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1

Johdanto

Kiitos, kun ostit Speech Case Tobii Dynavox -laitteen!
Jotta tämä tuote toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä opas huolellisesti.
Speech Case on Tobii Dynavox -puhelisälaite, joka on tarkoitettu käytettäksi iPadin kanssa kommunikoinnin ja tietokoneen käytön
apuvälineenä henkilöillä, joilla on puheentuottamisen vaikeuksia tai kielellisiä, fyysisiä tai kognitiivisiä vaikeuksia.
Speech Case -laitetta on saatavana kahdessa koossa: 9,7 tuumaa (Speech Case) ja 12,9 tuumaa (Speech Case Pro).
Molemmissa malleissa on samat toiminnot, ominaisuudet ja asettelu. Ellei muuta mainita, kaikkien tämän oppaan
Speech Case -viittausten katsotaan viittaavan molempiin malleihin.

1.1

Ilmoitusten selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään neljän (4) tasoisia ilmoituksia:
Huomiosymboli ilmoittaa tärkeästä tai erityistä huomiota vaativasta asiasta.

Varoitussymboli ilmoittaa asiasta, joka voi vahingoittaa tai vioittaa laitetta.

Vaarasymboli varoittaa asiasta, joka voi mahdollisesti aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, jos varoitusta ei huomioida.
Korkean äänenvoimakkuuden symboli varoittaa asiasta, joka voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Korkean lämpötilan symboli varoittaa pintalämpötilasta, joka voi aiheuttaa vammoja tai epämukavuutta.

1.2

Symbolit ja merkinnät

Tässä osiossa on tietoa Speech Case -laitteen symboleista, lisälaitteista ja pakkauksesta.
Symboli tai merkintä

Kuvaus
Turvallisuusluokan II kaksoiseristetty laitteisto.

Hävitä maassasi voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.

CE on Euroopan yhteisön lyhenne. Merkintä kertoo Euroopan
Unionin tulliviranomaisille, että tuote on yhden tai useamman
EY-direktiivin mukainen.
Tämä merkintä on Yhdysvalloissa valmistetuissa tai myytävissä
tuotteissa käytettävä todistus siitä, että laitteen aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä Federal Communications Commission -viraston asettamia rajoja.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
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Kuvaus

Symboli tai merkintä

Australain sähkölaitteiston turvallisuusjärjestelmän
noudattamismerkki.
Noudattaa haitallisten aineiden vähentämistä koskevaan
direktiiviä.

1.3

+

Äänenvoimakkuuden hiljentäminen

-

Äänenvoimakkuuden voimistaminen

Käyttötarkoitus

Käytettäessä oikein määritetyn iPadin kanssa Tobii Dynavox Speech Case toimii puheentuottolaitteena henkilöille, joilla on vaikeuksia
tuottaa puhetta onnettomuuden, vamman tai sairauden vuoksi. Tobii Dynavox Speech Case yhdistetään iPadiin Bluetooth-yhteydellä,
jolloin se toimii äänen tuottolaitteena ja kytkinkeskittimenä.
Speech Case -laite ei ole elämää ylläpitävä laite.
Jos Speech Case -laitteeseen tulee toimintahäiriö, käyttäjä ei voi välttämättä kommunikoida sen avulla.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti sisätiloissa.

1.4

Pakkauksen sisältö
On suositeltavaa säilyttää alkuperäispakkaus laitteesta Speech Case.
Jos laite on palautettava kohteeseen Tobii Dynavox takuuseen tai huoltoon liittyvien asioiden vuoksi, sen lähettämiseen on
käytettävä alkuperäistä (tai vastaavaa) pakkausta. Useimmat kuljetusyhtiöt vaativat, että tuotteen ympärillä on vähintään 2
cm pakkausmateriaalia.
Huomautus: Komission yhteisten asetusten mukaisesti kaikki lähteysmateriaalit, mukaan lukien laatikot, jotka lähetään
kohteeseen Tobii Dynavox on hävitettävä.

Speech Case -pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
●
●
●
●
●
●
●
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1 Speech Case tai Speech Case Pro
1 kaksiporttinen USB-laturi
1 Micro-AB USB 2.0 -virtajohto
1 kantohihna
1 käyttöopas (tuloste)
1 pika-aloitusopas (tuloste)
1 takuuasiakirja

1 Johdanto
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2

Turvallisuus

Speech Case on testattu ja hyväksytty kaikkien määritysten ja standardien mukaisesti, jotka on lueteltu tämän oppaan kohdassa Liite
B , sivu 20 ja kohdassa Liite C Tekniset tiedot, sivu 22. Speech Case -laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi on kuitenkin
syytä muistaa muutama turvallisuuteen liittyvä varoitus:
Muutosten tekeminen laitteeseen ei ole sallittua
Käyttäjä ei saa yrittää vaihtaa akkua itse. Akun käsittely voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
Speech Case -laitetta ei saa käyttää hengenpelastuslaitteena eikä siihen saa luottaa tehonhäviöstä tai muista syistä johtuvan toiminnan lakkaamismahdollisuuden varalta.
Speech Case -laitteesta irtoavat pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Hihna ja latausjohto voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille. Älä koskaan jätä pientä lasta ilman valvontaa hihnan tai latausjohdon kanssa.
Speech Case -laitetta ei saa altistaa sateelle eikä käyttää sateella tai Speech Case -laitteen teknisissä tiedoissa mainituista sääolosuhteista poikkeavissa olosuhteissa.
Pienten lasten tai kognitiivisesta haitasta kärsivien ihmisten ei saa antaa käsitellä eikä käyttää Speech Case -laitetta ilman
vanhemman tai huoltajan valvontaa.
Speech Case -laitetta on käytettävä varovasti liikuttaessa.

2.1

Kuulovaurioiden välttäminen
Jos kuulokkeita tai kaiuttimia käytetään korkealla äänenvoimakkuudella, seurauksena saattaa olla pysyvä kuulon heikkeneminen. Siksi äänenvoimakkuus kannattaa säätää turvalliselle tasolle. Ajan mittaan on mahdollista tottua korkeisiin äänenvoimakkuuksiin, jotka voivat sen jälkeen kuulostaa hyväksyttäviltä, vaikka ovatkin mahdollisesti kuulolle haitallisia. Jos havaitset
korvien soimista tai vastaavia oireita, laske äänenvoimakkuutta tai lopeta kuulokkeiden käyttö. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin se voi vaikuttaa kuuloosi.
Kuuloasiantuntijat suosittelevat seuraavia toimia kuulon suojaamiseksi:
●
●
●

Käytä kuulokkeita korkealla äänenvoimakkuudella vain rajatun aikaa.
Älä nosta äänenvoimakkuutta ympäristön melun peittämiseksi.
Laske äänenvoimakkuutta, jos et kuule ympärilläsi puhuvia ihmisiä.

Äänenvoimakkuuden asentaminen turvalliseksi:
●
●

2.2

Säädä äänenvoimakkuus alhaiselle tasolle.
Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman säröytymistä.

Virtalähde ja akut
Speech Case -laitteessa on ladattava akku. Kaikkien akkujen toiminta heikkenee ajan myötä. Speech Case -laitteen täyden
latauksen jälkeinen käyttöaika saattaa siis vähentyä ajan myötä.
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Speech Case käyttää Li-ion-polymeeriakkua.
Huomaa, että kuuma ympäristö voi vaikuttaa akun latautumiskykyyn. Jotta akku latautuu, sisäisen lämpötilan tulee olla 0 ℃:
n / 32 ℉:n ja 45 ℃:n / 113 ℉:n välillä. Jos akkujen sisäinen lämpötila nousee yli 45 ℃:n / 113 ℉:n, akut eivät lataudu
lainkaan.
Siirrä Speech Case viileämpään ympäristöön, jotta akku latautuu kunnolla.
Vältä Speech Case -laitteen altistamista tulelle tai yli 60 ℃:n / 140 ℉:n lämpötiloille. Nämä olosuhteet saattavat saada
akun toimimaan normaalista poiketen, muodostamaan lämpöä, syttymään tai räjähtämään. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa lämpötila saattaa kohota yllä mainittua korkeammaksi esimerkiksi auton tavaratilassa kuumana päivänä.
Speech Case -laitteen säilyttäminen kuumassa auton tavaratilassa voi siis aiheuttaa toimintahäiriön.
Speech Case -akkua saa ladata vain ympäristön lämpötilan ollessa 0 ℃ / 32 ℉ – 45 ℃ / 113 ℉.
Speech Case -laitteen lataamiseen saa käyttää vain mukana toimitettua adapteria. Speech Case -laite saattaa vaurioitua,
jos siinä käytetään valtuuttamattomia adaptereita.
Jotta Speech Case-laite toimisi turvallisesti, käytä ainoastaan Tobii Dynavox. -laturia ja -lisävarusteita.
Älä avaa tai muokkaa Speech Case -laitteen metallikoteloa tai virtalähdettä, sillä muuten saatat altistua mahdollisesti vaaralliselle jännitteelle. Laitteessa ei ole mitään huollettavia osia. Jos Speech Case -laitteessa tai sen lisävarusteissa on mekaaninen vika, älä käytä niitä.
Jos akku ei ole latautunut tai Speech Case -laite ei ole kytketty virtalähteeseen, Speech Case -laite sammutetaan.
Jos virtajohto on vaurioitunut, vain huoltohenkilökunta saa vaihtaa sen. Älä käytä virtajohtoa, kunnes se on vaihdettu.
Irrota virta-adapterin AC-virtapistoke pistorasiasta ja virtajohto laitteesta, kun laitetta ei ladata.
Li-ion-polymeeriakkujen lähettämiseen sovelletaan erikoismääräyksiä. Jos akut putoavat, murskautuvat tai joutuvat oikosulkuun, niistä voi purkautua vaarallinen määrä lämpöä ja ne voivat syttyä. Akut voivat aiheuttaa vaaran tulipaloissa.
Lisätietoja litium-metalli- tai litiumioniakkujen tai akun solujen toimittamiseen liittyvistä IATA:n säädöksistä on seuraavassa
osoitteessa: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx
Adaptereita ei saa käyttää ilman aikuisen tai hoitajan valvontaa.

2.3

Lämpötila
Speech Case-laitteen pinnat voivat kuumentua suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa ympäristössä.

2.4

Kiinnitys
Speech Case-laite on asennettava VALMISTAJAN antamien hyväksyttyjen asennustelineiden tai -pidikkeiden ohjeiden mukaan. Tobii Dynavox tai sen edustajat eivät vastaa kiinnitetyn Speech Case -laitteen putoamisen henkilöille tai omaisuudelle
aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä asentaa Speech Case -laitteen kokonaan omalla vastuullaan.
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2.5

Hätätilanteet
Speech Case -laitteeseen ei pidä luottaa hätäpuheluissa. On suositeltavaa pitää yllä useita tapoja yhteydenpitoon
hätätilanteissa.

2.6

Sähköjännite
Älä avaa Speech Case -laitteen koteloa, sillä muuten saatat altistua mahdollisesti vaaralliselle jännitteelle. Laitteessa ei ole
mitään huollettavia osia.

2.7

Lasten turvallisuus
Speech Case -laitteet ovat edistyksellisiä tietokonejärjestelmiä ja elektronisia laitteita. Ne on koottu useista erillisistä osista.
Lapsen käsissä nämä osat saattavat irrota laitteesta, jolloin on olemassa vaara, että lapsi tukehtuu osaan tai joutuu muunlaiseen vaaraan.
Pienten lasten ei saa antaa käsitellä eikä käyttää laitetta ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa.

2.8

Magneettikenttä
Speech Case -laite sisältää magneetteja. Magneettikentät voivat häiritä tahdistimien, defibrillaattorien ja muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Magneettiesineen ja sydänlaitteen etäisyyden tulee olla vähintään 15 cm.
Jos epäilet, että Speech Case -laite häiritsee tahdistimen tai muun lääkinnällisen laitteen toimintaa, lopeta Speech Case
-laitteen käyttö ja kysy lääkäriltä neuvoa lääkinnällisen laitteen toiminnasta.

2.9

Kolmas osapuoli
Jos Speech Case -laitetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti ja yhdessä kolmannen osapuolen ohjelmiston tai laitteen kanssa tavalla, joka muuttaa sen käyttötarkoitusta, tämä aiheuttaa riskejä ja Tobii Dynavox ei ota vastuuta asiasta.
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3
3.1

Speech Case -laitteen yleiskatsaus
Keskeiset toiminnot

Speech Case -laitteessa on useita sisäänrakennettuja toimintoja.
●
●
●
●
●

10

2 × sisäinen kaiutin
2 × kytkinliitäntä
1 × kuulokeliitin
1 × Bluetooth®-radio
1 × latausliitäntä

3 Speech Case -laitteen yleiskatsaus

#12006595 Tobii Dynavox Speech Case ja Speech Case Pro Käyttäjän opas
v.1.0 - fi-FI

3.2

Tuotteen ulkoasu

3.2.1

Liitännät ja laitteen painikkeet

Kuva 3.1
Paikka

Kuvaus

1

Äänenvoimakkuuden säädin

2

Kaiuttimet
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Kuva 3.2
Paikka

Kuvaus

3

Kytkinliitännät (2)

4

Latausliitäntä

5

Latauksen merkkivalo

6

Kuulokeliitäntä

Älä koskaan työnnä liitintä väkisin porttiin. Jos liitin ei mene porttiin kohtalaisen helposti, liitin ja portti eivät todennäköisesti
ole samaa tyyppiä. Varmista, että liitin ja portti ovat samaa tyyppiä ja että olet asettanut liittimen oikein suhteessa porttiin.

3.3

Valmiiksi asennettu laiteohjelmisto

Speech Case-laite toimitetaan kaikki tarvittavat ohjelmat asennettuina ja käyttövalmiina.

12
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Akut laitteessa Speech Case

4.1

Akut

Speech Case -laitteessa on yksi sisäänrakennettu akku. Jos Speech Case -akkua ei ole ladattu tarpeeksi Speech Case sammuu
automaattisesti.
Kun Speech Case sammuu akun tyhjenemisen seurauksena, Bluetooth®-yhteys katkeaa. Kun Speech Case käynnistetään
uudelleen, luo Bluetooth®-yhteys kohdan 5.2 Asenna iPad ja yhdistä Bluetooth-yhteydellä® ohjeiden mukaisesti.

4.2

Speech Case-laitteen lataaminen

1.

Kytke virtajohto Speech Case -laitteen latausliitäntään.

2.

Kytke verkkolaite pistorasiaan ja lataa Speech Case -laitetta, kunnes akku on ladattu täyteen.

3.

Kun Speech Case -laite on täysin latautunut, irrota laturi sekä laitteesta että virtalähteestä.
Akkua ei voi yliladata. Akku voidaan jättää lataukseen yön ajaksi.
Voit käyttää Speech Case -laitetta akun latautuessa.
Sisäisten kemiallisten rektioiden seurauksena akun kesto saattaa heiketä ajan kuluessa. Lisäksi määritettyjen käyttöolosuhteiden (lataus, purkautuminen, ympäristön lämpötila jne.) noudattamatta jättäminen saattaa lyhentää akun tai Speech Case
-laitteen käyttöikää. Jos akun lataus ei kestä pitkiä aikoja, vaikka se olisi ladattu oikein, akku saatetaan joutua vaihtamaan.
Tavanomaisessa käytössä akku on ehkä vaihdettava 12–18 kuukauden välein. Älä yritä vaihtaa akkua itse. Akku on laitteen
sisäinen osa eikä sitä ole tarkoitettu käyttäjän tai muun kuin Tobii Dynavox -teknikon huollettavaksi tai vaihdettavaksi.

Tietoja akun säilytys- ja latauslämpötiloista on luvussa 2.2 Virtalähde ja akut, sivu 7.

4.2.1

LED-valojen merkitys

LED-virtavalo (kohta 5 kohdassa Kuva 3.2 ) palaa, kun verkkolaite on kytkettynä ja akku latautuu:
●
●
●

Tasainen valo palaa — Ladataan
Vilkkuva valo — Akun toimintahäiriö (yksikkö saattaa vaatia huoltoa)
Valo ei pala — Yksikkö on täysin latautunut

#12006595 Tobii Dynavox Speech Case ja Speech Case Pro Käyttäjän opas
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5

Speech Case -ohjelmiston käyttäminen

Speech Case -laitteen määrittämiseen ei tarvita kuin lukutaitoa. Seuraa käyttöoppaan ja asennusoppaan ohjeita.

5.1

Laitteen käynnistys

Speech Case -laitteessa on neljä tilaa:
●
●
●
●

Kosketustila — kosketuksen käyttämiseen sovellusten ja kansioiden selaamisessa ja Tobii Dynavox -käyttötapana (mukaan
lukien skannaus) Tobii Dynavox -sovelluksissa.
iOS-skannaustila — iOS-natiivin kytkinskannauksen käyttämiseen. Valitse tämä tila, jos haluat käyttää iOS-skannausta sovellusten ja kansioiden selaamiseen.
Lähetystila — sammuttaa Bluetooth-radion.
Ohjelmiston päivitystila — käytä vain kehoitettaessa päivittämään Speech Case -ohjelmisto.

Speech Case -laitteen käynnistäminen Kosketus-tilassa.
Jos olet liittänyt tämän Speech Case -laitteen tähän iPadiin aiemmin, sinun on ensin "unohdettava" Speech Case Bluetooth-laitteiden luettelosta. Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth. Hae Speech Case luettelosta ja valitse i-kuvake sen
vierestä. Valitse "Unohda tämä laite". Vahvista valitsemalla "Unohda laite". Käynnistä nyt Speech Case -laite Kosketustilassa.
1.

Varmista, ettei Speech Case -laitteen kytkinliitäntään ole kytketty mitään.

2.

Pidä painettuna Äänenvoimakkuuden lisäys ja Äänenvoimakkuuden pienennys -painikkeita Speech Case -laitteesta
10 sekuntia ja vapauta painikkeet.

3.

Kun kuulet "Power on!" ja kaksi piippausta Speech Case on käynnistetty kosketustilassa.

Speech Case -laitteen käynnistäminen iOS-skannaustilassa.
Jos olet liittänyt tämän Speech Case -laitteen tähän iPadiin aiemmin, sinun on ensin "unohdettava" Speech Case Bluetooth-laitteiden luettelosta. Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth. Hae Speech Case luettelosta ja valitse i-kuvake sen
vierestä. Valitse "Unohda tämä laite". Vahvista valitsemalla "Unohda laite". Käynnistä nyt Speech Case -laite Kosketustilassa.
1.

Liitä kytkin kytkinporttiin 1 (kaiutinta lähimpänä oleva kytkinportti Speech Case -laitteessa).

2.

Pidä painettuna Äänenvoimakkuuden lisäys ja Äänenvoimakkuuden pienennys -painikkeita Speech Case -laitteesta
10 sekuntia ja vapauta painikkeet.

3.

Kun kuulet “Power on!”, pidä kytkintä painettuna, kunnes Speech Case piippaa 4 kertaa ja vapauta kytkin. Speech Case on
nyt iOS-skannaustilassa.

Speech Case -laitteen siirtäminen Lähetys-tilaan.
Jos olet liittänyt tämän Speech Case -laitteen tähän iPadiin aiemmin, sinun on ensin "unohdettava" Speech Case Bluetooth-laitteiden luettelosta. Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth. Hae Speech Case luettelosta ja valitse i-kuvake sen
vierestä. Valitse "Unohda tämä laite". Vahvista valitsemalla "Unohda laite". Käynnistä nyt Speech Case -laite Kosketustilassa.
1.

Pidä painettuna Äänenvoimakkuuden lisäys ja Äänenvoimakkuuden pienennys -painikkeita Speech Case -laitteesta
10 sekuntia ja vapauta painikkeet.

2.

Kun kuulet “Power on!” pidä painettuna — (äänenvoimakkuuden pienentäminen) -painiketta, kunnes kuulet “Power off!”
Speech Case on nyt Lähetys-tilassa (Bluetooth-radio on estetty).
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Speech Case -laitteen siirtäminen Ohjelmiston päivitys -tilaan.
Jos olet liittänyt tämän Speech Case -laitteen tähän iPadiin aiemmin, sinun on ensin "unohdettava" Speech Case Bluetooth-laitteiden luettelosta. Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth. Hae Speech Case luettelosta ja valitse i-kuvake sen
vierestä. Valitse "Unohda tämä laite". Vahvista valitsemalla "Unohda laite". Käynnistä nyt Speech Case -laite Kosketustilassa.
1.

Pidä painettuna Äänenvoimakkuuden lisäys ja Äänenvoimakkuuden pienennys -painikkeita Speech Case -laitteesta
10 sekuntia ja vapauta painikkeet.

2.

Kun kuulet “Power on!” pidä painettuna + (äänenvoimakkuuden lisääminen) -painiketta 5 sekunnin ajan. Kun kuulet pirinän ja
kolme napsausta Speech Case on siirtynyt Ohjelmiston päivitys -tilaan.
Speech Case on suunniteltu pysymään käynnissä Kosketus- ja iOS-skannaustilassa.

5.2

Asenna iPad ja yhdistä Bluetooth-yhteydellä®

1.

Noudata Tobii Dynavox Speech Case -asennusohjeita iPadin asettamiseksi oikein.

2.

Siirry iPadissasi kohtaan Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
Pysy tällä näytöllä, kunnes olet käynyt läpi loput vaiheet Speech Case -laitteesi yhdistämiseksi.

3.

Valitse Speech Case Omat laitteet tai Muut laitteet -luettelosta. Speech Case on nyt yhdistetty ja valmis käytettäväksi.
Speech Case -laitteesi Bluetooth ID päättyy samoihin 5 numeroon kuin Speech Case -laitteen pakkauksen sarjanumero. Sana “Touch” tai “Scan” Bluetooth ID:ssä ilmaisee laitteen nykyisen tilan.

5.3

Akun tila ja virransäästö

Speech Case -laitteen akun tilaa seurataan yhdistetyn iPadin kautta. Noudata alla esitettyjä ohjeita akkuohjaimen näyttämiseksi Tänään-näytöllä.
Lisää akun tilan ohjain
1.

Pyyhkäise iPadillasi oikealle kotinäytön yli päästäksesi Tänään-näytölle.

2.

Vieritä alas ja napauta Muokkaa.

3.

Hae Akut ohjainten luettelosta ja napauta + lisätäksesi sen Tänään-näytölle.

4.

Valitse Valmis.
Voit nyt pyyhkäistä oikealle kotinäytön yli milloin tahansa nähdäksesi Speech Case -laitteen akun tilan (Speech Case -laitteen
on oltava yhdistettynä).
Speech Case -akku näyttää 10 % tilan lisäykset. Kun virtaa on jäljellä 10 % Speech Case on kytkettävä virtalähteeseen.
Muuten se sammuu pian.

Speech Case -laitteen virransäästöasetukset on esiasetettu optimoimaan akun kesto. Speech Case on suunniteltu jätettäväksi
käyntiin.

5.4

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänen säätämiseen Speech Case -laitteen yläreunassa olevia äänenvoimakkuuden lisäys- ja hiljentämispainikkeita (kohta 1
kohdassa Kuva 3.1 ).
Äänenvoimakkuutta voi säätää myön iPadin iOS-ohjelmistosta.
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5.5

Äänen säätäminen

Voit säätää kaiuttimia kohdasta iOS-asetukset > Musiikki > EQ.
Speech Case -laitteessa on reikä iPadin sisäisen mikrofonin käyttämiseen. Joissain tilanteissa kotelo voi aiheuttaa häiriötä
ääneen. Parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi poista iPad tilapäisesti kotelosta tai käytä ulkoista iPadin liitäntään kytkettyä
mikrofonia.

5.6

Kytkimet

Kun Speech Case on kosketustilassa, kytkimet lähettävät seuraavat viestit Tobii Dynavox -laitteen skannattaviksi:
●
●

Kytkin 1 — Välilyöntipainike
Kytkin 2 — Enter-painike
Kun Speech Case on kosketustilassa, valitse Tobii Dynavox -sovellusten käyttötavaksi skannaus ja aseta kytkin 1 välilyöntipainikkeeksi ja kytkin 2 Enter-painikkeeksi.

Kun Speech Case on iOS-skannaustilassa, kytkimet lähettävät oletuksena seuraavat viestit:
●
●

Kytkin 1 — Valitse
Kytkin 2 — Siirry seuraavaan kohtaan
Kun Speech Case on iOS-skannaustilassa ja liitettynä iPadiin Bluetooth-yhteydellä, iOS-kytkinohjaus käynnistyy automaattisesti ja 2-kytkimelliselle vaiheskannaukselle luodaan 2 kytkintä. Aseta Tobii Dynavox -sovellusten käyttötavaksi Kosketus. Automaattista skannausta varten vaihda iOS-kytkimet vain yhteen kytkimeen toiminnolla “Select.”

Saat tietoja muista kytkinasetuksista iOS-käyttöoppaasi kytkinohjausosasta tai Tobii Dynavox -sovelluksesi käyttöopaasta.
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6

Tuotteen hoito

6.1

Lämpötila ja kosteus

6.1.1

Yleinen käyttö - Käyttölämpötila

Speech Case on säilytettävä kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Laitteen suositellut lämpötila- ja kosteusrajat ovat:
●
●

Ympäristön lämpötila: 0℃ – 35℃ (32℉ – 95℉)
Suhteellinen kosteus: 10–90 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

6.1.2

Kuljetus ja säilytys

Laitteen kuljetuksen ja säilytyksen suositellut lämpötila- ja kosteusrajat ovat:
●
●

Lämpötila: —5℃ – 45℃ (23℉ – 113℉)
Suhteellinen kosteus: 5–90 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

Speech Case ei ole vedenpitävä eikä vettä hylkivä. Laitetta ei pitäisi pitää äärimmäisen kosteissa tai muuten märissä olosuhteissa.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Varo, ettei laitteen päälle ja etenkin liitäntöihin kaadu nesteitä.

6.1.3

Lataaminen

Ladattaessa laitteen suositellut lämpötila- ja kosteusrajat ovat:
●
●

Lämpötila: 10℃ – 45℃ (50℉ – 113℉)
Suhteellinen kosteus: 5–90 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

6.2

Speech Case -laitteen puhdistaminen

Sammuta Speech Case -laite ja irrota kaikki johdot ennen puhdistusta. Speech Case voidaan puhdistaa ja desinfioida sairaalatason
puhdistusaineella. Laitteen saa puhdistaa vain pyyhittävällä puhdistusaineella. Pyyhi ainoastaan Speech Case -laitteen ulkopinnat ja
anna kuivua tai noudata puhdistusaineen käyttöohjeita. Älä käytä suihkutettavaa puhdistusainetta, joka voi kastella Speech Case -laiteen tai päästä kosteutta yksikön sisään.

6.3

Sijoittaminen

Käytä ainoastaan laitteen paikallisen jälleenmyyjän tai myyntiedustajan suosittelemia varsia ja telineitä ja varmista, että ne on asennettu ja kiinnitetty oikein ohjeiden mukaan. Älä sijoita laitetta epävakaille tai epätasaisille pinnoille.

6.4

Speech Case -laitteen kuljettaminen

Irrota kaikki johdot Speech Case -laitteesta kuljettaessasi sitä.
On suositeltavaa säilyttää alkuperäispakkaus laitteesta Speech Case.
Jos laite on palautettava kohteeseen Tobii Dynavox takuuseen tai huoltoon liittyvien asioiden vuoksi, sen lähettämiseen on
käytettävä alkuperäistä (tai vastaavaa) pakkausta. Useimmat kuljetusyhtiöt vaativat, että tuotteen ympärillä on vähintään 2
cm pakkausmateriaalia.
Huomautus: Komission yhteisten asetusten mukaisesti kaikki lähteysmateriaalit, mukaan lukien laatikot, jotka lähetään
kohteeseen Tobii Dynavox on hävitettävä.
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6.5

Speech Case -laitteen hävittäminen

Älä hävitä Speech Case -laitetta normaalin kotitalous- tai toimistojätteen seassa. Hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteet paikallisten
määräysten mukaisesti.
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Liite A
A1

Tuki, takuu,
koulutusmahdollisuudet

Asiakastuki

Jos tarvitset asiakastukea, ota yhteys paikalliseen edustajaan tai Tobii Dynavox -tukeen. Jotta saisit apua mahdollisimman nopeasti,
pidä Speech Case -laitteesi lähettyvillä ja varmista, että Internet-yhteys on käytettävissä, jos mahdollista. Sinun täytyy myös tarvittaessa antaa laitteen sarjanumero, joka on palvelutunnistetarrassa.
Lisätietoja tuotteista ja muita tukitietoja on osoitteessa www.tobiidynavox.com.

A2

Takuu

Lue Manufacturer’s Warranty pakkauksessa toimitettu asiakirja.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään käyttöoppaan mukaisesti.
Speech Case -laitteen purkaminen mitätöi takuun.
On suositeltavaa säilyttää alkuperäispakkaus laitteesta Speech Case.
Jos laite on palautettava kohteeseen Tobii Dynavox takuuseen tai huoltoon liittyvien asioiden vuoksi, sen lähettämiseen on
käytettävä alkuperäistä (tai vastaavaa) pakkausta. Useimmat kuljetusyhtiöt vaativat, että tuotteen ympärillä on vähintään 2
cm pakkausmateriaalia.
Huomautus: Komission yhteisten asetusten mukaisesti kaikki lähteysmateriaalit, mukaan lukien laatikot, jotka lähetään
kohteeseen Tobii Dynavox on hävitettävä.

A3

Koulutukset

Tobii Dynavox tarjoaa laajan valikoiman koulutuksia Speech Case -tuotteita ja niihin liittyviä viestintätuotteita varten. Löydät ne osoitteesta www.tobiidynavox.com
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Liite B
B1

FCC-ilmoitus

Tämä laite sisältää FCC-tunnisteen: 5123A-BGTWT32AE ja se noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi
ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
Muutokset, joita Tobii Dynavox ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta
FCC-sääntöjen mukaisesti.

B1.1

Osan 15B laitteelle

Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Näiden rajojen tarkoitus on antaa kotikäytössä kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa
lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin.
Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite kuitenkin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi havaita kytkemällä laitteen virran pois ja sitten takaisin, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:
●
●
●
●

Suuntaa laitteen antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
Pyydä neuvoa jälleenmyyjältä tai järjestelmästä kokemusta omaavalta radio-/televisioasentajalta.

B1.2

Kannettavat laitteet

FCC:n lausunto koskien altistumista radiotaajuussäteilylle:
1.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

2.

Tämä laite noudattaa FCC:n kontrolloimattomalle ympäristölle asetettuja radiotaajuusenergian säteilyaltistusrajoja. Laitteen
tyypillisesti kädessä tehtävät toiminnot on testattu siten, että sen sivut ovat suorassa kosketuksessa ihmiskehoon. FCC:n radiotaajuussäteilylle altistumista koskevien määräysten täyttyminen edellyttää, että suoraa kosketusta lähetysantenniin vältetään lähetyksen aikana.

B2

Industry Canada -ilmoitus

Varoitus
(i) Kaistalla 5150-5250 MHz on käytettävät laitteet on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan sisätiloissa, koska ne voivat häiritä saman
kanavan mobiilisatelliittijärjestelmiä,
(ii) Kaistojen 5250-5350 MHz ja 5470-5725 MHz antenneiden suurin sallittu vahvistus on oltava tasoa, jolla laite noudattaa e.i.r.p.
-raja-arvoa,
(iii) Kaistan 5725-5850 MHz antenneiden suurin sallittu vahvistus on oltava tasoa, jolla laite noudattaa e.i.r.p. -raja-arvoa pisteestäpisteeseen sekä muussa käytössä ja
(iv) käyttäjien on huomioitava, että korkeatehoisten tutkien käyttäjät ovat kaistojen 5250-5350 MHz ja 5650-5850 MHz ensisijaisia
käyttäjiä ja että nämä tutkat saattavat aiheuttaa häiriöitä ja/tai vaurioita LE-LAN-laitteissa.
Avertissement
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être
conforme à la limite de la p.i.r.e;
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(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la
p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l’exploitation non point à point, selon le cas;
(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs
principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer
du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.
Tämä laite sisältää IC-tunnisteen: 5132A-BGTWT32AE ja radioaaltoaltistuksen (SAR) rajat (1,6 W/Kg) väestölle (kontrolloimaton
ympäristö) on testattu turvavaatimusten säännöksen RSS-102 mukaan. Laitteen Speech Case korkein SAR-arvo on 0,3 W/kg. Laitetta voidaan käyttää turvallisesti 0 cm:n vähimmäisetäisyydellä käyttäjän ruumiista.
Ce dispositif contient IC ID: 5132A-BGTWT32AE a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR)
dans le CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR pour
le Speech Case dispositif est: 0,3 W/kg. Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale entre le
matériel et les corps de l’utilisateur.
Tämä luokan B digitaalilaite noudattaa Kanadan standardia ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB—003 du Canada.
Tämä laite noudattaa Industry Canadan lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa
aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

B3

CE-ilmoitus

Tämä laite täyttää viestintäverkkolaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat määräykset Euroopan neuvoston direktiivissä 2014/30/EY jäsenvaltioiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan lainsäädännön lähentämisestä sekä radio- ja
telepäätelaitteita koskevan direktiivin 2014/53/EY määräykset.

B4

Direktiivit ja standardit

Speech Case noudattaa seuraavia direktiivejä:
●
●
●
●
●
●
●

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi (EMC) 2014/30/EY
Radiolaitedirektiivi (RED) 2014/53/EU
RoHS2-direktiivi 2011/65/EU
WEEE-direktiivi 2012/19/EU
Reach-direktiivi 2006/121/EY, 1907/2006/EY Liite 17
Akkudirektiivi 2013/56/EU

Laitteen on testein osoitettu noudattavan standardeja EN 62368-1, ISO 14971:2007 ja EN ISO 14971:2012 ja muita kohdemarkkina-alueiden olennaisia standardeja.
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Liite C
C1

Tekniset tiedot

Speech Case

Vakio

Speech Case

Tyyppi

Puhelisälaite 9,7 tuuman iPadille (5. ja 6. sukupolvi) ja iPad Pro:lle (2.sukupolvi)

Malli

Speech Case

Mitat (L × K × S)

250 × 180 × 45 mm
9,8 × 7,1 × 1,8 inches
567 g

Paino

1 lb 4 oz
Kaiuttimet

2 × 31 mm × 9 mm, 4,0 ohmia, 5 W
2 × 3,5 mm:n kytkinliitäntä

Liitännät

1 × 3,5 mm:n kuulokeliitäntä (stereo) liitintunnistuksella
1 × Micro-B USB 2.0

Painikkeet

1 × äänen voimistamispainike
1 × äänen hiljentämispainike

Bluetooth®

Bluetooth® 3.0

Akun kesto

∼ 8 tuntia normaalikäytössä

Akkuteknologia

Ladattava litiumionipolymeeriakku

Akun kapasiteetti

15,54 Wh

Akun latautumisaika

∼ 4 tuntia

Virtalähde

C2

5,0 VDC 4,8A AC -adapteri

Speech Case Pro

Vakio

Speech Case Pro

Tyyppi

Puhelisälaite 12,9 tuuman iPad Pro:lle

Malli

Speech Case Pro

Mitat (L × K × S)

315,6 × 234 × 45,5 mm
12,4 × 9,2 × 1,8 inches
827,8 g

Paino

1 lb 13,2 oz
Kaiuttimet

2 × 31 mm × 9 mm, 4,0 ohmia, 5 W
2 × 3,5 mm:n kytkinliitäntä

Liitännät

1 × 3,5 mm:n kuulokeliitäntä (stereo) liitintunnistuksella
1 × Micro-B USB 2.0

Painikkeet

1 × äänen voimistamispainike
1 × äänen hiljentämispainike

Bluetooth®
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Vakio

Speech Case Pro

Akun kesto
Akkuteknologia

∼ 8 tuntia normaalikäytössä
Ladattava litiumionipolymeeriakku

Akun kapasiteetti

15,54 Wh

Akun latautumisaika
Virtalähde

C3

∼ 4 tuntia
5,0 VDC 4,8A AC -adapteri

Adapteri:

Nimike

Tiedot

Malli

SPAD92BC-20

Tulojännite

100–240 V AC

Tulovirta (enintään)

48 A

Tulotaajuus

50–60 Hz

Lähtövirta

4,8 A

Nimellislähtöjännite:

5 V DC
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Liite D

Hyväksytyt lisävarusteet

Lisätietoja viimeksi hyväksytyistä Speech Case -lisävarusteista löytyy osoitteesta www.TobiiDynavox.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Tobii Dynavox -jälleenmyyjään.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Kuvaukset ja tiedot eivät välttämättä koske kaikilla paikallisilla myyntialueilla saatavilla olevia tuotteita ja palveluita. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi
Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä.Löydät tukisivumme verkosta osoitteesta: www.TobiiDynavox.com/support-training

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai jälleenmyyjään
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -myyntiedustajan tai valtuutetun jälleenmyyjän asiakastukeen. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta www.TobiiDynavox.com/contact

