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Indledning
Tobii S32 er en brugervenlig enhed til indspillede talebeskeder, det afspil-
ler forudindspillede lydbeskeder eller IR-signaler, og som aktiveres blot 
ved at berøre billeder eller symboler i et gitter eller en scene. Den omfat-
ter et avanceret skabelonsystem og kan også bruges til at styre lamper, 
små elartikler, legetøj, tv-apparater, videooptagere og DVD-afspillere. 

Tobii S32 fås i to forskellige udgaver: Tobii S32 Touch og Tobii S32 
Scan. 

• Tobii S32 Touch er specifikt beregnet til personer, der kan 
bruge deres hænder og ikke har svært ved at berøre billederne 
og symbolerne. 

• Tobii S32 Scan er en "kontakt/scan"-model. Den er beregnet til personer, der har svært ved at bruge hænderne 
til at berøre billederne og symbolerne, men som i stedet bruger kontakterne til at vælge i gitrene eller scenerne. 
Der fås en lang række forskellige kontakter fra mange forskellige producenter, lige fra små tryk-og-slip-kontakter 
til store knapper, såkaldte "buddy buttons", og "sug/pust"-kontakter. Scanning er en proces, hvor brugeren anven-
der en særlig kontakt til at skifte mellem billederne og symbolerne i gitrene eller scenerne ét klik ad gangen. Alle 
funktioner på S32 Touch findes også på S32 Scan. 

Indledning
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Pakkens indhold
Pakken med din Tobii S32 indeholder følgende:

• En Tobii S32 Touch/Scan
• 4 sæt sidedæksler (et sæt er monteret på enheden)
• 6 fingerguider (en er monteret på enheden) med 1, 2, 4, 8, 16 og 32 tastelayouts
• Et USB-kabel (Mini-USB type B til USB type A)
• En bærestrop, der kan forlænges til en skulderstrop
• En blød bæretaske 
• 4 AA-batterier (1,5 Volt)
• En stjerneskruetrækker
• Et Micro SD-kort 
• 12 færdiglavede eksempelkort
• Brugervejledning for Tobii S32
• Sticker med Tobii S32 installationsvejledning (Touch eller Scan), der kan klæbes på bagsiden af S32
• Tobii SymbolMate

 - Tobii SymbolMate-software på cd-rom
 - Tobii SymbolMate Kom godt i gang

Indledning
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Garanti og brug
Læs denne Brugervejledning grundigt igennem, før du begynder at bruge enheden. Garantien dækker kun, hvis enheden 
bruges i overensstemmelse med Brugervejledningen. Garantien bortfalder, hvis S32-enheden skilles ad. Hvis S32-enheden 
bruges på nogen anden måde end beskrevet i denne Brugervejledning, og den pågældende anvendelsesmetode fører til 
skader af nogen art, kan Tobii Technology ikke gøres ansvarlig for dette. 

Kundesupport
Hvis du ønsker flere oplysninger end dem, der findes i denne vejledning, eller ønsker support, kan du kontakte din lokale 
forhandler eller Tobii Support (telefonnumre, åbningstider og mailadresser findes på bagsiden af Brugervejledningen). Du 
kan også besøge Tobii-gruppen www.mytobiicommunity.com og webstedet for Tobii Assistive Technology www.tobii.
com/assistive_technology.aspx.

Indledning
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Sikkerhed og standarder
Tobii S32-enheden er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en Class B-digitalenhed i 
henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig inter-
ferens ved installation i boliger. Tobii S32 genererer, bruger og kan udsende elektromagnetisk energi, der kan forårsage 
skadelig interferens med radiokommunikation, navnlig hvis enheden ikke anvendes i overensstemmelse med denne Bru-
gervejledning. Hvis du oplever interferens med dine radio- eller tv-signaler, kan du afbryde Tobii S32-enheden fuldstændig 
ved at fjerne batterierne. Hvis interferensen varer ved, når du sætter batterierne i igen (og dermed aktiverer) enheden, 
kan du prøve en eller flere af følgende muligheder:

• Drej på modtagerantennen eller flyt den.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til et udtag i en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radio-tv-tekniker for hjælp.

Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Tobii Technology, kan betyde, at brugerens tilladelse til at anvende udsty-
ret i henhold til FCC-reglerne bortfalder.
Tobii S32 er blevet afprøvet og godkendt som en medicinsk anordning i Klasse 1. Elektrisk medicinsk udstyr som dette 
kræver særlige forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet 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.

Sikkerhed og standarder
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Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetiske emissioner 

Tobii S32 (Touch and Scan) er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der beskrives nedenfor. Kunden eller 
brugeren af Tobii S32 bør sikre sig, at enheden bruges i et sådant miljø.

Emissionstest Standarder Elektromagnetisk miljø - vejledning

RF- (radiofrekvens) emissioner
CISPR 11

Gruppe 1

Tobii S32 anvender kun RF-energi til sin interne funktion. 
Derfor er enhedens RF-emissioner meget lave og vil efter 
al sandsynlighed ikke forårsage interferens i elektronisk 
udstyr i nærheden.

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse B
Tobii S32 er egnet til brug i alle rum, herunder i hjemmet 
og i rum, der er tilsluttet til det offentlige lavspændingsnet, 
der leverer el til boliger.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsudsving / -fluktuationer
IEC 61000-3-3

Ikke relevant

I henhold til specifikationerne i tabel 4 i EN 60601-1-2 (2007) er den anbefalede minimale afstand for stråleemissioner fra 
Tobii S32 (Touch og Scan) til andet medicinsk udstyr 1 cm.

Sikkerhed og standarder
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Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF- (radiofrekvens) kommunikationsud-
styr og Tobii S32 (Touch og Scan) 

Tobii S32 (Touch and Scan) er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø med kontrol af forstyrrelser fra RF-emissio-
ner. Kunden og brugeren af Tobii S32 (Touch and Scan) kan bidrage til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at 
opretholde en mindsteafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Tobii S32 (Touch og 
Scan) i henhold til nedenstående anbefalinger afhængigt af kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderens nominelle maksimale 
udgangseffekt

W

Separationsafstand i henhold til senderens frekvens

80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz

0,01 35 mm 7 cm

0,1 11 cm 22 cm

1 35 cm 70 cm

10 1,1 m 2,2 m

100 3,5 m 7 m

Sikkerhed og standarder
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Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet 

Nedenfor følger en beskrivelse af og producentens erklæring om elektromagnetisk immunitet for Tobii S32 (Touch og 
Scan).

Emissionstest Elektromagnetisk immunitet - Operativ beskrivelse og overens-
stemmelsesbeskrivelse

Elektrostatisk udladning
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testniveau +/- 2, +/- 4 og +/- 6kV kontaktudladning og +/- 2, +/- 4 og +/- 8 kV 
luftudladning.
EUT fungerede uden forringelse under testen.
EUT er i overensstemmelse med ydelseskriterierne. 

Udstrålede elektromagnetiske felter i 
frekvensområdet 80 - 2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testniveau 10 V/m med 80 % AM @ 1 kHz.
EUT fungerede uden forringelse under testen.
EUT er i overensstemmelse med ydelseskriterierne. 

Magnetfelter ved netfrekvens
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

EUT har ingen dele, der er følsomme over for magnetfelter. Produktet anses 
for at overholde standarden uden afprøvning.

Sikkerhed og standarder
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Vejledning og erklæring fra producenten - elektromagnetisk immunitet 

Nedenfor følger en beskrivelse af og producentens erklæring om elektromagnetisk immunitet for Tobii S32 (Touch og 
Scan).

Emissionstest Elektromagnetisk immunitet - Operativ beskrivelse og overens-
stemmelsesbeskrivelse

Elektrostatisk udladning
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testniveau +/- 2, +/- 4 og +/- 6kV kontaktudladning og +/- 2, +/- 4 og +/- 8 kV 
luftudladning.
EUT fungerede uden forringelse under testen.
EUT er i overensstemmelse med ydelseskriterierne. 

Udstrålede elektromagnetiske felter i 
frekvensområdet 80 - 2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testniveau 10 V/m med 80 % AM @ 1 kHz.
EUT fungerede uden forringelse under testen.
EUT er i overensstemmelse med ydelseskriterierne. 

Magnetfelter ved netfrekvens
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

EUT har ingen dele, der er følsomme over for magnetfelter. Produktet anses 
for at overholde standarden uden afprøvning.
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I henhold til testspecifikationerne i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) må Tobii S32 (Touch og Scan) ikke: 

• Udvise komponentfejl
• Udvise ændringer i de programmerbare parametre
• Nulstille sig selv til standardindstillingerne fra fabrikken
• Udsende falske alarmer
• Indlede en operation af sig selv, selv om denne ledsages af en alarm

For så vidt angår testspecifikationerne i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) er ophør eller afbrydelse af enhver tilsigtet opera-
tion, selv om denne ledsages af en alarm, tilladt på Tobii S32 (Touch og Scan), fordi den ikke udfører nogen sikkerhedskri-
tiske operationer.

Og for så vidt angår testspecifikationerne i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) er fejl i en vist numerisk værdi, der er tilstræk-
kelig stor til at påvirke diagnosticering eller behandling, ikke relevant for Tobii S32 (Touch og Scan).

For at kunne bevare klassificeringen som en medicinsk anordning i Klasse1 skal den computer, som S32-enheden er 
forbundet med via USB-kablet (til brug sammen med Tobii SymbolMate), overholde IEC 60950, og USB-kablet må ikke 
tilsluttet mellem S32 og computeren, når S32 er koblet på en bruger (via kontakter, hovedtelefoner eller legetøjsgrænse-
flader).

Sikkerhed og standarder
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For at kunne bevare klassificeringen som en medicinsk anordning i Klasse 1 skal de kontakter, der bruges i forbindelse 
med S32 Scan, opfylde isoleringskravene i IEC/EN 60601-1 baseret på 15 V DC. Kontakterne skal være uden jordforbin-
delse.

For at kunne overholde betingelserne for en medicinsk anordning i Klasse 1 skal USB-porten i S32 bruges som en 
serviceport til at overdrage styringen af enheden til Tobii SymbolMate-softwaren, hvorfra man kan styre konfiguration, 
omformatering og synkronisering af SD-kort. Den bruges ikke ved normal brug af S32-enheden.

Tobii S32 er afprøvet og godkendt i henhold til alle specifikationer og standarder, der står opført i afsnittet om Tekniske 
specifikationer i denne Brugervejledning -- herunder, men ikke udelukkende standarden for medicinske anordninger 
(Klasse 1/Type B) og standarden for legetøjssikkerhed. Men for at garantere en sikker brug af din S32-enhed skal du være 
opmærksom på et par sikkerhedsadvarsler:

Advarsler
Undlad at skrue dækslet til batterirummet af og fjerne det, medmindre du skal skifte batterierne, isætte et SD-kort eller 
bruger "jumperen". AA-batterierne, jumperen og SD-kortet kan udgøre en kvælningsrisiko.

ADVARSEL: Den medfølgende bærestrop bør ikke anvendes af børn under tre år, idet den kan udgøre en risiko for 
strangulering. 

Sikkerhed og standarder
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Tilslut ikke Tobii S32 til andre enheder end dem, der medfølger i pakken, eller enheder, der specifikt er i overensstem-
melse med de Tekniske specifikationer i Brugervejledningen. Enheder, der overskrider den specificerede, anbefalede 
spænding, kan forårsage alvorlige skader på enheden og udgøre en risiko for brugeren, hvis de tilsluttes Tobii S32.

Hvis Tobii S32 har været udsat for stærkt sollys gennem en længere periode, skal du passe på, at du ikke brænder dig, når 
du rører ved enheden.

Vær opmærksom på, at som følge af den begrænsede, men mulige risiko for svigt, bør Tobii S32 ikke anvendes som den 
eneste enhed til lydkommunikation eller styring af eksterne enheder i nødsituationer eller i farlige eller på anden måde 
vigtige situationer.

Der kan være behov for, at plejere (eller andre egnede personer) giver brugere med mentale handicap personlig undervis-
ning i brugen af enheden.

Sikkerhed og standarder
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Lydsikkerhed
Decibelintervallet for Tobii S32 er i overensstemmelse med standarden for legetøjssikkerhed ved levering. Der medfølger 
en "jumper" sammen med Tobii S32-enheden, der kan isættes i batterirummet. Formålet med jumperen er at tilsidesætte 
indstillingerne for volumenkontrol på S32 og give mulighed for at opnå den maksimale lydstyrke fra højttalerne. Vær 
opmærksom på, at når "jumperen" anvendes, kan enhedens lydstyrke overstige det niveau, der anbefales i standarden for 
legetøjssikkerhed. Når jumperen anvendes, kan produktet frembringe lyde i decibelintervaller, der kan forårsage tab af 
høreevne for en person med normal hørelse, selv ved kortvarig eksponering. 
Undlad at anbringe enhedens højttaler imod eller i umiddelbar nærhed af øret i længere perioder (> 2 sekunder), uanset 
om jumperen er isat eller ej.

Anvendelse af "jumperen" sker på brugerens eget ansvar.

Sikkerhed og standarder
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Anvend følgende forholdsregler for at beskytte din hørelse:
• Begræns det tidsrum, du bruger ørepropper eller hovedtelefoner med høj lydstyrke.
• Undgå at skrue op for lydstyrken for at holde udefra kommende støj ude.
• Skru ned for volumen på enheden, hvis du ikke kan høre folk tale i nærheden af dig.

Sådan finder du et sikkert lydniveau:
1. Indstil din volumenkontrol til et lavt niveau.
2. Øg lydstyrken langsomt, indtil du kan høre lyden klart og uden forvrængning på et behageligt niveau.

Sikkerhed og standarder
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1 Enheden
Vigtigste grænsefladefunktioner og porte





Tobii S32
Activity number: 246

Optag/Fejl-LED Aktiv LED

IR Ind Mikrofon Højttaler

Mode-knap

Optag-knap 

IR-funktion/USB-data-LED

Fingerguide

Isat kort
(under fingerguide)

En enkelt tast

S32 Touch

USB-port

IR-udgang

Øje til bærestropØje til bærestrop

Kapitel 1       Enheden
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S32 Scan





Tobii S32
Activity number: 246

Optag/Fejl-LED Aktiv LED
Porte til legetøjs-
grænseflade

IR Ind Mikrofon Højttaler

Mode-knap

Port til hovedtelefon

Optag-knap Porte til kontakter

IR-funktion/USB-data-LED

Fingerguide

Isat kort
(under fingerguide)

En enkelt tast

USB-port

IR-udgang

Øje til bærestropØje til bærestrop

Kapitel 1 Enheden
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Nærbillede af knapper og porte
S32 Touch

Kapitel 1    Enheden

Optag-knap Mode-knapTop:

Højre side:

Venstre side:

IR Ind-diode USB-port IR Ud-dioder
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S32 Scan

Kapitel 1 Enheden

Optag-knap Mode-knap Mode-knapTop:

Højre side:

Venstre side:

Porte til kontakter

IR Ind-diode USB-port IR Ud-dioderPorte til legetøjsgrænseflade
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2 Kom godt i gang
For at komme i gang med at bruge din Tobii S32 skal du først isætte SD-kortet og de medfølgende batterier. Du kan også 
isætte "jumperen", hvis du gerne vi have mulighed for at skrue højere op (se Sikkerhed og standarder > Lydsikker-
hed).

Bemærk, at du aldrig bør åbne batterirummet undtagen for at skifte batterier, isætte SD-kortet eller isætte "jumperen".

Kapitel 2    Kom godt i gang
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Første gang
Prøv din Tobii S32 for første gang!
Der er ingen tænd/sluk-knap. Når batterierne og SD-kortet er sat i, er Tobii S32 altid tændt og klar til at blive aktiveret.

Sådan kan du afprøve din Tobii S32: 
1. Åbn batterirummet (se Kom godt i gang > Åbning af batterirummet).
2. Isæt SD-kortet (se Kom godt i gang > Isættelse af SD-kortet).
3. Sæt "jumperen" i - valgfrit (se Kom godt i gang > Anvendelse af "jumperen" (valgfrit)).
4. Isæt batterierne (se Kom godt i gang > Isættelse af batterier).
5. Sæt batterierne i (se Kom godt i gang > Isættelse af batterier). 
6. Isæt et af de medfølgende eksempelkort (se Kom godt i gang > Isættelse af kort).
7. Anbring den ønskede fingerguide på S32 over eksempelkortet (se Kom godt i gang > Udskiftning af finger-

guider).
8. Tryk på en tast for at aktivere en af de forudindspillede lyde fra eksempelkortene!

eller
8. Tilslut en kontakt til en kontaktport I og tryk på kontakten for at starte den fabriksindstillede Scanningstilstand, 

tryk igen for at aktivere den valgte tast og en af de forudindspillede lyde fra eksempelkortene!

Kapitel 2    Kom godt i gang
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Åbning af batterirummet
Sådan åbnes batterirummet:

1. Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne skruen 
i batterirummets dæksel.

2. Fjern dækslet til batterirummet ved at løfte det 
opad og væk fra enheden.

Kapitel 2    Kom godt i gang
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Isættelse af SD-kortet
Inde i batterirummet sidder holderen til SD-kort, under illustrationerne om batteriplaceringen. Isæt SD-kortet, før du 
isætter batterierne.

Sådan isættes det medfølgende SD-kort:
1. Tag SD-kortet ud af plastiketuiet.
2. Sæt SD-kortet i kortholderen. Sørg for, at metalkontaktfladerne vender opad mod dig selv. 
3. Pres SD-kortet nedad, indtil du hører et klik, og det låses fast (for at tage SD-kortet ud skal du trykke nedad igen, 

hvorefter kortet springer op).

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD
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Anvendelse af "jumperen" (valgfrit)
I batterirummet til venstre for SD-kortholderen sidder der tre ben, hvoraf den ene er synligt. På de nederste to af de tre 
ben sidder der en lille sort plastikfirkant. Det er jumperen. Når den sidder over de to nederste ben, standardpositionen, 
er den ikke aktiv. At bruge jumperen betyder at flytte den til de to øverste ben og aktivere den.
Jumperen bruges til at tilsidesætte indstillingerne for volumenkontrol på S32 og give mulighed for den maksimale lydstyrke 
fra højttalerne. Vær opmærksom på, at når "jumperen" anvendes, kan enhedens volumen overstige det niveau, der anbe-
fales i standarden for legetøjssikkerhed (se Sikkerhed > Lydsikkerhed for advarsler og nærmere oplysninger).
Sådan anvendes jumperen til at aktivere højere lydstyrker:

1. Løft jumperen forsigtigt af de to nederste ben og pas på ikke at bøje benene.
2. Anbring jumperen over de to øverste af de tre ben. Nu er begrænsningen af lydstyrken ikke længere aktiveret.

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA +

-

AA

+

-

AA
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Isættelse af batterier
Sådan isættes batterierne og dækslet til batterirummet:

1. Isæt fire AA-batterier på de dertil beregnede pladser. Sørg for, at de positive og negative poler peger i den ret-
ning, der vises i batterirummet.

2. Sæt batteridækslet på igen og skru det fast.

Kapitel 2    Kom godt i gang
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+

-

AA

+

-

AA 4 X AA
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Udskiftning af sidedæksler
Sådan tages sidedækslerne af: 

1. Hold S32 med fronten opad, mens håndtaget vender væk fra dig selv.
2. Tag fat i toppen af det sidedæksel, du vil tage af (den del, der er tættest på enhedens håndtag) og træk udad, væk 

fra enheden.
3. Når toppen er løs, kan du trække sidedækslet nedad imod dig selv for at løsne den nederste del (den vandrette 

del af "L"-et, der udgør sidedækslet).

Kapitel 2    Kom godt i gang
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Sådan sættes sidedækslerne på igen:
1. Hold S32 med fronten opad, mens håndtaget vender væk fra dig selv.
2. Tryk bunden af sidedækslet (den vandrette del af "L"-et) imod undersiden af S32-enheden. Det rektangulære 

fremspring på bunden af enheden skal passe ind i hullet i sidedækslet. 
3. Tryk resten af sidedækslet på plads på S32-enheden. Den skal "klikke" på plads, når den sidder ordentlig fast.

Kapitel 2    Kom godt i gang
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Udskiftning af fingerguider
Sådan fjernes fingerguiderne:

1. Anbring S32 på en plan overflade.
2. Klem på de to låsetappe, der sidder på S32 lige under fingerguiden for at løsne denne.
3. Mens du holder låsetappene trykket ind, kan du løfte bunden af fingerguiden op fra S32 ved at tage fat i de fire 

udskæringer ved de fire inderste hjørner af fingerguiden.
4. Træk fingerguiden et lille stykke ind mod dig selv og løft den op fra S32-enheden. 

x2

x4

Kapitel 2    Kom godt i gang
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For nogen kan det være lettere at løsne en låsetap ad gangen og frigøre de nederste hjørner et ad gangen i stedet for dem 
begge to samtidig, før de løfter fingerguiden opad og tager den op.

Sådan isættes fingerguiderne:
1. Anbring S32 på en plan overflade.
2. Sæt den lange side af fingerguiden ind på pladsen til fingerguiden på S32. Sørg for, at de de to låsetappe på den side 

slutter lige under rammen.
3. Tryk nedad på den side af fingerguiden, der er tættest på dig selv, indtil du hører et klik.

Kapitel 2    Kom godt i gang
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Isættelse af kort
Et kort er et stykke almindeligt papir eller lamineret papir med en stregkode øverst, hvorpå der er trykt symboler, der 
repræsenterer forskellige funktioner, på strategiske steder. Disse symboler skal passe overens med konfigurationen af de 
forskellige fingerguider og tasteplaceringer. Du kan enten prøve at sætte de medfølgende eksempelkort i eller et andet 
S32-kort, der er oprettet og udskrevet på almindeligt papir ved hjælp af programmet Tobii SymbolMate.

Sådan isættes et kort:

1. Fjern fingerguiden som beskrevet.
2. Skub den øverste vandrette del af kortet 

ind under rammen på S32 lige under de tre 
LED-indikatorlamper og lad kortet falde på 
plads oven over menuen Konfiguration på den 
dertil beregnede plads. Sørg for, at stregkoden 
vender opad under rammen.

3. Isæt fingerguiden som beskrevet.

Kapitel 3    Brug af S32
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3 Brug af S32

Menuen Konfiguration
Menuen Konfiguration i Tobii S32 bruges til at konfigurere og ændre indstillingerne for din Tobii S32. Menuen Konfigura-
tion ser forskellig ud på Tobii S32 Touch eller Tobii S32 Scan.

1 2 3 4 5 6 87 1 2 3 4 5 6 87

Tobii S32 Touch Tobii S32 Scan

Kapitel 3    Brug af S32
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Denne menu giver dig mulighed for at tilpasse enheden til dine personlige behov. Den kan ses, når der ikke sidder et kort 
eller en fingerguide i enheden.

Der findes otte forskellige niveauer for alle kontroller, der kan øges ved at trykke + og sænkes ved at trykke -. Når du 
ændrer lydstyrken (for eksempel i højttaleren), kan du se den nuværende lydstyrke på rækken af de grønne LED-lamper 
1-8 langs den øverste del af Menuen Konfiguration. Når niveauet ændres, vises det ved hjælp af LED-lamperne.

1 2 3 4 5 6 87

Kapitel 3    Brug af S32
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Tobii S32 Touch

Knapper og kontroller—Touch

Indstilling af trykketid:
Brug denne kontrolknap 
til at vælge, hvor længe der 
skal trykkes på en tast for 
at aktivere tastens lyd- eller 
IR-optagelse. 

• Med eller uden et kort 
isat skal du trykke på 
Mode-knappen, mens du 
samtidig trykker på + for 
at øge trykketiden eller 
- for at forkorte trykke-
tiden.

Justering af lydstyrke 
for højttaler: 
Denne kontrolknap bruges 
til at indstille den ønskede 
lydstyrke ved afspilning gen-
nem højttaleren. 

• Med eller uden et kort 
isat skal du trykke på 
Mode-knappen, mens du 
samtidig trykker på + for 
at øge lydstyrken eller - for 
at sænke den.

Kapitel 3    Brug af S32



Brugervejledning for Tobii S32

42

Knappen Tastaturlås:
Med denne knap låses tastaturet på S32 for at undgå taste-
tryk ved en fejl.
• Med eller uden et kort isat skal du trykke på Mode-
knappen og holde den nede og samtidig trykke på knap-
pen Tastaturlås for at låse tastaturet. Gentag proceduren 
for at låse det op igen.

Hvis du gør det uden et kort isat, kan du ikke se virknin-
gen, før der isættes et kort.
Når tastaturet er låst, vil LED-lampen i knappen Tastatur-
lås og den røde LED blinke, når du prøver at trykke på en 
tast.

Vær opmærksom på, at når du bruger en af disse kontroller eller knapper, mens der sidder et kort i enheden, skal du 
holde Mode-knappen nede, mens du samtidig trykker på tasteområdet på kortet umiddelbart ovenfor og dækker det 
sted, hvor kontrollen eller knappen er placeret på Menuen Konfiguration.

Mode-knappen er den grå knap i højre side af Tobii S32 oven over den røde Optag-knap. 

Kapitel 3    Brug af S32
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Tobii S32 Scan

Konfigurationstilstand
For at konfigurere og indstille knapperne og kontrollere i Tobii S32 Scans Konfigurationsmenu skal du først gå i Konfigu-
rationstilstand.

• Når der ikke sidder et kort i enheden, skal du holde Mode-knappen nede, samtidig med at du trykker på knappen 
med den grønne pil,  , for at komme i Konfigurationstilstand.

Hvis du er ved at afspille aktiviteter (for eksempel en lang lydoptagelse), kan du ikke komme i Konfigurationstilstand, før 
afspilningen er afsluttet. Ellers kan du altid afbryde afspilningen af en aktivitet ved at trykke på Mode-knappen og slippe 
den igen. Så kan du komme i Konfigurationstilstand.

Bemærk: Der er tre funktioner, som du altid kan få adgang til uden for Konfigurationstilstand. Dette gøres i alle tilfælde 
ved at trykke på Mode-knappen og holde den nede, mens du samtidig trykker på den pågældende knap. Knapperne og 
kontrollerne er: Lydstyrke i højttaler , Lydstyrke i hovedtelefoner og knappen Tastaturlås (se Knapper og 
kontroller — Scan for yderligere oplysninger).

Kapitel 3    Brug af S32



Brugervejledning for Tobii S32

44

Knapper og kontroller—Scan
Konfigurationsmenuen på Tobii S32 Scan indeholder udgaver af de samme knapper og kontroller, som blev beskrevet for 
Touch-modellen ovenfor. Men adgangen til knapperne og deres funktioner kan være en smule forskellig på de to modeller, 
så derfor beskrives de igen for Scan-modellen.

Knappen Tastaturlås:
Med denne knap låses tastaturet på S32 for at undgå taste-
tryk ved en fejl.
• Med eller uden et kort isat skal du trykke på Mode-
knappen og holde den nede og samtidig trykke på knap-
pen Tastaturlås for at låse tastaturet. Gentag proceduren 
for at låse det op igen.

Hvis du gør det uden et kort isat, kan du ikke se virknin-
gen, før der isættes et kort.
Når tastaturet er låst, vil LED-lampen i knappen Tastatur-
lås og den røde LED blinke, når du prøver at trykke på en 
tast.

Kapitel 3    Brug af S32
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Knapper til at starte og 
afslutte Konfigurations-
tilstand: 

• Når der ikke sidder 
et kort i enheden, skal 
du holde Mode-knappen 
nede, samtidig med at 
du trykker på knappen 
med den grønne pil for 
at komme i Konfigurati-
onstilstand. For at afslutte 
Konfigurationstilstand skal 
du bare trykke på knappen 
med den røde pil.

Indstilling af trykketid:
Brug denne kontrolknap 
til at vælge, hvor længe der 
skal trykkes på en tast eller 
en kontakt for at aktivere 
dens lyd- eller IR-optagelse.

• Mens der ikke er isat 
et kort, og enheden er 
i Konfigurationstilstand, 
skal du trykke på + for at 
øge trykketiden og - for at 
mindske trykketiden.

Kapitel 3    Brug af S32
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Justering af lydstyrke 
for højttaler: 
Denne kontrolknap bruges 
til at indstille den ønskede 
lydstyrke ved afspilning gen-
nem højttaleren. 

• Med eller uden et kort 
isat skal du trykke på 
Mode-knappen, mens du 
samtidig trykker på + for 
at øge lydstyrken eller - for 
at sænke den.

• Når enheden er i Kon-
figurationstilstand, er der 
ingen grund til at trykke på 
Mode-knappen.

Justering af lydstyrke 
for hovedtelefon: 
Denne kontrolknap bruges 
til at indstillede den ønske-
de lydstyrke ved afspilning 
gennem hovedtelefonerne. 

• Med eller uden et kort 
isat skal du trykke på 
Mode-knappen, mens du 
samtidig trykker på + for 
at øge lydstyrken eller - for 
at sænke den.

• Når enheden er i Kon-
figurationstilstand, er der 
ingen grund til at trykke på 
Mode-knappen.

Kapitel 3    Brug af S32
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Indstilling af scannings-
hastighed: 
Denne kontrolknap bruges til 
at indstille den hastighed, som 
S32 bruger til at scanne mellem 
de forskellige taster, rækker 
eller kolonner, du vælger. Efter 
indstillingen kan du se ændrin-
gen på, hvor hurtigt LED-
lamperne bevæger sig fra en 
tast, række eller kolonne til den 
næste. Påvirker kun scanning 
med en enkelt kontakt. Med 
to kontakter flytter du mellem 
rækker, kolonner og taster 
med den ene kontakt og vælger 
(og aktiverer) med den anden.

•  Mens der ikke er isat et 
kort, og enheden er i Konfigu-
rationstilstand, skal du trykke 
på + for at øge scanningsha-
stigheden og - for at reducere 
scanningshastigheden.

Knappen Enkelt kon-
takt:
• Mens der ikke er isat noget 
kort og enheden er i Konfigu-
rationstilstand, kan du trykke 
på denne knap for at vælge 
Scanningstilstand ved hjælp af 
en enkelt kontakt. 

Husk at tilslutte kontakten, når 
du har forladt Konfigurationstil-
stand og isat et kort.

Knappen Dobbelt kon-
takt:
• Mens der ikke er isat 
noget kort og enheden er i 
Konfigurationstilstand, kan 
du trykke på denne knap for 
at vælge Scanningstilstand 
ved hjælp af to kontakter.

Husk at tilslutte kontakterne, 
når du har forladt Konfigurati-
onstilstand og isat et kort. 

Kapitel 3    Brug af S32
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Trinvis scanning:
• Mens der ikke er isat 
et kort og enheden er i 
Konfigurationstilstand, kan 
du trykke på denne knap 
for at vælge scanningsmeto-
den, der oplyser en tast ad 
gangen og bevæger sig fra 
den ene tast til den næste 
begyndende i det øverste 
venstre hjørne og bevæger 
sig mod højre og derefter 
nedad til den første tast i 
anden række, når den når 
slutningen af den første 
række osv. 

Første klik på en kontakt 
starter den trinvise scanning.
Andet klik standser scan-
ningen på den tast, der skal 
aktiveres (en to-kliks-løsning 
med 1 kontakt).

Række-/Kolonne-scan-
ning:
• Uden et kort isat og 
med enheden i Konfigura-
tionstilstand skal du trykke 
på denne knap for at vælge 
scanningsmetoden, der op-
lyser en hel række ad gangen 
startende oppefra og ned. 
Derefter oplyses de enkelte 
taster i denne række fra 
venstre mod højre. 

Første klik på en kontakt 
starter rækkescanningen op-
pefra og ned. 

Andet klik starter kolonne-
scanningen i den valgte række 
fra venstre mod højre.

Tredje klik standser scan-
ningen på den tast, der skal 
aktiveres (en tre-kliks-løsning 
med 1 kontakt). 

Kapitel 3    Brug af S32
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Kolonne/Række-scan-
ning:
• Uden et kort isat og 
med enheden i Konfigura-
tionstilstand skal du trykke 
på denne knap for at vælge 
scanningsmetoden, der 
oplyser en hel kolonne ad 
gangen startende fra ven-
stre mod højre. Derefter 
oplyses de enkelte taster i 
den valgte kolonne oppefra 
og ned. 

Første klik på en kontakt 
starter kolonnescanningen 
fra venstre mod højre. 
Andet klik starter ræk-
kescanningen i den valgte 
kolonne oppefra og ned.
Tredje klik standser scan-
ningen på den tast, der 
skal aktiveres (en tre-kliks-
løsning med 1 kontakt). 

Tilfældig scanning:
• Uden et kort isat og 
med enheden i Konfigura-
tionstilstand skal du trykke 
på denne knap for at vælge 
scanningsmetoden, der 
springer tilfældigt rundt 
mellem de forskellige taster.

Første klik på en kontakt 
starter den tilfældige scan-
ning.
Andet klik standser scan-
ningen på den tast, der skal 
aktiveres (en to-kliks-løsning 
med 1 kontakt).

Kapitel 3    Brug af S32
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Indspilning
Der findes to forskellige typer af indspilningsfunktioner på Tobii S32, både på S32 Touch og S32 Scan: Lydindspilning til 
lydafspilning ved tryk på en tast, og indspilning af IR-signaler (infrarøde signaler), så S32 kan emulere en fjernbetjening og 
bruges til at styre eksterne enheder.

Lydindspilning
Indspilning af lyd med S32 betyder, at man optager tale eller lyde fra omgivelserne og knytter optagelsen til en bestemt 
tast (eller gruppe af taster) på S32 til afspilning senere, når man trykker på den pågældende tast.

Der skal sidde et kort med en stregkode oprettet i Tobii SymbolMate under fingerguiden, før du kan optage lyd til en tast. 

En "tast" på S32 er et rektangel eller et kvadrat, der dannes af fingerguiden og symbolet (eller et tomt rum) under det, 
som man trykker på eller aktiverer ved hjælp af kontaktscanning for at aktivere en optagelse (se Enheden > Vigtigste 
grænsefladefunktioner og porte).
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Sådan indspiller du lyd til en tast:
1. Tryk på Mode-knappen og hold den nede.
2. Tryk på Optag-knappen og hold den nede.
3. Slip Mode-knappen.
4. Slip Optag-knappen.

 Tryk Tryk Slip SlipMode-knap Optag-knap

Du befinder dig i Optag Lyd-tilstand, en grøn indikator-
LED skal lyse, og den røde Optag-LED skal blinke.

Kapitel 3    Brug af S32



Brugervejledning for Tobii S32

52

5. Tryk på den tast, som du vil indspille lyden på, og hold den nede.
6. Tal eller lav den lyd, du gerne vil optage. Tasten skal holdes nede under hele optagelsen.

Når du slipper tasten efter at have afsluttet optagelsen, hører du med det samme den indspilning, du lige har foretaget.
7. Tryk på Mode-knappen igen for at forlade Optag lyd-tilstand. Den røde LED holder op med at blinke. 

Hvis du vælger ikke at forlade Indspil lyd-tilstand, kan du enten indspille lyden til den samme tast, hvor du lige har indspillet 
den, ved at starte forfra med trin 5 (den gamle optagelse vil blive overskrevet og samtidig slettet) eller fortsætte med at 
indspille lyd på en af de andre taster på tastaturet, hvis du ønsker det.

Du skal forlade Indspil lyd-tilstand for at kunne trykke på eller klikke med en kontakt på den tast, du netop har indspillet 
til og høre en afspilning af lyden.

Når du optager, skal du være inden for 10 cm fra mikrofonen for at opnå den bedste lydkvalitet.
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Indspilning af IR
IR eller infrarød er et lysspektrum, der blandt andet bruges til at sende signaler trådløst. Indspilning af IR med S32 betyder, 
at man optager IR-signaler fra for eksempel en fjernbetjening og knytter denne optagelse til en tast, så når denne tast 
aktiveres senere, kan S32 emulere fjernbetjeningen ved at afsende det samme indspillede signal som den fjernbetjening, 
hvorfra signalet blev kopieret.

Ved at brugen funktionen Indspil IR kan S32 bruges til styring af forskellige apparater, der har en IR-modtager, lige fra tv-
apparater og videooptagere til stereoanlæg, airconditionanlæg og simpelt IR-legetøj.

Sådan indspiller du et IR-signal til en tast:
1. Gentag proceduren for tryk og slip af taster som beskrevet under indspilning af lyd: Tryk på Mode-knappen og 

hold den nede, tryk på Optag-knappen og hold den nede, slip Mode-knappen og slip Optag-knappen.
2. Tryk på Optag-knappen igen.
3. Slip Optag-knappen.
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Mode-knap Optag-knap
Tryk Tryk Slip Slip

Tryk Slip

Du befinder dig nu i Optag IR-tilstand, og den røde og den 
gule indikator-LED skal blinke samtidig.

4. Tryk og slip den tast, hvor du ønsker at indspille IR-signalet. Den grønne LED-lampe (lampen længst til højre) 
tændes nu, og du hører en to-tonet lyd.

5. Ret enheden, der frembringer IR, f.eks. fjernbetjeningen, mod området omkring IR Ind-dioden øverst på S32-
enheden.

Bemærk, at du ikke behøver sigte særligt nøjagtigt med enheden, der frembringer IR, når bare den rammer området 
omkring IR Ind-dioden. Modtagerfunktionen virker i et område på omkring 15° på hver side af IR Ind-dioden.
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IR Ind-diode

Hvis du er bevægelseshæmmet og har svært ved at nå rundt om S32-enheden for at rette den IR-frembringende enhed 
mod dioden, kan du dreje S32 omkring 180°, så IR-dioderne vender ind mod dig selv.

6. Tryk på den knap på den IR-frembringende enhed, som du ønsker at indspille på S32 (for eksempel tænd/sluk-
knappen på fjernbetjeningen til et tv), og hold den nede. Hvis S32 nu har indspillet IR-signalet, hører du straks en 
tydelig, enkelttonet lyd, og den grønne LED-indikator går ud. 
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Hvis IR-indspilningen ikke er lykkedes, hører du et lavere, enkelttonet "dut", og den grønne LED-indikator slukkes. Hvis 
dette sker, skal du vende tilbage til trin 4 og prøve igen, da du stadig vil være i Indspil IR-tilstand. Hvis du stadig ikke kan 
indspille IR, skal du kontrollere, at du retter den IR-frembringende enhed mod den rigtige side af toppen af S32 (siden 
med to dioder og USB-porten), og at du retter enheden mod området med IR Ind-dioden. Du skal også kontrollere 
batterierne i den IR-frembringende enhed, som du ønsker at indspille fra (hvis den har batterier), for med svage batterier 
udsendes der et svagt IR-signal, som er svært at læse.

7. Tryk på Mode-knappen igen for at afslutte Optag IR-tilstand. Den gule og den røde LED holder op med at blinke.

Hvis du vælger ikke at forlade Indspil IR-tilstand, kan du enten indspille et IR-signal til den samme tast, hvor du lige har 
indspillet den, ved at starte forfra med trin 4 (den gamle optagelse vil blive overskrevet og samtidig slettet) eller fortsætte 
med at indspille IR-signaler på en af de andre taster på tastaturet, hvis du ønsker det.

Du skal forlade Indspil IR-tilstand for at kunne trykke på eller klikke med en kontakt på den tast, du netop har indspillet til 
og få den aktiveret.

På grund af det kolossalt brede spektrum for IR-signaler og deres brug i forskellige IR-frembringende enheder er det 
muligt, at S32 ikke vil genkende nogle IR-signaler.
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Afspilning
Afspilning med Tobii S32 betyder aktivering af en tasts eller en kombination af tasters indspillede lyde eller IR-signaler.
Afspilning af de forskellige optagelser, både lyde og IR-signaler, ved hjælp af tasterne på tastaturet på S32 kan ske på en 
række forskellige måder, afhængig af om du bruger Tobii S32 Touch eller Tobii S32 Scan.

Tobii S32 Touch

For at afspille optagelser af enhver art, lyde eller IR-signaler, 
skal du trykke fysisk på den enkelte tast på tastaturet.

Trykketid
Du kan beslutte, hvor længe der skal trykkes på en tast, 
før den afspiller lyden eller IR-signalet, som du tidligere har 
indspillet til den pågældende tast.





Tobii S32
Activity number: 246

Varigheden af trykket på tasten indstilles med Indstilling af trykketid, der findes i Menuen Konfiguration til S32, under 
kortet og fingerguiden (se Brug af S32 > Menuen Konfiguration > Tobii S32 Touch > Knapper og kontroller - 
Touch for nærmere oplysninger om brugen af Indstilling af trykketid).
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Sådan afspilles lyd og IR:
1. Indstil varigheden af trykket på tasten med Indstilling af trykketid i menuen Konfiguration (det behøver du ikke 

gøre hver gang. Når du finder en trykketid, der passer dig, kan du beholde den).
2. Isæt et forudindspillet kort i S32 Touch, enten et af de færdiglavede eksempelkort med symboler og optagelser på 

eller et kort oprettet i SymbolMate, som du selv har indspillet på (se Vedligeholdelse af produktet > Isæt-
ning af kort for en beskrivelse af, hvordan man isætter kort).

3. Ved de færdiglavede eksempelkort kan du trykke på den valgte tast/det valgte symbol og lytte til lydoptagelsen 
gennem højttaleren. Med dine egne kort skal du trykke på den tast, du har indspillet lyden på, og lytte gennem 
højttaleren, eller trykke på den tast, du har indspillet IR til for at sende IR-signalet.

Tobii S32 Scan
For at afspille optagelser af enhver art, lyde eller IR-signaler, skal den enkelte tast aktiveres. Med S32 Scan kan du aktivere 
tasterne på to forskellige måder:

1. Ved at trykke fysisk på en enkelt tast på tastaturet (som med S32 Touch).
eller

2. Ved at vælge en enkelt tast på tastaturet med scanning ved hjælp af en eller to kontakter (der findes fire forskellige 
scanningsmetoder at vælge mellem) og derefter aktivere den ved at klikke med en kontakt (klikke med en af de 
mange typer af kontakter og med en af de mange måder at klikke på). 
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Touch-metoden
Du kan altid afspille optagelser af enhver art ved fysisk at trykke på den tast, hvor du har indspillet lyden eller IR-signalet. 
Dette gøres på samme måde som med S32 Touch (se Brug af S32 > Afspilning > Tobii S32 Touch og ved at følge 
denne vejledning). Touch-metoden er altid aktiv, også når du bruger en af scanningsmetoderne med kontakter.

Forskellen mellem S32 Scan og S32 Touch i dette tilfælde er, hvordan man får adgang til Indstilling af trykketid. Med S32 
Scan skal du først gå i Konfigurationstilstand for at få adgang til knapperne i menuen Konfiguration, herunder Indstilling af 
trykketid. Når du er færdig med indstillingen, skal du også forlade Konfigurationstilstanden (se Brug af S32 > Menuen 
Konfiguration > Tobii S32 Scan > Konfigurationstilstand og Brug af S32 > Menuen Konfiguration > Tobii 
S32 Scan > Knapper og kontroller -Scan > Indstilling af trykketid for nærmere oplysninger).

Afspilning af lydeksempel med kortvarigt tryk
På S32 Scan findes der en ekstra funktion, hvor man kan afgive et "kort tryk" på en tast eller en kontakt for at aktivere et 
eksempel af indspillede lyd gennem hovedtelefonerne. 

Denne funktion kan bruges til at kontrollere, hvad der kommer ud, når man trykker på en tast, inden det aktiveres gen-
nem højttalerne, hvor det kan høres af alle i nærheden. 
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Sådan bruges denne funktion:
1. I Konfigurationstilstand kan du øge Trykketiden med Indstilling af trykketid til et niveau, der er højere end 1 (se 

Menuen Konfiguration > Tobii S32 Scan > Konfigurationstilstand og Menuen Konfiguration > Tobii 
S32 Scan > Knapper og kontroller -Scan > Indstilling af trykketid for nærmere oplysninger).

2. Afslut Konfigurationstilstand og isæt et kort og en fingerguide (se Vedligeholdelse af produktet > Isætning 
af kort og Vedligeholdelse af produktet > Udskiftning af fingerguider for en beskrivelse af hvordan).

3. Sæt hovedtelefoner i porten til hovedtelefoner mellem knapperne Optag og Mode.
4. Giv et hurtigt tryk på den tast, som du ønsker at afspille et lydeksempel fra gennem hovedtelefonerne. For at akti-

vere tastens lydoptagelse gennem højttalerne skal du trykke på den samme tast og holde den nede lidt længere.

Afhængig af de indstillinger, du har valgt, kan der være meget lille forskel på varigheden af det tastetryk, der skal til for at 
aktivere lydeksemplet gennem hovedtelefonerne, og varigheden af det tastetryk, der skal til for at aktivere selve lydopta-
gelsen, så derfor kan det kræve lidt øvelse.

Scanningsmetoder
Der er fire forskellige scanningsmetoder på S32 Scan og mulighed for at bruge en af de to kontakter. De kan alle bruges til 
at aktivere afspilningen af en enkelt tast på tastaturet, hvor der er indspillet en lyd eller et IR-signal.
Du kan vælge mellem de forskellige scanningsmetoder og mellem at bruge en eller to kontakter ved at gå ind i Konfigura-
tionstilstand for at få adgang til de relevante knapper og kontroller i Menuen Konfiguration. 
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Når du har foretaget dine valg, skal du afslutte Konfigurationstilstand, inden du sætter dit kort i, bruger en fingerguide og 
starter din valgte scanningsmetode for at aktivere afspilningen (se Brug af S32 > Menuen Konfiguration > Tobii S32 
Scan > Konfigurationstilstand).
Du kan finde oplysninger om knapper og kontroller i Menuen Konfiguration, der giver mulighed for at vælge scannings-
metoder, scanningshastighed, trykketid og antal kontakter, og en beskrivelse af, hvad de enkelte gør i Brug af S32 > 
Menuen Konfiguration > Tobii S32 Scan > Knapper og kontroller -Scan.
Sådan afspilles lyd og IR:

1. Start Konfigurationstilstand
2. I menuen Konfiguration kan du bestemme, hvor længe der skal trykkes på en tast/kontakt med Indstilling af tryk-

ketid.
3. Du kan vælge mellem at scanne med en enkelt kontakt med knappen Enkelt kontakt eller to kontakter med knap-

pen Dobbelt kontakt.
 - Hvis du vælger at bruge en enkelt kontakt, kan du vælge, hvor hurtigt scanningen skal foregå mellem tasterne, 

rækkerne og kolonnerne med Indstilling af scanningshastighed. 
 - Når du bruger to kontakter, bruger du den ene til at gå fra tast til tast, fra række til række og fra kolonne til 

kolonne og den anden til at foretage dit valg (inklusive aktivering). Derfor udføres der ingen automatisk scan-
ning, og det er ikke nødvendigt at justere Indstilling af scanningshastighed. 

4. Vælg den ønskede scanningsmetode: Trinvis scanning, Kolonne/række-scanning, Række/kolonne-scanning eller 
Tilfældig scanningsrækkefølge.

5. Afslut Konfigurationstilstand.

6. Brug kontakten/kontakterne til at navigere til den valgte tast
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Automatisk lydeksempel
S32 Scan har en funktion til automatisk afspilning af et lydeksempel, der som standard er aktiveret for alle scanningsmeto-
derne.

Automatisk Lydeksempel er en funktion, der svarer til Afspilning af lydeksempel ved kortvarigt tryk, når du bruger Touch-
metoden til afspilning på S32 Scan (se Brug af S32 > Afspilning > Tobii S32 Scan > Touch-metoden > Afspilning 
af lydeksempel ved kortvarigt tryk). Her kan du lytte til et kort eksempel på den lyd, der er indspillet på tasten, 
gennem dine hovedtelefoner, før du aktiverer afspilning af lydbeskeden for den pågældende tast gennem højttalerne ved at 
klikke på kontakten. 

Sådan bruges denne funktion:

1. I Konfigurationstilstand vælger du en scanningsmetode (se Brug af S32 > Menuen Konfiguration > Tobii 
S32 Scan > Konfigurationstilstand og Brug af S32 > Menuen Konfiguration > Tobii S32 Scan > 
Knapper og kontroller -Scan for nærmere oplysninger).
 - Ved Trinvis scanning er Automatisk lydeksempel altid aktiveret
 - I Række/kolonne-scanning aktiveres Automatisk lydeksempel først, når du har klikket på kontakten første 

gang for at aktivere en række. Dette giver dig mulighed for at automatisk at lytte til et eksempel på de forskel-
lige taster i den række, du ønsker.
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 - I Kolonne/række-scanning aktiveres automatisk lydeksempel først, når du har klikket på kontakten første gang 
for at aktivere en kolonne. Dette giver dig mulighed for at automatisk at lytte til et eksempel på de forskellige 
taster i den kolonne, du ønsker.

 - Ved Tilfældig scanningsrækkeføle er Automatisk lydeksempel altid aktiveret.
2. Afslut Konfigurationstilstand og isæt et kort og en fingerguide (se Vedligeholdelse af produktet > Isættelse 

af kort og Vedligeholdelse af produktet > Udskiftning af fingerguider for en beskrivelse af hvordan).
3. Sæt hovedtelefoner i porten til hovedtelefoner mellem knapperne Optag og Mode.
4. Brug kontakten/kontakterne til at scanne mellem de forskellige taster. Du hører et kort eksempel på de enkelte 

indspillede lyde gennem dine hovedtelefoner, når LED-lampen passerer hen over en tast, hvor der er indspillet 
lydmateriale. Klik på kontakten under eller efter lydeksemplet for at aktivere den indspillede lyd gennem højttale-
ren. 

Afbrydelse af afspilning eller scanning
Afspilning af enhver art (lyd eller IR) og scanningsprocessen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på Mode-knappen. 
Mode-knappen er den grå knap i højre side af Tobii S32 (Touch og Scan) oven over den røde Optag-knap. 
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Aktivitetsniveauer
Et aktivitetsniveau i S32 beskriver, hvordan man kan indspille og gemme mange forskellige kombinationer af optagelser 
(lyd eller IR-signaler) på forskellige kort. Hver aktivitet har sin egen stregkode. 

Der findes 192 "ledige" aktivitetsniveauer på S32 og 63 "fabriksindstillede" aktivitetsniveauer (på både S32 Touch og Scan). 
Et "ledigt" niveau er tilgængeligt for alle brugere, og et "fabriksindstillet" niveau er forprogrammeret af producenten af 
enheden (Tobii Technology) og er ikke tilgængeligt for slutbrugeren.

I praksis betyder dette, at en bruger kan indspille en forskellig kombination af optagelser på 192 forskellige kort med op til 
omkring 60 timers lyd, før Tobii S32's hukommelse for aktivitetsniveauer er fyldt op.
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Legetøjsgrænseflade (kun S32 Scan)
Tobii S32 Scan har to porte til legetøjsgrænseflader, der giver dig 
mulighed for at emulere to separate kontakter til aktivering af et 
stykke legetøj, der har en "legetøjsgrænseflade" med brugerdefi-
neret aktivering: Tryk for at aktivere, Aktivér ved at holde nede, 
Tidsstyret aktivering eller Tryk for at starte/igen for at stoppe. Porte til legetøjsgrænseflade

Legetøjsgrænsefladen er et relæ, hvor du kan tænde og slukke for et stykke legetøj med forbindelseskablet (leveres nor-
malt sammen med det pågældende legetøj) uden om den strøm, der kommer fra legetøjets batterier.

Se brugervejledningen for det kontaktaktiverede legetøj for nærmere oplysninger om fjernstyring af legetøjet på denne 
måde.

For nærmere oplysninger om anvendelsen af disse aktiveringsmetoder for legetøjsgrænsefladen på en tast på S32 Scan og 
om konfigurationsoplysninger om portene til legetøjsgrænsefladen henvises til Brugervejledningen til SymbolMate.

Du må kun tilslutte 3,5 mm-stikket fra legetøjets forbindelseskabel til portene til legetøjsgrænsefladen på Tobii S32. Und-
lad at sætte stikket i nogen af S32’s andre 3,5 mm-porte.
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Tilslutning til en Computer

Du kan tilslutte Tobii S32 (Scan eller Touch) til en computer ved 
hjælp af forbindelseskablet (Mini-USB Type B til USB Type A). 

USB-port
Indsæt mini-USB-stikket i S32’s USB-port og USB-stikket i standardstørrelse i computerens USB-port.

Grænsefladen mellem en Tobii S32 og en computer styres af den medfølgende software, Tobii SymbolMate. Se Bru-
gervejledning til Tobii S32 > Tobii SymbolMate og Brugervejledning til SymbolMate for alle oplysninger 
vedrørende de funktioner, der kan bruges mellem en Tobii S32 og Tobii SymbolMate.

Alle kontakter, hovedtelefoner og tilslutningskabler til legetøj skal frakobles S32-enheden, før du slutter den til compute-
ren ved hjælp af USB-kablet. Når S32 er tilsluttet via USB, reagerer den ikke på brugerinput på selve enheden. Enheden 
styres gennem Tobii SymbolMate.
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4 Tobii SymbolMate
Tobii SymbolMate er det ledsagende softwareprogram, der bruges 
til at oprette kort til Tobii S32 (Touch og Scan). 
Med Tobii SymbolMate følger skabeloner til alle de forskellige 
fingerguidelayouts samt en automatisk funktion til generering af 
S32-stregkoder.

I Tobii SymbolMate har du adgang til hele SymbolStix©-biblioteket 
med symboler til oprettelse af symbolbaserede kort og aktiviteter 
til S32.

Det er også via Tobii SymbolMate (fra SymbolMate Version 1.1 
eller senere), at du kan konfigurere visse avancerede funktioner 
i S32. Funktioner som Kombinationstaster (kommer snart som 
en gratis softwareopdatering), Tasteklynger og Funktionskø (se 
Brugervejledning til Tobii S32 > Eksempelkort for flere 
oplysninger om disse funktioner og eksempler).
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Med Tobii SymbolMate kan du også tage sikkerhedskopier af de lyd- og IR-filer, som du har indspillet med S32, gendanne 
fabriksindstillingerne for din S32 samt oprette og gemme aktiviteter for flere S32-brugere.

Se Kom godt i gang til Tobii SymbolMate (version 1.1 eller senere) og Brugervejledning til Tobii SymbolMate 
(version 1.1 eller senere) for nærmere oplysninger om brugen af Tobii SymbolMate sammen med Tobii S32. 
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5 Eksempelkort
Der følger 12 eksempelkort med S32 med fortrykte symboler og forudindspillede lydklip. Der findes to eksempelkort for 
hvert fingerguidelayout eller knapkonfiguration: 1, 2, 4, 8, 16 og 32.
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Formålet med eksempelkortene er, at du kan blive fortrolig med din Tobii S32 med det samme og at give dig eksempler 
på nogle af dine forskellige muligheder, når du bruger S32 sammen med Tobii SymbolMate (se Brugervejledning til 
Tobii S32 > Tobii SymbolMate).

Der er fire eksempelkort, som du bør være særligt opmærksom på: eksempelkortene med aktivitetsnumrene 245, 253, 
255 og 256.
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Aktivitetsnummer 245
Disse eksempelkort gør brug af en funktion, der er tilgæn-
gelig via Tobii SymbolMate, ved navn Tasteklynger.

Når du har isat eksempelkortet, kan du høre, at når du 
trykker på en af frøerne eller tudserne i scenen, har de, 
der er ens, den samme lyd. 

Funktionen Tasteklynger giver dig mulighed for at indspille 
en enkelt lydfil til en tast og knytte forskellige taster rundt 
omkring fra tastaturet sammen med lydfilen på den første 
tast. 

Dette er tidsbesparende, fordi det betyder, at du kun be-
høver at tilknytte eller indspille den ønskede lydfil én gang 
til en tast for at gøre den tilgængelig på mange andre taster.
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Aktivitetsnummer 253 og 255

Disse eksempelkort bruger en funktion, der er tilgængelig via Tobii SymbolMate, ved navn Kombinationstaster. Ved hjælp 
af Kombinationstaster kan du indspille eller downloade mere end én lydfil til en enkelt tast. Funktionen giver dig desuden 
mulighed for at bruge en anden tast i kombination med den første til at styre, hvilken af optagelserne du ønsker at afspille 
fra den første tast.

Brugen af flag og sprog er en glimrende illustration af denne funktion. Det har vi gjort i de to eksempelkort ovenfor. 

Funktionen 
Kombinations-

taster kom-
mer snart
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Prøv for eksempel at isætte eksempelkortet med aktivitetsnummer 253. Du vil bemærke, at når du trykker på billederne 
af dyrene alene, kan du høre de enkelte dyrs kald eller lyde: Hunden gør, hanen galer osv. Men hvis du først trykker på et 
flag og derefter på et billede af et dyr, kan du høre dyrets navn på et sprog, du selv vælger (repræsenteret ved landenes 
flag (det amerikanske Stars and Stripes og det britiske Union Jack for engelsk, det svenske flag for svensk osv.).

Det samme gælder eksempelkortet med aktivitetsnummer 255. Her har alle taster imidlertid engelsksproget lyd som 
standard. Hvis du trykker på det mexikanske flag i øverste venstre hjørne, før du trykker på en tast, afspilles optagelsen 
for symbolet på spansk i stedet.
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Aktivitetsnummer 256

Dette eksempelkort udnytter en funktion, der er tilgænge-
lig via Tobii SymbolMate ved navn Funktionskø (Funktions-
køen findes også på eksempelkortet med aktivitetsnum-
mer 255).
Efter at have indsat eksempelkortet kan du prøve at trykke 
på to taster i træk lige efter hinanden. Lydbeskederne 
for de enkelte taster sættes i kø og afspilles i rækkefølge, 
uden at du behøver at trykke på den anden tast igen, når 
afspilningen fra den første tast er afsluttet.
På dette kort er Funktionskøen kun indstillet til en kø på 
2 taster (den vil kun sætte to lydoptagelser i kø og afspille 
dem efter hinanden), men med SymbolMate kan man 
indsætte et nummer mellem 1 og 6 for hver af de enkelte 
sidesæt, hvor 1 er standardindstillingen. 

Resten af eksempelkortene indeholder eksempler på de forskellige kort, man kan lave med Tobii SymbolMate til en lang 
række formål og anvendelsesområder. 
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Ingen af optagelserne på eksempelkortene er låst, og det betyder, at du kan indspille hen over dem, hvis du ønsker det. 
Du skal dog være opmærksom på, at når du har indspillet til en tast på et eksempelkort, slettes den oprindelige optagelse 
fra hukommelsen i din S32. 

Udskiftning og gendannelse af eksempelkort
PageSetCentral
Hvis du har foretaget ændringer af eksempelkortene og ønsker at få de oprindelige optagelser tilbage, kan du downloade 
erstatninger fra Tobiis websted for deling af sider, PageSetCentral, på www.pagesetcentral.com. 

Tobii SymbolMate
Ved hjælp af Tobii SymbolMate kan du gendanne hele din S32 til fabriksindstillingerne (slette alt og erstatte optagelserne 
på eksempelkortene), eller du kan nøjes med at gendanne optagelserne på eksempelkortene uden at røre ved dine andre 
optagelser. 

Brug vinduetTobii S32-enhedsindstillinger i Tobii SymbolMate (version 1.1 eller senere), som åbnes via ikonet for 
indstillinger, . Se Kom godt i gang med Tobii SymbolMate (version 1.1 eller senere) og Brugervejledning til 
Tobii SymbolMate (version 1.1 eller senere) for nærmere instruktioner.
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6 Vedligeholdelse af produktet 

Temperatur og luftfugtighed

Generel anvendelse
Det er mest hensigtsmæssigt at opbevare Tobii S32 tørt og ved stuetemperatur. De anbefalede intervaller for temperatur 
og luftfugtighed er følgende:

• Temperatur: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
• Luftfugtighed: Maks. 70 % (ingen kondens på enheden)

Transport og opbevaring
I forbindelse med transport og opbevaring gælder følgende anbefalede intervaller for temperatur og luftfugtighed:

• Temperatur: -20 °C til 70 °C (-4°F til 158 °F)
• Luftfugtighed: 20 % til 70 % (ingen kondens på enheden)
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Tobii S32 er hverken vandtæt eller vandafvisende. Enheden bør ikke opbevares under uforholdsmæssigt 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.

Rengøring
Tobii S32 og tilbehøret tørres af med en fugtig klud. Undlad at bruge ætsende rengøringsmidler af nogen art. Spild og 
snavs bør tørres af straks.

Det anbefales, at enheden rengøres en gang om måneden.

Opbevar enheden i den medfølgende beskyttelsestaske.

Kort og fingerguider
Kortene bør lamineres for at beskytte dem eller opbevares i et plastikcharteque eller en mappe.

Fingerguiderne kan vaskes i opvaskemaskine.

En af fingerguiderne bør altid sidde i S32 for at beskytte området under rammen mod støv.
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Batterier
Tobii S32 bruger fire AA, 1,5 Volt-batterier. Når du skifter batterierne, skal du altid bruge nye batterier. Hvis man blander 
gamle og nye batterier, kan det påvirke enhedens ydelse.

Visse lithiumionbatterier i AA-størrelse frembringer spændinger på op til 3,5 Volt, som kan skade S32-enheden. Brug kun 
AA-batterier, der frembringer 1,5 Volt (spændingen står normalt trykt på batteriets yderkapsel).

Hvis du beslutter at bruge genopladelige batterier i S32-enheden, skal du sikre dig, at de altid er opladet i henhold til den 
"opladevejledning", der fulgte med batterierne.

Selvafladningen for genopladelige batterier er højere end for standard, ikke-genopladelige batterier (de mister styrke og 
aflader hurtigere end standardbatterier). Dette betyder, at du skal genoplade dem regelmæssigt og oftere, end du ellers 
ville skifte ikke-genopladelige batterier.

Takket være den meget effektive energiudnyttelse i S32 og afhængigt af batteriernes kvalitet og producent kan batterierne 
holde mange måneder. Sørg for at udskifte batterierne, når de er afladet. Hvis gamle batterier får lov at blive siddende i 
enheden, kan det medføre korrosion og lækage og skade din enhed.

Følg de lokale bestemmelser for bortskaffelse af batterierne.
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Bortskaffelse af S32
Tobii S32-enheden må ikke bortskaffes som husholdnings- eller kontoraffald. Følg de lokale bestemmelser for bortskaf-
felse af elektrisk og elektronisk udstyr.
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7 Fejlfinding
Når jeg trykker på tasterne, bliver det indspillede ikke afspillet.

Har du sat batterierne og SD-kortet i som beskrevet i kapitlet Kom godt i gang? Hvis du har det, kan fejlen skyldes 
følgende:

1. Dit tastatur kan være låst. 
Med eller uden et kort indsat skal du holde Mode-knappen nede og trykke på knappen Tastaturlås i menuen Konfi-
guration for at låse tastaturet op. Hvis der er indsat et kort, og du ikke kan se menuen Konfiguration, skal du holde 
Mode-knappen nede og trykke i nederste venstre hjørne af kortet på den tast, der sidder over knappen Tastaturlås 
(se Brug af S32 > Menuen Konfiguration).
 

2. Trykketiden på din S32 kan være indstillet ret højt, og du trykker måske ikke på tasten længe nok.

Hold tasten trykket ned i omkring 10 sekunder og se, om afspilningen går i gang gennem højttaleren. 

På Tobii S32 Scan findes der en funktion, hvor du kan indstille Trykketiden (hvor længe en tast eller kontakt skal være 
trykket ned, før optagelsen afspilles gennem højttaleren eller aktiveres gennem IR-dioderne). 
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Lyden afspilles måske, men gennem hovedtelefonerne som et Lydeksempel med kortvarigt tryk (se Brug af S32 > 
Afspilning > Tobii S32 Scan > Lydeksempel med kortvarigt tryk).

Gå ind i menuen Konfiguration og reducer Trykketiden til 1 med Indstilling af trykketid, hvis du vil have lyden afspillet 
gennem højttaleren, så snart du trykker på tasten, uden afspilning af et lydeksempel gennem hovedtelefonerne (se 
Brug af S32 > Menuen Konfiguration > Tobii S32 Scan > Knapper og kontroller-Scan).

3. Er S32 tilsluttet en computer via USB-kablet? 
Ingen taster på enheden kan aktiveres, når den er tilsluttet en computer, idet hele styringen foregår gennem den med-
følgende software, Tobii SymbolMate (se Tobii SymbolMate).

4. Kontrollér, at lydstyrken ikke er for lav til at kunne høres. 
Øg lydstyrken (se Brug af S32 > Menuen Konfiguration).

Når jeg trykker på en kontakt efter at have sat den i kontaktporten, afspilles optagelsen ikke, men fort-
sætter med at scanne, når jeg slipper kontakten.

1. Trykketiden på din S32 er formentlig indstillet ret højt, og du trykker måske ikke på kontakten længe nok.
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Hold kontakten trykket ned i omkring 10 sekunder og se, om afspilningen går i gang gennem højttaleren. 
På Tobii S32 Scan findes der en funktion, hvor du kan indstille Trykketiden (hvor længe en tast eller kontakt skal være 
trykket ned, før optagelsen afspilles gennem højttaleren eller aktiveres gennem IR). 

Gå ind i menuen Konfiguration og reducer Trykketiden til 1 med Indstilling af trykketid, hvis du vil have scanning 
aktiveret, så snart du trykker (se Brug af S32 > Menuen Konfiguration > Tobii S32 Scan > Knapper og 
kontroller-Scan).

2. Er S32 tilsluttet en computer via USB-kablet? 
Ingen taster på enheden kan aktiveres, når den er tilsluttet en computer, idet hele styringen foregår gennem den med-
følgende software, Tobii SymbolMate (se Tobii SymbolMate).

Hvor er min optagelse henne? Jeg har lige optaget lyd, men når jeg prøver at lytte til den, er der ingen-
ting!

Du har formentlig ikke trykket på Mode-knappen, da du var færdig med at indspille. Når du har lavet en indspilning til 
en tast i Optag Lyd-tilstand, skal du trykke på Mode-knappen for at afslutte Optag Lyd-tilstand, inden du kan trykke 
på tasten (eller klikke med en kontakt) for at aktivere din optagelse. 

Hvis du lige har lavet en indspilning og stadig befinder dig i Optag Lyd-tilstand, og du trykker på den samme tast igen 
for at lytte til din optagelse, overspiller du din første optagelse med en kort optagelse uden lyd.
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Sådan kan du erstatte en dårlig indspilning, før du afslutter Optag Lyd-tilstand. Og du kan altid indspille til en anden 
tast, før du afslutter Optag Lyd, uden at det påvirker den første optagelse.

Bare husk at trykke på Mode-knappen, når du er færdig med dine optagelser. Så bliver de gemt og er klar til at blive 
aktiveret (se Brug af S32 > Indspilning).

Jeg kan ikke få afspilningen til at holde op.

Afspilning af enhver art (lyd eller IR) og scanningsprocessen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på Mode-knap-
pen (se Brug af S32 > Afspilning > Afbrydelse af afspilning eller scanning).

Lydkvaliteten på min optagelse er ikke særlig god.

Hvis lydkvaliteten af optagelsen ikke er særlig god, har du måske ikke været tæt nok på mikrofonen, da du optog. 

Prøv igen og sørg for, at du er højst 10 cm fra mikrofonen denne gang.
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Jeg har indspillet oven i eksempelkortene. Kan jeg gendanne de oprindelige optagelser?

Eksempelkort kan erstattes eller gendannes både via Tobiis websted for sidesæt, PageSetCentral, og med den medføl-
gende software Tobii Symbolmate (se Eksempelkort > Udskiftning og gendannelse af eksempelkort).

Jeg har prøvet alt andet, og S32 virker bare ikke ordentligt.

Først og fremmest skal du læse denne Brugervejledning grundigt. Der findes en række bevidste funktioner, der er 
oprettet for bestemte typer af bruger, der måske kan opfattes som fejl ved enheden. Se de relevante afsnit i Bruger-
vejledningen og i dette afsnit om fejlfinding.

Hvis alt andet svigter, kan du, før du kontakter forhandleren, prøve at tage et af batterierne ud (så enheden slukkes 
fuldstændig) og vente et par minutter, før du sætter det i igen. Det får enheden til at genstarte, og det kan muligvis 
løse dit problem. Ingen af dine lagrede oplysninger går tabt.

Se Indledning > Kundesupport og Brugervejledningens bagside for oplysninger om Kundesupport for dit område. 
Inden du kontakter Tobii Support, bedes du kontakte din lokale forhandler.
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Specifikationer

Funktioner

S32 Touch
USB-port
Indstilling af trykketid
Lydstyrke for højttaler
Styring af eksterne 
enheder
Tastaturlås
Lydindspilning
Indspilning af IR-signaler
Lydafspilning
Afspilning af IR
Intelligent Kort-ID
Kombinationstaster 
(kommer snart)*
Tasteklynger*

Tidsstyrede funktioner*
Funktionskø*
Tænd/slut-funktioner*
Aktivér ved at holde 
nede*

S32 Scan
Port til lydeksempel via hoved-
telefon
Porte til legetøjsgrænseflade
Porte til kontakter
USB-port
Styring af eksterne enheder
Indstilling af trykketid
Justering af lydstyrke for højttaler
Justering af lydstyrke for hoved-
telefon
Indstilling af scanningshastighed
Knappen Enkelt kontakt
Knappen Dobbelt kontakt
Trinvis scanning

Række-/Kolonne-scanning
Kolonne/Række-scanning
Tilfældig scanning
Tastaturlås
Lydindspilning
Indspilning af IR-signaler
Lydafspilning
Afspilning af IR
Intelligent Kort-ID
Kombinationstaster (kommer 
snart)*
Tasteklynger*
Tidsstyrede funktioner*
Funktionskø*
Tænd/slut-funktioner*
Aktivér ved at holde nede*

Funktioner, der efterfølges af en stjerne (*) er kun tilgængelige 
ved kombineret brug af Tobii S32 og SymbolMate (version 1.1 
og senere).
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Tekniske specifikationer

Fingerguider Layout med 1, 2, 4, 8, 16, 32 taster

Dimensioner (B x H x D)
31 cm x 24,8 cm x 3 cm

(~12,2 in x 9,8 in x 1,in)

Vægt (inklusive batterier og fingerguide) 840 g

Højttalere 1 mono

Mikrofon 1

Optimal optageafstand < 15 cm

Batterier 4 type AA

Batterilevetid (afhængigt af batteriproducent) Måneder 

Indspilning ~ 60 timer

Aktivitetsniveauer 192 ledige niveauer / 63 fabriksindstillede niveauer

Identifikation af aktivitetsniveau Stregkode på kort, stregkodelæser på S32

Kort (B x H): Kan udskrives med SymbolMate på et A4-
ark eller et ark i Letter-format med markeringslinjer.

27,0 cm x 16,4 cm

(~10,6 in x 6,4 in)
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Styring af eksterne enheder IR (infrarød) gennem Tirda™-kredsløb

SD-kort 2 GB

Port (S32 Touch) 1 x Mini USB Type B-port

Porte (S32 Touch)

1 x Mini USB Type B-port

1 x 3,5 mm hovedtelefonudgang

2 x 3,5 mm porte til legetøjsgrænseflader

2 x 3,5 mm porte til kontakter

Input-metode (S32 Touch) Touch-tastatur

Input-metode (S32 Scan)

Touch-tastatur

Automatisk scanning (1 kontakt)

Trinvis scanning (2 kontakter)

Scanningsmønstre (S32 Scan) Lineær, Række/Kolonne, Kolonne/Række, Tilfældig

Scanningshastighed (S32 Scan) 8 hastigheder

Montering Forberedt til 75 mm x 75 mm VESA-beslag

Legetøjsgrænseflade (maksimumspecificationer) 24 V / 500 mA

Sidedæksler 4 (sort, blå, grøn, rød)
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Standarder

Standard for medicinske anordninger (Klasse 1/Type B)

US Standard Consumer Safety Specification on Toy 
Safety ASTM F963-08 /Toy Safety Standard (SS-EN 

71-1:2005+A6:2008)

US Federal Hazardous Substances Act 16 CFR 
1500.44

CPSC 16CFR 1303 Lead in Coatings

RoHS-godkendt

Class B digital anordning / FCC Del 15
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