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Introductiehandleiding Tobii SymbolMate

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

Raadpleeg de website van Tobii, www.tobii.com, voor bijgew-
erkte versies van deze handleiding.

Handleiding versie 1.1
Mei 2010
Alle rechten voorbehouden.
© Tobii Technology AB

De informatie in dit document is eigendom van Tobii Technol-
ogy. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van Tobii Technology is 
verboden.

Tobii_GettingStartedGuide_SymbolMate_V1_1_25062010_NL

Belangrijk:

Maak regelmatig een reservekopie van alle computerbestan-
den, inclusief uw paginasets. Kopieer de map Mijn Symbol-
Mate-paginasets onder Mijn documenten naar een andere 
computer of geheugenapparaat voor een veilige bewaring.

De informatie in dit boekje is beperkt. Raadpleeg de Gebrui-
kershandleiding Tobii SymbolMate voor meer informatie. 
In de software is een doorzoekbare hulpfunctie beschikbaar. 
Selecteer Help > Gebruikershandleiding Tobii SymbolMate 
of Help voor Tobii SymbolMate.



3

Inhoud
1. SymbolMate installeren, starten en activeren  4

2. Het venster Nieuwe paginaset 5

3a. Werken met een apparaatsjabloon 5

3b. Werken met activiteitssjablonen of voorbeeldpaginasets 6

4. Een nieuwe paginaset maken 7

5. Bewerkmodus en de hulpmiddelen van SymbolMate 8 

6. SymbolMate en de Tobii S32 10

6.1 Tobii S32-apparaten 11

6.2 Tobii S32-activiteiten  12

6.3 S32-toetsenhulpprogramma 13

6.4 Instellingen 16

6.5 S32-activiteiten maken zonder dat een S32 is aangesloten 18

7. Uw paginasets afdrukken 19



4

Introductie

Met SymbolMate kunt u op papier gebaseerde activiteiten maken voor educatieve en communicatie-
doeleinden. Deze pagina's kunnen creatief worden gebruikt in een thuisomgeving, een therapeutisch cen-
trum of een klaslokaal en zijn ook geschikt als grafische overlay op een communicatieapparaat als de 
Tobii S32.

Welkom bij Tobii SymbolMate

1. SymbolMate installeren, starten en activeren

• Wanneer u de cd plaatst, wordt deze normaal automatisch 
gestart. Als dit niet gebeurt, start u de cd vanuit Deze com-
puter. Volg de instructies in de Installatiewizard.

• Installeer zowel de software SymbolMate als de Symbol-
Stix-bibliotheek.

• Wanneer de installatie is voltooid, wordt het onderstaan-
de snelkoppelingspictogram op uw bureaublad geplaatst. 
Dubbelklik op het pictogram om SymbolMate te starten.

• U vindt uw serienummer op de cd-doos of op het blad 
met licentie-informatie. Als u de licentie naar een nieuwe 
computer wilt overbrengen, moet u de huidige licentie eerst 
deactiveren. 

• Na een geslaagde installatie wordt aangeraden te contro-
leren of uw software is bijgewerkt. Selecteer Help > Con-
troleren op updates en voer deze controle regelmatig uit.
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2. Het venster Nieuwe paginaset

• SymbolMate wordt geopend met het venster Nieuwe pagi-
naset. Hier kunt u zelf nieuwe pagina's beginnen te maken, 
de voorbeeldpaginasets bekijken of een van de meegele-
verde apparaat- of activiteitssjablonen gebruiken.

• Als u nieuwe pagina's hebt gemaakt of sjablonen hebt be-
werkt, kunt u deze afdrukken en als papieren bronnen ge-
bruiken of in een communicatieapparaat invoeren.

• Selecteer Bestand > Nieuw of Bestand > Openen om 
op elk moment terug te keren naar het venster Nieuwe pa-
ginaset.

3a. Werken met een apparaatsjabloon

• Er zijn sjablonen voor diverse veel gebruikte communicatie-
apparaten meegeleverd. Selecteer Apparaatsjablonen of 
Tobii S32-sjablonen in het venster Nieuwe paginaset, zoek 
uw apparaat of toetsenconfiguratie en selecteer OK. 

• Er worden lege knoppen of toetsen weergegeven op de 
juiste plaatsen voor het apparaat dat u hebt gekozen. U kunt 
nu zelf pagina's ontwerpen op de vooraf ingestelde knop-
locaties, uw pagina afdrukken, indien nodig bijsnijden en in 
het apparaat invoeren. 
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3b. Werken met activiteitssjablonen of voorbeeldpa-
ginasets 

• Er zijn sjablonen voor diverse activiteiten beschikbaar, die u 
kunt bewerken, afdrukken en indien nodig bijsnijden. 

• Voor een voorbeeld van de manier waarop een activiteitss-
jabloon kan worden bewerkt, selecteert u Activiteitssjablo-
nen > Overeenkomst > OK. Dit is een lege activiteitssja-
bloon waarin u afbeeldingen van overeenkomende items in 
een van beide kolommen kunt invoegen. Als u een voltooide 
versie wilt bekijken, keert u terug naar het venster Nieuwe 
paginaset en selecteert u Voorbeeldpaginasets > Over-
eenkomst > OK. U kunt deze pagina's tot kaarten snijden 
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of als werkblad gebruiken, waarbij lijnen tussen de overeen-
komende items worden getrokken.

4. Een nieuwe paginaset maken

U kunt gemakkelijk een bestaande paginaset be-
werken en opslaan en als eigen paginaset gebruiken of 
u kunt nieuwe pagina's maken zoals hieronder wordt be-
schreven.
• In het venster Nieuwe paginaset selecteert u Lege pagi-

naset en vervolgens een indeling met of zonder rasters. 
Wanneer u (lege) pagina's zonder raster gebruikt, kunt u 
knoppen om het even waar op de pagina plaatsen. Bij ras-
terpagina's worden de knoppen vergrendeld in een raster, 
maar u kunt de knoppen wel gemakkelijk van plaats verwis-
selen binnen het raster.

• Als u een rasterindeling selecteert, kunt u het aantal rijen 
en kolommen opgeven. Klik op een rastersjabloon en stel 
vervolgens het aantal rijen en kolommen in met de vervolg-
keuzelijsten onder het voorbeeldvenster.

• U kunt op elk moment tijdens het bewerkingsproces rijen en 
kolommen toevoegen/verwijderen en de afstand tussen 
de knoppen wijzigen met de hier afgebeelde hulpmiddelen.
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5. Bewerkmodus en de hulpmiddelen van SymbolMate

In de Bewerkmodus kunt u al uw paginasets bekijken, bewer-
ken of ontwerpen.

1. In het werkgebied ziet u de pagina's die u aan het bewer-
ken of ontwerpen bent. U kunt de grootte van dit gebied 
aanpassen door de randen te verslepen.

2. Met Afbeelding zoeken kunt u zoeken naar afbeeldingen 
voor uw knoppen. U kunt één hoofdafbeelding gebruiken 
of meerdere afbeeldingen toevoegen aan knoppen. 

De paginalijst toont een miniatuurafbeelding van elke pa-
gina in de paginaset.

3. Bijkomende functies zoals het toevoegen van rijen en 
kolommen, het wijzigen van de knopvorm en de letter-
grootte, afdrukken en opslaan vindt u hier.

4. De hulpmiddelen bevinden zich links bovenaan naast 
het werkgebied. Laat de muisaanwijzer op een pictogram 
staan om de naam van het hulpmiddel weer te geven.

a. Aanwijzer: Met dit hulpmiddel kunt u items op een 
pagina selecteren.

b. Hulpmiddel Tekst invoegen: Selecteer uw knop en 
vervolgens dit hulpmiddel.

c. Hulpmiddel Afbeelding bewerken: Selecteer de 
knop waarvan u de afbeelding of het symbool wilt be-
werken en selecteer vervolgens dit hulpmiddel.

3

14

2
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d. Hulpmiddel Kleurkiezer: Hiermee kunt u het kleu-
renschema van een knop toepassen op andere knop-
pen. Selecteer het hulpmiddel en vervolgens de knop 
die u wilt kopiëren en ga zo door om nieuwe knoppen 
te maken.

e. Knop invoegen: Hiermee kunt u een nieuwe knop aan 
de pagina toevoegen. Kies een vorm met de opties 
van Knopvorm boven het werkgebied.

f. Veelhoekige knop invoegen: Hiermee kunt u een 
knop van om het even welke vorm tekenen, bijvoor-
beeld rond een afbeelding, om zo unieke knoppen te 
maken.

g. Tekst: Hiermee kunt u om het even waar op de pagina 
of knop tekst invoegen.

h. Afbeelding: Hiermee kunt u om het even waar op de 
pagina of knop een afbeelding invoegen.

i. Lijn: Hiermee kunt u een lijn met de gewenste kleur of 
dikte tekenen.

j. Objecten dupliceren: Selecteer dit hulpmiddel en 
vervolgens de knop die u wilt kopiëren en sleep de 
muis van de knop weg om kopieën te maken.

k. Werkbalk Uiterlijk: Met deze hulpmiddelen kunt u het 
uiterlijk van knoppen wijzigen, inclusief de positie van 
tekst of afbeeldingen op de knop.
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USB-poort van Tobii S32

6. SymbolMate en de Tobii S32

De Tobii S32 is een gebruiksvriendelijk communicatiehulpmid-
del met opgenomen spraak dat vooraf opgenomen geluids-
boodschappen of infraroodsignalen afspeelt. Deze worden 
geactiveerd door gewoon afbeeldingen of symbolen in een 
raster of scène aan te raken. Het heeft een geavanceerd over-
laysysteem en kan zelfs worden gebruikt om verlichting, kleine 
apparaten, aangepast speelgoed, tv-toestellen, videorecorders 
of dvd-spelers te bedienen.

SymbolMate wordt gebruikt om kaarten en activiteiten voor 
de Tobii S32 (Touch en Scan) te maken en te bewerken. Het 
bevat sjablonen voor alle verschillende afdekrasterindelingen 
(1, 2, 4, 8, 16 en 32 vakken) en een automatische functie 
voor het genereren van S32-barcodes. Daarnaast kunt u met 
SymbolMate de verschillende instellingen van de S32 configu-
reren en een aantal geavanceerde opname- en afspeelfuncties 
toepassen.

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

Sluit het apparaat aan en selecteer het SymbolMate-picto-
gram op uw bureaublad om SymbolMate te openen.
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6.1 Tobii S32-apparaten

Wanneer u Tobii S32-apparaten selecteert in het venster 
Nieuwe paginaset, kunt u de Tobii S32-apparaten zien die 
u in uw versie van Tobii SymbolMate hebt geregistreerd. Hier 
kunt u zien welk apparaat op uw computer is aangesloten en 
kiezen welk apparaat u wilt bewerken en synchroniseren.

• Dubbelklik op het gewenste apparaat of klik op OK om de 
kaarten en activiteiten van het betreffende S32-apparaat te 
bekijken en te bewerken, alsook om de apparaatinstellingen 
aan te passen en SymbolMate te synchroniseren met uw 
S32.

• Als u voor het eerst een S32 aansluit op uw computer en 
SymbolMate, ziet u een ster en een groene stip. Een groene 
stip boven het apparaat betekent dat het is aangesloten, 
een rode stip geeft aan dat het niet is aangesloten. Wan-
neer u dubbelklikt om het apparaat te openen, wordt u ge-
vraagd om het een naam te geven.

• Als het S32-apparaat wordt aangesloten via de USB-kabel, 
bladert SymbolMate automatisch door de inhoud van het 
apparaat alvorens de bewerkmodus voor S32-activiteiten 
te openen.
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Niet gesynchroniseerd

6.2 Tobii S32-activiteiten

In de Bewerkmodus voor Tobii S32-activiteiten worden 
de activiteiten voor het geselecteerde S32-apparaat vermeld 
onder het tabblad Tobii S32-activiteiten. Er zijn een aantal 
knoppen die het gemakkelijker maken om de Tobii S32 en 
SymbolMate samen te gebruiken.

a. Nieuwe activiteit toevoegen: Selecteer deze knop om 
een nieuwe S32-activiteit aan te maken of een bestaande 
S32-activiteit te importeren (met aangesloten apparaat).

b. Activiteit verwijderen: Selecteer deze knop om een acti-
viteit definitief te verwijderen. 

c. Synchroniseren: Selecteer deze knop om een gekozen 
S32-activiteit te synchroniseren met het S32-apparaat 
of om alle beschikbare activiteiten te synchroniseren. Als 
u wijzigingen hebt aangebracht in een activiteit met het 
S32-apparaat terwijl het niet was aangesloten, kunt u 
deze wijzigingen synchroniseren met SymbolMate (Ap-
paraatversie gebruiken) of deze wijzigingen vervangen 
door de meest recente gesynchroniseerde versie van de 
activiteit, vanaf SymbolMate naar de S32 (Lokale versie 
gebruiken).

Lokale activiteit verwijderd door 
andere SymbolMate-gebruiker 

Gesynchroniseerd



13

Tobii S32-toetsenwerkbalk

a

Tobii S32-toetsenhulpprogramma

6.3 S32-toetsenhulpprogramma

Wanneer u het Tobii S32-toetsenhulpprogramma kiest uit de 
hulpmiddelen Selectie en inhoud in de Bewerkmodus voor 
Tobii S32-activiteiten, wordt de Tobii S32-toetsenwerkbalk 
geopend en wordt een S32-toetsenhulpraster over de ge-
opende activiteit geplaatst.

Klik met de rechtermuisknop op een toets in het raster om een 
vervolgkeuzemenu te openen met dezelfde hulpmiddelen en 
functies als op de S32-toetsenwerkbalk.

Hulpmiddelen op de S32-toetsenwerkbalk

a. Geselecteerde toetsen groeperen: Hiermee kunt u ver-
schillende toetsen groeperen (aan elkaar koppelen) zodat 
een opname die u aan een van de toetsen in de groep 
toewijst ook op de andere toetsen van de groep wordt 
geplaatst. Groepen worden met andere kleurenoverlays 
aangeduid in het toetsenhulpraster. Houd de Shift- of 
Control-toets ingedrukt terwijl u klikt om meerdere toet-
sen te selecteren (zoals bij normale Windows-functies).

b. Groep splitsen: Hiermee kunt u een groep splitsen in zijn 
oorspronkelijke toetsen. De opname die aan alle toetsen 
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b

d

c

e

f

in de groep is gekoppeld, blijft op elke toets van de voor-
malige groep bewaard, maar u kunt elke toets nu afzon-
derlijk bewerken.

c. Luidsprekeraudio: Hiermee opent u een dialoogvenster 
waarin u een audiobestand op uw computer kunt zoeken 
en selecteren en dit op een toets (of groep) opnemen of 
rechtstreeks op de toets kunt opnemen met de microfoon 
van uw computer.

d. Audiovoorbeeld (alleen voor Tobii S32 Scan): Hiermee 
opent u een dialoogvenster waarin u een audiobestand op 
uw computer kunt zoeken en selecteren of rechtstreeks 
op de toets kunt opnemen met de microfoon van uw com-
puter om een audiovoorbeeld te maken. Dit kunt u via 
uw hoofdtelefoon beluisteren voordat de opname wordt 
uitgezonden via de luidsprekers van de S32. Standaard 
wordt de audio-opname gebruikt die u voordien op de 
toets hebt opgenomen.

e. Speelgoedinterface selecteren (alleen voor Tobii S32 
Scan): Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een 
uitvoersignaal (vergelijkbaar met een schakelaarklik) kunt 
instellen dat via een van de speelgoedinterfacepoorten 
van de Tobii S32 Scan wordt verzonden.

f. Toegewezen infraroodsignaal verwijderen: Hiermee kunt u een eerder opgenomen infraroodsig-
naal (IR) van een toets verwijderen om de toets vrij te maken voor een audiobestand (het opnemen 
van IR-signalen op toetsen kan alleen op het S32-apparaat zelf, zie Gebruikershandleiding Tobii 
S32 > Gebruik van de S32 > Opnemen > IR-signalen opnemen).
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Activeringsmodus

Wanneer u toetsen van een activiteit bewerkt met het toet-
senhulpprogramma, kunt u kiezen uit vier activeringsmodi voor 
elke toets. Deze bepalen hoe de toets of schakelaar moet 
worden ingedrukt om een opname op de S32 te activeren.

• Druk om te activeren: Dit is de standaardmodus voor audio-opnamen. Het betekent dat u gewoon op de toets of schakelaar 
moet drukken om de opname op een toets te activeren.

• Activeren zolang ingedrukt: Als u deze optie selecteert, moet u de toets op de S32 of de aangesloten schakelaar ingedrukt 
houden om de opname te activeren. De opname wordt afgespeeld zolang u de toets of schakelaar ingedrukt houdt en stopt 
wanneer u hem loslaat.

• Druk om te starten, nogmaals om te stoppen: In deze modus wordt de opname geactiveerd wanneer u de eerste keer op 
de toets of schakelaar drukt en gestopt wanneer u nogmaals drukt (vooral handig voor lange opnamen zoals liedjes).

• Bepaalde tijd activeren: In deze modus kunt u kiezen hoelang de weergave van een opname actief blijft na het drukken op 
de toets of schakelaar. De beschikbare intervallen zijn 5, 10, 20, 30 of 60 seconden.

Het toetsenhulpraster dat over de activiteit wordt geplaatst komt overeen met de verschillende toetsen van de S32 en is niet 
rechtstreeks gekoppeld aan de afbeeldingen die u kiest om op de toetsen te gebruiken.

Denk eraan dat de opnamen die aan de toetsen van een activiteit zijn toegewezen met de verschillende toetsenhulpmiddelen 
alleen bepalen wat er wordt afgespeeld wanneer u op de toetsen van de Tobii S32 drukt nadat u dezelfde gesynchroniseerde 
en afgedrukte activiteit in het apparaat hebt ingevoerd.
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Na het synchroniseren wordt de informatie opgeslagen in de S32 en opgehaald door de barcode op de afgedrukte activiteit. 

De afbeeldingen die u kiest om voor een bepaalde activiteit te gebruiken, hebben op zich geen invloed op de opnamen die u aan de 
toetsen toewijst. Bijvoorbeeld: als u een afbeelding van een huis op een toets plaatst en daarna met de toetsenhulpmiddelen het 
woord “huis” opneemt op die toets, zal die toets altijd het woord “huis” afspelen, ook als u de afbeelding vervangt door een kat. 
Als u de opname “huis” wilt wijzigen, moet u het Tobii S32-toetsenhulpprogramma selecteren om het toetsenhulpraster te 
openen en het hulpmiddel Audio aan een toets toewijzen gebruiken om de nieuwe opname “kat” op te nemen. Pas dan zal de 
S32, na het synchroniseren en afdrukken, de gewijzigde activiteitopname afspelen.

6.4 Instellingen

In de Bewerkmodus voor Tobii S32-activiteiten kunt u de 
apparaatinstellingen van een aangesloten Tobii S32 wijzigen 
en aanpassen. Selecteer de tandwielknop links onderaan in 
het SymbolMate-venster of selecteer Extra > Tobii S32-
apparaatinstellingen om het venster Tobii S32-apparaatin-
stellingen te openen.

U hebt toegang tot vier tabbladen in het venster Tobii S32-
apparaatinstellingen: Algemeen, Volume, Scan en Touch.
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1 2

3 4

1. Algemeen: Hier kunt u de naam van het S32-apparaat 
(de naam die in SymbolMate wordt weergegeven) wijzi-
gen, het serienummer van het apparaat bekijken en kiezen 
tussen de twee herstelfuncties.

2. Volume: Hier kunt u het volume van het S32-apparaat 
voor het afspelen van audio en audiovoorbeelden aanpas-
sen. Als u een Tobii S32 Touch hebt, is het hoofdtelefoon-
volume voor audiovoorbeelden niet beschikbaar.

3. Touch: Hier kunt u desgewenst de druktijd uitschakelen, 
het afspelen onmiddellijk laten beginnen na het selecteren 
van een toets met een opname op de S32 of instellen 
hoelang u een toets moet indrukken voordat het afspelen 
wordt geactiveerd. Hier kunt u ook de toetsenbordver-
grendeling in- of uitschakelen.

4. Scan: Hier kunt u kiezen tussen de verschillende scan-
typen die beschikbaar zijn op de Tobii S32 Scan en de 
scansnelheid wijzigen. Als u een Tobii S32 Touch hebt, 
zijn de scanfuncties niet beschikbaar.

Raadpleeg Gebruikershandleiding Tobii S32 > Ge-
bruik van de S32 > Instelmenu voor meer informatie over de 
apparaatinstellingen van de Tobii S32 en het gebruik ervan.
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6.5 S32-activiteiten maken zonder dat een S32 is aange-
sloten

Het kan gebeuren dat u Tobii S32-activiteiten wilt maken, maar 
uw apparaat niet bij de hand hebt. Zo wil een een leraar of lerares 
misschien Tobii S32-activiteiten maken op zijn of haar computer 
thuis en ze de volgende dag op een USB-geheugenstick meene-
men naar school.

SymbolMate biedt u de mogelijkheid Tobii S32-activiteiten te 
maken zonder dat het apparaat op uw computer is aangesloten 
met behulp van Tobii S32-sjablonen. U kunt deze op uw computer 
of een extern geheugenapparaat opslaan en later importeren in de 
Bewerkmodus voor Tobii S32-activiteiten, ze bewerken en tot 
slot synchroniseren met het S32-apparaat dat op dat moment is 
aangesloten. 

Bij het opslaan van deze op sjablonen gebaseerde S32-activiteiten blijft hun activiteitnummer of barcode onbepaald. Ze krijgen 
automatisch een activiteitnummer en barcode die specifiek zijn voor het aangesloten S32-apparaat wanneer ze in de Bewerk-
modus voor Tobii S32-activiteiten worden geïmporteerd terwijl een S32-apparaat is aangesloten. Dit betekent dat u op 
sjablonen gebaseerde activiteiten in de Bewerkmodus van elk S32-apparaat kunt importeren in SymbolMate en deze activiteiten 
vervolgens kunt synchroniseren met elk S32-apparaat dat u aansluit.

1. Selecteer Tobii S32-sjablonen in het venster Nieuwe paginaset. Hier vindt u sjablonen voor alle verschillende afdekras-
terindelingen. Na het openen van een S32-sjabloon zult u merken dat het Activiteitnummer en de Apparaatnaam niet 
opgegeven zijn en dat de barcode een niet-toegewezen tijdelijke aanduiding is. 

2. Bewerk de activiteit op de normale manier. U kunt zelfs opnamen toevoegen, toetsen groeperen of de activeringsmodus 
wijzigen met alle beschikbare hulpmiddelen van het Tobii S32-toetsenhulpprogramma, .
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3. Sla uw werk om het even waar op uw computer of op een extern opslagapparaat op (de standaardmap is Mijn SymbolMa-
te-paginasets in uw map Documenten).

Na het maken van een nieuwe activiteit op basis van een S32-sjabloon kunt u deze activiteit direct afdrukken. U wordt echter 
gewaarschuwd dat de activiteit, bij gebrek aan activiteitnummer of barcode, niet zal werken op S32-apparaten en alleen als 
demonstratie of als voorbeeld op papier kan worden gebruikt. 

Nadat u uw werk hebt opgeslagen, kunt u de op een sjabloon gebaseerde S32-activiteit importeren in de Bewerkmodus voor 
Tobii S32-activiteiten van een S32-apparaat wanneer uw gekozen S32-apparaat is aangesloten. Dit doet u als volgt:

1. Open SymbolMate en selecteer Tobii S32-apparaten in het venster Nieuwe paginaset.

2. Selecteer het gewenste apparaat. De Bewerkmodus voor Tobii S32-activiteiten van dat apparaat wordt geopend.

3. Selecteer de knop Nieuwe activiteit toevoegen, , en vervolgens Bestaande activiteit importeren. Importeer de op-
geslagen, op een sjabloon gebaseerde activiteit. Wanneer u dit doet, worden een activiteitnummer en de juiste barcode 
automatisch toegewezen.

4. Bewerk de activiteit desgewenst en synchroniseer ze met uw aangesloten S32-apparaat op de normale manier.

7. Uw paginasets afdrukken

Alle afdrukinstellingen kunnen worden aangepast via Bestand > Afdrukinstellingen (om de stan-
daardafdrukinstellingen voor een paginaset te wijzigen) of via Bestand > Afdrukken > Schalen (om 
de instellingen voor één sessie te wijzigen).

Apparaatsjablonen worden op het juiste formaat voor uw gekozen apparaat afgedrukt en worden 
bovenaan en links op de pagina uitgelijnd. Na het afdrukken kunt u de pagina indien nodig bijsnijden.

Nieuwe pagina's die u aanmaakt worden automatisch tot de volledige paginagrootte uitgerekt. 



© Tobii®. Illustraties en specificaties gelden niet noodzakelijk voor producten en diensten die op elke lokale markt worden aangeboden. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaren.

Tobii-ondersteuning
ZWEDEN

Telefoon: +46 8 522 950 20

support@tobii.com

Ondersteuningsuren: 08:00 - 18:00 uur
Juli-augustus: 09:00 - 17:00 uur
(Centraal-Europese Tijd, GMT +1)

DUITSLAND

Telefoon: +49 69 24 75 03 4-28

support@tobii.com

Ondersteuningsuren: 08:00 - 18:00 uur
Juli-augustus: 09:00 - 17:00 uur
(Centraal-Europese Tijd, GMT +1)

Verenigde Staten

Gratis nummer: +1-800-793-9227
Telefoon: +1-781-461-8200

techsupport@tobiiATI.com

Ondersteuningsuren: 09:00 - 21:00 uur
(Amerikaanse Oostelijke Standaardtijd, GMT -6)

JAPAN

Telefoon: +81-3-5793-3316

support.jp@tobii.com

Ondersteuningsuren: 9:00 - 17:30 uur
(Japanse Standaardtijd, GMT +9)

Europa, Midden-Oosten, Afrika
Tobii Technology AB

Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Zweden

Telefoon: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00

www.tobii.com
sales@tobii.com

CENTRAAL-EUROPA
Tobii Technology GmbH

Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
Duitsland

Telefoon: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429

www.tobii.com
sales.de@tobii.com

NOORWEGEN
Tobii Norge

Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
Noorwegen

Telefoon: +47 55 55 10 60
Fax: +47 55 55 10 61

www.tobii.com
sales.no@tobii.com

AZIË
Tobii Technology, Ltd.

3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokio 108-0074
Japan

Telefoon: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317

www.tobii.com
sales.jp@tobii.com

NOORD-AMERIKA
Tobii ATI

333 Elm Street 
Dedham, MA 02026
Verenigde Staten

Gratis nummer: 800-793-9227
Telefoon: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213

www.tobiiATI.com
sales.us@tobii.com

www.tobii.com


