de accu wordt vervangen door een onjuist type.

Om het Tobii Dynavox I-Series-apparaat veilig te kunnen gebruiken, mag u alleen een lader en accessoires
gebruiken die door Tobii Dynavox zijn goedgekeurd.

Open of wijzig de metalen behuizing van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat of van de voeding niet (met
uitzondering van de accuklep, want hierdoor kunt u aan een potentieel gevaarlijke elektrische spanning worden
blootgesteld. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Als het Tobii Dynavox I-
Series-apparaat of de bijbehorende accessoires mechanisch beschadigd zijn gebruik ze dan niet.

Als de accu niet wordt opgeladen of als de Tobii Dynavox I-Series niet is aangesloten op de voedingsbron, wordt
het Tobii Dynavox I-Series-apparaat afgesloten.

Als het netsnoer beschadigd raakt, neemt u contact op met Tobii Dynavox voor vervanging.
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Sluit geen apparaten met een voedingsbron van niet-medische kwaliteit aan op een aansluiting van het Tobii
Dynavox I-Series-apparaat. Bovendien moeten alle configuraties voldoen aan de systeemnorm IEC 60601-1-1.
Iedereen die extra apparatuur op de signaalingang of signaaluitgang aansluit, configureert een medisch systeem
en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de vereisten van de systeemstandaard IEC
60601-1-1. Dit apparaat is bedoeld voor de exclusieve interconnectie met IEC 60601-1 gecertificeerde
apparatuur in patiëntomgevingen en IEC 60XXX gecertificeerde apparatuur buiten patiëntomgevingen.
Raadpleeg bij twijfel de technische dienst of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

De voedingskoppeling of een demonteerbare stekker wordt gebruikt als netstroomuitschakeling. Plaats het Tobii
Dynavox I-Series-apparaat niet zodanig dat de uitschakeling moeilijk kan worden bediend.

Er geldt speciale regelgeving voor verzending van lithium-ion accu's. Als u deze accu's laat vallen of indeukt, of
als er kortsluiting van de accu's optreedt, kunnen deze een gevaarlijke hoeveelheid warmte afgeven en
ontbranden. Deze accu's zijn ook gevaarlijk in vuur.
Raadpleeg de IATA-regelgeving bij verzending van lithium-metaal of lithium-ion accu's of -cellen: http://www.iata.
org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

2.4 Montage
De Tobii Dynavox I-Series moet worden gemonteerd volgens de instructies van de FABRIKANT voor
goedgekeurde montagebevestigingen. Tobii Dynavox of zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als een Tobii Dynavox I-Series van een gemonteerde configuratie
valt. De montage van een Tobii Dynavox I-Series gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker.

2.5 Noodgevallen
Vertrouw niet op het apparaat voor noodoproepen of banktransacties. Het verdient aanbeveling over meerdere
communicatiemiddelen te beschikken in noodsituaties. Banktransacties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
met een systeem dat is aanbevolen door en voldoet aan de normen van uw bank.

2.6 Infrarood
Zowel de eyetracker als de module voor omgevingsbediening van de Tobii Dynavox I-Series zendt gepulseerd
infraroodlicht (IR-licht) uit. Andere apparaten die met IR worden bediend of die gevoelig zijn voor verstoring door
IR-licht, kunnen worden beïnvloed door het IR-licht dat de Tobii Dynavox I-Series uitzendt. Gebruik de Tobii
Dynavox I-Series niet in de buurt van dergelijke apparaten als de functionaliteit daarvan essentieel is.

2.7 Epilepsie
Sommige mensen die lijden aan fotogevoelige epilepsie kunnen een epilepsieaanval krijgen of het bewustzijn
verliezen bij blootstelling aan bepaalde flikkerlichten of lichtpatronen in het dagelijkse leven. Dit kan zelfs
gebeuren als de persoon geen medische voorgeschiedenis van epilepsie heeft of nooit eerder een
epilepsieaanval heeft gehad.
Een persoon met fotogevoelige epilepsie heeft gewoonlijk ook problemen bij het kijken naar tv-schermen,
sommige arcadegames en flikkerende tl-lampen. Dergelijke personen kunnen een aanval krijgen tijdens het
bekijken van bepaalde beelden of patronen op een beeldscherm of zelfs bij blootstelling aan lichtbronnen van
een eyetracker. Naar schatting 3-5 % van de epilepsiepatiënten lijdt aan deze vorm van fotogevoelige epilepsie.
Veel personen met fotogevoelige epilepsie kunnen een “aura” ervaren of vreemde sensaties gewaarworden vóór
een aanval. Indien u vreemde gevoelens ervaart tijdens het gebruik, moet u van de eyetracker weg kijken.
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2.8 Elektriciteit
Open de behuizing van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat, met uitzondering van de accuklep, niet, want
hierdoor kunt u aan een potentieel gevaarlijke elektrische spanning worden blootgesteld. Het apparaat bevat
geen door de gebruiker te repareren onderdelen.

2.9 Software
Windows 10 wordt geleverd met Windows Defender en biedt bescherming tegen virussen, schadelijke software
en andere potentiële bedreigingen. Ongeacht of u Windows Defender of antivirussoftware van derden gebruikt,
raden wij u aan om uw antivirus software altijd up-to-date te houden.

Installatie van andere software dan de software die vooraf op de Tobii Dynavox I-Series is geïnstalleerd, gebeurt
op eigen risico van de gebruiker. Externe software kan leiden tot storingen van de Tobii Dynavox I-Series en valt
mogelijk niet onder de garantie.

2.10 Veiligheid voor kinderen
De Tobii Dynavox I-Series zijn geavanceerde computersystemen en elektronische apparaten. Ze bestaan uit tal
van afzonderlijke, aan elkaar gemonteerde onderdelen. In de handen van een kind kunnen deze onderdelen
loskomen van het apparaat, met verstikkings- of andere gevaren voor het kind tot gevolg.
Jonge kinderen mogen geen toegang hebben tot het apparaat of het apparaat gebruiken zonder toezicht van
een ouder of andere verantwoordelijke volwassene.

2.11 Omgevingsbediening
De programmeerbare module voor IR-afstandsbediening mag niet worden vertrouwd als enige
interactiemethode met IR-bestuurde apparaten.

2.12 Eye Gaze
Sommige mensen kunnen moe worden (door doelbewust en geconcentreerd de ogen te richten) of zelfs droge
ogen krijgen (door minder vaak te knipperen) wanneer ze aan de slag gaan met de Eye Gaze. Als u moe wordt
of droge ogen krijgt, begin dan langzaam, beperk de duur van uw sessies met Eye Gaze en stop als het niet
meer comfortabel is. U kunt droge ogen tegengaan met bevochtigende oogdruppels.

2.13 Derden
Tobii Dynavox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Tobii
Dynavox I-Series op een manier die niet overeenkomt met het beoogde gebruik, waaronder elk gebruik van de
Tobii Dynavox I-Series met software en/of hardware van derden die het beoogde gebruik wijzigt.
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3 Overzicht van de Tobii Dynavox I–13
en I–16

3.1 Voornaamste voorzieningen
De Tobii Dynavox I-Series heeft diverse ingebouwde voorzieningen. Sommige van deze functies zijn standaard, andere
kunnen als extra's worden besteld.

Standaardvoorzieningen: 2 × camera, 1 × microfoon, 2 × luidsprekers, 1 × IR-module, 1 × Bluetooth® en 1 × WLAN
(Wireless Local Area Network)

3.2 Uiterlijk van het product
Een Tobii Dynavox I-Series-apparaat heeft een capacitief kleurenaanraakscherm met LED-verlichting. De Tobii Dynavox
I–13 heeft een scherm van 13,3″ met een resolutie van 1920 × 1080 pixels. De Tobii Dynavox I–16 heeft een scherm van
15,6″ met een resolutie van 1920 × 1080 pixels.

3.2.1 De Tobii Dynavox I–13 en Tobii Dynavox I–16

13.3”

15.6”
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3.2.2 Poorten, sensoren en apparaatknoppen

1 2 3 4

7 56 8 9

Afbeelding 3.1 Voorkant

Positie Beschrijving Positie Beschrijving

1 Statuslampje 6 Aanpasbare knop 1: driehoek
(configureerbaar)
Trackstatus (standaard bij
aanraakscherm)

2 Lichtsensor 7 Aanpasbare knop 2: vierkant
(configureerbaar)
Eyetracker kalibreren
(standaard bij aanraakscherm)

3 Microfoon 8 Volume omlaag

4 Camera 2 MP vaste focus (FF) 9 Volume omhoog

5 Eyetracker
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10 11 12

13

14 1415

Afbeelding 3.2 Achterkant

Positie Beschrijving Positie Beschrijving

10 Camera 8 MP autofocus (AF) 13 Montageplaat

11 Aan/uit-knop 14 Luidsprekers

12 Partnervenster 15 Programmeerbare IR-
afstandsbediening (zender en
ontvanger)
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17

18

19

20

21

16

Afbeelding 3.3 Onderzijde, linkerzijde en rechterzijde

Positie Beschrijving Positie Beschrijving

16 Netstroomaansluiting 19 Schakelaarpoort 1

17 USB 3.0-connectoren (2) 20 Schakelaarpoort 2

18 Koptelefooningang 3,5 mm 21 Accuklep

Sluit een connector nooit met geweld op een poort aan. Als u een connector niet vlot op een poort kunt
aansluiten, past hij er waarschijnlijk niet in. Vergewis u ervan dat de connector in de poort past en houd hem in
de juiste positie ten opzichte van de poort.
Wees met name voorzichtig bij de USB-connectoren.

3.3 Vooraf geïnstalleerde software
Alle vooraf bestelde en benodigde software is bij levering op het Tobii Dynavox I-Series-apparaat geïnstalleerd en
gebruiksklaar. Voer fabrieksherstel uit als u op een bepaald moment opnieuw moet installeren. Voor meer informatie
raadpleegt u 5.11 Herstel de Tobii Dynavox I-Series, pagina 40.
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4 Accu's in de Tobii Dynavox I-Series
4.1 Accu's
Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat heeft één ingebouwde accu en een accu-indicator. De accu-indicator stuurt een
waarschuwing voor Laag accuniveau uit wanneer de accu onder de 10% van de capaciteit komt. Als het Tobii Dynavox I-
Series-apparaat niet wordt opgeladen door de voedingsbron, wordt het Tobii Dynavox I-Series-apparaat automatisch
afgesloten. Voor meer informatie raadpleegt u Bijlage D Technische specificaties, pagina 52.

4.2 Het opladen van de Tobii Dynavox I-Series
1. Sluit de stroomkabel aan op de netstroomaansluiting op het apparaat.
2. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact en laad het apparaat op tot de accu volledig opgeladen is.

Raadpleeg 2 Veiligheid, pagina 11 temperaturen voor de opslag van het apparaat en het opladen van de accu's.

4.2.1 De betekenis van het statuslampje
Het statuslampje heeft drie (3) verschillende kleuren:

● Groen: volledig opgeladen
● Blauw: bezig met opladen
● Rood: storing

Als het lampje drie (3) keer knippert wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt, is het accuniveau lager dan het
kritieke niveau en moet de accu worden opgeladen.

4.3 De accu opladen
De accu mag alleen door de gebruiker worden vervangen door een TDG G1-accu die is aangeschaft bij Tobii
Dynavox. Er bestaat explosiegevaar als de accu wordt vervangen door een onjuist type.

1. Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt. Voor meer informatie raadpleegt u5.2 Het apparaat afsluiten, pagina 23.
2. Koppel de voedingsconnector los van het apparaat.
3. Plaats het apparaat zodanig dat het scherm naar beneden is gericht.
4. Draai de vijf (5) schroeven waarmee de accuklep is bevestigd los met een kruiskopschroevendraaier.

5. Verwijder de accuklep.
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6. Trek aan de accuriem om de accu uit het accuvak te verwijderen.

7. Duw de nieuwe accu in het accuvak.

Zorg ervoor dat de twee accupictogrammen juist liggen, zodat de accu juist is geplaatst. Er bevindt zich
een op de accu en een op het apparaat.

8. Plaats de accuklep weer op zijn plaats.

9. Draai de vijf (5) schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier.
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5 De Tobii Dynavox I-Series gebruiken
Voor het instellen van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat hoeft u alleen te kunnen lezen. Er zijn geen andere
vaardigheden nodig. Volg deze gebruikershandleiding en de snelstartgids.

5.1 Het apparaat starten
Start het apparaat op een van de volgende manieren:

● Druk op de aan/uit-knop aan de bovenkant van het apparaat. (Positie 11 in Afbeelding 3.2 Achterkant, pagina 17)
● Activeer een geconfigureerde schakelaar.

Voor meer informatie over het configureren van een schakelaar raadpleegt u 5.10.3 Schakelaars , pagina
37.

Wanneer u het apparaat hebt opgestart, brandt het voedingslampje blauw of groen, naargelang het apparaat wordt
gevoed via wisselstroom of accu's. Voor meer informatie over het betekenis van het lampje raadpleegt u Bijlage C
Bedrijfsstatussen van apparaat en statuslampje, pagina 50.

5.1.1 Eerste keer opstarten
Wanneer u de Tobii Dynavox I-Series voor de eerste keer opstart, moet u een aantal stappen doorlopen om de I-Series
juist in te stellen met de correcte software en taalinstallatie. Het hele proces duurt meestal tussen de 10 en 15 minuten.

Onmiddellijk na het opstarten van de I-Series, doorloopt u een korte installatieprocedure van Windows (OOBE). Een
vereiste is dat u akkoord gaat met de Eindgebruikerslicentieovereenkomst van zowel Microsoft als Tobii Dynavox. Dit is
ook waar u de voorkeuren voor taal en tijdzone instelt. U kunt ook verbinding maken met een wifinetwerk. Volg gewoon de
instructies op het scherm op om verder te gaan met de volgende stap.

Een verbinding met internet is niet vereist.

5.1.1.1 Lokaal account en Windows-account

5.1.1.1.1 Wat is een lokaal offline account in Windows 10?

Een lokaal account is een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die u hebt gebruikt om u aan te melden bij een
van de oudere Windows-besturingssystemen. Hiermee krijgt u toegang tot de systeembronnen en kunt u deze aanpassen
aan uw instellingen en voorkeuren. Met een lokaal gebruikersaccount in Windows 10 kunt u gewone bureaublad-apps
installeren, instellingen personaliseren en het besturingssysteem op de ouderwetse manier gebruiken. Lokale offline
accounts worden gemaakt voor een enkel systeem. Als u meerdere apparaten hebt, moet u voor elk daarvan een ander
lokaal account gebruiken. En hoewel het niet noodzakelijk wordt aanbevolen, kunt u met dit type offline account de
wachtwoordbeveiliging verwijderen als u deze niet wilt gebruiken.

U hebt toegang tot deWindows Store, maar als u Windows 10 Home gebruikt, kunt u geen apps downloaden en
installeren zonder een Microsoft-account. Als u Windows 10 Pro, Enterprise of Education gebruikt, kunt u apps
downloaden en installeren vanuit de , maar alleen als ze gratis zijn. Als u ervoor moet betalen, moet u zich aanmelden met
een Microsoft-account zodat de licenties aan u zijn gekoppeld. Als u ten slotte een lokaal offline-account in Windows 10
gebruikt, worden uw instellingen niet gesynchroniseerd op alle computers en apparaten die u doorgaans gebruikt.

5.1.1.1.2 Wat is een Microsoft-account?

Een Microsoft-account is een naamsverandering van eerdere accounts voor Microsoft-producten. Als u ooit services zoals
Hotmail, Outlook.com, Skype of apparaten, zoals Xbox-spelconsoles of Windows-smartphones, hebt gebruikt, kunt u er
zeker van zijn dat u al een Microsoft-account hebt. Door de naamsverandering en combinatie van al deze verschillende
accounts, combineert Microsoft voor een volledige integratie van al hun services in één online account. Dit betekent dat u
het kunt gebruiken om toegang te krijgen tot alles wat is verbonden met het Microsoft-ecosysteem. Lees dit artikel voor
meer informatie over het maken van een Microsoft-account en waarom u dit moet doen: https://www.digitalcitizen.life/
what-is-microsoft-account.
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Het grote verschil met een lokaal account is dat u een e-mailadres gebruikt in plaats van een gebruikersnaam om u aan te
melden bij het besturingssysteem. U kunt dus een e-mailadres van Microsoft (hotmail.com, live.com of outlook.com) of
Gmail en zelfs een ISP-specifiek e-mailadres gebruiken om uw Microsoft-account te maken. Dit type aanmeldingsproces
betekent dat u de wachtwoordbeveiliging niet kunt verwijderen. U kunt het alleen wijzigen.

5.1.1.2 Een gebruikersaccount maken

Tobii Dynavox raadt u aan om, indien mogelijk, een Microsoft-account te gebruiken.
Voordelen van het gebruik van een Microsoft-account zijn onder meer One Drive-cloudopslag voor back-up van
bestanden, zoals foto's, video's, enz., eenvoudig wachtwoordherstel via Microsoft, de mogelijkheid om betaalde
apps aan te schaffen via de Microsoft Store, ouderlijk toezicht, apparaatsynchronisatie en Mijn apparaat zoeken.

Als u al een Microsoft-account hebt dat u wilt gebruiken, is het geen probleem om dit Microsoft-account te
gebruiken.

1. Selecteer Account maken op de pagina en volg de aanwijzingen.
2. Voer uw e-mailadres in.

Wanneer u een Microsoft-account maakt, kunt u uw huidige e-mailadres gebruiken, ongeacht het domein
(bijv. @gmail, @yahoo, enz.)

3. Meld u aan
4. Selecteer Een pincode instellen en volg de stappen of selecteer Dit later doen om het instellen op een later

moment uit te voeren.

Wachtwoorden zijn niet altijd veilig. Door een pincode in te stellen, kunt u zich op een veiligere manier
aanmelden bij uw apparaat.

5. Microsoft OneDrive, uw persoonlijke cloudopslag, kan worden ingesteld door Volgende te selecteren.
Bestanden worden door Windonws automatisch opgeslagen in Microsoft OneDrive.

Selecteer Bestanden alleen opslaan op deze pc als u niet wilt dat Windows Microsoft OneDrive gebruikt.

Tobii Dynavox raadt ook aan dat u een gratis account maakt op myTobiiDynavox.com. Hiermee kunt u
paginasets vanaf één plek opslaan, back-uppen en delen met andere gebruikers.

5.1.1.3 Configuratie van Tobii Dynavox
Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, wordt een Tobii Dynavox-installatiegids geopend. De installatiegids
vraagt om een QR-code die definieert welke Tobii Dynavox-software moet worden geïnstalleerd. De QR-code wordt op
papier meegeleverd bij uw apparaat en de installatiegids laat u de ingebouwde achtercamera gebruiken om deze te
scannen. U kunt ook de productcode, die u op hetzelfde papier vindt als de QR-code, handmatig invoeren. Zodra de QR-
code / productcode succesvol is ingelezen, heeft het systeem ongeveer 5-10 minuten nodig om uw Tobii Dynavox-
communicatiesoftware te configureren. In de tussentijd wordt u gevraagd om veiligheidsinformatie te erkennen en de
instellingen van het apparaat te beheren. Zodra uw software geconfigureerd en klaar is, wordt dit automatisch aan u
gemeld.

1. Verwijder de QR-code uit de doos en scan deze met de naar achteren gerichte camera van het apparaat.

Als de camera de QR-code niet kan lezen, kiest u handmatige invoer.

2. Er wordt een optie weergegeven om het apparaat toe te staan zich automatisch aan te melden bij het
gebruikersaccount wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Als u automatisch wilt worden aangemeld, laat u het
vakje uitgeschakeld en voert u het wachtwoord in voor de gebruikersaccount die in de vorige stappen
hierboven is ingesteld. Schakel het selectievakje uit als u het wachtwoord voor het gebruikersaccount wilt invoeren
wanneer het apparaat wordt gestart. Als u klaar bent, selecteert u Volgende.
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3. Het apparaat configureert de instellingen, waarna de installatie wordt voltooid. Daarna is het apparaat
gereed voor gebruik!

Gefeliciteerd, u kunt nu het Tobii Dynavox-apparaat gebruiken!

5.1.2 Wachtwoordinformatie
Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat is zodanig geconfigureerd dat het opstart zonder wachtwoord. In uitzonderlijke
gevallen kan het wachtwoordvenster toch verschijnen, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe gebruiker wordt gemaakt in het
besturingssysteem, wanneer het besturingssysteem uit de slaapstand wordt gehaald of wanneer software-updates
worden gedownload vanaf het internet.

Als u besluit om een wachtwoord te gebruiken voor uw gebruikersaccount op uw Tobii Dynavox I-Series-
apparaat, schrijf het dan op en bewaar het op een veilige plaats voor later gebruik. Zonder het
toegangswachtwoord van het besturingssysteem zal de supportafdeling van Tobii Dynavox u mogelijk niet
kunnen helpen tot u het via Microsoft opnieuw hebt ingesteld.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Als het wachtwoordvenster verschijnt en er om een wachtwoord wordt gevraagd, moet u het wachtwoord kennen of weten
waar u het kunt vinden. Voer het wachtwoord in met behulp van het Windows-schermtoetsenbord of een extern USB-
toetsenbord (niet meegeleverd).

5.2 Het apparaat afsluiten
Het apparaat moet op een van de volgende manieren worden afgesloten:

● Gebruik het menu Start in Windows (aanbevolen indien mogelijk).
● Door op de aan/uit-knop te drukken.
● Via de communicatiesoftware die op het apparaat is geïnstalleerd.

Als u het apparaat niet op een van de bovenstaande manieren kunt afsluiten, kunt u de aan/uit-knop aan de bovenkant
van het apparaat zeven seconden lang ingedrukt houden. Het apparaat wordt onmiddellijk afgesloten en wacht niet tot
geopende toepassingen zijn gesloten.

Deze manier wordt niet als een "schone" Windows-afsluitprocedure beschouwd en wordt daarom afgeraden,
tenzij absoluut noodzakelijk.

5.3 Eye Gaze gebruiken
De Tobii Dynavox I-Series-apparaten werken nauwkeurig, ongeacht het gebruik van een bril of contactlenzen, de kleur van
de ogen of de lichtomstandigheden. Eye Gaze stelt u in staat de computer te besturen met uw ogen door middel van
blikbestuurde toepassingen (zoals Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5) of met behulp van Windows
Control.

5.3.1 Positionering

X cm / inches

Afbeelding 5.1 Positionering
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Voor een optimale werking moet de Tobii Dynavox I-Series evenwijdig met de ogen en op een afstand van ongeveer 60
cm van de gebruiker worden opgesteld, raadpleegt u Afbeelding 5.1 Positionering, pagina 23.

X cm / inches

Afbeelding 5.2 Positionering wanneer gebruikers zijwaarts leunen of liggen

Dit betekent dat voor gebruikers die zijwaarts leunen of liggen de Tobii Dynavox I-Series ook moet worden gekanteld,
zodat de ogen van de gebruiker evenwijdig met en op de juiste afstand van het scherm blijven. Raadpleeg daarvoor
Afbeelding 5.2 Positionering wanneer gebruikers zijwaarts leunen of liggen, pagina 24.

Zorg ervoor dat de gebruiker zich in een comfortabele houding, in de optimale positie en op de juiste afstand van
het apparaat bevindt. Houd er ook rekening mee dat het gebruikerscomfort en de Eye Gaze-prestaties
verbeteren als de zon niet direct op het scherm of in de ogen van de gebruiker schijnt.

De gebruiker moet zich op de optimale afstand bevinden voor de best mogelijke Eye Gaze.

5.3.2 Trackbox
Met de Tobii Dynavox I-Series is veel bewegingsvrijheid van het hoofd mogelijk. Zodra de Tobii Dynavox I-Series correct is
gekalibreerd en voor de gebruiker is geplaatst, zijn geen verdere aanpassingen vereist.

De trackbox van de Tobii Dynavox I-Series is met ongeveer 30 cm × 20 cm × 20 cm (breedte × hoogte × diepte) de
grootste op de markt. De trackbox is een onzichtbare waarnemingszone die zich op ongeveer 60 cm afstand vanaf een
punt net boven het midden van het scherm bevindt, zie Afbeelding 5.3 De trackbox, pagina 24.

Op een afstand van 70 cm bied de Tobii Dynavox I-Series laterale bewegingsvrijheid van het hoofd in een gebied van
ongeveer 50 × 36 cm of 35 × 30 cm, afhankelijk van de Eyetracker waarmee de Tobii Dynavox I-Series is uitgerust. Voor
meer informatie raadpleegt u Bijlage D Technische specificaties, pagina 52.

Voor een goede werking van de Eye Gaze moet de gebruiker altijd ten minste één oog in de trackbox houden.

Afbeelding 5.3 De trackbox
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5.3.3 Trackstatus

De trackstatus-functie wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker goed gepositioneerd is voor de eyetracker.

● De twee (2) witte stippen: de ogen van de gebruiker en waar ze zich ten opzichte van het scherm bevinden. Voor
een optimale positie moeten de witte stippen in het midden van het zwarte gebied bevinden.

● De balk met de volledige kleur aan de rechterkant met de witte pijl - Hoe ver of dichtbij de gebruiker zich van het
scherm bevindt.
– Als de witte pijl in het midden van het groene gedeelte van de balk staat, bevindt de gebruiker zich op de

optimale afstand tot het scherm.
– Als de pijl in het onderste gedeelte van de balk staat: plaats de gebruiker dichterbij.
– Als de pijl in het bovenste gedeelte van de balk staat: plaats de gebruiker verder weg.

1. Selecteer een van de volgende manieren om toegang te krijgen tot de trackstatus:
● Selecteer de knop Trackstatus, nr. 6 in Afbeelding 3.1 Voorkant op het apparaat
● Open de Trackstatus vanuit uw Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5

2. Positioneer de gebruiker.
3. Selecteer de knop Sluiten wanneer u klaar bent.
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5.3.4 Instellingen oogbesturing

5.3.4.1 Het tabblad Kalibratie

Kalibratieprofiel: Toont de naam van het actieve profiel.

Profielen beheren: Selecteer deze knop om te wisselen naar een reeds bestaand profiel. Voor meer informatie
raadpleegt u 5.3.4.1.1 Profielen beheren, pagina 26.

Maak een nieuw profiel: Selecteer deze knop om een nieuw profiel aan te maken. Voor meer informatie raadpleegt u
5.3.4.1.2 Nieuw profiel maken, pagina 27.

Kalibratieresultaten: Selecteer deze knop om het resultaat van de kalibratie te bekijken. Voor meer informatie raadpleegt
u 5.3.4.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 27.

Kalibratie testen: Selecteer deze knop om de testkalibratiepagina te openen. Voor meer informatie raadpleegt u 5.3.4.1.4
Kalibratie testen, pagina 28.

Ogen volgen: Selecteer hoe het apparaat de ogen van de gebruiker moet volgen tussen: Beide, Links of Rechts.

Wake-on-Gaze: Schakelt de Wake-on-Gaze-functie in/uit. Voor meer informatie raadpleegt u 5.3.4.1.6 Wake-on-Gaze®,
pagina 30

Kalibratie: Selecteer de knop Aanpassen om het kalibratieproces aan te passen. Zie 5.3.4.1.5 Kalibratie, pagina 29 voor
meer informatie. Selecteer de knop Kalibratie om een nieuwe kalibratie te starten en volg de instructies op het scherm.

5.3.4.1.1 Profielen beheren

Op de pagina Profielen beheren kunt u een bestaand profiel activeren of verwijderen.

In het midden van het scherm, onder Actief profiel, kunt u de naam van het actieve profiel zien.

Alle beschikbare profielen worden weergegeven op de pagina, gebruik de en knop om door de beschikbare
profielen te bladeren.

5.3.4.1.1.1 Een profiel activeren

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel dat u wilt activeren.
2. Selecteer de knop Activeren rechtsboven in het scherm.
3. Selecteer Ja om het geselecteerde profiel te activeren of Nee om te annuleren.
4. Selecteer Afsluiten om de pagina te verlaten.

5.3.4.1.1.2 Een profiel verwijderen

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel dat u wilt verwijderen.
2. Selecteer de knop Verwijderen linksboven in het scherm.
3. Selecteer Ja om het geselecteerde profiel te verwijderen of Nee om te annuleren.
4. Selecteer Afsluiten om de pagina te verlaten.
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5.3.4.1.2 Nieuw profiel maken

1. Selecteer het Type kalibratie dat u wilt gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u .

2. Selecteer de knop Nieuw profiel aanmaken.
3. Selecteer Ja om door te gaan of Nee om te annuleren.
4. Geef het nieuwe profiel een naam.

Toetsenbord en muis moeten worden gebruikt.
Er kunnen alleen alfanumerieke tekens worden gebruikt.

5. Selecteer de knop Volgende.
6. Plaats de gebruiker zodanig dat de twee punten, die de ogen van de gebruikers weergeven, in het midden van het

vak op het scherm staan.
Het kalibratieproces begint wanneer de rechter punt naar de gebruiker knippert.

7. Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.
8. Bekijk de kalibratieresultaten.

Voor meer informatie raadpleegt u 5.3.4.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 27.

9. Selecteer Afsluiten om de kalibratie te accepteren.

5.3.4.1.3 Kalibratieresultaten

Op de pagina met kalibratieresultaten kunt u het resultaat van de kalibratie voor elk van de kalibratiepunten bekijken.
Hoeveel kalibratiepunten er op de pagina worden getoond, is afhankelijk van het kalibratietype dat u heeft gekozen en de
manier waarop u de kalibratie heeft aangepast.

Een kalibratiepunt kan drie (3) verschillende statussen hebben:

● Geweldig (groen)
● Goed (geel)
● Geen gegevens (rood)

Als u het kalibratietype "Nauwkeurig" gebruikt, wordt de kalibratie automatisch opnieuw gestart als de eyetracker
geen gegevens van een kalibratiepunt kan ontvangen.

5.3.4.1.3.1 Kalibratiepunten verbeteren

Als een kalibratiepunt moet worden verbeterd, volgt u deze stappen:

1. Zet het selectievakje Selecteer punten met behulp van uw blik aan/uit op Aan om de kalibratiepunten in te
schakelen om ze met uw blik te kunnen selecteren. (Optioneel)
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2. Selecteer de kalibratiepunten die u wilt verbeteren.

3. Selecteer de knop Punt(en) verbeteren om de kalibratie voor de geselecteerde kalibratiepunten te starten.
4. Herhaal stap 1-3, indien nodig.

5.3.4.1.4 Kalibratie testen

Op de kalibratietestpagina kan de kalibratie worden getest, met behulp van vooraf gedefinieerde doelen op het scherm,
om te zien of de gebruiker de eyetracker opnieuw moet kalibreren.

1. Kijk naar elke punt in elke cirkel op het scherm om te zien hoe nauwkeurig het oogvolgen gaat dat gebied.
2. Selecteer Afsluiten als u klaar bent.
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5.3.4.1.5 Kalibratie

5.3.4.1.5.1 Aanpassen

Selecteer de knop Aanpassen naast in het gebied Kalibratie om het kalibratieproces aan te passen.

Kalibratiepunten: Selecteer of er 1, 2, 5, of 9 kalibratiepunten moeten worden gebruikt.

Stappen-door: Zet het selectievakje achter Stappen-door op "Aan" om deze functie te activeren. Hierna kunt u de "S" op
het toetsenbord gebruiken of op het scherm tikken/klikken om door de kalibratie te stappen.

Kalibratiegebied: Voor meer informatie raadpleegt u 5.3.4.1.5.1.1 Kalibratiegebied, pagina 30.

Stimulus:

Selecteer de knop Bladeren om de Stimulus van de standaard stip te wijzigen in:

● één van de meegeleverde stimuli, Afbeelding of Video
● een afbeelding van het favoriete speelgoed van de gebruiker
● een favoriete video
● of iets anders.

Achtergrond: Selecteer de knop Achtergrond om de kleur van de achtergrond voor de kalibratieprocedure te wijzigen.

Snelheid van de stimulus: Selecteer de snelheid waarmee de stimulus over het scherm beweegt:

● Langzaam
● Medium
● Snel

Grootte stimulus: Selecteer de grootte van de stimulus wanneer de stimulus op het scherm wordt getoond:

● Klein
● Medium
● Groot

Sluiten: Selecteer de knop Afsluiten om de pagina te verlaten.
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5.3.4.1.5.1.1 Kalibratiegebied

Selecteer de knop Kalibratiegebied om het kalibratiegebied aan te passen.

Het aanpassen van het kalibratiegebied kan nuttig zijn als u hebt vastgesteld dat de gebruiker bepaalde gebieden van het
scherm niet kan bereiken met Eye Gaze. Door de grootte van het kalibratiegebied zo aan te passen dat onbereikbare
gebieden worden uitgesloten, kunt u de algehele kalibratie verbeteren.

U kunt het kalibratiegebied verplaatsen en de grootte ervan aanpassen om het gewenste kalibratiegebied te verkrijgen.

Selecteer één van de volgende acties:

● OK: om het kalibratiegebied in te stellen op het formaat dat u hebt aangepast en de instelling van het
kalibratiegebied te verlaten.

● Annuleren: om de wijzigingen te negeren en de instelling van het kalibratiegebied te verlaten.
● Standaard: om het kalibratiegebied weer in te stellen op de fabrieksinstellingen.

5.3.4.1.5.2 Kalibratie

Selecteer de knop Kalibratie om de kalibratieprocedure te starten. Volg de instructies op het scherm.

Zie 5.3.4.1.5.1 Aanpassen, pagina 29 om de kalibratie aan te passen.

5.3.4.1.6 Wake-on-Gaze®

Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat kan zodanig worden ingesteld dat het automatisch uit de slaapstand wordt gehaald
wanneer wordt geregistreerd dat u naar het scherm kijkt.

5.3.4.1.6.1 Wake-on-Gaze inschakelen

Ga als volgt te werk om Wake-on-Gaze in te schakelen voor het apparaat:

1. Controleer ofWake-on-Gaze op Aan staat.
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5.3.4.1.6.2 Wake-on-Gaze uitschakelen

Ga als volgt te werk om Wake-on-Gaze uit te schakelen voor het apparaat:

1. Controleer ofWake-on-Gaze op Uit staat.

5.3.4.2 Het tabblad Activatie

5.3.4.2.1 Instellingen oogbesturing

In het tabblad Activatie worden alle instellingen met betrekking tot het gebruik van Eye Gaze ingesteld. Of de gebruiker de
oogbesturing of oogbesturing met een schakelaar moet gebruiken om de commando's uit te voeren en hoe de interactie
zal werken.

Activeringsmethode:

● Oogbesturing - Kies Oogbesturing om de positie van uw blik te gebruiken om de zoomfunctie te activeren die
eindigt met het uitvoeren van de gewenste taak.

● Oogbesturing & Schakelaar - 'Kies Oogbesturing & Schakelaar om een schakelaar te gebruiken om de
zoomfunctie te activeren die eindigt met het uitvoeren van de gewenste taak

Knop Dwelltijd (miliseconden)

De knop Dwelltijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling
te wijzigen. Door de dwelltijd van de knop te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een knop moet kijken
voordat de taak wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de kortere dwelltijden weergegeven en rechts de langere
tijden.

Wegkijken voor herselectie

● Aan - Kies Aan omWegkijken voor herselectie te activeren. Wanneer de optie Aan staat, moet de gebruiker
eerst wegkijken van het actieve kijkgebied om opnieuw hetzelfde kijkgebied te kunnen activeren.

● Uit - Kies Uit omWegkijken voor herselectie te deactiveren. Bij Uit wordt het actieve kijkgebied steeds opnieuw
geactiveerd zolang de gebruiker naar het kijkgebied blijft kijken. (standaard)

Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken

● Aan - Kies Aan om Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken te activeren. Als
deze op Aan staat, is de pauzeknop voor het pauzeren van oogbesturing beschikbaar wanneer de gebruiker buiten
het scherm kijkt.

De oogbesturing pauzeren

– Selecteer de Pauzeknop om de oogbesturing te pauzeren.
– Selecteer de Afspelen-knop om de oogbesturing te activeren.

● Uit - Kies Uit om de Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken te deactiveren.
Als deze op Uit staat, is de pauzeknop voor het pauzeren van oogbesturing niet beschikbaar wanneer de gebruiker
buiten het scherm kijkt.
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5.3.4.2.2 Instellingen Oogbesturing & Schakelaar

Minimale kliktijd:

De minimale kliktijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de
instelling te wijzigen. Door de minimale kliktijd te wijzigen, kan de gebruiker de tijd aanpassen die de gebruiker op de
schakelaar moet drukken voordat deze een selectie maakt. Links op de schaal worden de minimale kliktijden van het
toetsenbord weergegeven en rechts de hogere.

Tijd tussen klikken:

De Tijd tussen klikken kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de
instelling te wijzigen. Als u de tijd tussen klikken wijzigt, wordt ingesteld hoe lang de ‘inactieve tijd’ waarop de
oogbesturingssoftware wacht voordat verdere invoer via de schakelaar wordt toegestaan. Links op de schaal worden de
minimale kliktijden van het toetsenbord weergegeven en rechts de hogere.

Schakelaarinvoer: .

● Selecteer de knopWijzigen om te selecteren welke toets op een normaal toetsenbord moet worden gebruikt als
schakelaarinvoer in plaats van op een fysieke schakelaar te drukken. Zie Afbeelding 5.4 Beschikbare
toetsenbordtoetsen, pagina 32 voor beschikbare toetsenbordtoetsen

Afbeelding 5.4 Beschikbare toetsenbordtoetsen

Wegkijken voor herselectie

● Aan - Kies Aan omWegkijken voor herselectie te activeren. Wanneer de optie Aan staat, moet de gebruiker
eerst wegkijken van het actieve kijkgebied om opnieuw hetzelfde kijkgebied te kunnen activeren.

● Uit - Kies Uit omWegkijken voor herselectie te deactiveren. Bij Uit wordt het actieve kijkgebied steeds opnieuw
geactiveerd zolang de gebruiker naar het kijkgebied blijft kijken. (standaard)

Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken

● Aan - Kies Aan om Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken te activeren. Als
deze op Aan staat, is de pauzeknop voor het pauzeren van oogbesturing beschikbaar wanneer de gebruiker buiten
het scherm kijkt.

De oogbesturing pauzeren
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– Selecteer de Pauzeknop om de oogbesturing te pauzeren.
– Selecteer de Afspelen-knop om de oogbesturing te activeren.

● Uit - Kies Uit om de Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken te deactiveren.
Als deze op Uit staat, is de pauzeknop voor het pauzeren van oogbesturing niet beschikbaar wanneer de gebruiker
buiten het scherm kijkt.

5.3.4.3 Het tabblad Feedback

Type feedback:

● Klok - De visuele feedback is een klok die opgevuld wordt tijdens de gespecificeerde Knop dwelltijd. Wanneer de
klok volledig is opgevuld, wordt de taak uitgevoerd.

● Stip - De visuele feedback is een krimpende stip voor oogbesturingsgebruikers of een statische stip voor
schakelaargebruikers wanneer er een taak wordt uitgevoerd.

● Onzichtbaar - Er wordt geen visuele feedback getoond op het scherm wanneer er een taak wordt uitgevoerd.

Feedbackkleur: Selecteer de knopWijzigen om de kleur van de feedback te selecteren. Voor beschikbare kleuren, zie
Afbeelding 5.5 Beschikbare kleuren, pagina 33.

Afbeelding 5.5 Beschikbare kleuren

Grootte feedback: De feedbackgrootte van het gekozen feedbacktype kan worden ingesteld op drie (3) verschillende
waarden.

● Klein
● Medium
● Groot

5.4 De verstelbare tafelstandaard gebruiken
De Tobii Dynavox I-Series wordt geleverd met een verstelbare tafelstandaard als accessoire, waarmee de gebruiker het
Tobii Dynavox I-Series-apparaat in meer posities kan plaatsen voor de best mogelijke Eye Gaze.
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Volg deze instructies om de verstelbare tafelstandaard te gebruiken:

1. Plaats de verstelbare tafelstandaard op een vlakke ondergrond en plaats het Tobii Dynavox I-Series-apparaat op
de verstelbare tafelstandaard. De Tobii Dynavox I-Series en de voet worden samen vergrendeld door de magneten
in de verstelbare tafelstandaard.

De verstelbare tafelstandaard kan worden gebruikt met het Tobii Dynavox-logo naar voren gericht,
waardoor het apparaat naar de gebruiker gekanteld of met het Tobii Dynavox-logo naar de achterkant
van het apparaat gericht, waardoor het scherm van de gebruiker wordt weggekanteld.

2. Kies de positie waarin u de verstelbare tafelstandaard wilt gebruiken.

Eerste positie Tweede positie

De steun is ingeklapt onder de
verstelbare tafelstandaard.

Klap de draaibare steun helemaal uit.

5.5 Het partnervenster gebruiken
In het partnervenster wordt de inhoud van het berichtenvenster uit Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5
weergegeven. . Omwille van privacyredenen kan de gebruiker het partnervenster in Tobii Dynavox Snap Core First® /
Communicator 5 in- of uitschakelen.
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5.6 De camera's gebruiken
Met behulp van de twee ingebouwde camera's kunt u momentopnamen maken van items die zich voor het Tobii Dynavox
I-Series-apparaat bevinden en ook aan de schermkant.

Gebruik Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5 of andere relevante software om de camera's te bedienen.

5.7 De module voor IR-afstandsbediening gebruiken
Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat beschikt over een programmeerbare IR-afstandsbediening — ECU (Environmental
Control Unit). De programmeerbare IR-afstandsbediening is een programmeerbaar infraroodapparaat dat kan worden
gebruikt om apparatuur met een infraroodafstandsbediening, zoals tv's of dvd-spelers, te bedienen.

Raadpleeg de Tobii DynavoxSnap Core First-gebruikershandleiding of de Communicator-gebruikershandleiding
voor meer informatie over het gebruik en de programmering van de programmeerbare IR-afstandsbediening.

Als het apparaat dat u probeert te bedienen niet reageert, probeer het Tobii Dynavox I-Series-apparaat dan iets
naar boven of naar onderen te kantelen zodat het IR-signaal onder een andere hoek wordt verzonden.
De IR-module mag niet worden vertrouwd als enige interactiemethode met IR-bestuurde apparaten.

5.8 Het volume aanpassen
U kunt het volume aanpassen met behulp van de knop voor volume omhoog (positie 8) en de knop voor volume omlaag
(positie 9) rechtsonderaan de voorkant van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat. Voor positiereferenties raadpleegt u
Afbeelding 3.1 Voorkant

Het volume kan ook worden aangepast in de Tobii Dynavox-communicatiesoftware.

De volumeknoppen kunnen worden geactiveerd door Eye Gaze als Snap Core First / Communicator 5
communicatiesoftware wordt gebruikt.

5.9 Het geluid aanpassen
U kunt de ingebouwde luidsprekers configureren in het configuratiescherm van Microsoft Windows > Geluid.

Raadpleeg de informatie van Microsoft over het configureren van het geluid in het configuratiescherm van
Microsoft Windows.

5.10 Tobii Dynavox Hardware Settings
Met de Tobii Dynavox Hardware Settings is het mogelijk om bepaald gedrag van de Tobii Dynavox I-Series aan te passen.
Om toegang te krijgen tot de Tobii Dynavox Hardware Settings volgt u deze procedure:

1. Selecteer deTobii Dynavox Hardware Settings-app, , in het startscherm.
2. De Tobii Dynavox Hardware Settings opent.

5.10.1 Aanpasbare knoppen
Het gedrag bij aanraking van de aanpasbare knoppen kan hier worden ingesteld en gewijzigd. Het gedrag van de
oogbesturing voor de aanpasbare knoppen kan worden ingesteld in de Tobii Dynavox-communicatiesoftware. Zie de
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gebruikershandleiding voor SNAP + Core First in het gedeelte ‘Paginasetinstellingen - Aanpasbare knoppen’ of voor
Communicator 5 in het gedeelte ‘Adaptieve knoppen'.

5.10.1.1 Driehoekige knop
Om de aanraakactie voor de driehoekige knop te wijzigen en te selecteren.

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer de Aanpasbare knoppen.
3. Selecteer de vervolgkeuzelijst
4. Selecteer een van de volgende acties:

● Uitgeschakeld
● Verstuur toetsenbordtoets
● Trackstatus weergeven/verbergen (standaard)
● Eyetracker pauzeren in-/uitschakelen
● Eyetracker kalibreren

5.10.1.2 Vierkante knop
Om de aanraakactie voor de vierkante knop te wijzigen en te selecteren.

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer de Aanpasbare knoppen.
3. Selecteer de vervolgkeuzelijst
4. Selecteer een van de volgende acties:

● Uitgeschakeld
● Verstuur toetsenbordtoets
● Trackstatus weergeven/verbergen
● Eyetracker pauzeren in-/uitschakelen
● Eyetracker kalibreren (standaard)
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5.10.2 Eyetracker

5.10.2.1 Oogbesturing

5.10.2.1.1 Oogbesturing inschakelen

Ga als volgt te werk om oogbesturing op het apparaat in te schakelen:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Eyetracker.
3. Zorg ervoor dat Oogbesturing op Aan staat om oogbesturing in te schakelen.

5.10.2.1.2 Oogbesturing uitschakelen

Ga als volgt te werk om oogbesturing op het apparaat uit te schakelen:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Eyetracker.
3. Zorg ervoor dat Oogbesturing op Uit staat om oogbesturing uit te schakelen.

5.10.2.2 Instellingen oogbesturing
Om de instellingen van de eyetracker te wijzigen, selecteert u de knop Openen, waarna u naar de applicatie Instellingen
oogbesturing wordt gebracht. Voor meer informatie raadpleegt u 5.3.4 Instellingen oogbesturing.

5.10.3 Schakelaars
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5.10.3.1 Een aangesloten schakelaar inschakelen
Een aangesloten schakelaar instellen om het apparaat in te schakelen:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Schakelaars.
3. Bij schakelaar 1 en/of schakelaar 2, zet u de Inschakelen met schakelaar op Aan.

5.10.3.2 Een aangesloten schakelaar uitschakelen
Een aangesloten schakelaar uitschakelen als aan-knop:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Schakelaars.
3. Bij schakelaar 1 en/of schakelaar 2, zet u de Inschakelen met schakelaar op Uit.

5.10.4 Aanraken en bewegingen

5.10.4.1 Swipe vanaf rand
Swipe vanaf rand is standaard ingeschakeld. Swipen vanaf de rand zorgt ervoor dat het menu van het Actiecentrum aan
de rechterkant van het scherm wordt weergegeven.

5.10.4.1.1 Swipe vanaf rand inschakelen

Ga als volgt te werk om Swipe vanaf rand op het apparaat in te schakelen:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Aanraken en bewegingen.
3. Controleer of Swipe vanaf rand op Aan staat om de Edge Swipe-functie van Windows 10 in te schakelen.

5.10.4.1.2 Swipe vanaf rand uitschakelen

Ga als volgt te werk om Swipe vanaf rand op het apparaat uit te schakelen:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Aanraken en bewegingen.
3. Controleer of Swipe vanaf rand op Uit staat.

5.10.4.2 Vergrendelingsscherm
Het vergrendelingsscherm is standaard uitgeschakeld. Deze optie is belangrijk als een gebruiker 'Kioskmodus' op het
apparaat wil gebruiken. Het vergrendelingsscherm moet ingeschakeld zijn om de Kioskmodus te kunnen gebruiken. Kiosk
Mode is een geweldige manier om het apparaat echt te beperken tot het gebruik van één app, zoals Snap, en sta de
gebruiker niet toe om andere programma's op het apparaat te openen. Voor meer informatie over de Kiosk Mode, zie
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https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-for-desktop-editions#set-up-
assigned-access-in-pc-settings

5.10.4.2.1 Het vergrendelingsscherm activeren

Ga als volgt te werk om het vergrendelingsscherm op het apparaat te activeren:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Aanraken en bewegingen.
3. Controleer of het Vergrendelingsscherm op Aan staat om het vergrendelingsscherm te activeren.

5.10.4.2.2 Het vergrendelingsscherm deactiveren

Ga als volgt te werk om het vergrendelingsscherm op het apparaat te deactiveren:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Aanraken en bewegingen.
3. Controleer of het Vergrendelingsscherm op Uit staat om het vergrendelingsscherm te deactiveren.

5.10.5 Productcode

Ga als volgt te werk om een bestaande I-Series productcode te bekijken:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Productcode.

De volgende functies op de Tobii Dynavox I-Series vereisen een licentie:

● Eyetracker
● IR
● Communicator 5
● Look to Learn
● Look to Read
● METACOM
● Snap Core First

Als het symbool wordt weergegeven achter een functie, zijn de I-Series productcodes op het apparaat
geldig voor de betreffende functie.

Als het symbool wordt weergegeven achter een functie, zijn de I-Series productcodes op het apparaat niet
geldig voor de betreffende functie.
Een aantal Tobii Dynavox-softwareproducten worden mogelijk niet in de lijst weergegeven. Om de licentiestatus
van een product weer te geven, opent u de software en kijkt u in het gedeelte Instellingen>Over.
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5.10.6 Systeem en diagnose

De versie en het model van het apparaat bekijken:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Systeem en diagnose.

Het is belangrijk om deze informatie bij de hand te hebben als u contact wilt opnemen met de technische support
of meer wilt weten over upgrades van uw apparaat.

De versie en het model van het apparaat in een bestand opslaan:

1. Open de Tobii Dynavox Hardware Settings-app.
2. Selecteer Systeem en diagnose.
3. Selecteer de knop Informatie opslaan in bestand.

U kunt het bestand met informatie over het systeem en diagnose als bijlage toevoegen aan een e-mail.

5.11 Herstel de Tobii Dynavox I-Series
Als u veel verschillende wijzigingen aan de Tobii Dynavox I-Series heeft aangebracht en u graag opnieuw wilt starten,
voert u een herstel uit vanuit Windows.

De Tobii Dynavox I-Series maakt gebruik van de 100% oorspronkelijke Windows 10- herstel-/terugzetfunctionaliteit.

1. Ga naar het pictogramWindows Instellingen op het Windows-bureaublad.
2. Selecteer Bijwerken en beveiliging (mogelijk moet u omlaag scrollen in het instellingenvenster van Windows).
3. Selecteer Systeemherstel in de linkerkolom.
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4. Selecteer Aan de Slag onder het kopje van Deze pc opnieuw instellen.

5. Selecteer één van deze opties:

● Mijn bestanden behouden
– Installeert Windows 10 opnieuw en behoudt uw persoonlijke bestanden.
– Verwijdert apps en stuurprogramma's die u heeft geïnstalleerd.
– Verwijdert wijzigingen die u hebt gemaakt in instellingen.
– Verwijdert apps die uw pc-fabrikant heeft geïnstalleerd. (Als uw pc met Windows 10 geleverd werd,

worden de apps van uw pc-fabrikant opnieuw geïnstalleerd.)

De Configuration Manager-app, die opstart bij de eerste keer aanmelden (om de QR-code te
vragen), zal alle gelicensieerde Tobii Dynavox-toepassingen die werden verwijderd, herstellen.

● Alles verwijderen
– Installeert Windows 10 opnieuw en behoudt uw persoonlijke bestanden.
– Verwijdert apps en stuurprogramma's die u heeft geïnstalleerd.
– Verwijdert wijzigingen die u hebt gemaakt in instellingen.

#12007966 Tobii Dynavox I-Series Gebruikershandleiding v.1.0.2 - nl-NL 5 De Tobii Dynavox I-Series gebruiken 41



– Verwijdert apps die uw pc-fabrikant heeft geïnstalleerd. (Als uw pc met Windows 10 geleverd werd,
worden de apps van uw pc-fabrikant opnieuw geïnstalleerd.)

De Configuration Manager-app, die opstart bij de eerste keer aanmelden (om de QR-code te
vragen), zal alle gelicensieerde Tobii Dynavox-toepassingen die werden verwijderd, herstellen.

Alles verwijderen heeft twee opties voor het verwijderen van gegevens:

– Zonder Het station opschonen (standaard): het uitvoeren van deze optie neemt ongeveer een uur in
beslag.
Om door te gaan met het opschonen van het station, selecteert u Volgende.

– Met Het station opschonen: het uitvoeren van deze optie neemt meerdere uren in beslag.
Als u de optie Het station opschonen wilt inschakelen, selecteert u Instellingen wijzigen stelt u
Gegevens wissen in op AAN en selecteert u Bevestigen.

Deze optie geeft de gebruiker ook een BIOS-bericht over het herstellen van BitLocker-encryptie.
Het daadwerkelijke bericht verschijnt bij het opstarten en ziet er als volgt uit:A configuration
change was requested to Clear this computer’s TPM (Trusted Platform Module)
WARNING: Clearing erases information stored on the TPM: You will lose all
created keys and access to data encrypted by these Keys.Press F12 to Clear the
TPM.Press ESC to reject this change request and continue

Selecteer F12 om door te gaan met het opschonen van het station of ESC om dit
wijzigingsverzoek te weigeren en door te gaan.

6. Selecteer Volgende om door te gaan of Annuleren om af te breken.
7. Selecteer Herstellen om door te gaan of Annuleren om af te breken.

Dit duurt een paar minuten. Als dit voltooid is, wordt de Tobii Dynavox I-Series opnieuw opgestart en ziet u het menu
Handmatige invoer van de code.

Het serienummer en de productcode worden automatisch gevuld met uw gegevens. U kunt ook de QR-code gebruiken die
bij de oorspronkelijke aankoop is ontvangen.

Selecteer de Start optie.
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6 Onderhoud van het product
6.1 Temperatuur en vochtigheid

6.1.1 Algemeen gebruik - gebruikstemperatuur
Het is aan te raden de Tobii Dynavox I-Series in een droge ruimte op kamertemperatuur te bewaren. Het aanbevolen
temperatuur- en vochtigheidsbereik voor het apparaat is zoals hieronder wordt vermeld:

● Omgevingstemperatuur: 0℃ tot 35℃ (32℉ tot 95℉)
● Vochtigheid: 10% tot 95% (geen condensvorming op het apparaat)
● Atmosferische druk: 70 kPa tot 106 kPa (525 mmHg tot 795 mmHg)

6.1.2 Transport en opslag
Het aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik voor transport en opslag van het apparaat is zoals hieronder vermeld:

● Temperatuur: -30℃ tot 70℃ (-22℉ tot 158℉)
● Vochtigheid: 10% tot 95% (geen condensvorming op het apparaat)
● Atmosferische druk: 70 kPa tot 106 kPa (375 mmHg tot 795 mmHg)

De Tobii Dynavox I-Series is niet waterdicht noch volledig waterbestendig. Het apparaat mag niet in een zeer vochtige
omgeving of andere natte omstandigheden worden bewaard. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere
vloeistof. Let op dat u geen vloeistof op het apparaat morst, met name in de connectorgebieden als de I/O-afdekkingen
niet zijn geplaatst.

Het apparaat is geregistreerd als IP-klasse 54.

De IP-klasse is alleen van toepassing op het apparaat met de I/O-afdekkingen op hun plaats. De adaptermodus
is uitgesloten.

6.2 Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat reinigen
Voordat u het Tobii Dynavox I-Series-apparaat reinigt, moet u het uitschakelen en alle kabels loskoppelen. De Tobii
Dynavox I-Series moet na elk gebruik worden gereinigd met een reinigingsproduct van ziekenhuiskwaliteit voor
infectiebestrijding. Het reinigen mag alleen worden uitgevoerd met een product dat is geschikt voor veegbewegingen.
Neem alleen de buitenkant van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat af en laat het product op natuurlijke wijze drogen of
volg de veeginstructies op. Gebruik geen sproeiproducten die het Tobii Dynavox I-Series-apparaat kunnen doordrenken of
waardoor vocht in het apparaat kan komen.

6.3 Plaatsing
Gebruik uitsluitend de aanbevolen montagebevestigingen die door de plaatselijke wederverkoper of
verkoopvertegenwoordiger zijn aangegeven en zorg ervoor dat ze correct volgens de instructies worden gemonteerd en
vastgemaakt. Plaats het apparaat niet op een onstabiel of oneffen oppervlak.

6.4 Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat vervoeren
Koppel alle kabels van de Tobii Dynavox I-Series los wanneer u het apparaat draagt.

Gebruik de originele doos en verpakkingsmaterialen als het apparaat moet worden vervoerd of verzonden voor reparatie
of wanneer u op reis gaat.
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Het wordt aanbevolen om de originele verpakkingsmaterialen voor de Tobii Dynavox I-Series te bewaren.
Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de
garantie vallen, wordt het aanbevolen de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) bij de verzending te
gebruiken. De meeste transporteurs vereisen ten minste 5 cm (2 inch) verpakkingsmateriaal rond het apparaat.
Opmerking: Als gevolg van de regelgeving van de in Amerika gevestigde organisatie Joint Commission moeten
alle verpakkingsmaterialen, zoals dozen, die naar Tobii Dynavox zijn verzonden, worden weggegooid.

6.5 Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat weggooien
Gooi het Tobii Dynavox I-Series-apparaat niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk
geldende voorschriften voor het weggooien van elektrische en elektronische apparaten.
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Bijlage A Ondersteuning, garantie,
trainingshulpmiddelen en
problemen oplossen

A1 Klantenondersteuning
Neem voor ondersteuning contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met de supportafdeling van Tobii Dynavox.
Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u toegang hebt tot uw Tobii Dynavox I-Series-apparaat en
indien mogelijk tot een internetverbinding. Zorg dat u het serienummer van het apparaat paraat hebt. Dit bevindt zich op
de achterkant van het apparaat.

Voor verdere productinformatie en andere hulpmiddelen voor support verwijzen wij u naar de Tobii Dynavox-website
www.tobiidynavox.com.

A2 Garantie
Lees het Manufacturer’s Warranty document in de verpakking.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De garantie geldt alleen als het
apparaat volgens de gebruikershandleiding wordt gebruikt. Demontage van het Tobii Dynavox I-Series-apparaat doet de
garantie vervallen.

Het wordt aanbevolen om de originele verpakkingsmaterialen voor de Tobii Dynavox I-Series te bewaren.
Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de
garantie vallen, wordt het aanbevolen de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) bij de verzending te
gebruiken. De meeste transporteurs vereisen ten minste 5 cm (2 inch) verpakkingsmateriaal rond het apparaat.
Opmerking: Als gevolg van de regelgeving van de in Amerika gevestigde organisatie Joint Commission moeten
alle verpakkingsmaterialen, zoals dozen, die naar Tobii Dynavox zijn verzonden, worden weggegooid.

A3 Trainingshulpmiddelen
Er is geen specifieke training vereist voor een veilig en effectief gebruik van de primaire bedieningsfuncties van
de Tobii Dynavox I-Series.

Tobii Dynavox heeft een breed aanbod van trainingshulpmiddelen voor Tobii Dynavox I-Series-producten en bijbehorende
communicatieproducten. U vindt ze op de Tobii Dynavox-website, www.tobiidynavox.com, waar ook
introductiehandleidingen, webinars en snelstartgidsen beschikbaar zijn. De snelstartgidsen voor de Tobii Dynavox I-Series
wordt meegeleverd en is opgeslagen op het Tobii Dynavox I-Series-apparaat.

A4 Gids voor het oplossen van problemen

A4.1 Als de Tobii Dynavox I-Series niet kan worden opgestart
Steek de stekker in het stopcontact en geef het apparaat enkele minuten de tijd om op te laden voordat u het opnieuw
probeert in te schakelen. Als het apparaat niet juist wordt opgestart, neemt u contact op met de klantenservice. Raadpleeg
A1 Klantenondersteuning voor de contactgegevens.

A4.2 Hoe kan ik de Tobii Dynavox I-Series uitschakelen en opnieuw opstarten?
Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt. Als u dit doet, wordt het apparaat uitgeschakeld, ongeacht waar
het mee bezig was. Om het opnieuw in te schakelen, drukt u kort op de aan/uit-knop en het apparaat wordt opnieuw
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opgestart en ingeschakeld. Als het apparaat niet juist wordt opgestart, neemt u contact op met de klantenservice.
Raadpleeg A1 Klantenondersteuning voor de contactgegevens.

A5 Wat moet ik doen als het statuslampje drie keer rood knippert
wanneer ik probeer de Tobii Dynavox I-Series te starten?

Steek de stekker in het stopcontact en geef het apparaat enkele minuten de tijd om op te laden voordat u het opnieuw
probeert in te schakelen. Als het apparaat niet juist wordt opgestart, neemt u contact op met de klantenservice. Raadpleeg
A1 Klantenondersteuning voor de contactgegevens.

46 Bijlage A Ondersteuning, garantie, trainingshulpmiddelen en
problemen oplossen

Tobii Dynavox I-Series Gebruikershandleiding v.1.0.2 - nl-NL



Bijlage B Conformiteitsinformatie
De Tobii Dynavox I-Series beschikt over een CE-keurmerk, hetgeen aangeeft dat ze voldoen aan de
essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten van Europese richtlijnen.

B1 FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen
interferentie aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox kunnen het recht van de gebruiker om
het apparaat te bedienen ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.

B1.1 Voor P15B-apparatuur
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B,
conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke
storingen te bieden in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze
uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan deze schadelijke
interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch
schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en
weer in te schakelen, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:

● Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
● Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
● Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is

aangesloten.
● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

B1.2 Voor draagbare apparaten
FCC-verklaring over blootstelling aan radiofrequentie:

1. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst als of worden gebruikt met een andere antenne of
zender.

2. Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequentie die zijn vastgelegd voor een
ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat is getest voor typische handbediening, waarbij de zijkanten van het
apparaat in rechtstreeks contact staan met het lichaam. Vermijd rechtstreeks contact met de zendantenne tijdens
het verzenden voor overeenstemming met de FCC-vereisten wat betreft blootstelling aan radiofrequentie.

B2 Informatie over blootstelling aan radiogolven en specifiek
absorptietempo (SAR)

Het Tobii Dynavox I-Series-apparaat is getest als een medisch hulpmiddel van klasse 1. Medische elektrische apparaten
zoals dit vereisen bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en
moeten bijgevolg worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen overeenkomstig de informatie in deze handleiding.

Het gebruik van andere dan de bijgeleverde of in het apparaat geïntegreerde kabels en accessoires kan de
EMC-prestaties nadelig beïnvloeden.

De SAR-limiet (specifiek absorptietempo) die wordt voorgeschreven door de FCC (in de VS) en door de IC (in Canada) is
1,6 W/kg gemiddeld over 1 gram weefsel. In Europa/de EU (CE-voorschriften) bedraagt de limiet 2,0 W/kg gemiddeld over
10 gram weefsel. De apparaten, I–13 (FCC ID: W5M-GGi13), (IC ID 5534A-GGi13) en I–16 (FCC ID: W5M-GGi1), (IC ID
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5534A-GGi16) zijn op basis van deze SAR-limieten getest en in overeenstemming bevonden met de FCC/IC/CE-
vereisten inzake blootstelling aan radiofrequentie.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC/IC/EU-limieten voor blootstelling aan radiofrequenties die zijn vastgelegd voor een
ongecontroleerde omgeving.

De hoogste SAR-waarde voor het I–13-apparaat is 1,168 W/kg en voor het I–16-apparaat is 0,656 W/kg.

Om conform te blijven als medisch hulpmiddel van klasse 1, moeten de schakelaars die in combinatie met het Tobii
Dynavox I-Series-apparaat worden gebruikt, voldoen aan de isolatievereisten van IEC/EN 60601-1 op basis van 15 V DC.
Dit moeten elektrisch zwevende schakelaars (niet-geaarde schakelaars) zijn.

B3 Industry Canada-verklaring
Opgelet

(i) Het gebruik van het apparaat in de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om het potentieel voor
schadelijke interferentie voor co-channel mobiele satelliet systemen;
(ii) De maximale antenneversterking die toegestaan is voor apparaten in de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz
moet zodanig zijn dat de apparatuur nog steeds voldoet aan de e.i.r.p. limiet;
(iii) De maximale antenneversterking die toegestaan is voor apparaten in de band 5725-5850 MHz, moet zodanig zijn dat
de apparatuur nog steeds voldoet aan de e.i.r.p. limieten die zijn gespecificeerd voor point-to-point en non-point-to-point
werking zoals het hoort; en
(iv) Gebruikers zouden ook op de hoogte moeten worden gesteld dat high-power radars worden toegewezen aan primaire
gebruikers (dwz prioritaire gebruikers) van de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en dat deze radars storing en /
of schade aan LE-LAN apparaten kunnen veroorzaken.

Avertissement

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur
afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz
doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la
limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l’exploitation non point à point, selon le cas;
(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.

Dit apparaat (IC ID: 5534A-GGi13) is getest volgens de veiligheidsvereisten voor blootstelling van het algemene publiek
aan radiogolven (SAR) op basis van de limieten in RSS-102 (ongecontroleerde omgeving) (1,6 W/Kg). De hoogste SAR-
waarde voor het I–13-apparaat is 1,168 W/kg. Dit apparaat kan veilig worden bediend met een minimale afstand van 0 cm
tussen de apparatuur en het lichaam van de gebruiker.

Dit apparaat (IC ID: 5534A-GGi16) is getest volgens de veiligheidsvereisten voor blootstelling van het algemene publiek
aan radiogolven (SAR) op basis van de limieten in RSS-102 (ongecontroleerde omgeving) (1,6 W/Kg). De hoogste SAR-
waarde voor het I–16-apparaat is 0,656 W/kg. Dit apparaat kan veilig worden bediend met een minimale afstand van 0 cm
tussen de apparatuur en het lichaam van de gebruiker.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi13) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I–13 dispositif est: 1.168 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale
entre le matériel et les corps de l’utilisateur.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi16) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I–16 dispositif est: 0.656 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale
entre le matériel et les corps de l’utilisateur.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB–003 du Canada.
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Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de
volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke
interferentie aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

B4 CE-verklaring
Deze apparatuur voldoet aan de vereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit, de essentiële
beschermingsvereiste van Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) richtlijn 2014/30/EU voor benadering van de wetten
van de lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en de Radio Apparatuur Richtlijn (RED naar het
Engels) 2014/53/EU om te voldoen aan de regelgeving voor radio-apparatuur en telecommunicatie-apparatuur.

B5 Richtlijnen en normen
De Tobii Dynavox I-Series voldoet aan de volgende normen:

● Richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG
● Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
● Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
● Radio-apparatuur Richtlijn (RED) 2014/53/EU
● RoHS2 Richtlijn 2011/65/EU
● WEEE Richtlijn 2012/19/EU
● Bereik Richtlijn 2006/121/EG, 1907/2006/EG, bijlage 17
● ISO 14971:2007
● ISO 13485:2016

Het apparaat is getest om te voldoen aan IEC /EN 60601-1 Ed 3.1, IEC/EN 60950-1, ISO 14971:2007 en andere relevante
normen voor de beoogde markten.
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Bijlage C Bedrijfsstatussen van
apparaat en statuslampje

Tabel C.1 Bedrijfsstatussen van apparaat

ACPI-status (Advanced
Configuration and Power
Interface)

Beschrijving

S0 (actief) Normale bedrijfsstatus - Windows-sessie is actief.
Scherm wordt gedimd en uitgeschakeld na enige tijd niet actief.

S3 (slaapstand) Het apparaat bevindt zich in de slaapstand. De Windows-sessie wordt onderbroken op
de RAM. U kunt status S0 als volgt snel hervatten:

1. Op de aan-uitknop drukken
2. Op een knop drukken voor een schakelaarpoort die is geconfigureerd voor aanzetten
3. Wake-on-Gaze (indien ingeschakeld)
Het apparaat verbruikt weinig vermogen in status S3. Volledig opgeladen accu (zonder
aangesloten netvoedingsadapter) gaan minimaal 24 uur mee in status S3.
Kritiek accuniveau van Windows wordt bewaakt in status S3 om te voorkomen dat de
accu's volledig leeglopen. Het apparaat gaat over naar status S4 (sluimerstand) als de
kritieke waarde wordt bereikt.

Na een periode van inactiviteit gaat het apparaat automatisch naar de
sluimerstand (S4). Dit kunt u zien wanneer het apparaat kortstondig wordt
ingeschakeld en vervolgens naar de sluimerstand gaat.

S4 (sluimerstand) Het apparaat bevindt zich in de sluimerstand. De Windows-sessie wordt onderbroken op
de SSD (vaste schijf) en het apparaat wordt uitgeschakeld. De sessie kan als volgt
worden hervat in status S0:

1. Op de aan-uitknop drukken
2. Op een knop drukken voor een schakelaarpoort die is geconfigureerd voor aanzetten

S5 (stand-by) Windows is afgesloten. Het apparaat is uitgeschakeld. Accu’s (niet leeg) en/of
netvoedingsadapter aangesloten.

G3 (mechanisch
uitgeschakeld)

Alle voedingsbronnen zijn verwijderd (geen accu's of netvoedingsadapter aangesloten).

Tabel C.2 Bedrijfsstatussen van aan/uit-knop

Apparaatstatussen

Als de aan/uit-knop wordt geactiveerd in deze status

S0 (actief) Normale bedrijfsstatus - Windows-sessie is actief.
De aan/uit-knop zet het apparaat in de stand-bystand of forceert het afsluiten.

S5 (stand-by) Het apparaat wordt uitgeschakeld en Windows is niet actief.
De aan/uit-knop start het apparaat op en het apparaat gaat naar de normale
bedrijfsstatus en de Windows-sessie is actief.
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Tabel C.3 Statuslampje

Beschrijving Criteria Opmerking
Kleur Status

Accu opladen Blauw Licht

Accu volledig opgeladen Groen Licht

De accu is bijna leeg Rood Knippert drie (3) keer Als de accu bijna leeg is,
kan het apparaat niet

worden opgestart. Laad het
apparaat gedurende

minimaal 10 minuten op
voordat u het probeert te

starten.

Tabel C.4 Lampje aanraakpaneelknop

Beschrijving Criteria Opmerking
Kleur Status

De vier (4) lampjes van de
aanraakpaneelknop

Wit Uit / Laag / Hoog
De status wordt ingesteld

door API
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Bijlage D Technische specificaties
D1 Standaard Tobii Dynavox I-Series
Standaard Tobii Dynavox I–13 Tobii Dynavox I–16

Type/model I–13 I–16

Scherm 13.3″, LED-achtergrondverlichting,
Helderheid: 300 nits

15.6″, LED-achtergrondverlichting
Helderheid: 350 nits

Schermresolutie 1920 × 1080 pixels (XGA)

Aanraakpaneel PCT met Gorilla®-glas, 10-punts multi-touch

Achterste scherm 480 × 128 pixels

Afmetingen (BxHxD) 34,3 × 24,1 × 8,1 cm
13,5 × 9,5 × 3,2 inches

39,1 × 26,9 × 8,1 cm
15,4 × 10,6 × 3,2 inches

Gewicht 2,3 kg
5,0 lbs

2,7 kg
6,0 lbs

Luidsprekers 2 × 10 W luidsprekers in box

Microfoon 1 × analoge microfoon

Processor Intel Core i5–7300U
RAM 8 GB LPDDR4
Besturingssysteem Windows 10

Vaste schijf 256 GB, SATA-gebaseerde SSD

Aansluitingen

2× USB 3.0 (stroombegrenzing 1500 mA)
2 × schakelaaraansluitingsinterface van 3,5 mm, (pin uit voor monoplug: huls =

aarde, tip = signaal)
1 × koptelefooningang (stereo) van 3,5 mm” met jackplug-detectie

1 × 19 VDC in 2,5/5,5 mm (netstroomaansluiting)

Knoppen 1 × aan/uit

1 × volume omhoog
1 × volume omlaag

2 × programmeerbaar

WLAN (optioneel) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth (optioneel) Bluetooth 4.1
Ondersteunt alle standaard Windows10 Bluetooth-profielen

IR Afstandsbediening
(Environmental Control Unit)

Vishay TSMP77000
Rechtopstaand: 1 × IR-filtervenster met 6 × IR-zenddioden

Camera Gebruikerscamera (achterkant) 8 MPAF (Auto Focus), met flits
Webcamera (voorkant) 2 MP FF (Fixed Focus)

Eyetracker Tobii IS5-module

Verwachte levensduur 5 jaar

Levensduur accui ~9 uur ~8 uur
Oplaadtijd accu Maximaal 5,4 uur (0-100%)

52 Bijlage D Technische specificaties Tobii Dynavox I-Series Gebruikershandleiding v.1.0.2 - nl-NL



Standaard Tobii Dynavox I–13 Tobii Dynavox I–16

Type/model I–13 I–16

Tafelsteun Geïntegreerd

Ondersteunde montagesystemen Tobii Dynavox QR-adapterplaat voor Daessy en REHAdapt

Voeding Netvoedingsadapter van 65 watt

IP-klasse IP54
Alleen geschikt voor het apparaat, met de I/O-afdekkingen op hun plaats. De

adaptermodus is uitgesloten.

IP22
In de adaptermodus.

i. Binnenshuis met doorlopende communicatie en met Eye Gaze, indien van toepassing. ~24 uur met optimaal vermogensgebruik.

D2 Voedingsadapter van adapter
Item Specificatie

Fabrikant FSP Group Inc.

Type Schakelvoedingsadapter

Model FSP065–DBCM1
Ingangsspanning 100 tot 240 VAC

Ingangsstroom (max) 1,0 – 2,0 A

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Uitgangsstroom 3,43 A

Nominale uitgangsspanning 19,0 VDC

D3 Accupack
Item Specificatie Opmerking

Accutechnologie Oplaadbaar Li-Ion-accupack met
meter (SMBus v1.1 interface)

Cel 8× Panasonic NCR18650GA
Capaciteit van accupack 95 Wh Initiële capaciteit, nieuw accupack

Nominale spanning 14,4 V gelijkstroom, 6600 mAh, 95,04
Wh

Oplaadtijd Maximaal 5,4 uur Opladen van 0 tot 100%

Levensduur 500 cycli Minimaal 75% van initiële capaciteit
resterend

Toegestane bedrijfstemperatuur 0 – 45℃, 45-85 %RH Opladen

-20 – 60℃, 45-85 %RH Ontladen

Opslagtemperatuur -20 – 35℃, 45-85 %RH 1 jaar

-20 – 40℃, 45-85 %RH 6 maanden

-20 – 45℃, 45-85 %RH 1 maand

-20 – 50℃, 45-85 %RH 1 week
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Item Specificatie Opmerking

Opslagtijdi Maximaal 6 maanden bij lading van ≥
40% Bewaar accupacks niet

gedurende een lange
periode met een laadniveau
lager dan 40%.

i. Het wordt aanbevolen om de accu niet in het apparaat te bewaren als het apparaat niet binnen 6 maanden zal worden gebruikt. Als de accu
wordt verwijderd, raakt de accu niet zo snel leeg als wanneer deze in het apparaat wordt bewaard.

D4 Eyetracker
Technische specificaties Tobii IS5-module
Werkafstand 45 — 85 cm
Bewegingsvrijheid van hoofd1
op 70 cm
(breedte x hoogte)

35 × 30 cm

Positionering

Afstand (tot het scherm) 45 — 85 cm

Grootte van trackbox (breedte × hoogte) 20 × 15 — 35 × 30 cm

Diepte van trackbox 40 cm

Datasnelheid blik 60 Hz
Gebruikerskalibratie
(voorheen Tracking-robuustheid) >99%

Kijkrichting detecteren

Interactie >30 Hz 90% voor 95% van populatie2

Max. framesnelheid onbewerkte gegevens 90% voor 95% van populatie2

Blikprecisie

Voor 95% van populatie2 <1,71°

Precisie van kijkrichting

Voor 95% van populatie2 <0,79°

Max. hoofdbewegingssnelheid

Oogpositie 40 cm/s

Blikgegevens 10 cm/s

Max. draaiing, schuinstand 25°

Max. slinger, pitch 25°

Datastroom en datasnelheid
Blikvertraging 17 ms

Blikherstel 50 ms
Montage Ingebouwd

Voeding Ingebouwd

1. Bewegingsvrijheid van het hoofd duidt op het volume voor de besturingsmodule waar zich ten minste één oog van de gebruiker moet bevinden.
De getallen zijn gespecificeerd evenwijdig aan/orthogonaal ten opzichte van het schermoppervlak, ervan uitgaande dat de eyetracker in een
hoek van 20 graden ten opzichte van het scherm staat.

2. De mate van nauwkeurigheid en precisie ten opzichte van het percentage van de populatie is afgeleid van uitgebreide tests bij representatieve
personen uit de gehele populatie. We hebben gebruikgemaakt van honderdduizenden diagnostische beelden en hebben tests uitgevoerd bij
ongeveer 800 personen met verschillen in aandoening, zicht, etniciteit, dagelijkse hoeveelheid stof, vegen of vlekken rond hun ogen, met wazig
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zicht enzovoort. Dit heeft geleid tot een robuustere en hoogwaardigere eyetracking-beleving en een veel realistischere weergave van de
feitelijke prestaties in de gehele populatie, niet alleen in een wiskundig 'ideaal' scenario.

3. De 'ideale' cijfers zijn de eerdere meetnorm voor nauwkeurigheid en precisie, zowel voorheen gebruikt door Tobii als momenteel gebruikt door
alle eyetracking-concurrenten. Hoewel 'ideale' cijfers nuttig zijn om een algemeen idee te krijgen van vergelijkende kwaliteit en prestaties,
kunnen ze niet worden toegepast op gebruik in de echte wereld zoals de kwantitatieve mate van nauwkeurigheid en precisie ten opzichte van
het percentage van de populatie op basis van uitgebreide tests bij representatieve personen uit de gehele populatie.
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Bijlage E Maximaal toegestane
temperatuur

Tabel E.1 Maximaal toegestane temperatuur

Maximaal toegestane temperatuur voor de metalen buitenoppervlakken van de Tobii
Dynavox I-Series die waarschijnlijk zullen worden aangeraakt

Maximale
temperatuur℃/℉

Temperatuurdrempel:
Toegestane temperatuur voor buitenoppervlakken

55/131

Toegestane temperatuur voor buitenoppervlakken die waarschijnlijk niet zullen worden
aangeraakt, zie positie 1 in Afbeelding E.1 Gebied voor temperatuurdrempel, pagina 56 voor
deze gebieden.

60/140

1

Afbeelding E.1 Gebied voor temperatuurdrempel

Raak gebied dat is aangegeven in Afbeelding E.1 Gebied voor temperatuurdrempel, pagina 56 niet aan wanneer
het Tobii Dynavox I-Series-apparaat actief is. Het aangegeven gebied kan temperaturen bereiken die blijvend
lichamelijk letsel kunnen veroorzaken in het geval van langdurig direct contact met de huid. Gebruik de juiste
voorzorgsmaatregelen om letsel te voorkomen.
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Bijlage F Goedgekeurde accessoires
Beschrijving Model Tobii Dynavox onderdeelnummer

Tobii Dynavox I-Series AC-adapter
(voeding)

FSP065–DBCM1 12007159

Accupack TDG G1 12006939

Verstelbare tafelstandaard I-13/I-16 12006959

Bezoek de website www.tobiidynavox.com of neem contact op met uw plaatselijke Tobii Dynavox wederverkoper voor
informatie over de meest recente goedgekeurde Tobii Dynavox accessoires.
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Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox-apparaat

Online help
Raadpleeg de productspecifieke supportpagina voor uw Tobii Dynavox-apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze supportpagina's
vindt u online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw productadviseur of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox-productadviseur of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Niet alle producten en diensten worden op elke lokale markt aangeboden. Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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