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Inleiding
De Tobii S32 is een gebruiksvriendelijk communicatiehulpmiddel met 
opgenomen spraak dat vooraf opgenomen geluidsboodschappen of infra-
roodsignalen afspeelt. Deze worden geactiveerd door gewoon afbeel-
dingen of symbolen in een raster of scène aan te raken. Het heeft een 
geavanceerd overlaysysteem en kan zelfs worden gebruikt om verlichting, 
kleine apparaten, aangepast speelgoed, tv-toestellen, videorecorders of 
dvd-spelers te bedienen.
De Tobii S32 is verkrijgbaar in twee verschillende modellen: de Tobii 
S32 Touch en de Tobii S32 Scan.

• De Tobii S32 Touch is specifiek bedoeld voor personen die hun handen kunnen gebruiken en geen problemen 
hebben om afbeeldingen en symbolen aan te raken. 

• De Tobii S32 Scan is een “schakelaar/scan”-model. Hij is gemaakt voor personen die moeite hebben om afbeel-
dingen en symbolen aan te raken met hun handen en in plaats daarvan schakelaars gebruiken om keuzes te maken 
in de rasters of scènes. Er zijn vele soorten schakelaars verkrijgbaar van verschillende fabrikanten, gaande van 
kleine drukschakelaars tot “buddy buttons” en “sip/puff”-schakelaars (blaaszuigschakelaars). Scannen is een proces 
waarbij de gebruiker een afzonderlijke schakelaar gebruikt om klik per klik afbeeldingen en symbolen te selecte-
ren in de rasters of scènes. Alle functies en kenmerken van de S32 Touch zijn ook beschikbaar op de S32 Scan. 

Inleiding
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Inhoud van het pakket
Het Tobii S32-pakket bevat de volgende onderdelen:

• Een Tobii S32 Touch/Scan
• 4 sets zijafdekkingen (één set aangebracht op het apparaat)
• 6 afdekrasters (één aangebracht op het apparaat) met 1, 2, 4, 8, 16 en 32 toetsvakken
• Een USB-kabel (mini-USB type B op USB type A)
• Een draagriem, verlengbaar tot schouderriem
• Een zachte draagtas 
• 4 AA-batterijen (1,5 volt)
• Een kruiskopschroevendraaier
• Een Micro SD-kaart 
• 12 vooraf gemaakte voorbeeldkaarten
• Gebruikershandleiding Tobii S32
• Sticker met beknopte handleiding van Tobii S32 (Touch of Scan), om op de achterkant van de S32 te kleven
• Tobii SymbolMate

 - Tobii SymbolMate-software op cd-rom
 - Introductiehandleiding Tobii SymbolMate

Inleiding
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Garantie en gebruik
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt. De garantie geldt alleen als het apparaat vol-
gens de gebruikershandleiding wordt gebruikt. Demontage van het S32-apparaat doet de garantie vervallen. Tobii Techno-
logy kan niet aansprakelijk worden gesteld als het S32-apparaat op een andere manier wordt gebruikt dan beschreven in 
deze gebruikershandleiding en dit welk letsel dan ook tot gevolg zou hebben.

Klantenondersteuning
Voor meer informatie over het product naast de beschrijvingen in de handleiding en voor ondersteuningshulpmiddelen 
kunt u contact opnemen met uw lokale wederverkoper of het ondersteuningsteam van Tobii (zie de achterkant van de 
handleiding voor telefoonnummers, ondersteuningsuren en e-mailadressen). 
U kunt ook de Tobii-community, www.mytobiicommunity.com, en de Tobii-website over ondersteunende technologie, 
www.tobii.com/assistive_technology.aspx, bezoeken.

Inleiding
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Veiligheid en conformiteit
Het Tobii S32-apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse 
B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden te-
gen schadelijke interferentie in woonwijken. De Tobii S32 genereert en gebruikt elektromagnetische energie en kan deze 
uitstralen. Dit kan interferentie veroorzaken die de radiocommunicatie nadelig kan beïnvloeden, vooral als het apparaat 
niet in overeenstemming met deze gebruikershandleiding wordt gebruikt. Als u interferentie bij radio- of televisieont-
vangst ervaart, schakelt u het Tobii S32-apparaat volledig uit door de batterijen te verwijderen. Als er opnieuw interfe-
rentie optreedt na het terugplaatsen van de batterijen (en dus inschakelen van het apparaat), probeert u een of meer van 
de volgende maatregelen:

• Verplaats de ontvangstantenne of richt deze anders.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus om hulp.

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Technology kunnen het recht van de gebruiker om de ap-
paratuur te gebruiken ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.

De Tobii S32 is getest en goedgekeurd als medisch apparaat van Klasse 1. Medische elektrische apparaten zoals dit verei-
sen bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en moeten bijgevolg 
worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen overeenkomstig de informatie in deze handleiding. 

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

Leidraad en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies 

De Tobii S32 (Touch en Scan) is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of 
de gebruiker van de Tobii S32 moet zich ervan vergewissen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving - leidraad

RF-emissies (radiofrequentie)
CISPR 11 Groep 1

De Tobii S32 gebruikt alleen RF-energie voor zijn interne 
werking. Bijgevolg zijn de RF-emissies zeer laag en is het 
weinig waarschijnlijk dat ze elektronische apparatuur in de 
buurt zullen verstoren.

RF-emissies
CISPR 11 Klasse B

De Tobii S32 is geschikt voor gebruik in alle inrichtingen, 
inclusief woningen en dergelijke, die rechtstreeks zijn aange-
sloten op een openbaar stroomnet, dat ook gebouwen van 
stroom voorziet die voor woondoeleinden worden gebruikt.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Niet van toepas-
sing

Spanningsschommelingen/ 
flikkeremissies
IEC 61000-3-3

Niet van toepas-
sing

Conform de specificaties in Tabel 4 van EN 60601-1-2 (2007) bedraagt de minimaal aanbevolen afstand voor uitgestraalde 
emissies tussen de Tobii S32 (Touch en Scan) en andere medische elektrische apparatuur 1 cm.

Veiligheid en conformiteit
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-(radiofrequentie)communicatieap-
paratuur en de Tobii S32 (Touch en Scan) 

De Tobii S32 (Touch en Scan) is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-stralingsstoringen 
worden beheerst. De klant of de gebruiker van de Tobii S32 (Touch en Scan) kan elektromagnetische interferentie helpen 
voorkomen door de hieronder vermelde aanbevolen minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieappa-
ratuur (zenders) en de Tobii S32 (Touch en Scan) in acht te nemen, overeenkomstig het maximale uitgangsvermogen van de 
communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal uitgangsver-
mogen van zender

W

Scheidingsafstand overeenkomstig frequentie van zender

80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 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

Leidraad en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 

Hierna volgt de beschrijving en de verklaring van de fabrikant met betrekking tot elektromagnetische immuniteit voor de 
Tobii S32 (Touch en Scan).

Veiligheid en conformiteit
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Emissietest Elektromagnetische immuniteit - Beschrijving van werking en confor-
miteit

Elektrostatische ontlading
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testniveau +/- 2, +/- 4 en +/- 6 kV contactontladingen en +/- 2, +/- 4 en +/- 8 kV 
luchtontladingen.
De geteste apparatuur werd bediend zonder verslechtering van de prestaties 
tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet aan de prestatiecriteria. 

Elektromagnetische stralingsvelden in 
het frequentiebereik 80 - 2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testniveau 10 V/m met 80 % AM @ 1 kHz.
De geteste apparatuur werd bediend zonder verslechtering van de prestaties 
tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet aan de prestatiecriteria. 

Magnetische velden met de netfrequen-
tie
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

De geteste apparatuur heeft geen onderdelen die gevoelig zijn voor een magne-
tisch veld. Het product wordt geacht aan de norm te voldoen zonder test.

Veiligheid en conformiteit
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Emissietest Elektromagnetische immuniteit - Beschrijving van werking en confor-
miteit

Elektrostatische ontlading
EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2

Testniveau +/- 2, +/- 4 en +/- 6 kV contactontladingen en +/- 2, +/- 4 en +/- 8 kV 
luchtontladingen.
De geteste apparatuur werd bediend zonder verslechtering van de prestaties 
tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet aan de prestatiecriteria. 

Elektromagnetische stralingsvelden in 
het frequentiebereik 80 - 2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testniveau 10 V/m met 80 % AM @ 1 kHz.
De geteste apparatuur werd bediend zonder verslechtering van de prestaties 
tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet aan de prestatiecriteria. 

Magnetische velden met de netfrequen-
tie
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

De geteste apparatuur heeft geen onderdelen die gevoelig zijn voor een magne-
tisch veld. Het product wordt geacht aan de norm te voldoen zonder test.
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Volgens de testspecificaties zoals vermeld in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) mag de Tobii S32 (Touch en Scan): 
• Geen defecten aan componenten vertonen
• Geen wijzigingen in zijn programmeerbare parameters vertonen
• Niet onbedoeld worden teruggezet op de fabrieksinstellingen
• Geen valse alarmen afgeven
• Geen onbedoelde bediening starten, zelfs als dit gepaard gaat met een alarm

Met betrekking tot de testspecificaties zoals vermeld in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) is de beëindiging of onderbreking 
van elke bedoelde bediening, zelfs als dit gepaard gaat met een alarm, toegestaan op de Tobii S32 (Touch en Scan) omdat 
deze geen bedieningen uitvoert die cruciaal zijn voor de veiligheid.
Eveneens met betrekking tot de testspecificaties zoals vermeld in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) zijn afwijkingen van een 
weergegeven numerieke waarde die voldoende groot zijn om de diagnose of behandeling te beïnvloeden niet van toepas-
sing op de Tobii S32 (Touch en Scan).

Om conform te blijven met de voorschriften voor een medisch apparaat van Klasse 1, moet de computer waarop de S32 
is aangesloten via de USB-kabel (voor gebruik met Tobii SymbolMate) voldoen aan IEC 60950 en mag de S32 niet via 
USB op de computer worden aangesloten wanneer de S32 is verbonden met een gebruiker (via schakelaars, hoofdtele-
foons of speelgoedinterfaceaansluitingen).
Om conform te blijven met de voorschriften voor een medisch apparaat van Klasse 1, moeten de schakelaars die in 
combinatie met de S32 Scan worden gebruikt voldoen aan de isolatievereisten van IEC/EN 60601-1 op basis van 15 V 
gelijkstroom. Het moeten elektrisch zwevende schakelaars (ongeaarde schakelaars) zijn.

Veiligheid en conformiteit
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Om conform te blijven met de voorschriften voor een medisch apparaat van Klasse 1, moet de USB-interfacepoort van 
de S32 als servicepoort worden gebruikt om de besturing van het apparaat over te dragen aan de Tobii SymbolMate-
software, waarin beheer van de instellingen, opnieuw formatteren van de SD-kaart en synchronisatie mogelijk is. Gebruik 
deze niet tijdens de normale bediening van het S32-apparaat zelf.

De Tobii S32 is getest en goedgekeurd en daarbij in overeenstemming bevonden met alle specificaties en normen die 
worden vermeld in het deel Technische specificaties van deze handleiding -- met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
de norm voor medische apparatuur (Klasse 1/Type B) en de veiligheidsnorm voor speelgoed. Niettemin dienen, met het 
oog op een veilig gebruik van het S32-apparaat, enkele veiligheidswaarschuwingen in acht te worden genomen:

Waarschuwingen
Het deksel van het batterijvak mag alleen worden losgeschroefd en verwijderd om de batterijen te vervangen, de SD-
kaart in te voeren of de “brug” aan te brengen. De AA-batterijen, de brug en de SD-kaart in het vak kunnen een gevaar 
voor verstikking vormen.

WAARSCHUWING: De bijgeleverde draagriem mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 3 jaar vanwege het 
risico van wurging. 

Sluit de Tobii S32 niet aan op andere apparaten dan deze die in het pakket zitten of die specifiek voldoen aan de Techni-
sche specificaties in de gebruikershandleiding. Apparaten die de opgegeven aanbevolen spanning overschrijden, kunnen 
ernstige schade aan het apparaat of gevaar voor de gebruiker veroorzaken als ze op de Tobii S32 worden aangesloten.

Veiligheid en conformiteit
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Let op dat u zich niet verbrandt wanneer u de Tobii S32 vastneemt nadat hij gedurende lange tijd aan sterk zonlicht is 
blootgesteld.

Vanwege het lage maar mogelijke risico van defecten mag niet uitsluitend op de Tobii S32 worden vertrouwd als audio-
communicatiemiddel of omgevingsbedieningsapparaat in noodgevallen, gevaarlijke of anderszins belangrijke situaties.

Aan gebruikers met een mentale handicap moeten de verschillende gebruiksmogelijkheden van dit apparaat mogelijk 
persoonlijk worden aangeleerd door zorgverleners (of andere bevoegde personen).

Veiligheid en conformiteit
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Geluidsveiligheid
Het decibelbereik van de Tobii S32 is bij levering in overeenstemming met de veiligheidsnorm voor speelgoed. Bij het 
Tobii S32-apparaat wordt een “brug” geleverd die u in het batterijvak kunt aanbrengen. Het doel van deze brug is de 
volume-instellingen van de S32 te omzeilen en een maximaal luidsprekervolume mogelijk te maken. Houd er rekening 
mee dat, na het aanbrengen van de brug, het volume van het apparaat het aanbevolen niveau van de veiligheidsnorm voor 
speelgoed kan overschrijden. Wanneer de brug is aangebracht, kan dit product geluiden produceren met een decibel-
sterkte die gehoorverlies kan veroorzaken bij een normaal horende persoon, zelfs bij kortstondige blootstelling. 
Houd de luidspreker van het apparaat niet lange tijd (> 2 seconden) tegen of dicht bij het oor, ongeacht of de brug is 
aangebracht of niet.

Het aanbrengen van de brug gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Veiligheid en conformiteit
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Neem de volgende maatregelen om uw gehoor te beschermen:
• Beperk de duur dat u oor- of hoofdtelefoons met een hoog volume gebruikt.
• Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluid te overstemmen.
• Zet het volume van het apparaat lager als u de personen in uw buurt niet hoort praten.

Voor een veilig volumeniveau:
1. Zet de volumeregelaar in een lage stand.
2. Verhoog het geluid langzaam tot u het comfortabel en duidelijk hoort zonder vervorming.

Veiligheid en conformiteit
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1 Het apparaat
Voornaamste interfacekenmerken en -poorten





Tobii S32
Activity number: 246

Opname-/stor-
ingslampje

Activiteitslampje

IR-ingang Microfoon Luidspreker

Modusknop

Opnameknop 

IR-functie-/USB-gegevenslampje

Afdekraster

Ingevoerde kaart
(onder afdekraster)

Enkele toets

S32 Touch

USB-poort

IR-uitgang

DraagriembevestigingDraagriembevestiging

Hoofdstuk 1      Het apparaat
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S32 Scan





Tobii S32
Activity number: 246

Opname-/stor-
ingslampje

Activiteitslampje
Speelgoedinter-
facepoorten

IR-ingang Microfoon Luidspreker

Modusknop

Hoofdtelefoonpoort

Opnameknop Schakelaarpoorten

IR-functie-/USB-gegevenslampje

Afdekraster

Ingevoerde kaart
(onder afdekraster)

Enkele toets

USB-poort

IR-uitgang

DraagriembevestigingDraagriembevestiging

Hoofdstuk 1      Het apparaat
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Overzicht van knoppen en poorten
S32 Touch

Opnameknop ModusknopBovenkant:

Rechterkant:

Linkerkant:

IR-ingangsdiode USB-interface IR-uitgangsdioden

Hoofdstuk 1      Het apparaat



Gebruikershandleiding Tobii S32

26

S32 Scan

Opnameknop Hoofdtelefoonpoort ModusknopBovenkant:

Rechterkant:

Linkerkant:

Schakelaarpoorten

IR-ingangsdiode USB-interface IR-uitgangsdiodenSpeelgoedinterfacepoorten

Hoofdstuk 1      Het apparaat
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2 Aan de slag
Voordat u aan de slag gaat met de Tobii S32, moet u eerst de SD-kaart invoeren en de bijgeleverde batterijen plaatsen. U 
kunt ook de “brug” aanbrengen om hogere volumes mogelijk te maken (zie Veiligheid en conformiteit > Geluidsvei-
ligheid).

Het batterijvak mag alleen worden geopend om de batterijen te vervangen, de SD-kaart in te voeren of de brug aan te 
brengen.

Hoofdstuk 2      Aan de slag
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Het apparaat uitproberen
Probeer de Tobii S32 uit wanneer u hem voor het eerst gebruikt!
Er is geen aan/uit-knop. Na het plaatsen van de batterijen en de SD-kaart is de Tobii S32 altijd ingeschakeld en klaar om te 
worden geactiveerd.

Probeer de Tobii S32 als volgt uit: 
1. Open het batterijvak (zie Aan de slag > Het batterijvak openen).
2. Voer de SD-kaart in (zie Aan de slag > De SD-kaart invoeren).
3. Breng desgewenst de brug aan (zie Aan de slag > De brug aanbrengen (optioneel)).
4. Plaats de batterijen (zie Aan de slag > De batterijen plaatsen).
5. Sluit het batterijvak (zie Aan de slag > De batterijen plaatsen). 
6. Voer een van de bijgeleverde voorbeeldkaarten in (zie Aan de slag > Kaarten invoeren).
7. Breng het juiste afdekraster aan op de S32, over de voorbeeldkaart (zie Aan de slag > Het afdekraster ver-

wisselen).
8. Druk op een toets om een van de vooraf opgenomen geluiden van de voorbeeldkaarten te activeren!

of
8. Sluit een schakelaar aan op de schakelaarpoort I en druk op de schakelaar om de in de fabriek ingestelde 

scanmodus te starten; druk nogmaals om de gewenste toets en een van de vooraf opgenomen geluiden van de 
voorbeeldkaarten te activeren!

Hoofdstuk 2      Aan de slag
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Het batterijvak openen
Open het batterijvak als volgt:

1. Verwijder de schroef in het deksel van het batterij-
vak met een kruiskopschroevendraaier.

2. Til het deksel van het batterijvak op en verwijder 
het van het apparaat.

Hoofdstuk 2      Aan de slag
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De SD-kaart plaatsen
In het batterijvak vindt u de SD-kaarthouder, onder de illustraties voor het plaatsen van de batterijen. Voer de SD-kaart 
in voordat u de batterijen plaatst.

Voer de bijgeleverde SD-kaart als volgt in:
1. Neem de SD-kaart uit het plastic hoesje.
2. Voer de SD-kaart in de SD-kaarthouder. Zorg ervoor dat de metalen contactoppervlakken naar boven wijzen en 

naar u toe gericht zijn. 
3. Druk de SD-kaart in tot u een klikgeluid hoort en de kaart is vergrendeld (u ontgrendelt de SD-kaart door ze 

nogmaals in te drukken, zodat ze opspringt).

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA

+

-

AA
1 X SD
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De brug aanbrengen (optioneel)
In het batterijvak zijn er links van de SD-kaarthouder drie pennetjes, waarvan er één zichtbaar is. Op de onderste twee 
van de drie pennetjes rust een zwart blokje; dit is de brug. Wanneer de brug op de onderste twee pennetjes rust, de 
standaardpositie, is ze niet actief. Het aanbrengen van de brug betekent dat u ze op de bovenste twee pennetjes plaatst 
en activeert.

Het aanbrengen van de brug heeft tot doel de volume-instellingen van de S32 te omzeilen en een maximaal luidspreker-
volume mogelijk te maken. Houd er rekening mee dat, na het aanbrengen van de brug, het volume van het apparaat het 
aanbevolen niveau van de veiligheidsnorm voor speelgoed kan overschrijden (zie Veiligheid > Geluidsveiligheid voor 
waarschuwingen en nadere informatie).

Breng de brug als volgt aan om hogere volumes mogelijk te maken:

1. Neem de brug voorzichtig van de onderste twee pennetjes en let erop dat de pennetjes niet worden verbogen.
2. Plaats de brug op de bovenste twee van de drie pennetjes. De volume-instellingen worden nu omzeild.

Hoofdstuk 2      Aan de slag
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+
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AA
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De batterijen plaatsen
Ga als volgt te werk om de batterijen te plaatsen en het deksel van het batterijvak weer aan te brengen:

1. Plaats vier AA-batterijen in de daarvoor bestemde ruimte, met de plus- en minpolen in de richting die in het bat-
terijvak wordt aangeduid.

2. Breng het deksel van het batterijvak weer aan en zet het vast met de schroef.

+

-

AA

+

-

AA 4 X AA
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De zijafdekkingen verwisselen
Verwijder de zijafdekkingen als volgt: 

1. Houd de S32 met de voorkant naar boven en het handvat van u af gericht.
2. Neem de zijafdekking vast die u wilt verwijderen (het deel dat zich het dichtst bij het handvat van het apparaat 

bevindt) en trek ze naar buiten van het apparaat af.
3. Wanneer de bovenkant los is, trekt u de zijafdekking omlaag naar u toe om de onderkant los te maken (het hori-

zontale deel van de “L”-vormige zijafdekking).

Hoofdstuk 2      Aan de slag



35

Gebruikershandleiding Tobii S32

Breng de zijafdekkingen als volgt weer aan:
1. Houd de S32 met de voorkant naar boven en het handvat van u af gericht.
2. Druk de onderkant van de zijafdekking (het horizontale deel van de “L”) op de onderkant van het S32-apparaat. 

Het rechthoekige uitsteeksel onder aan het apparaat moet mooi in de opening in de zijafdekking passen. 
3. Druk de rest van de zijafdekking op de S32. Als ze vastklikt, is de zijafdekking goed bevestigd.
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Het afdekraster verwisselen
Verwijder het afdekraster als volgt:

1. Leg de S32 op een vlakke ondergrond.
2. Neem de twee ontgrendelingsklemmetjes op de S32, net onder het afdekraster, vast en druk ze in om het afde-

kraster te ontgrendelen.
3. Terwijl u de ontgrendelingsklemmetjes indrukt, tilt u de onderkant van het afdekraster omhoog uit de S32. Neem 

hierbij de vingeruitsparingen bij de vier binnenste hoeken van het afdekraster vast.
4. Trek het afdekraster iets naar u toe en neem het los van de S32. 

x2

x4

Hoofdstuk 2      Aan de slag
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Voor sommigen is het misschien gemakkelijker om de klemmetjes afzonderlijk te ontgrendelen en de onderste hoeken 
afzonderlijk los te maken, in plaats van beide tegelijk, alvorens het afdekraster op te tillen en te verwijderen.

Breng het afdekraster als volgt aan:
1. Leg de S32 op een vlakke ondergrond.
2. Steek één lange kant van het afdekraster in de daarvoor bestemde ruimte op de S32. De twee vergrendelingslip-

jes aan die kant moeten net onder het frame worden geplaatst.
3. Druk de kant van het afdekraster die zich het dichtste bij u bevindt vast tot u een klik hoort.
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Kaarten invoeren
Een kaart is een stuk gewoon of gelamineerd papier met een barcode bovenaan waarop functiesymbolen zijn afgedrukt 
op strategische plaatsen. Het is de bedoeling dat deze symbolen overeenkomen met de indeling van de verschillende 
afdekrasters en de plaatsing van de toetsen. Test het invoeren van kaarten met de bijgeleverde voorbeeldkaarten of een 
andere S32-kaart die is gemaakt met het softwareprogramma Tobii SymbolMate en op gewoon papier is afgedrukt.

Voer een kaart als volgt in:

1. Verwijder het afdekraster zoals beschreven.
2. Schuif de horizontale bovenrand van de kaart 

onder het frame van de S32, net onder de 
drie controlelampjes, en laat de kaart in de 
daarvoor voorziene ruimte op het instelmenu 
vallen. De barcode onder het frame moet naar 
boven wijzen.

3. Breng het afdekraster aan zoals beschreven.
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3 Gebruik van de S32

Instelmenu
In het instelmenu van de Tobii S32 kunt u de instellingen van de Tobii S32 configureren en aanpassen. Al naargelang u een 
Tobii S32 Touch of Tobii S32 Scan hebt, ziet het instelmenu er anders uit.

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

Tobii S32 Touch Tobii S32 Scan

Hoofdstuk 3      Gebruik van de S32
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Via dit menu kunt u het apparaat persoonlijk instellen en aan uw specifieke behoeften aanpassen. Het is zichtbaar wan-
neer er geen kaart is ingevoerd of geen afdekraster is aangebracht op het apparaat.

Voor alle regelingen zijn er acht verschillende niveaus die u kunt verhogen door op + te drukken en verlagen door op - te 
drukken. Wanneer u niveaus wijzigt (bijvoorbeeld het luidsprekervolume), kunt u zien welk niveau momenteel is ingesteld 
aan de hand van de groene lampjes 1-8 boven aan het instelmenu. De lampjes worden aangepast wanneer u het niveau 
wijzigt.

1 2 3 4 5 6 87

Hoofdstuk 3      Gebruik van de S32
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Tobii S32 Touch

Knoppen en regelaars—Touch

Druktijdregelaar:
Met deze regelknop kunt u 
bepalen hoelang een toets 
moet worden ingedrukt 
om de audio- of IR-opname 
op een toets te activeren. 

• Houd, met of zonder 
een kaart in het apparaat, 
de modusknop ingedrukt 
en druk tegelijk op + om 
de druktijd te verhogen 
of op - om de druktijd te 
verlagen.

Luidsprekervolumere-
gelaar: 
Met deze regelknop kunt u 
het gewenste luidspreker-
volume voor audioweer-
gave bepalen. 

• Houd, met of zonder 
een kaart in het apparaat, 
de modusknop ingedrukt 
en druk tegelijk op + om 
het volume te verhogen 
of op - om het volume te 
verlagen.

Hoofdstuk 3      Gebruik van de S32
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Knop voor toetsenbordvergrendeling:
Met deze knop kunt u het toetsenbord van de S32 
vergrendelen om onbedoeld indrukken van een toets te 
voorkomen.
• Houd, met of zonder een kaart in het apparaat, 
de modusknop ingedrukt en druk tegelijk op de knop 
voor toetsenbordvergrendeling om het toetsenbord 
te vergrendelen. Doe hetzelfde om het toetsenbord te 
ontgrendelen.

Als u dit doet zonder een kaart in het apparaat, is het ef-
fect pas merkbaar na het invoeren van een kaart.
Als het toetsenbord is vergrendeld, gaan het lampje in de 
knop voor toetsenbordvergrendeling en het rode lampje 
knipperen wanneer u op een toets probeert te drukken.

Wanneer u een van de regelaars of knoppen gebruikt terwijl een kaart is ingevoerd, moet u de modusknop ingedrukt 
houden en tegelijkertijd op het toetsgedeelte van de kaart drukken daar waar de regelaar of knop zich bevindt in het 
instelmenu.
De modusknop is de grijze knop aan de rechterkant van de Tobii S32, boven de rode opnameknop. 

Hoofdstuk 3      Gebruik van de S32
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Tobii S32 Scan

Instelmodus
U moet eerst de instelmodus openen voordat u de knoppen en regelaars van het instelmenu van de Tobii S32 kunt confi-
gureren en aanpassen.

• Houd, zonder een kaart in het apparaat, de modusknop ingedrukt en druk tegelijk op de knop met het groene 
pijltje,  , om de instelmodus te openen.

Als er activiteiten worden afgespeeld (bijvoorbeeld een lange audio-opname), kunt u de instelmodus pas openen nadat 
het afspelen is voltooid. U kunt het afspelen van een activiteit ook altijd stoppen door de modusknop in te drukken en los 
te laten. Daarna kunt u de instelmodus openen.

Opmerking: Drie functies zijn altijd toegankelijk buiten de instelmodus om. U kunt ze op elk moment openen door de 
modusknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de betreffende knop te drukken. Deze knoppen en regelaars zijn de 
luidsprekervolumeregelaar, de hoofdtelefoonvolumeregelaar en de knop voor toetsenbordvergrendeling 
(zie Knoppen en regelaars—Scan voor meer informatie).
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Knoppen en regelaars—Scan
Het instelmenu van de Tobii S32 bevat versies van dezelfde knoppen en regelaars die hiervoor werden beschreven voor 
de Touch. Aangezien de toegang tot de knoppen en hun functies enigszins kan verschillen tussen de twee modellen, wor-
den ze echter nogmaals beschreven voor de Scan.

Knop voor toetsenbordvergrendeling:
Met deze knop kunt u het toetsenbord van de S32 
vergrendelen om onbedoeld indrukken van een toets te 
voorkomen.
• Houd, met of zonder een kaart in het apparaat, 
de modusknop ingedrukt en druk tegelijk op de knop 
voor toetsenbordvergrendeling om het toetsenbord 
te vergrendelen. Doe hetzelfde om het toetsenbord te 
ontgrendelen.

Als u dit doet zonder een kaart in het apparaat, is het ef-
fect pas merkbaar na het invoeren van een kaart.
Als het toetsenbord is vergrendeld, gaan het lampje in de 
knop voor toetsenbordvergrendeling en het rode lampje 
knipperen wanneer u op een toets probeert te drukken.
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Knoppen voor openen 
en afsluiten van instel-
modus: 

• Houd, zonder een 
kaart in het apparaat, de 
modusknop ingedrukt en 
druk tegelijk op de knop 
met het groene pijltje om 
de instelmodus te openen. 
Druk gewoon op de knop 
met het rode pijltje om de 
instelmodus af te sluiten.

Druktijdregelaar:
Met deze regelknop kunt u 
bepalen hoelang een toets 
of schakelaar moet worden 
ingedrukt om de audio- of 
IR-opname op die toets of 
schakelaar te activeren.

• Druk, zonder een kaart 
in het apparaat en in de 
instelmodus, op + om 
de druktijd te verhogen 
of op - om de druktijd te 
verlagen.
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Luidsprekervolumere-
gelaar: 
Met deze regelknop kunt u 
het gewenste luidspreker-
volume voor audioweer-
gave bepalen. 

• Houd, met een kaart in 
het apparaat, de modus-
knop ingedrukt en druk te-
gelijk op + om het volume 
te verhogen of op - om het 
volume te verlagen.

• In de instelmodus hoeft 
u niet op de modusknop 
te drukken.

Hoofdtelefoonvolume-
regelaar: 
Met deze regelknop kunt 
u het gewenste hoofdtele-
foonvolume voor de weer-
gave van audiovoorbeelden 
bepalen. 

• Houd, met een kaart in 
het apparaat, de modus-
knop ingedrukt en druk te-
gelijk op + om het volume 
te verhogen of op - om het 
volume te verlagen.

• In de instelmodus hoeft 
u niet op de modusknop 
te drukken.
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Scansnelheidsregelaar: 

Met deze knop regelt u de snel-
heid waarmee de S32 scant tus-
sen de verschillende gekozen 
toetsen, rijen of kolommen. Na 
het instellen van de snelheid is 
de wijziging merkbaar aan de 
snelheid waarmee de lampjes 
van de ene toets, rij of kolom 
overgaan naar de volgende. 
Deze instelling geldt alleen voor 
scannen met één schakelaar. 
Wanneer u twee schakelaars 
gebruikt, kunt u de voortgang 
tussen de rijen, kolommen en 
toetsen kiezen met één scha-
kelaar en uw keuze maken (en 
activeren) met de andere. 

•  Druk, zonder een kaart in 
het apparaat en in de instel-
modus, op + om de scansnel-
heid te verhogen of op - om 
de scansnelheid te verlagen.

Knop voor één schake-
laar:
• Druk, zonder een kaart 
in het apparaat en in de 
instelmodus, op deze knop 
om de scanmodus met één 
schakelaar te kiezen. 

Denk eraan de schakelaar 
aan te sluiten nadat u de 
instelmodus hebt afgesloten 
en een kaart hebt ingevoerd.

Knop voor twee schake-
laars:
• Druk, zonder een kaart 
in het apparaat en in de 
instelmodus, op deze knop 
om de scanmodus met 
twee schakelaars te kiezen.

Denk eraan de schakelaars 
aan te sluiten nadat u de 
instelmodus hebt afgesloten 
en een kaart hebt ingevoerd. 
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Stappenscanmodus:
• Druk, zonder een 
kaart in het apparaat en in 
de instelmodus, op deze 
knop om de scanmodus te 
kiezen die een toets per keer 
markeert en van de ene naar 
de andere toets overspringt. 
Het scannen begint in de 
linkerbovenhoek en gaat zo 
verder naar rechts en, wan-
neer het einde van de eerste 
rij is bereikt, naar onder 
naar de eerste toets op de 
tweede rij, enzovoort. 

Bij de eerste klik op de 
schakelaar wordt het stap-
penscanproces gestart.

Bij de tweede klik stopt het 
scanproces op de te activeren 
toets (oplossing waarbij twee 
keer wordt geklikt met 1 
schakelaar).

Rij/kolom-scanmodus:
•  Druk, zonder een kaart in het 
apparaat en in de instelmodus, 
op deze knop om de scanmo-
dus te kiezen die een volledige 
rij per keer markeert. Het 
scannen begint bovenaan en 
gaat dan verder naar onder. 
Vervolgens wordt elke toets 
op die rij van links naar rechts 
gemarkeerd. 

Bij de eerste klik op de schake-
laar begint het scannen van de 
rijen, van boven naar onder. 

Bij de tweede klik begint het 
scannen van de kolommen op 
de gekozen rij, van links naar 
rechts.

Bij de derde klik stopt het 
scanproces op de te activeren 
toets (oplossing waarbij drie 
keer wordt geklikt met 1 
schakelaar). 
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Kolom/rij-scanmodus:
•  Druk, zonder een kaart in het 
apparaat en in de instelmodus, 
op deze knop om de scanmo-
dus te kiezen die een volledige 
kolom per keer markeert. 
Het scannen begint links en 
gaat dan verder naar rechts. 
Vervolgens wordt elke toets in 
de gekozen kolom van boven 
naar onder gemarkeerd. 

Bij de eerste klik begint het 
scannen van de kolommen van 
links naar rechts. 

Bij de tweede klik begint het 
scannen van de rijen in de 
gekozen kolom, van boven naar 
onder.

Bij de derde klik stopt het scan-
proces op de te activeren toets 
(oplossing waarbij drie keer 
wordt geklikt met 1 schake-
laar). 

Willekeurige scanmo-
dus:
• Druk, zonder een kaart 
in het apparaat en in de in-
stelmodus, op deze knop om 
de scanmodus te kiezen die 
één toets per keer markeert 
en willekeurig van de ene 
naar de andere toets springt.

Bij de eerste klik op de scha-
kelaar wordt het willekeurige 
scanproces gestart.

Bij de tweede klik stopt het 
scanproces op de te activeren 
toets (oplossing waarbij twee 
keer wordt geklikt met 1 
schakelaar).

Wanneer u 2 schakelaars gebruikt, wordt in geen 
enkele modus automatisch gescand en zijn meer 
schakelaarklikken nodig. Eén schakelaar wordt 
gebruikt om van de ene naar de andere rij, kolom of 
toets te gaan en de andere om uw keuze te maken.
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Opnemen
Op de Tobii S32, zowel de S32 Touch als de S32 Scan, zijn twee verschillende opnamefuncties beschikbaar: een functie 
voor het opnemen van audio, om audio af te spelen bij een druk op een toets, en een functie voor het opnemen van IR-
signalen (infraroodsignalen), waardoor de S32 een afstandsbediening kan nabootsen en als omgevingsbedieningsapparaat 
kan fungeren.

Audio opnemen
Het opnemen van audio met de S32 betekent het opnemen van spraak of geluid uit de omgeving en het toewijzen van 
deze opname aan een individuele toets (of groep van toetsen) op de S32, zodat ze later bij een druk op die toets wordt 
afgespeeld.

Een kaart met een barcode, gemaakt in Tobii SymbolMate, moet onder het afdekraster zijn geplaatst om audio op een 
toets te kunnen opnemen. 

Een “toets” op de S32 is de rechthoek of het vierkant gevormd door het afdekraster en het onderliggende symbool (of 
de lege ruimte) dat wordt ingedrukt of geselecteerd met een scanschakelaar om een opname te activeren (zie Het ap-
paraat > Voornaamste interfacekenmerken en -poorten).
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U kunt als volgt audio opnemen op een toets:

1. Houd de modusknop ingedrukt.
2. Houd de opnameknop ingedrukt.
3. Laat de modusknop los.
4. Laat de opnameknop los.

 Indrukken Indrukken Loslaten LoslatenModusknop Opnameknop

U bevindt zich nu in de audio-opnamemodus. Het groene 
lampje brandt en het rode opnamelampje knippert.
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5. Houd de toets ingedrukt waarop u geluid wilt opnemen.
6. Spreek of maak het geluid dat u wilt opnemen. Houd de toets gedurende de hele opname ingedrukt.

Wanneer u de toets loslaat nadat de opname is voltooid, hoort u onmiddellijk de audio-opname die u zojuist hebt ge-
maakt.

7. Druk nogmaals op de modusknop om de audio-opnamemodus af te sluiten. Het lampje stopt met knipperen. 

Als u de audio-opnamemodus niet afsluit, kunt u ofwel een nieuwe audio-opname maken op de toets waarop u zojuist 
hebt opgenomen door te herbeginnen vanaf stap 5 (u neemt dan op over de oude opname, die tegelijkertijd wordt ge-
wist), ofwel doorgaan met het opnemen van audio op een andere toets van het toetsenbord als u dit wenst.

U moet de audio-opnamemodus afsluiten om op de toets waarop u zojuist hebt opgenomen te kunnen drukken, of erop 
te klikken met een schakelaar, en de opname te beluisteren.

Voor een optimale geluidskwaliteit mag de afstand tot de microfoon tijdens de opname maximaal 10 cm bedragen.
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IR-signalen opnemen
IR, of infrarood, is het lichtspectrum dat onder andere wordt gebruikt om draadloze signalen te versturen. Het opnemen 
van IR met de S32 betekent dat u IR-signalen opneemt van bijvoorbeeld een afstandsbediening en die opname toewijst 
aan een toets; wanneer deze toets later wordt geactiveerd, kan de S32 de afstandsbediening nabootsen door hetzelfde, 
opgenomen, signaal te versturen als de afstandsbediening waarvan u het signaal hebt gekopieerd.

Met behulp van de IR-opnamefunctie kunt u de S32 als omgevingsbedieningsapparaat gebruiken en allerlei apparaten met 
een IR-ontvanger draadloos bedienen, van tv-toestellen en videorecorders tot stereo-installaties, airconditionings en 
eenvoudig IR-speelgoed.

U kunt als volgt een IR-signaal opnemen op een toets:

1. Het indrukken en loslaten van knoppen gebeurt op dezelfde manier als bij het opnemen van audio: de modus-
knop ingedrukt houden, de opnameknop ingedrukt houden, de modusknop loslaten, de opnameknop loslaten.

2. Druk de opnameknop een tweede keer in.
3. Laat de opnameknop los.
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Modusknop Opnameknop
Indrukken Indrukken Loslaten Loslaten

Indrukken Loslaten

U bevindt zich nu in de IR-opnamemodus. Het rode en 
gele controlelampje knipperen tegelijk.

4. Houd de toets ingedrukt waarop u het IR-signaal wilt opnemen en laat hem los. Het groene controlelampje (het 
rechtse van de drie lampjes) licht op en u hoort een tweetonig geluid.

5. Richt het apparaat dat het IR-signaal uitzendt, bijvoorbeeld de afstandsbediening, op de zone rond de IR-ingangs-
diode op de S32.

U hoeft het IR-apparaat niet ontzettend nauwkeurig te richten, zolang het maar ongeveer op de IR-ingangsdiode is. De 
toegestane afwijkingshoek is 15° aan beide zijden van de IR-ingangsdiode.
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IR-ingangsdiode

Als u vanwege mobiliteitsproblemen moeilijk rond de S32 kunt reiken om het IR-apparaat op de diode te richten, kan het 
helpen om de S32 180° te draaien zodat de IR-dioden naar u toe zijn gericht.

6. Houd de toets van het IR-apparaat ingedrukt die uw wilt opnemen op de S32 (bijvoorbeeld de aan/uit-toets van 
een tv-afstandsbediening). Als de S32 het IR-signaal heeft opgenomen, hoort u onmiddellijk een helder, eentonig 
geluid en gaat het groene controlelampje uit. 
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Als de opname van het IR-signaal is mislukt, hoort u een lagere korte fouttoon en gaat het groene controlelampje uit. Ga 
in dit geval terug naar stap 4 en probeer het opnieuw, want u bevindt zich nog in de IR-opnamemodus. Als de opname 
van het IR-signaal blijft mislukken, controleer dan of u het IR-apparaat naar de juiste kant boven aan de S32 (de kant 
met de twee dioden en de USB-poort) en ongeveer op de IR-ingangsdiode richt. Controleer ook de batterijen in het 
IR-apparaat waarvan u wilt opnemen (als het op batterijen werkt), want met zwakke batterijen kan het uitgezonden IR-
signaal zwak of moeilijk leesbaar zijn.

7. Druk nogmaals op de modusknop om de IR-opnamemodus af te sluiten. De gele en rode lampjes stoppen met 
knipperen.

Als u de IR-opnamemodus niet afsluit, kunt u ofwel een nieuw IR-signaal opnemen op de toets waarop u zojuist hebt op-
genomen door te herbeginnen vanaf stap 4 (u neemt dan op over de oude opname, die tegelijkertijd wordt gewist), ofwel 
doorgaan met het opnemen van IR-signalen op andere toetsen van het toetsenbord als u dit wenst.

U moet de IR-opnamemodus afsluiten om op de toets waarop u zojuist hebt opgenomen te kunnen drukken, of erop te 
klikken met een schakelaar, en deze te activeren.

Omdat het spectrum van IR-signalen zeer breed is en ze in verschillende IR-apparaten worden gebruikt, is het mogelijk 
dat de S32 sommige IR-signalen niet herkent.
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Afspelen
Afspelen met de Tobii S32 betekent het activeren van de opgenomen audio of het opgenomen IR-signaal op een toets of 
een combinatie van toetsen.
De verschillende opnamen - audio of IR-signalen - kunnen op verschillende manieren worden afgespeeld met de toetsen 
op het toetsenbord van de S32, al naargelang u de Tobii S32 Touch of de Tobii S32 Scan gebruikt.

Tobii S32 Touch

Om alle soorten opnamen - audio of IR-signalen - af te spe-
len, moet een individuele toets op het toetsenbord fysiek 
worden ingedrukt. 

Druktijd
U kunt bepalen hoelang een toets moet worden ingedrukt 
voordat het geluid of het IR-signaal dat u voordien op die 
toets hebt opgenomen wordt afgespeeld.





Tobii S32
Activity number: 246

De duur van de toetsdruk wordt bepaald met de druktijdregelaar in het instelmenu van de S32, onder de kaart en het 
afdekraster (zie Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 Touch > Knoppen en regelaars - Touch voor 
nadere informatie over het gebruik van de druktijdregelaar.
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U kunt audio of een IR-signaal als volgt afspelen:
1. Bepaal de drukduur van de toets met de druktijdregelaar in het instelmenu (dit hoeft u niet elke keer te doen; 

wanneer u de geschikte drukduur van de toets hebt gevonden, kunt u de instelling behouden).
2. Voer een vooraf opgenomen kaart, een van de vooraf gemaakte voorbeeldkaarten met symbolen en opnamen 

of een kaart die u zelf hebt opgenomen in SymbolMate in de S32 Touch in (zie Onderhoud van het product > 
Kaarten invoeren voor informatie over het invoeren van een kaart).

3. Bij een vooraf gemaakte voorbeeldkaart drukt u op een toets/symbool naar keuze en beluistert u de audio-opna-
me via de luidspreker. Wanneer u een eigen kaart gebruikt, drukt u op de toets waarop u audio hebt opgenomen 
en beluistert u de opname via de luidspreker of drukt u op de toets waarop u een IR-signaal hebt opgenomen om 
het IR-signaal te versturen.

Tobii S32 Scan
Om alle soorten opnamen - audio of IR-signalen - af te spelen, moet u een individuele toets activeren. Met de S32 Scan 
kunt u een toets op twee verschillende manieren activeren:

1. Een individuele toets op het toetsenbord moet fysiek worden ingedrukt (net als bij de S32 Touch).
of

2. Een individuele toets op het toetsenbord moet worden gekozen door te scannen met een of twee schakelaars 
(keuze uit vier verschillende scanmethoden) en vervolgens worden geactiveerd door te klikken met de schakelaar 
(klikken met een van de vele mogelijke schakelaars met een van de vele mogelijke klikmethoden). 
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Touch-methode
U kunt op elk moment elk soort opname afspelen door de toets waarop u het geluid of IR-signaal hebt opgenomen fysiek 
in te drukken. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de S32 Touch (zie Gebruik van de S32 > Afspelen > Tobii S32 
Touch en volg de daar vermelde instructies). De Touch-methode is altijd actief, zelfs als u een van de scanmethoden met 
schakelaars gebruikt.

Het verschil tussen de S32 Scan en de S32 Touch in dit geval is de toegang tot de druktijdregelaar. Met de S32 Scan moet 
u eerst de instelmodus openen om toegang te krijgen tot het instelmenu, waaronder de druktijdregelaar. Wanneer u de 
instelling hebt aangepast, moet u ook de instelmodus afsluiten (zie Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 
Scan > Instelmodus en Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 Scan > Knoppen en regelaars-Scan 
> Druktijdregelaar voor meer informatie).

Voorbeeld na kort drukken
De S32 Scan heeft een extra functie waarmee u door “kort drukken” op een toets of schakelaar een voorbeeld van een 
opgenomen geluid kunt activeren via de hoofdtelefoon. 

Met deze functie kunt u controleren welke boodschap zal worden afgespeeld wanneer u op een toets drukt voordat deze 
luid en hoorbaar voor iedereen in de omgeving door de luidsprekers wordt weergegeven. 
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U kunt deze functie als volgt gebruiken:
1. Verhoog de druktijd in de instelmodus tot een hoger niveau dan 1 (zie Instelmenu > Tobii S32 Scan > Instel-

modus en Instelmenu > Tobii S32 Scan > Knoppen en regelaars-Scan > Druktijdregelaar voor meer 
informatie).

2. Sluit de instelmodus af, voer een kaart in en breng een afdekraster aan (zie Onderhoud van het product > 
Kaarten invoeren en Onderhoud van het product > Het afdekraster verwisselen voor meer informa-
tie).

3. Sluit een hoofdtelefoon aan op de hooftelefoonpoort, tussen de opname- en de modusknop.
4. Druk de toets waarvan u een voorbeeld wilt beluisteren via de hoofdtelefoon kort in en laat hem los. Om de 

audio-opname op de toets via de luidsprekers te activeren, drukt u op dezelfde toets en houdt u hem iets langer 
ingedrukt.

Afhankelijk van de gekozen instellingen is het verschil tussen de druktijd die nodig is om het audiovoorbeeld te activeren 
via de hoofdtelefoon en de druktijd die nodig is om de werkelijke audioboodschap te activeren mogelijk heel klein. Dit 
kan dus enige oefening vergen.

Scanmethoden
De S32 Scan biedt vier verschillende scanmethoden en de mogelijkheid om één of twee schakelaars te gebruiken; al deze 
methoden dienen om het afspelen van een geluid of IR-signaal dat op een toets van het toetsenbord is opgenomen te 
activeren.
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Voordat u kunt kiezen uit de verschillende scanmethoden en tussen één of twee schakelaars, moet u eerst de instelmo-
dus openen om toegang te krijgen tot de juiste knoppen en regelaars van het instelmenu. Na het kiezen van de gewenste 
opties moet u de instelmodus afsluiten voordat u een kaart invoert, een afdekraster aanbrengt en uw gekozen scanme-
thode start om het afspelen te activeren (zie Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 Scan > Instelmodus).
Zie Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 Scan > Knoppen en regelaars-Scan voor informatie over 
de knoppen en regelaars van het instelmenu waarmee u de scanmethode, scansnelheid, druktijd en het aantal schakelaars 
kunt kiezen en voor een beschrijving van hun functies.
U kunt als volgt audio en IR-signalen afspelen:

1. Open de instelmodus.
2. Bepaal de drukduur van de toets/schakelaar met de druktijdregelaar in het instelmenu.
3. Kies tussen scannen met één schakelaar met de knop voor één schakelaar of scannen met twee schakelaars met 

de knop voor twee schakelaars.
 - Kiest u voor één schakelaar, bepaal dan hoe snel er moet worden vooruitgegaan tussen de toetsen, rijen en 

kolommen met de scansnelheidsregelaar. 
 - Kiest u voor twee schakelaars, dan gebruikt u één schakelaar om vooruit te gaan tussen de toetsen, rijen en 

kolommen en de andere schakelaar om uw keuze te maken (en te activeren). In dit geval gaat het scannen niet 
automatisch en hoeft u de scansnelheidsregelaar dus niet in te stellen. 

4. Kies de scanmethode die u wilt gebruiken: stappenscanmodus, kolom/rij-scanmodus, rij/kolom-scanmodus of 
willekeurige scanmodus.

5. Sluit de instelmodus af.

6. Gebruik de schakelaar of schakelaars om naar de gewenste toets te gaan
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Automatisch audiovoorbeeld
De S32 Scan beschikt over een functie voor een automatisch audiovoorbeeld, die standaard voor alle scanmethoden 
wordt geactiveerd.
Het automatische audiovoorbeeld is vergelijkbaar met het voorbeeld na kort drukken, dat beschikbaar is wanneer u de 
Touch-methode gebruikt voor afspelen op de S32 Scan (zie Gebruik van de S32 > Afspelen > Tobii S32 Scan > 
Touch-methode > Voorbeeld na kort drukken). Met deze functie kunt u een kort voorbeeld van de opgenomen 
audio op een toets beluisteren via de hoofdtelefoon alvorens de audioboodschap op die toets te activeren via de luidspre-
kers door met de schakelaar te klikken. 

U kunt deze functie als volgt gebruiken:
1. Kies een scanmethode in de instelmodus (zie Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 Scan > Instel-

modus en Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 Scan > Knoppen en regelaars-Scan voor 
meer informatie).
 - In de stappenscanmodus is het automatische audiovoorbeeld altijd geactiveerd.
 - In de rij/kolom-scanmodus wordt het automatische audiovoorbeeld pas geactiveerd nadat u de eerste keer 

met de schakelaar hebt geklikt om een rij te kiezen. U kunt dan een automatisch voorbeeld beluisteren van 
alle toetsen op de gekozen rij.

 - In de kolom/rij-scanmodus wordt het automatische audiovoorbeeld pas geactiveerd nadat u de eerste keer 
met de schakelaar hebt geklikt om een kolom te kiezen. U kunt dan een automatisch voorbeeld beluisteren 
van alle toetsen in de gekozen kolom.

 - In de willekeurige scanmodus is het automatische audiovoorbeeld altijd geactiveerd.
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2. Sluit de instelmodus af, voer een kaart in en breng een afdekraster aan (zie Onderhoud van het product 
> Kaarten invoeren en Onderhoud van het product > Het afdekraster verwisselen voor meer 
informatie).

3. Sluit een hoofdtelefoon aan op de hooftelefoonpoort, tussen de opname- en de modusknop.
4. Gebruik de schakelaar of schakelaars om te scannen tussen de verschillende toetsen. U hoort een kort 

voorbeeld van elk opgenomen geluid via de hoofdtelefoon wanneer het lampje over een toets gaat waarop 
audiomateriaal is opgenomen. Klik met de schakelaar tijdens of na het voorbeeld om de opgenomen audio te 
activeren via de luidspreker. 

Afspelen of scannen annuleren
U kunt het afspelen van elke opname (audio of IR) en het scanproces op elk moment annuleren door op de modus-
knop te drukken. De modusknop is de grijze knop aan de rechterkant van de Tobii S32 (Touch en Scan), boven de 
rode opnameknop. 
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Activiteitniveaus
Een activiteitniveau in de S32 beschrijft hoeveel verschillende combinaties van opnamen (audio of IR-signalen) u kunt 
opnemen en opslaan op individuele kaarten. Elke activiteit heeft haar eigen individuele barcode. 

Er zijn 192 “vrije” activiteitniveaus op de S32 en 63 “in de fabriek ingestelde” activiteitniveaus (zowel op de S32 Touch 
als op de S32 Scan). Een “vrij” niveau is een niveau dat voor alle gebruikers toegankelijk is, een “in de fabriek ingesteld” 
niveau is vooraf geprogrammeerd door de producent van het apparaat (Tobii Technology) en is niet toegankelijk voor de 
eindgebruiker.

Praktisch betekent dit dat een gebruiker verschillende opnamecombinaties kan opnemen op 192 verschillende kaarten, of 
tot ongeveer 60 uur geluid, voordat het activiteitniveaugeheugen van de Tobii S32 vol is.
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Speelgoedinterface (alleen S32 Scan)

De Tobii S32 Scan heeft twee speelgoedinterfacepoorten die het 
mogelijk maken twee afzonderlijke schakelaars na te bootsen en 
zo speelgoed met een “speelgoedinterface” te activeren met de 
gewenste activeringsmodus: drukken om te activeren, activeren 
zolang ingedrukt, bepaalde tijd activeren of drukken om te starten/
nogmaals om te stoppen.

Speelgoedinterfacepoorten

De speelgoedinterface is een relais waarmee u het speelgoed in kwestie in en uit kunt schakelen met behulp van de 
aansluitkabel (gewoonlijk bij het speelgoed geleverd), zodat u de batterijvoeding van het speelgoed kunt vervangen of 
omzeilen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met een schakelaar bediende speelgoed voor informatie over deze manier 
van afstandsbediening van het speelgoed.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van SymbolMate voor specifieke informatie over het toewijzen van deze activerings-
modi voor de speelgoedinterface aan een toets van de S32 Scan en over het configureren van de speelgoedinterfacepoor-
ten.

Sluit de 3,5 mm-stekker van de aansluitkabel van het speelgoed alleen aan op de speelgoedinterfacepoorten van de Tobii 
S32. Sluit de stekker niet aan op een van de andere 3,5 mm-poorten van de S32.
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Aansluiting op een computer

Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel (mini-USB type B op USB 
type A) om de Tobii S32 (Scan of Touch) aan te sluiten op een 
computer. 

USB-poort
Steek de mini-USB-stekker in de USB-poort van de S32 en de standaard-USB-stekker in de USB-poort van de computer.

De interface tussen een Tobii S32 en een computer wordt geregeld door de bijgeleverde software, Tobii SymbolMate. 
Zie Gebruikershandleiding Tobii S32 > Tobii SymbolMate en de Gebruikershandleiding SymbolMate voor 
alle informatie over de beschikbare kenmerken en functies wanneer u de Tobii S32 gebruikt in combinatie met Tobii 
SymbolMate.

Koppel alle schakelaars, hoofdtelefoons en aansluitkabels van speelgoedinterfaces los van het S32-apparaat voordat u het 
op een computer aansluit via de USB-poort. Wanneer het S32-apparaat via USB is aangesloten, reageert het niet op een 
invoer van de gebruiker op het apparaat zelf. De bediening van het apparaat gebeurt via Tobii SymbolMate.
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4 Tobii SymbolMate
Tobii SymbolMate is het bijbehorende softwareprogramma dat 
wordt gebruikt om kaarten te maken voor de Tobii S32 (Touch en 
Scan). 
Tobii SymbolMate omvat sjablonen voor alle verschillende afde-
krasterindelingen en een automatische functie voor het genereren 
van S32-barcodes.

Met Tobii SymbolMate hebt u onbeperkt toegang tot de volledige 
SymbolStix©-symbolenbibliotheek voor het maken van op symbo-
len gebaseerde kaarten en activiteiten voor de S32.

Daarnaast kunt u via Tobii SymbolMate (vanaf SymbolMate versie 
1.1 en hoger) bepaalde geavanceerde functies van de S32 configu-
reren. Enkele van deze functies zijn bijvoorbeeld combinatietoet-
sen (weldra beschikbaar als gratis software-update), groeperen 
van toetsen en functiereeks (zie Gebruikershandleiding Tobii 
S32 > Voorbeeldkaarten voor meer informatie over deze func-
ties en voor voorbeelden).
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Met Tobii SymbolMate kunt u ook een back-up maken van de audio- en IR-bestanden die u met de S32 hebt opgenomen, 
de fabrieksinstellingen van de S32 herstellen en activiteiten maken en opslaan voor verschillende S32-gebruikers.

Raadpleeg de Introductiehandleiding Tobii SymbolMate (versie 1.1 of hoger) en de Gebruikershandleiding To-
bii SymbolMate (versie 1.1 of hoger) voor meer informatie over het gebruik van Tobii SymbolMate met de Tobii S32. 
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5 Voorbeeldkaarten
Bij de S32 worden 12 voorbeeldkaarten met voorgedrukte symbolen en vooraf opgenomen audioclips geleverd. Er zijn 
twee voorbeeldkaarten voor elke afdekrasterindeling of toetsenconfiguratie: 1, 2, 4, 8, 16 en 32 vakken.
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Het doel van de voorbeeldkaarten is u binnen de kortste keren vertrouwd te maken met de Tobii S32 en u enkele 
voorbeelden te tonen van de vele mogelijkheden waarover u beschikt wanneer u de S32 gebruikt in combinatie met Tobii 
SymbolMate (zie Gebruikershandleiding Tobii S32 > Tobii SymbolMate).

Vier voorbeeldkaarten die u wellicht zullen interesseren zijn de voorbeeldkaarten met activiteitnummers 245, 253, 255 
en 256.
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Activiteitnummer 245

Deze voorbeeldkaart maakt gebruik van de functie voor 
het groeperen van toetsen, die beschikbaar is via Tobii 
SymbolMate.
Wanneer u na het invoeren van de voorbeeldkaart op de 
kikkers of padden drukt in de scène, zult u merken dat zij 
die er hetzelfde uitzien hetzelfde geluid maken. 
De functie voor het groeperen van toetsen maakt het 
mogelijk één audiobestand op te nemen op een toets en 
verschillende toetsen op het toetsenbord te koppelen aan 
het audiobestand van die eerste toets. 
Zo bespaart u tijd, want u hoeft het gewenste audiobe-
stand slechts één keer aan een toets toe te wijzen, of op 
te nemen, waarna het beschikbaar is voor vele andere 
toetsen.
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Activiteitnummers 253 en 255

Deze voorbeeldkaarten maken gebruik van combinatietoetsen, een functie die beschikbaar is via Tobii SymbolMate. Door 
het gebruik van combinatietoetsen kunt u meerdere audiobestanden opnemen of downloaden op één toets. Deze functie 
maakt het bovendien mogelijk een tweede toets te gebruiken, in combinatie met de eerste, om te bepalen welke opname 
u wilt afspelen met de eerste toets.
Een goede manier om deze functie te illustreren, is het gebruik van vlaggen en talen, zoals we hebben gedaan met de 
twee voorbeeldkaarten hierboven. 

Functie com-
binatietoet-
sen weldra 

beschikbaar
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Voer bijvoorbeeld de voorbeeldkaart met activiteitnummer 253 in. Als u alleen op de afbeeldingen van de dieren drukt, 
hoort u de verschillende dierengeluiden; de hond blaft, de haan kraait, enzovoort. Maar als u eerst op een vlag een daarna 
op de afbeelding van een dier drukt, hoort u de naam van het dier in de taal van uw keuze (voorgesteld door de nationale 
vlaggen; de Amerikaanse en Britse vlag voor Engels, de Zweedse vlag voor Zweeds, enzovoort).

Hetzelfde geldt voor de voorbeeldkaart met activiteitnummer 255. Bij deze kaart is echter het Engels als standaardtaal 
ingesteld voor de audio-opnamen op alle toetsen. Druk op de Mexicaanse vlag in de linkerbovenhoek voordat u op een 
toets drukt om de opname van het symbool in het Spaans af te spelen.
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Activiteitnummer 256

Deze voorbeeldkaart maakt gebruik van de functie voor 
het maken van een functiereeks, die beschikbaar is via 
Tobii SymbolMate (een functiereeks is ook te vinden op de 
voorbeeldkaart met activiteitnummer 255).
Probeer na het invoeren van de voorbeeldkaart twee 
naast elkaar liggende toetsen na elkaar in te drukken. De 
audioboodschappen van beide toetsen worden na elkaar 
afgespeeld zonder dat u de tweede toets moet indrukken 
nadat de opname op de eerste toets is voltooid.
Op deze kaart is de functiereeks slechts op 2 ingesteld (er 
worden slechts twee audio-opnamen na elkaar afge-
speeld), maar met SymbolMate kunt u een waarde van 
1 tot 6 instellen voor elke individuele paginaset. 1 is de 
standaardinstelling. 

De overige voorbeeldkaarten bevatten voorbeelden van verschillende soorten kaarten die u met Tobii SymbolMate kunt 
maken voor verschillende doeleinden en toepassingen. 
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De opnamen op de voorbeeldkaarten zijn niet vergrendeld, zodat u er desgewenst over kunt opnemen. Houd er echter 
rekening mee dat, zodra u over een toets op een voorbeeldkaart hebt opgenomen, de oorspronkelijke opname uit het 
geheugen van de S32 wordt gewist. 

Voorbeeldkaarten vervangen en herstellen
PageSetCentral
Als u wijzigingen hebt aangebracht in de voorbeeldkaarten en u de oorspronkelijke opnamen wilt herstellen, 
kunt u vervangexemplaren downloaden van de Tobii-website voor het delen van pagina's, PageSetCentral, op 
www.pagesetcentral.com. 

Tobii SymbolMate
Met Tobii SymbolMate kunt u alle fabrieksinstellingen van de S32 herstellen (alles wissen en de opnamen van de 
voorbeeldkaarten vervangen) of kunt u alleen de opnamen op de voorbeeldkaarten herstellen en uw andere opnamen 
behouden. 

Gebruik het venster Tobii S32-apparaatinstellingen in Tobii SymbolMate (versie 1.1 en hoger), dat u opent via het 
instellingenpictogram, . Raadpleeg de Introductiehandleiding Tobii SymbolMate (versie 1.1 of hoger) en de 
Gebruikershandleiding Tobii SymbolMate (versie 1.1 of hoger) voor nadere instructies.
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6 Onderhoud van het product 

Temperatuur en vochtigheid
Algemeen gebruik
Het is aan te raden de Tobii S32 in een droge ruimte op kamertemperatuur te bewaren. Het aanbevolen temperatuur- en 
vochtigheidsbereik voor het apparaat is zoals hieronder vermeld:

• Temperatuur: 0 °C tot 40 °C
• Vochtigheid: Max. 70 % (geen condensvorming op het apparaat)

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

• Temperatuur: -20 °C tot 70 °C
• Vochtigheid: 20 % tot 70 % (geen condensvorming op het apparaat)
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De Tobii S32 is niet waterdicht noch waterbestendig. Het apparaat mag niet in een zeer vochtige omgeving of andere 
natte omstandigheden worden bewaard. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Let op dat u 
geen vloeistof op het apparaat morst.

Reiniging
Veeg de Tobii S32 en zijn accessoires met een vochtige doek schoon. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen. Veeg 
morsvlekken en vuil onmiddellijk af.
Het wordt aanbevolen het apparaat maandelijks te reinigen.
Bewaar het apparaat in de bijgeleverde tas om het te beschermen.

Kaarten en afdekrasters
Lamineer de kaarten om ze te beschermen of bewaar ze in een plastic hoes of map.
De afdekrasters zijn vaatwasserbestendig.

Laat altijd een afdekraster op de S32 zitten om het gedeelte onder het frame tegen stof te beschermen.
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Batterijen
De Tobii S32 werkt op vier AA-batterijen van 1,5 volt. Gebruik altijd nieuwe batterijen wanneer u de batterijen vervangt; 
het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen kan de prestaties van het apparaat nadelig beïnvloeden.

Sommige lithium-ionbatterijen van het AA-formaat produceren een stroom tot 3,5 volt en kunnen schadelijk zijn voor 
het S32-apparaat. Gebruik uitsluitend AA-batterijen van 1,5 volt (het voltage staat gewoonlijk vermeld op de batterij).

Als u beslist om oplaadbare batterijen te gebruiken in het S32-apparaat, moet u ze altijd opladen in overeenstemming met 
de “oplaadvoorschriften” die bij de batterijen zitten.

Oplaadbare batterijen hebben meer last van zelfontlading dan gewone, niet-oplaadbare batterijen (ze verliezen sneller 
vermogen en lopen sneller leeg dan gewone batterijen). Dit betekent dat u ze regelmatig moet opladen, vaker dan dat u 
niet-oplaadbare batterijen moet vervangen.

Door het zeer efficiënte energieverbruik van de S32 kunnen de batterijen vele maanden meegaan, afhankelijk van de 
kwaliteit en de fabrikant van de batterijen. Vervang de batterijen wanneer ze leeg zijn. Laat geen oude batterijen in het 
apparaat zitten, want dit kan corrosie en lekkage veroorzaken en het apparaat beschadigen.

Houd u aan de lokale voorschriften voor de verwijdering van batterijen.
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De S32 wegdoen
Gooi de Tobii S32 niet bij het gewone huisvuil of kantoorafval. Houd u aan de lokale voorschriften voor de verwijdering 
van elektrische en elektronische apparatuur.
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7 Oplossen van problemen
De opname wordt niet afgespeeld wanneer ik op de toetsen druk.

Hebt u de batterijen en de SD-kaart in het apparaat geplaatst volgens de instructies in het hoofdstuk Aan de slag? 
Zo ja, dan kan het probleem de volgende oorzaken hebben:

1. Mogelijk is uw toetsenbord vergrendeld. 
Houd, met of zonder een kaart in het apparaat, de modusknop ingedrukt en druk op de knop voor toetsenbordver-
grendeling in het instelmenu om het toetsenbord te ontgrendelen. Als een kaart is ingevoerd en u het instelmenu niet 
kunt zien, houdt u de modusknop ingedrukt en drukt u links onderaan op de kaart op de toets die zich op de knop 
voor toetsenbordvergrendeling bevindt (zie Gebruik van de S32 > Instelmenu).

2. Mogelijk is de druktijd van de S32 vrij hoog ingesteld en drukt u de toets niet lang genoeg in.
Houd de toets een tiental seconden ingedrukt en controleer of de opname wordt afgespeeld via de luidspreker. 
De Tobii S32 Scan heeft een functie waarmee u de druktijd kunt regelen (die bepaalt hoelang u op een toets of scha-
kelaar moet drukken voordat de opname wordt afgespeeld via de luidspreker of geactiveerd via de IR-dioden). 
De audio-opname wordt wel afgespeeld, maar dan als voorbeeld na kort drukken via de hoofdtelefoon (zie Gebruik 
van de S32 > Afspelen > Tobii S32 Scan > Voorbeeld na kort drukken).
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Open het instelmenu en verlaag de druktijd tot 1 met de druktijdregelaar als u wilt dat de audio onmiddellijk na het 
drukken wordt afgespeeld via de luidspreker, zonder voorbeeld via de hoofdtelefoon (zie Gebruik van de S32 > 
Instelmenu > Tobii S32 Scan > Knoppen en regelaars-Scan).

3. Is de S32 op een computer aangesloten met de USB-kabel? 
U kunt geen toetsen activeren vanaf het apparaat wanneer het is aangesloten op een computer, de bediening gebeurt 
dan volledig via de bijgeleverde software Tobii SymbolMate (zie Tobii SymbolMate).

4. Controleer of het volume niet op een onhoorbaar laag niveau staat. 
Verhoog het volume (zie Gebruik van de S32 > Instelmenu).

Wanneer ik op een schakelaar druk nadat deze is aangesloten op een schakelaarpoort, wordt de op-
name niet afgespeeld maar gaat het scannen voort wanneer ik de schakelaar loslaat.

1. Mogelijk is de druktijd vrij hoog ingesteld en drukt u niet lang genoeg op de schakelaar.
Houd de schakelaar een tiental seconden ingedrukt en controleer of de gekozen scanmethode wordt geactiveerd en 
of de opname wordt afgespeeld via de luidspreker. 
De Tobii S32 Scan heeft een functie waarmee u de druktijd kunt regelen (die bepaalt hoelang u op een toets of scha-
kelaar moet drukken voordat de opname wordt afgespeeld via de luidspreker of geactiveerd via IR). 
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Open het instelmenu en verlaag de druktijd tot 1 met de druktijdregelaar als u wilt dat de gekozen scanmethode 
onmiddellijk na het drukken wordt geactiveerd (zie Gebruik van de S32 > Instelmenu > Tobii S32 Scan > 
Knoppen en regelaars-Scan).

2. Is de S32 op een computer aangesloten met de USB-kabel? 
U kunt geen toetsen activeren vanaf het apparaat wanneer het is aangesloten op een computer, de bediening gebeurt 
dan volledig via de bijgeleverde software Tobii SymbolMate (zie Tobii SymbolMate).

Waar is mijn opname heen? Ik heb net een audio-opname gemaakt, maar wanneer ik ze wil beluisteren 
is ze verdwenen!

U hebt waarschijnlijk niet op de modusknop gedrukt na het voltooien van uw opname. Wanneer u een opname op 
een toets hebt gemaakt in de audio-opnamemodus, moet u op de modusknop drukken om de audio-opnamemodus 
af te sluiten voordat u op de toets kunt drukken (of er met de schakelaar kunt op klikken) om uw opname te active-
ren.
Als u net een opname hebt gemaakt en u zich nog in de audio-opnamemodus bevindt, en u uw opname probeert te 
beluisteren door nogmaals op dezelfde toets te drukken, wordt een korte lege opname opgenomen over uw eerste 
opname.
Dit is de manier om een slechte opname te vervangen voordat u de audio-opnamemodus afsluit. U kunt ook altijd op 
een andere toets opnemen voordat u de audio-opnamemodus afsluit zonder gevolgen voor de eerste opname.
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Denk er gewoon aan op de modusknop te drukken wanneer u klaar bent met uw opnamen. Hierdoor worden ze 
opgeslagen en kunt u ze activeren (zie Gebruik van de S32 > Opnemen).

Ik kan het afspelen van de opname niet stoppen.

U kunt het afspelen van elke opname (audio of IR) en het scanproces op elk moment stoppen door op de modus-
knop te drukken (zie Gebruik van de S32 > Afspelen > Afspelen of scannen annuleren).

De geluidskwaliteit van mijn opname is slecht.

Als de geluidskwaliteit van een opname slecht is, bevond u zich mogelijk niet dicht genoeg bij de microfoon tijdens het 
opnemen. 
Probeer het opnieuw en zorg ervoor dat de afstand tot de microfoon maximaal 10 cm is.
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Ik heb over de voorbeeldkaarten opgenomen, kan ik de oorspronkelijke opnamen herstellen?

Voorbeeldkaarten kunnen worden vervangen of hersteld via de Tobii-website voor het delen van paginasets, Pa-
geSetCentral, en via de bijgeleverde software Tobii Symbolmate (zie Voorbeeldkaarten > Voorbeeldkaarten 
vervangen en herstellen).

Ik heb alles geprobeerd, maar de S32 werkt nog steeds niet zoals het hoort.

Zorg dat u deze gebruikershandleiding zorgvuldig hebt gelezen. Er zijn een aantal bedoelde kenmerken voor bepaalde 
soorten gebruikers die als een defect van het apparaat zouden kunnen worden ervaren. Zie de betreffende delen van 
de gebruikershandleiding en dit deel over het oplossen van problemen.
Als niets helpt, probeer dan het volgende voordat u contact opneemt met uw wederverkoper. Verwijder een van de 
batterijen (waardoor het apparaat volledig wordt uitgeschakeld), wacht enkele minuten en plaats de batterij terug. 
Het apparaat wordt opnieuw gestart, waarna uw probleem mogelijk is opgelost. Er gaan geen opgeslagen gegevens 
verloren.

Zie Inleiding > Klantenondersteuning en de achterkant van de handleiding voor de contactgegevens voor klantenon-
dersteuning in uw buurt. Neem contact op met uw lokale wederverkoper voordat u zich tot Tobii richt voor ondersteu-
ning.

Hoofdstuk 7      Oplossen van problemen



85

Gebruikershandleiding Tobii S32

Specificaties

Functies en kenmerken

S32 Touch
USB-poort

Druktijdregelaar

Luidsprekervolume-

regelaar

Omgevingsbediening

Toetsenbordvergrende-
ling

Audio opnemen

IR-signalen opnemen

Audio afspelen

IR afspelen

Intelligente kaart-id

Combinatietoetsen 

(weldra beschikbaar)*

Toetsgroepering*

Functies met tijdinstel-
ling*

Functiereeks*

Aan/uit-functies*

Activeren zolang inge-
drukt*

S32 Scan
Hoofdtelefoonpoort voor voorbeeld
Speelgoedinterfacepoorten
Schakelaarpoorten
USB-poort
Omgevingsbediening
Druktijdregelaar
Luidsprekervolumeregelaar
Hoofdtelefoonvolumeregelaar
Scansnelheidsregelaar
Knop één schakelaar
Knop twee schakelaars
Stappenscanmodus
Rij/kolom-scanmodus

Kolom/rij-scanmodus
Willekeurige scanmodus
Toetsenbordvergrendeling
Audio opnemen
IR-signalen opnemen
Audio afspelen
IR afspelen
Intelligente kaart-id
Combinatietoetsen (weldra 
beschikbaar)*
Toetsgroepering*
Functies met tijdinstelling*
Functiereeks*
Aan/uit-functies*
Activeren zolang ingedrukt*

Functies en kenmerken aangeduid met een sterretje (*) zijn al-
leen beschikbaar als de Tobii S32 in combinatie met SymbolMate 
(versie 1.1 en hoger) wordt gebruikt.

Hoofdstuk 8      Specificaties



Gebruikershandleiding Tobii S32

86

Technische specificaties
Afdekrasters Indeling met 1, 2, 4, 8, 16 en 32 toetsen

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

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

Gewicht (inclusief batterijen en afdekraster) 840 g

Luidsprekers 1 mono

Microfoon 1

Optimale afstand voor opname < 15 cm

Batterijen 4 AA-batterijen

Levensduur van batterijen (afhankelijk van batterijfabri-
kant) Maanden 

Opnemen ~ 60 uur

Activiteitniveaus 192 vrije niveaus / 63 in de fabriek ingestelde niveaus

Identificatie van activiteitniveau Barcode op kaart, barcodelezer op S32

Kaarten (B x H): kunnen door SymbolMate worden afgedrukt 
op papier van A4- of Letter-formaat met markeerlijnen.

27,0 cm x 16,4 cm

(~10,6 in x 6,4 in)

Hoofdstuk 8      Specificaties



87

Gebruikershandleiding Tobii S32

Omgevingsbediening IR (infrarood) via Tirda™-circuit

SD-kaart 2 GB

Poort (S32 Touch) 1 mini-USB type B-poort

Poorten (S32 Scan)

1 mini-USB type B-poort

1 hoofdtelefoonpoort van 3,5 mm

2 speelgoedinterfacepoorten van 3,5 mm

2 schakelaarpoorten van 3,5 mm

Invoermethode (S32 Touch) Aanraaktoetsenbord

Invoermethode (S32 Scan)

Aanraaktoetsenbord

Automatisch scannen (1 schakelaar)

Stapsgewijs scannen (2 schakelaars)

Scanpatronen (S32 Scan) Lineair, rij/kolom, kolom/rij, willekeurig

Scansnelheid (S32 Scan) 8 snelheden

Montage Voorbereid voor VESA-montage van 75 mm x 75 mm

Speelgoedinterface (max. specificaties) 24 V / 500 mA

Zijafdekkingen 4 (zwart, blauw, groen, rood)
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Conformiteit

Norm voor medische apparatuur (Klasse 1/Type B)

Amerikaanse Standard Consumer Safety Specification 
on Toy Safety ASTM F963-08 /Veiligheidsnorm voor 

speelgoed (SS-EN 71-1:2005+A6:2008)

Amerikaanse Federal Hazardous Substances Act 16 
CFR 1500.44

CPSC 16CFR 1303 Lood in coatings

RoHS-compatibel

Digitaal apparaat van Klasse B/FCC Deel 15
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