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Introduktion

Tak, fordi du har købt en Indi 7-enhed fra Tobii Dynavox!
Læs denne vejledning grundigt igennem, så du får mest muligt ud af dette produkt.
Indi 7 er en Tobii Dynavox tale-tablet til anvendelse som et supplerende kommunikationshjælpemiddel til computeradgang og
kontrolenhed til omgivelserne til personer med tale-, sproglige-, fysiske-, og kognitive handikap.

1.1

Forklaring af advarsler

I denne manual anvender vi fire (4) advarselsniveauer, som følger:
Symbolet Bemærk anvendes til at give brugeren besked om noget vigtigt eller noget, der kræver særlig
opmærksomhed.
Symbolet Forsigtig anvendes til at informere om noget, der kan skade udstyret eller forårsage, at det ikke længere fungerer korrekt.
Symbolet Advarsel anvendes til at informere om noget, der muligvis kan skade brugeren, hvis advarslen ignoreres.
Symbolet Høj lydstyrke anvendes til at informere om noget, der kan skade hørelsen.

1.2

Symboler og markører

Afsnittet indeholder informationer om symbolerne, der anvendes på Indi 7, tilbehør hertil eller indpakning.
Symboler eller markører

Beskrivelse
Tænd/sluk

Bortskaffelse bør foregå i henhold til dit lands gældende
bestemmelser.
CE er en forkortelse for det europæiske fællesskab, og
denne markør fortæller toldere inden for EU, at dette produkt
overholder et eller flere EU direktiver.
Denne markør er en certificeringsmarkør, der anvendes på
elektronik, som er fremstillet eller solgt i USA og den certificerer, at den elektromagnetiske interferens fra enheden er lavere end den maksimale grænse, godkendt af det
amerikanske standardiseringsorgan kaldet Federal Communications Commission.
Beskyttelsesgrad for tilgang af vand eller skadeligt materiale
(for primær enhed/genstand).
Se Brugervejledningen

Produktet overholder UL’s krav for Canada og USA.
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Beskrivelse

Symboler eller markører

Er i overensstemmelse med relevante australske EMC-krav

Udstyr i sikkerhedsklasse II (forstærket isolering)

Denne markør viser polariteten af den udstikkende pin på
AC/DC-strømadapteren.
-

Volume ned

+

Volume op
Type BF anvendt del

Advarsel

Til indendørs brug.

Produkt er i fuld overensstemmelse med tysk
produktsikkerhedslov.
Enheden kan forstyrre andet udstyr.

1.3

Tiltænkt brug

Tobii Dynavox Indi 7 er en taleenhed, der leveres med kommunikationssoftware til personer, som har udfordringer i forbindelse
med deres evne til at tale på grund af en skade, et handikap eller en sygdom. Den primære inputmetode er berøring, men enheden understøtter også scanning via Bluetooth eller kontakter tilsluttet til USB-port. Med Tobii Dynavox Indi 7 får brugeren den
frihed og fleksibilitet, der følger med Microsoft® Windows-operativsystemet, samt mulighed for at kontrollere TV-apparater og
andre apparater i hjemmet med enhedens indbyggede infrarøde fjernbetjeningsfunktionalitet (afhængigt af konfiguration).
Tobii Dynavox Indi 7 er en medicinsk enhed i klasse I.
Kontraindikation: Indi 7 kan ikke holde nogen i live.
Hvis Indi 7-enheden går i stykker, kan brugere ikke bruge den til at kommunikere.
Tilsigtet brug er primært i et indendørs miljø.

1.4

Pakkens indhold
Det anbefales at gemme den originale indpakning til Indi 7.
Hvis enheden skal returneres til Tobii Dynavox for garantidækkede problemer eller reparationer, er det en fordel at bruge den originale indpakning eller tilsvarende ved forsendelsen. De fleste fragtfirmaer kræver mindst 2 tommer emballage pakket rundt om enheden.
Bemærk: I medfør af amerikanske myndighedskrav skal al emballage, inkl. kasser, der sendes til Tobii Dynavox,
bortskaffes.
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1.4.1

Indi 7 med Tobii Dynavox Communication Software

Pakken til Tobii Dynavox Communication Software indeholder følgende dele til din Indi 7:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Indi 7-enhed
1 strømforsyning til Indi 7-enheden
1 adapterkabel til at tage med på farten (Micro USB til USB)
1 licens til Windows 10
1 Tobii Dynavox Snap™ + Core First® (forudinstalleret)
1 Indi 7 brugervejledning (som PDF-dokument på enheden)
1 Indi 7 startvejledning (i papirform)
1 dokument om sikkerhed og overensstemmelse
1 garantidokument

#12006606 Tobii Dynavox Indi® 7 Brugervejledning v.1.0.2 - da-DK

1 Introduktion

7

2

Sikkerhed

Indi 7-enheden er afprøvet og fundet i overensstemmelse med alle specifikationer og standarder opført i Bilag B Overensstemmelsesoplysninger, side 21 denne vejledning og i Bilag C Tekniske specifikationer, side 24. Der findes dog nogle sikkerhedsadvarsler, som du skal være opmærksom på for at sikre, at Indi 7 benyttes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde:
Udstyret må ikke ændres på nogen måde
Kontraindikation: Indi 7 kan ikke holde nogen i live.
Hvis Indi 7-enheden går i stykker, kan brugere ikke bruge den til at kommunikere.
Brugeren må ikke forsøge at udskifte batteriet. Ændring af batteriet kan medføre risiko for eksplosion.
Indi 7 kan ikke anvendes til livsbevarende støtte og det kan ikke regnes med i forhold til manglende funktionalitet som
følge af strømsvigt eller andre årsager.
Bæreremmen og opladekablet kan udgøre en kvælningsfare for små børn. Efterlad aldrig bæreremmen eller opladekablet sammen med små børn uden opsyn.
Det kan medføre kvælningsfare, hvis smådele løsrives fra Indi 7-enheden.
Indi 7-enheden må ikke udsættes for eller anvendes i regn eller under vejrforhold, der falder uden for de tekniske specifikationer for Indi 7-enheden.
Små børn eller personer med kognitive handikap må ikke have adgang til eller bruge Indi 7-enheden uden at være under opsyn af forældre eller værge.
Indi 7 skal behandles med forsigtighed under transport.

2.1

Undgåelse af høreskader
Der kan opstå permanent høretab, hvis øretelefoner, hovedtelefoner eller højttalere bruges ved høj lydstyrke. For at
undgå dette skal lydstyrken indstilles på et passende niveau. Du kan med tiden blive mindre følsom over for høje lydniveauer, som så virker acceptable, på trods af at de stadig kan skade hørelsen. Hvis du oplever symptomer som eksempelvis ringen for ørerne, skal du reducere lydstyrken og holde op med at bruge øre-/hovedtelefonerne. Jo højere
lydstyrken er, des kortere tid går der, før din hørelse lider skade.
Hørespecialister har følgende anbefalinger til beskyttelse af hørelsen:
●
●
●

Begræns tidsrummet, hvor du bruger øre- eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke.
Undgå at skrue op for lydstyrken for at overdøve støj i omgivelserne.
Skru ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk tale tæt på dig.

Sådan finder du et passende niveau for lydstyrken:
●
●

2.2

Indstil lydstyrken på et lavt niveau.
Skru langsomt op for lyden, indtil du kan høre den klart og tydeligt uden forvrængning.

Strømforsyning og batterier
Indi 7-enheden indeholder et genopladeligt batteri. Alle genopladelige batterier forringes med tiden. Derfor kan den
mulige anvendelsestid af Indi 7, efter den er fuldt opladet, med tiden blive kortere, end da enheden var ny.
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Indi 7-enheden bruger et li-ion-polymer-batteri.
Vær opmærksom på, at varme omgivelser kan påvirke batteriets evne til at oplade. Den interne temperatur skal ligge
mellem 0 ℃ og 45 ℃ for, at batteriet kan oplade. Hvis den interne batteritemperatur stiger til over 45 ℃, oplader batteriet slet ikke.
Flyt Indi 7-enheden til et køligere sted for at oplade batteriet korrekt.
Undgå at udsætte Indi 7-enheden for ild eller temperaturer over 60 ℃/140 ℉. Dette kan bevirke, at batteriet ikke fungerer, eller at det genererer varme, antændes eller eksploderer. Vær opmærksom på, at temperaturen i værste fald
kan overstige ovennævnte temperaturgrænse – for eksempel i bagagerummet på en bil på en varm dag. Opbevaring
af Indi 7-enheden i et varmt bagagerum på en bil kan medføre funktionsfejl.
Oplad kun Indi 7-batteriet under en omgivende temperatur mellem 0 ℃ og 45 ℃.
Anvend kun den medfølgende strømadapter til at oplade Indi 7-enheden. Anvendelse af ikke-godkendte strømadaptere kan beskadige Indi 7-enheden.
For at sikre at Indi 7-enheden benyttes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, må der kun anvendes oplader, batterier og tilbehør, som er godkendt af Tobii Dynavox.
Undlad at åbne eller ændre Indi 7-enhedens kabinet eller strømforsyning, da du derved risikerer at udsætte dig selv
for potentiel sundhedsfarlig elektrisk spænding. Enheden indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes. Hvis der sker
mekanisk skade på Indi 7-enheden eller tilbehøret, må de ikke anvendes.
Hvis batteriet ikke er ladet op, eller Indi 7 ikke er tilsluttet til strømforsyningen, lukker Indi 7-enheden ned.
Hvis strømledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af en servicemedarbejder. Undgå anvendelse af strømledningen indtil den er udskiftet.
Træk vekselstrømsstikket på strømadapteren ud af stikkontakten i væggen, når enheden ikke oplades, og fjern strømledningen fra enheden.
Der gælder særlige regler for forsendelse af enheder med li-ion-polymer-batterier. Hvis batterierne tabes, knuses eller
kortsluttes, kan de frigive farlige mængder af varme, der kan gå ild i dem, og de er også farlige i tilfælde af ildebrand.
Se IATA-bestemmelserne, inden litium-metal eller litium-ion-batterier eller -celler sendes: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx
Strømadapteren må ikke anvendes uden opsyn af en voksen eller værge.

2.3

Temperatur
Anvendes Indi 7-enheden i direkte sollys eller andre varme omgivelser kan overfladerne blive varme. Der er en indbygget temperaturmåler, der overvåger temperaturen. Hvis sensoren registrerer en høj indvendig temperatur, lukkes Windows automatisk ned, eller dvaletilstanden aktiveres (afhænger af konfigurationen af tænd/sluk-knappen til Windows).
Det kan tage et stykke tid, før Indi 7-enheden kan genstartes, da enheden muligvis først skal køle af.

2.4

Montering
Indi 7 skal monteres i henhold til PRODUCENTENS anvisninger om godkendte beslag. Tobii Dynavox eller dennes repræsentanter kan ikke holdes ansvarlige for skade eller personskade eller skade på ejendom som følge af, at Indi 7 falder ned fra den monterede opsætning. Monteringen af Indi 7 foregår helt på brugerens eget ansvar.
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2.5

Nødstilfælde
Undlad at bruge Indi 7-enheden til nødopkald eller banktransaktioner. Vi anbefaler, at der rådes over flere kommunikationsmetoder i tilfælde af en nødsituation. Banktransaktioner må kun gennemføres med et system, som din bank anbefaler, og som er godkendt i henhold til bankens standarder.

2.6

Elektricitet
Undlad at åbne Indi 7-enhedens kabinet, da du derved risikerer at udsætte dig selv for potentiel sundhedsfarlig elektrisk spænding. Enheden indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes af brugeren.

2.7

Børnesikkerhed
Indi 7-enhederne er avancerede computersystemer og elektroniske apparater. De består af mange separate dele, der
er samlet. Hvis et barn får fat i enheden, er der en risiko for, at nogle af enkeltdelene falder af. Disse dele kan udgøre
en kvælningsfare eller udsætte barnet for andre farer.
Små børn må ikke have adgang til eller bruge enheden uden at være under opsyn af forældre eller værge.

2.8

Software
Vi anbefaler på det kraftigste, at der bruges et antivirusprogram.

Software ud over den forudinstallerede software på Indi 7 installeres på brugerens egen risiko. Ekstern software kan
føre til, at Indi 7 holder op med at fungere korrekt og vil muligvis ikke være dækket af garantien.

2.9

Magnetfelt
Indi 7-enheden indeholder magneter. Magnetiske felter kan skabe interferens for pacemakere, defibrillatorer og andet
medicinsk udstyr. Som en generel regel bør du holde en afstand på 15 centimeter mellem en enhed med magneter
og din hjerteenhed.
Hvis du tror, at Indi 7-enheden forstyrrer din pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du holde op med at bruge
Indi 7-enheden og tale med din læge for at få specifik information om det påvirkede medicinske udstyr.

2.10 Tredjemand
Al anvendelse af Indi 7 ud over den tilsigtede brug og sammen med software eller hardware fra tredjemand, som ændrer den tiltænkte brug, foretages på egen risiko, og Tobii Dynavox påtager sig intet ansvar herfor.

2.11 Kontrol af omgivelser
Den programmerbare infrarøde fjernbetjening – Miljøstyringsenhed (ECU) skal ikke stoles på som den eneste form for
samvirke med IR-kontrollerede enheder.
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3.1

Overblik over Indi 7
Hovedfunktioner

Indi 7 har flere indbyggede funktioner.
●
●
●
●
●
●
●

3.2

2 × kameraer
1 × intern Mikrofon
1 × Micro-B USB-stik 2.0
2 × indbyggede højttalere
1 × stik til hovedtelefoner
1 × Bluetooth®
1 × WLAN (trådløs lokalnetværksforbindelse)

Produktskitser

En Indi 7-enhed har en kapacitiv berøringsskærm i farver med LED-baggrundslys. Indi 7 har en skærm på 7″ med en opløsning
på 1920 × 1200 pixels.

3.2.1

Porte, sensorer og knapper på enheden

Figur 3.1 Indi 7-tablet
Placering

Beskrivelse

Placering

Beskrivelse

1

Kontrollampe for opladning

4

Vippekontakt til lydstyrke

2

Sensor til omgivende lys

5

Højttalere

3

Bagudvendt kamera
(webkamera)
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Figur 3.2 Indi 7-tablet
Placering

Beskrivelse

Placering

Beskrivelse

5

Højttalere

10

Mikro USB-port:

6

Fremadvendt kamera

11

Stik til højttaler/høretelefoner/
ekstern mikrofon:

7

Infrarødt vindue

12

Tænd/sluk-knap:

8

Tilslutninger til sikkerhedsline

13

Indbygget mikrofon

9

Opladningsport

Brug ikke magt, når du sætter et stik i en port. Hvis det ikke er let at sætte stikket i porten, passer de sandsynligvis ikke
sammen. Kontrollér, at stikket passer til porten, og at du har placeret stikket korrekt i forhold til porten.
Vær ekstra forsigtig med USB-stikkene.

3.3

Forudinstalleret software

Indi 7-enheden leveres med al bestilt og nødvendig software installeret og klar til brug. Hvis geninstallering bliver nødvendig,
skal du foretage en gendannelse til fabriksindstillinger (Factory Recovery).
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4.1

Batterier i Indi 7
Batterier

Indi 7-enheden har ét indbygget batteri. Microsoft giver batteriadvarsler på forskellige niveauer. Hvis Indi 7-enheden ikke er ladet op eller forsynes med strøm fra strømforsyningen, lukker Indi 7-enheden automatisk ned. Se Bilag C Tekniske specifikationer, side 24 for at få flere oplysninger.

4.2

Opladning af tabletten

1.

Tilslut strømkablet til opladningsporten på enheden.

2.

Forbind strømadapteren til en stikkontakt, og oplad tabletten, indtil batteriet er fuldt opladet.

3.

Når enheden er fuldt opladet, skal opladeren tages ud af både enheden og den elektriske stikkontakt.
Du kan ikke overoplade batteriet. Det er helt i orden at oplade batteriet natten over.
Du kan anvende Indi 7, mens batteriet lader op.
Batteriets ydeevne kan blive ringere, som tiden går, på grund af interne kemiske reaktioner. Derudover kan batteriets
levetid forkortes eller din Indi 7 kan blive beskadiget, hvis den ikke behandles i henhold til brugsbetingelserne (opladning, afladning, omgivende temperatur osv.). Hvis batteriet ikke kan holde opladningen i længere tid, selv hvis det er
opladet korrekt, så skal det muligvis udskiftes.
Batteriet skal typisk udskiftes hver 12-18 måneder af almindelig brug. Du må ikke forsøge at udskifte batteriet selv.
Batteriet er indbygget og er ikke beregnet til at blive serviceret eller udskiftet af brugeren eller af andre end en
Tobii Dynavox-tekniker.

Se 2 Sikkerhed, side 8 for oplysninger om batteriets opbevarings- og opladningstemperaturer.

4.2.1

Kontrol af opladningsniveau

For at kontrollere opladningsniveauet på batteriet på Indi 7 skal du bruge batterimonitoren i Windows 10.

4.2.2

Egenskaber ved LED-lysdiode til strøm

LED-lysdioden til strøm lyser med to farver:
LED-lysdioden til strøm lyser kun, når strømadapteren er sat i.

●
●

Grøn – fuldt opladet
Blå – oplader
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Anvendelse af Indi 7

Det kræves, at du kan læse for at opsætte Indi 7-enheden. Følg brugervejledningen og startvejledningen.

5.1

Start af enheden

Start enheden på en af følgende måder:
●

5.1.1

Tryk på tænd/sluk-knappen oven på enheden. (Position 1 på Figur 3.1 Indi 7-tablet, side 11)

Oplysninger om adgangskode

Indi 7-enheden er konfigureret til start uden adgangskode. Selvom det er usædvanligt, kan der være situationer, hvor adgangskodevinduet muligvis vises, for eksempel når der oprettes en ny bruger i operativsystemet, når operativsystemet aktiveres fra
slumretilstand, eller når der hentes softwareopdateringer fra internettet.
Hvis du beslutter dig til at bruge adgangskode til din brugerkonto på din Indi 7-enhed, skal du skrive koden ned og
gemme den et sikkert sted til senere brug. Tobii Dynavox support kan muligvis ikke hjælpe dig uden adgangskoden til
operativsystemet, hvis du senere har problemer.
Der er forskel på store og små bogstaver i adgangskoden.
Vises vinduet til adgangskode med anmodning om indtastning af adgangskode, skal du kende adgangskoden eller vide, hvor du
kan finde den. For at taste adgangskoden, anvend da Windows Tastatur på Skærmen eller et eksterne USB-tastatur (medfølger
ikke).

5.1.2

Appen Discover Tobii Dynavox

Når du starter Indi 7-enheden første gang, byder appen Discover Tobii Dynavox dig velkommen. Det er en konfigurationsguide,
der vil tage dig igennem nogle trin for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din enhed.
Følg anvisningerne, og vælg Næste for at gå til næste side i appen Discover Tobii Dynavox.

5.2

Nedlukning af Indi 7

Enheden skal lukkes ned på følgende måde:
●

Brug menuen Start i Windows (anbefales, når det er muligt).

Hvis det ikke er muligt at lukke enheden på ovenstående måde, kan du holde tænd/sluk-knappen oven på enheden nede i mere
end 20 sekunder. Det bevirker, at enheden slukkes med det samme uden at vente på, at åbne programmer lukkes.
Nulstilling kan udføres ved at holde tænd/sluk-knappen oven på enheden nede i mere end tre (3) sekunder
Metoden anses ikke som "ren" nedlukning af Windows, og den anbefales kun, hvis intet andet fungerer, eftersom det
kan skade din enhed.

5.3

Strømbesparelse

Indstillingerne for strømbesparelse i Indi 7-tabletten er forudindstillet til at optimere batteriets levetid. Hvis det er nødvendigt,
kan tidsindstillingerne for slumretilstand tilpasses i Windows Power Options.

5.4

Anvendelse af kameraerne

De to indbyggede kameraer giver dig mulighed for at tage billeder af ting foran Indi 7-enheden og også fra displaysiden.
Brug Tobii Dynavox Communication Software eller anden relevant software til at kontrollere kameraerne.
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5.5

Justering af lydstyrken

Tryk på knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned (position 2) oven på Indi 7-enheden. For reference til positionerne se Figur
3.1 Indi 7-tablet, side 11
Justering af lydstyrke kan også foretages i Tobii Dynavox Communication Software og i Windows.

5.6

Justering af lyden

Du kan konfigurere højttalerne ved hjælp af Windows 10 kontrolpanel > Lyd.
Vi henviser til Microsofts oplysninger om, hvordan lyden konfigureres i Windows 10's kontrolpanel.

Justering af lyden kan også foretages i Tobii Dynavox Communication Software.

5.7

Brug af mikrofonerne

Indi 7 er udstyret med mikrofon. Hvis dækslet til fingerguiden er fastgjort til enheden, kan det påvirke mikrofonens ydeevne. Hvis
det er tilfældet, kan en ekstern mikrofon tilsluttes til stikket til hovedtelefoner.

5.8

Tobii Dynavox Windows Settings Utility

Med Tobii Dynavox Windows Settings Utility er det muligt at tilpasse visse dele af Indi 7s adfærd. Følg denne procedure for at
ændre Tobii Dynavox Windows Settings Utility:
1.

Vælg Tobii Dynavox Windows Settings Utility-appen,

2.

Tobii Dynavox Windows Settings Utility starter.

, på startskærmen.

Tobii Dynavox Windows Settings Utility

●

Aktivér kantstrygning – kontrollér, at afkrydsningsfeltet er markeret for at aktivere funktionen kantstrygning i Windows
10.
Kantstrygning er aktiveret som standard. Kantstrygning åbner genvejsmenuen Løsningscenter fra højre side af skærmen.
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●

Aktivér låseskærm – kontrollér, at afkrydsningsfeltet er markeret for at aktivere låseskærmen.
Låseskærmen er deaktiveret som standard. Indstillingen er vigtig, hvis en bruger ønsker at bruge tilstanden Fuld skærm
på enheden. Låseskærmen skal være aktiveret for at bruge fuld skærm. Tilstanden Fuld skærm er en fantastisk måde til
at låse enheden til kun at bruge én app, som fx Snap, og giver ikke brugeren adgang til andre programmer på enheden.
Du skal gå til https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-for-desktopeditions#set-up-assigned-access-in-pc-settings for at få flere oplysninger om tilstanden Fuld skærm

●

Aktivér Kør Snap ved start – kontrollér, at afkrydsningsfeltet er markeret for automatisk at køre softwaren Snap, når
Indi 7 starter op.
Kør Snap ved start er deaktiveret som standard.

●

Aktivér knappen Hjem – gælder ikke for Indi 7

5.9

Nulstil Indi 7

Hvis du har foretaget mange ændringer af Indi 7 og gerne vil starte forfra, skal du udføre en genoprettelse fra Windows.
Indi 7 har en genoprettelses-/nulstillingsfunktion, der svarer 100 % til funktionerne i Windows 10.
1.

Åbn ikonet Indstillinger fra skrivebordet i Windows.

2.

Vælg Opdatering og sikkerhed i indstillingerne for Windows.

3.

Vælg Genoprettelse i venstre kolonne.

4.

Vælg Kom i gang under overskriften Nulstil denne pc.
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5.

Vælg en af følgende muligheder:

●

Behold mine filer
–

Geninstallerer Windows 10 og beholder dine personlige filer.

–

Fjerner apps og drivere, som du har installeret.

–

Fjerner ændringer, som du har foretaget til indstillingerne.

–

Fjerner apps installeret af producenten af din Pc. (Hvis din Pc leveredes med Windows 10, geninstalleres apps
fra producenten af din Pc).
Appen Konfigurationsstyring, der kører ved første log-in (beder om QR-koden), gendanner alle fjernede Tobii Dynavox-applikationer med licens.

●

Fjern alt
–

Geninstallerer Windows 10 og fjerner alle dine personlige filer.

–

Fjerner apps og drivere, som du har installeret.

–

Fjerner ændringer, som du har foretaget til indstillingerne.

–

Fjerner apps installeret af producenten af din Pc. (Hvis din Pc leveredes med Windows 10, geninstalleres apps
fra producenten af din Pc).
Konfigurationsstyringen kører igen ved start og geninstallerer fjernede programmer (Communicator).

Der er to valgmuligheder ved fjernelse af alt:
–

Rens drevet fravalgt – det tager ca. en time at udføre handlingen.

–

Rens drevet valgt – det tager flere timer at udføre handlingen.
Indstillingen viser også en BIOS-besked til brugeren om nulstilling af BitLocker-kryptering. Beskeden vises ved
genstart og ser sådan ud:
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
Vælg F12 for at fortsætte rensningen af drevet eller ESC for at afvise ændringen og fortsætte.
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Vælg rens fuldstændig for helt at fjerne alle personlige oplysninger fra driveren.

6.

Vælg Næste for at fortsætte eller Annullér for at afbryde.

7.

Vælg Nulstil for at fortsætte eller Annullér for at afbryde.

Det tager flere minutter. Når handlingen er udført, genstarter Indi 7, og menuen til manuel indtastning af nøgle vises.
Serienummer og produktnøgle udfyldes automatisk sammen med dine oplysninger. Du kan også bruge QR-koden, der fulgte
med det oprindelige køb.
Vælg menupunktet Start.
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6
6.1
6.1.1

Vedligeholdelse af produktet
Temperatur og luftfugtighed
Almindelig brug – driftstemperatur

Det er mest hensigtsmæssigt at opbevare Indi 7 tørt og ved stuetemperatur. De anbefalede intervaller for temperatur og luftfugtighed er følgende:
●
●
●

6.1.2

Omgivende temperatur: 0℃-50℃ (32℉-122℉) (strømadapter ikke sat i stikket)
Relativ luftfugtighed: 10-90 % (ingen kondens på enheden)
Atmosfærisk tryk: 80-106 kPa (600-795 mmHg)

Transport og opbevaring

Under transport og opbevaring gælder følgende anbefalede intervaller for temperatur og luftfugtighed:
●
●

Temperatur: -20℃ til 60℃ (-4℉ til 140℉)
Relativ luftfugtighed: 10-90 % (ingen kondens på enheden)

Indi 7 er hverken vandtæt eller vandafvisende og har en klassificering mod indtrængning på IP22. Enheden må ikke opbevares
under meget fugtige eller på anden måde våde forhold. Enheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Vær omhyggelig
med ikke at spilde væsker på enheden, særligt i nærheden af stikkene.

6.2

Rengøring af Indi 7-enheden

Inden Indi 7-enheden rengøres, skal du slukke for dem og tage alle kabler ud. Indi 7 kan rengøres med et rengøringsmiddel beregnet til hospitaler med henblik på kontrol af smitsomme sygdomme. Til rengøringen må kun bruges produkter af typen vådserviet. Rengør kun de udvendige overflader på Indi 7-enheden, og lad produktet tørre naturligt, eller følg instruktionerne, der fulgte
med vådservietterne. Brug ikke sprayprodukter, der kan oversprøjte Indi 7-enheden eller lade fugt trænge ind i enheden.

6.3

Placering

Brug kun de anbefalede beslag, som din lokale forhandler eller sælger har anvist, og sørg for, at de er monteret og fastgjort korrekt i henhold til anvisningerne. Placér ikke enheden på ustabile eller ujævne overflader.

6.4

Transport af Indi 7-enheden

Fjern alle kabler fra Indi 7 under transport.
Hvis enheden skal indleveres til reparation, skal sendes eller skal medbringes på rejse, skal du bruge den oprindelige
emballage.
Det anbefales at gemme den originale indpakning til Indi 7.
Hvis enheden skal returneres til Tobii Dynavox for garantidækkede problemer eller reparationer, er det en fordel at bruge den originale indpakning eller tilsvarende ved forsendelsen. De fleste fragtfirmaer kræver mindst 2 tommer emballage pakket rundt om enheden.
Bemærk: I medfør af amerikanske myndighedskrav skal al emballage, inkl. kasser, der sendes til Tobii Dynavox,
bortskaffes.

6.5

Bortskaffelse af Indi 7-enheden

Indi 7-enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdnings- eller kontoraffald. Følg de lokale regler for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

#12006606 Tobii Dynavox Indi® 7 Brugervejledning v.1.0.2 - da-DK

6 Vedligeholdelse af produktet

19

Bilag A
A1

Support, garanti og
træningsressourcer

Kundesupport

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte din lokale repræsentant eller Support hos Tobii Dynavox. For at få hjælp hurtigst muligt skal du sørge for at have adgang til din Indi 7-enhed og om muligt også til internettet. Du skal også kunne oplyse serienummeret på enheden. Nummeret finder du bag på servicemærkaten.
Der findes yderligere produktoplysninger og andre supportressourcer på www.tobiidynavox.com.

A2

Garanti

Læs Manufacturer’s Warranty paper included in the package.
Læs brugervejledningen grundigt, før du tager enheden i brug. Garantien dækker kun, hvis enheden bruges i overensstemmelse
med brugervejledningen. Garantien bortfalder, hvis Indi 7-enheden skilles ad.
Det anbefales at gemme den originale indpakning til Indi 7.
Hvis enheden skal returneres til Tobii Dynavox for garantidækkede problemer eller reparationer, er det en fordel at bruge den originale indpakning eller tilsvarende ved forsendelsen. De fleste fragtfirmaer kræver mindst 2 tommer emballage pakket rundt om enheden.
Bemærk: I medfør af amerikanske myndighedskrav skal al emballage, inkl. kasser, der sendes til Tobii Dynavox,
bortskaffes.

A3

Træningsmuligheder

Tobii Dynavox tilbyder en lang række muligheder for at lære mere om Indi 7-produkterne og tilhørende kommunikationsprodukter. Oplysningerne findes på www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com, og de omfatter bl.a. Kom godt i gang-vejledninger, webseminarer og startvejledninger. Startvejledningen til Indi 7 følger med og er gemt på Indi 7-enheden.
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Bilag B
B1

Overensstemmelsesoplysninger

FCC-erklæring

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 af FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: 1) Denne enhed
må ikke forårsage skadelig interferens og 2) denne enhed skal kunne modtage al interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Tobii Dynavox, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret i henhold til FCC-reglerne.

B1.1

For udstyr i henhold til del 15B

Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse B i overensstemmelse med del 15 i de amerikanske FCC-regler. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i boligområder. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i
overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:
●
●
●
●

B1.2

Drej eller flyt modtagerantennen.
Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Sæt udstyret i en stikkontakt på et kredsløb, der er forskellig fra kredsløbet, som modtageren er tilsluttet.
Bed forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjælp.

For bærbare enheder

FCC Erklæring om RF-eksponering:
1.

Denne afsender må ikke opbevares eller anvendes med nogen anden antenne eller afsender.

2.

Udstyret overholder FCC's grænseværdier for RF-eksponering, der er opstillet for et ukontrolleret miljø. Denne enhed er
testet for almene håndholdte anvendelser, hvor enhedens sider havde direkte kontakt med en menneskekrop. For at
overholde FCC-reglerne for RF-eksponering skal direkte kontakt med antennen undgås, når denne afsender signal.

B2

Information om radiobølgeeksponering og SAR (Specific Absorption
Rate)

Indi 7-enheden er blevet testet som medicinsk udstyr i klasse 1. Elektrisk medicinsk udstyr som dette kræver særlige forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og skal derfor installeres og ibrugtages i henhold til oplysningerne i
denne brugervejledning.
Brug af andre kabler og andet tilbehør end det, der leveres sammen med enheden, kan påvirke den elektromagnetiske
kompatibilitet (EMC).
Grænseværdien for SAR (Specific Absorption Rate), som fastsat af FCC i USA og IC i Canada, er 1,6 W/kg pr. 1 gram væv
gennemsnitligt. I Europa/EU (CE-direktiver) er grænseværdien 2,0 W/kg pr. 10 gram væv. Enhederne, Indi 7 (FCC-ID: W5M-indi7), (IC-ID 5534A-indi7) er blevet afprøvet i henhold til disse SAR-værdier for at sikre fortsat overholdelse af FCC-/IC-/CEgrænseværdierne for RF-eksponering.
Dette udstyr overholder FCC-/IC-/EU-grænseværdierne for RF-eksponering, der er opstillet for et ukontrolleret miljø.
Den højeste SAR-værdi for Indi 7-enheden er < 0,88 W/kg.
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For at kunne bevare klassificeringen som en medicinsk anordning i Klasse 1 skal de kontakter, der bruges i forbindelse med
Indi 7-enheden opfylde isoleringskravene i IEC/EN 60601-1 baseret på 15 V DC. Kontakterne skal være uden jordforbindelse.

B3

Erklæring fra Industry Canada

Forsigtig
(i) Enheden til brug i båndet 5.150-5.250 MHz er kun til brug udendørs for at minimere potentialet for skadelig interferens for
mobile satellitsystemer på samme kanal.
(ii) Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for enheder i båndene 5.250-5.350 MHz og 5.470-5.725 MHz skal være af en
sådan karakter, at udstyret fortsat overholder EIRP-grænsen.
(iii) Den maksimalt tilladte antenneforstærkning i båndet 5.725-5.850 MHz skal være af en sådan karakter, at udstyret fortsat
overholder EIRP-grænserne, der er angivet for punkt-til-punkt- og ikke-punkt-til-punkt-drift hvor relevant. (iv)
Brugere skal også vejledes om, at højtydende radarer er tildelt som primære brugere (dvs. prioriterede brugere) i båndene
5.250-5.350 MHz og 5.650-5.850 MHz, og at disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadige LE-LAN-enheder.
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.
Denne enhed (IC-ID: 5534A-indi7) er testet i henhold til sikkerhedskravene for udsættelse for radiobølger (SAR) i RSS-102 for
den generelle befolkning (ukontrolleret miljø) grænseværdi (1,6 W/kg). Den højeste SAR-værdi for Indi 7-enheden er 0,3 W/kg.
Denne enhed kan anvendes sikkert med en minimumsafstand på 0 cm mellem udstyret og brugerens krop.
Ce dispositif (IC ID: 5534A-indi7) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le CNR102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6 W/kg). La valeur maximale mesurée de SAR pour le Indi 7
dispositif est: 0,3 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale entre le matériel et
les corps de l’utilisateur.
Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med Canadas direktiv ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB—003 du Canada.
Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagne RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: 1) Enheden må ikke forårsage interferens og (2) enheden skal kunne modtage al interferens, herunder interferens, der kan forårsage
uønsket drift.
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-erklæring

Dette udstyr overholder kravene for elektromagnetisk overensstemmelse, de væsentlige beskyttelseskrav vedrørende elektromagnetisk overensstemmelse (EMC) i EU-direktiv 2014/30/EC angående tilnærmelse af lovene i medlemslandene i forhold til
elektromagnetisk overensstemmelse og radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU for at overholde forordningen for radioudstyr
og telekommunikationsterminaludstyr.

B5

Forordninger og standarder

Indi 7 overholder følgende forordninger:
●
●
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Medical Device Regulation (MDR)
Low voltage Directive 2014/35/EU
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●
●
●
●
●
●

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
RoHS2 Directive 2011/65/EU
WEEE Directive 2012/19/EU
Reach Directive 2006/121/EC, 1907/2006/EC Annex 17
Batteries Directive 2013/56/EU

Enheden er afprøvet med henblik på overensstemmelse med standarderne i IEC 60601-1 udg. 3.1, EN 62368-1, ISO
14971:2007 og EN ISO 14971:2012 samt andre relevante stander for de tilsigtede lande.
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Tekniske specifikationer

Bilag C
C1

Indi 7

Standard

Indi 7

Type

Tablet-pc til tale

Model

Indi 7

Skærm

7″, højde-bredde-forhold: 16:10, LED-baggrundslys
1920 × 1200

Skærmopløsning
Berøringspanel

Multi-punkt berøringsskærm
203 × 145 × 30 mm

Mål (B x H x D)

8 × 5,7 × 1,2 tommer
500 g

Vægt

1 lbs
Højttalere

2 × 40 mm × 30 mm, 8 ohm, 3 W

Mikrofon

Analog mikrofon

Processor

Intel Atom Z8350 – 4 kerner, 2 MB cache, 1,44 GHz

RAM

4 GB

Styresystem

Microsoft® Windows 10 Pro 64-bit

Flashdrev

64 GB eMMC

Sensorer

Gyro med 3 akser, accelerometer, kompas, lyssensor til omgivende lys
1 × jævnstrøm ind, 12 V jævnstrøm, 3 A
1 × 3,5 mm” port til høretelefoner/udgående lyd (stereo) med stiksporing (port til høretelefoner og mikrofon)

Stik

1 × Micro-B USB-stik 2.0
Knapper

1 × tænd/sluk-knap
1 × Lydstyrke op
1 × Lydstyrke ned

WLAN/Bluetooth®

IEEE 802.11 b/g/n fordelingssystem med dobbeltantenne
Bluetooth® 2.1

Infrarød fjernbetjening
(kontrolenhed til
omgivelserne)

Fjernbetjening med indlæringsfunktion med indbygget bibliotek med forudprogrammerede
enheder

Kamera

Bagudvendt: 2 MP
Fremadvendt: 5 MP

Batteriets driftstid

> 8 timer ved normal brug

Batteriteknologi

Genopladeligt li-ion-polymer-batteri

Batterikapacitet

23,68 Wh

Batteriets opladningstid

< 4 timer

Strømforsyning
IP-klasse
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12 V jævnstrøm, 3A, vekselstrømsadapter
IP 22

Tobii Dynavox Indi® 7 Brugervejledning v.1.0.2 - da-DK

C2

Strømadapter

Element

Specifikation

Model

MTP451BX - 120300

Spændingstilførsel

100-240 V vekselstrøm

Tilført spænding (maks.)

1,5 A

Indgangsfrekvens

50/60 Hz

Udgangsspænding

3A

Nominel udgangsspænding

12 V jævnstrøm

Tobii Dynavox Indi® 7 Brugervejledning v.1.0.2 - da-DK
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Bilag D

Godkendt tilbehør

Du kan finde oplysninger om det seneste godkendte tilbehør til din Indi 7 på www.tobiidynavox.com eller kontakte din lokale
Tobii Dynavox forhandler.
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Support til din Tobii Dynavox enhed
Få hjælp på internettet
Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet.Find vores supportsider
online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler
Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du kontakte din salgsrepræsentant eller godkendte forhandler af Tobii Dynavox for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan
bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact

