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Introduksjon

Tobii Dynavox T7, T10, T10+ og T15 er integrerte maskin- og programvareløsninger for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), en spesialbygget talegenererende SGD-enhet (Speech Generating Device), som inneholder kommunikasjonsprogramvaren Compass.
Denne brukerveiledningen gir deg en oversikt over de grunnleggende funksjonene til Android-nettbrettene T7, T10, T10+ og
T15. Den viser deg de viktigste maskinvarefunksjonene og beskriver de mest brukte funksjonene til enheten.

1.1

Forklaring på varsler

I denne manualen tar vi i bruk fem (5) varselsnivåer:
Brukes for å informere brukeren om noe viktig eller noe som trenger ekstra oppmerksomhet.

Brukes for å informere om noe som kan forårsake skade eller feilfunksjon på utstyret.

Brukes for å informere om noe som kan være til skade for brukeren dersom varselet ignoreres.
Brukes for å informere om noe som kan forårsake hørselsskade.
Brukes for å informere om noe som forårsaker permanent fysisk skade ved langvarig hudkontakt dersom varselet
ignoreres.

1.2

Symboler og markeringer

I denne delen finner du informasjon om symbolene som blir brukt for T-Series, tilbehøret og emballasjen.
Symboler eller markeringer

Beskrivelse
Strøm på

Kasseres i henhold til nasjonale krav.

CE er forkortelsen for European Communities og merkingen
informerer tollansatte i EU om at dette produktet samsvarer
med ett eller flere av EU-direktivene.
Merkingen er en sertifiseringsmerking som brukes på produkter som er produsert eller solgt i USA. Denne sertifiserer at
den elektromagnetiske interferensen til enheten er under
grensen som anbefales av Federal Communications Commission (FCC).
Beskyttelsesgrad mot skadelig inntrenging av vann eller partikler (for adapter).
Beskyttelsesgrad mot inntrenging av vann eller partikler (for
hovedenhet/apparat).
Se brukerveiledning
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Beskrivelse

Symboler eller markeringer

Listemerkning av type L og R for Canada og USA

Samsvarer med relevante Australske EMC-krav

Utstyr av sikkerhetsklasse II (forsterket isolasjon)

Denne merkingen angir polariteten på stiftlayouten i AC/DCstrømadapteren
-

Volum ned

+

Volum ned
Anvendt del type BF

Advarsel

Til innendørs bruk

Produktet er i full overensstemmelse med tysk
produktsikkerhetslov

1.3

Bruksområde

T-Series-enhetene er ment til bruk som hjelpeenheter for alternativ og supplerende kommunikasjon, datatilgang og omgivelsesstyring for personer med nedsatte tale-, språk- fysiske og kognitive evner. Hensikten er å kompensere for manglende tale grunnet skade eller funksjonshemning, og gi personer som ikke kan styre omgivelsene sine grunnet skade eller funksjonshemning, et
verktøy til hjelp med dette. Enheten er tilgjengelig via berøringsskjerm, tastatur, mus/styrekule, bryter og hodesporing. T-Series
-enheter er transit-opererbart utstyr. Under bruk kan T-Series-enheter plasseres på en flat overflate, eller monteres med et godkjent feste.
Din T-Series-enhet er ment for hverdagslige kommunikasjonssituasjoner. Du må ikke utelukkende være avhengig av den som
enhet for lydkommunikasjon i nødsituasjoner. Vi anbefaler å ha flere måter å kommunisere på i nødsituasjoner.

1.4

Pakkeinnhold

T-Series-pakken inneholder følgende artikler:
●
●
●
●
●
●
●

1 enhet (7″, 10″ eller 15″)
1 strømforsyning
1 Android operativsystem (installert)
1 Compass (forhåndsinstallert)
1 T-Series brukerveiledning (på enheten)
1 Compass brukerveiledning (på enheten)
1 Hurtigstartguide (skrevet ut)
Ta vare på originalemballasjen til T-Series.
Hvis enheten må returneres til Tobii Dynavox pga. garantispørsmål eller reparasjon, kreves det at originalemballasjen
(eller tilsvarende) brukes ved forsendelsen.
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1.5

myTobiiDynavox

Gå til www.myTobiiDynavox.com for å opprette en konto og registrere T-Series-enheten.
myTobiiDynavox Community har et stort, voksende bibliotek med over 250 artikler i kunnskapsbasen, som dekker alle aspektene
ved T-Series-enheter og Compass-programvaren.

1.6

Tilleggsdokumentasjon

En hurtigstartguide fulgte med T-Series-enheten. Denne guiden gir deg en oversikt over T-Series-enheten, går gjennom oppstart og tilpasning av den, og gir informasjon om tilgjengelige ressurser på www.myTobiiDynaVox.com og i Hjelp-menyen på
T-Series-enheten.
Compass brukerveiledningen er en kort introduksjon til Compass-programvaren som kjører på T-Series-enheten. Den inneholder grunnleggende, trinnvise instruksjoner for å velge sidesett og tilgangsmåte, tilpasse programvaren til din bruk, endre og
redigere nye sider, bruke kameraet, programmere Fjernkontrollbehandling, ta sikkerhetskopier og gjenopprette.
Åpne menyen Innstillinger på enheten. Velg Hjelp > Compass brukerveiledning.
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Sikkerhet

T-Series er testet og godkjent iht. alle spesifikasjonene og standardene som er beskrevet under Tillegg B Informasjon om overholdelse, side 22 i denne manualen og i Tillegg C Tekniske spesifikasjoner, side 27 – inkludert, men ikke begrenset til, standarden for medisinsk utstyr (klasse 1 / type B). For å sikre at T-Series-enheten fungerer på en sikker måte, er det noen
sikkerhetsadvarsler du bør være klar over:
Pasienten er en tiltenkt operatør, og kan trygt bruke alle funksjonene som er tilgjengelige fra enhetens programvare.

Separat strømforsyning (adapter) er spesifisert som en del av produktet.

Hele apparatet (unntatt adapter) er den anvendte delen.
Forventet levetid: 5 år

Denne enheten har blitt grundig testet og inspisert for å sikre sikker og riktig drift.

T-Series-enheten kan monteres til en rullestol, eller festes på et bord.

Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret
Plasser T-Series-enheten på et stabilt sted, og hold øye med barn og kjæledyr i nærheten av T-Series-enheten. Kvelningsfare: Ikke lek med kabler. Hold små deler (f.eks. det avtagbare dekselet til USB-porten) utenfor rekkevidden for
barn og dyr som kan svelge dem.
Unge barn eller psykisk utviklingshemmede mennesker bør være under tilsyn ed bruk av T-Series-enheten.
Unngå for mye smuss og støv. Det kan føre til upålitelig drift. Ikke plasser T-Series-enheten i sterkt solskinn over lengre perioder, nær ildsteder, stråleovner, dampkjeler eller forstøvere for å unngå mulig overoppheting eller skader på
enheten.
T-Series-enheten krever lite annet rutinemessig vedlikehold enn at batteriet lades og strømledningene sjekkes regelmessig med tanke på slitasje og skade. Hvis strømledningene viser tegn til slitasje og skade, bør de skiftes ut. Det bør
jevnlig utføres kontroller og vedlikehold.
Pasienten kan rengjøre utsiden av enheten som spesifisert i 6.3 Rengjøring/håndtering av produktet. Reparasjoner og
alt annet vedlikehold skal utføres av en sertifisert tekniker.
Slå av enheten og koble fra kabler og tilbehør før rengjøring, service eller vedlikehold. Ikke rengjør, utfør service eller
vedlikehold enheten mens den er i bruk.
Tobii Dynavox besørger kretsskjemaer, delelister, beskrivelser og kalibreringsinstruksjoner for å hjelpe autorisert servicepersonell ved reparasjon av deler.
Enheten inneholder et litium-ion-batteri. Det kan oppstå sikkerhetsfare når batteriet plasseres i eller ved flammer eller
ovner, eller på steder med temperaturer over 45 ℃. Slike forhold kan gjøre at batteriet blir varmt, tar fyr eller
eksploderer.
Batteriet skal ikke åpnes, endres eller skades. Hvis du skal kassere batteriet, må dette gjøres i henhold til lokale forskrifter som gjelder for området du bor i.
Hvis du skal kassere T-Series-enheten eller tilbehør, må dette gjøres i henhold til lokale forskrifter som gjelder for området du bor i.
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Restriksjoner spesifisert på annet utstyr eller nettverk-/datakoblinger som en del med signalinngang/-utgang kan kobles til.
Ikke åpne kapslingen, strekk åpningene eller berør kameraet og den indre kretsen.
Denne T-Series-enheten utgjør en fare for elektrisk støt hvis huset fjernes. Ikke åpne huset som omgir enheten.
Ikke bruk enheten under tordenvær eller elektriske stormer. Det er fare for elektrisk støt eller skader på enheten. Slå av
og koble fra enheten under stormer.
Ikke plasser skjermen eller ladeindikatoren nær øynene. Dette kan skade øynene.
Hvis det er ubehagelig å se på skjermen, demper du skjermens lysstyrke eller slår av enheten.
Når du kobler hodetelefoner til enheten, sørger du for at enhetens volum er lavt for å beskytte ørene mot mulige
skader.
Enheten kan bare kobles til annet utstyr som er godkjent for trygg bruk uten fare for høyspenning. Bruk av utstyr som
ikke er godkjent, kan føre til elektrisk støt.
T-Series-enheten egner seg ikke for bruk i nærheten av brannfarlige anestesimidler eller andre brennbare materialer, f.
eks. drivstoff eller kjemikalier.
Ikke lagre, slå på eller bruk enheten i nærheten av brennbare materialer eller kjemikalier, f.eks. ved bensinstasjoner.
T-Series-enheten samsvarer med IP22. IP22-forklaring: Det første sifferet [2] indikerer beskyttelsesnivået som kapslingen gir mot tilgang til farlige deler [f.eks. elektriske ledere og bevegelige deler] og inntrenging av fremmedlegemer.
Nivå 2 beskytter et objekt >12,5 mm [fingrer eller lignende objekter]. Det andre sifferet [2] indikerer beskyttelsesnivået
som kapslingen gir mot inntrenging av vann. Vertikalt dryppende vann skal ikke ha en skadelig effekt når kapslingen er
vippet opp 15 grader fra sin normale posisjon.
T-Series-laderen samsvarer med IP21. IP21-forklaring: Det første sifferet [2] indikerer beskyttelsesnivået som kapslingen gir mot tilgang til farlige deler [f.eks. elektriske ledere og bevegelige deler] og inntrenging av fremmedlegemer.
Nivå 2 beskytter et objekt >12,5 mm [fingrer eller lignende objekter]. Det andre sifferet [1] indikerer beskyttelsesnivået
som kapslingen gir mot inntrenging av vann. Er beskyttet mot kondensering.
Når du lader T-Series-enheten, må du huske at hoveduttaket du vil bruke til strømadapteren, må være tilgjengelig inntil
2 meter fra enheten. Det må ikke være brytere eller frakoblede enheter i jordlederen.
Pluggen til strømadapteren er brukt som isolering mot forsyningsnettet. Ikke plasser enheten slik at det er vanskelig å
koble fra pluggen.
Vær forsiktig når du installerer og ruter kabler og tilbehør for å unngå at du vikler deg inn og faller.
Hvis T-Series-enheten er i drift over lang tid, kan det føre til at temperaturen midlertidig stiger til over 41 ℃. Skru av
T-Series-enheten hvis den overopphetes. Ikke hold en overoppvarmet enhet i hånden. Plasser den på en hard, varmebestandig flate i et område med luftstrøm for å la varmen spre seg.
Kanten på skjermen kan nå temperaturer på opptil 49 ℃. For å hindre brannsår må du ikke berøre kanten av skjermen
uavbrutt i over 1 minutt.
Berøringsskjermen kan nå temperaturer på opptil 46 ℃. For å hindre brannsår må du ikke berøre skjermen uavbrutt i
over 10 minutt.
Du finner nødvendig støtte for installasjon og bruk av enheten i denne brukerveiledningen og i kunnskapsbasen på
myTobiiDynavox.com. Uvanlige ting under drift skal varsles til Tobii Dynavox teknisk support.
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Dette produktet krever spesielle forsiktighetsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), og må derfor installeres og tas i bruk i samsvar med den oppgitte informasjonen. Enheten kan påvirkes av bærbart og mobilt RFkommunikasjonsutstyr.
Denne maskinen bør ikke plasseres ved siden av eller på annet utstyr. Hvis slik bruk er nødvendig, skal maskinen observeres for å verifisere normal drift i konfigurasjonen som den skal brukes i.
Bruk av annet tilbehør, transduseer og kabler enn de spesifiserte (med unntak av transdusere og kabler solgt av produsenten av Tobii Dynavox som erstatter innvendige komponenter), kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for
me-utstyret eller me-systemet.
På grunn av interne kjemiske reaksjoner, kan batteriytelsen forringes med tiden. Dersom forskriftene for å holde bruken
(lading, utlading, omgivelsestemperatur osv.) innenfor de spesifiserte verdiområdene ikke følges, kan også batteriets
levetid forkortes, eller T-Series-enheten ta skade. Hvis batteriet ikke holder seg ladet over lengre tid, selv når det har
ladet riktig, kan det være det må skiftes ut.
Batteriet må skiftes hver 12.–18. måned med typisk bruk.
For sikker og riktig drift av T-Series-enheten, bør du kun bruke ladere, batterier og tilbehør som er godkjent av
Tobii Dynavox.
Du må aldri, under noen omstendighet, demontere T-Series-enheten. Hvis du gjør dette, vil garantien opphøre og du
vil selv være ansvarlig for eventuelle reparasjonskostnader.
Det kan oppstå "innbrenning" på LCD-skjermen dersom det samme bildet eller den samme siden vises i fire (4) sammenhengende timer eller mer. De visuelle effektene kan være mer eller mindre forstyrrende eller merkbare. De vil ikke
føre til varig skade på skjermen.
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3.1

Oversikt over T-Series-enheten
T7

Figur 3.1 T7 Front

Figur 3.2 T7 Topp

Figur 3.3 T7 Tilbake
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Figur 3.4 T7 Side

Figur 3.5 T7 Bunn
1

Ladeindikator: Oransje når batteriet lades. Blir blå når batteriet er fulladet.

2

Lyssensor: Justerer skjermens lysstyrke i henhold til omgivelsesbelysningen.

3

Kamera foran: Tar bilder av objekter foran skjermen (f.eks. selvportretter).

4

Volumbryter: Trykk på + på bryteren for å øke volumet. Trykk på - på bryteren for å senke volumet.

5

Høyttalere: Doble høyttalere gir volumbredde.

6

Kamera bak: Brukes til å ta egendefinerte bilder.

7

Infrarødt vindu: Send infrarøde signaler.

8

Reimfeste: Festepunkt for stroppen.

9

Ladeport: Sett inn adapteren/laderen for å lade batteriet.

10

Mikro-USB-port: Koble til en mikro-til-vanlig USB-kabel.

11

Inntak for høyttaler / hodetelefoner / ekstern mikrofon: Koble til en ekstern høyttaler, hodetelefoner eller en ekstern mikrofon.

12

Strømknapp: Trykk og hold til startbildet vises for å skru på enheten. Trykk og slipp for å sette enheten i hvilemodus. Trykk og hold til avslutningsmenyen vises for å skru av.

13

Innebygget mikrofon: Ta opp tale og egendefinerte lyder.
Det kan oppstå "innbrenning" på LCD-skjermen dersom det samme bildet eller den samme siden vises i fire (4) sammenhengende timer eller mer. De visuelle effektene kan være mer eller mindre forstyrrende eller merkbare. De vil ikke
føre til varig skade på skjermen.
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3.2

T10

Figur 3.6 T10 Front

Figur 3.7 T10 Topp

Figur 3.8 T10Tilbake

Figur 3.9 T10 Bunn
Front:

Topp

12

1

Ladeindikator: Oransje når batteriet lades. Blir blå når batteriet er fulladet.

2

Strømknapp: Trykk og hold til startbildet vises for å skru på enheten. Trykk og
slipp for å sette enheten i hvilemodus. Trykk og hold til avslutningsmenyen vises for
å skru av.

3

Kamera foran: Tar bilder av objekter foran skjermen (f.eks. selvportretter).

4

Lyssensor: Justerer skjermens lysstyrke i henhold til omgivelsesbelysningen.

5

Høyttalere: Doble høyttalere gir volumbredde.

3 Oversikt over T-Series-enheten
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6

Volumbryter: Trykk på + på bryteren for å øke volumet. Trykk på - på bryteren for
å senke volumet.

Høyre side

7

Inntak for høyttaler / hodetelefoner / ekstern mikrofon: Koble til en ekstern
høyttaler, hodetelefoner eller en ekstern mikrofon.

Tilbake

8

Kamera bak: Brukes til å ta egendefinerte bilder.

Bunn

9

Reimfeste: Festepunkt for stroppen.

10

Ladeport: Sett inn adapteren/laderen for å lade batteriet.

11

Mikro-USB-port: Koble til en mikro-til-vanlig USB-kabel.

12

30-Pin dokkingkabel: For infrarød og brytertilbehør.

13

Mikro HDMI-port: Koble en ekstern skjerm til enheten.

14

Innebygget mikrofon: Ta opp tale og egendefinerte lyder.

Det kan oppstå "innbrenning" på LCD-skjermen dersom det samme bildet eller den samme siden vises i fire (4) sammenhengende timer eller mer. De visuelle effektene kan være mer eller mindre forstyrrende eller merkbare. De vil ikke
føre til varig skade på skjermen.

3.3

T10+

Figur 3.10 T10+ Front

Figur 3.11 T10+ Topp
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Figur 3.12 T10+ Tilbake

Figur 3.13 T10+ Bunn
1

Ladeindikator: Oransje når batteriet lades. Blir blå når batteriet er fulladet.

2

Strømknapp: Trykk og hold til startbildet vises for å skru på enheten. Trykk og
slipp for å sette enheten i hvilemodus. Trykk og hold til avslutningsmenyen vises for
å skru av.

3

Kamera foran: Tar bilder av objekter foran skjermen (f.eks. selvportretter).

4

Lyssensor: Justerer skjermens lysstyrke i henhold til omgivelsesbelysningen.

5

Høyttalere: Doble høyttalere gir volumbredde.

6

Volumbryter: Trykk på + på bryteren for å øke volumet. Trykk på - på bryteren for
å senke volumet.

Høyre side

7

Inntak for høyttaler / hodetelefoner / ekstern mikrofon: Koble til en ekstern
høyttaler, hodetelefoner eller en ekstern mikrofon.

Tilbake

8

Kamera bak: Brukes til å ta egendefinerte bilder.

9

Reimfeste: Festepunkt for stroppen.

10

Ladeport: Sett inn adapteren/laderen for å lade batteriet.

11

Mikro-USB-port: Koble til en mikro-til-vanlig USB-kabel.

12

30-Pin dokkingkabel: For infrarød og brytertilbehør.

13

Mikro HDMI-port: Koble en ekstern skjerm til enheten.

14

Innebygget mikrofon: Ta opp tale og egendefinerte lyder.

Front:

Topp

Bunn

Det kan oppstå "innbrenning" på LCD-skjermen dersom det samme bildet eller den samme siden vises i fire (4) sammenhengende timer eller mer. De visuelle effektene kan være mer eller mindre forstyrrende eller merkbare. De vil ikke
føre til varig skade på skjermen.
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3.4

T15

Figur 3.14 T15 Front

Figur 3.15 T15 Topp

Figur 3.16 T15 Tilbake

Figur 3.17 T15 Bunn
Front:

Topp / høyre
side

1

Strømknapp: Trykk og hold til startbildet vises for å skru på T15. Trykk og slipp for å sette enheten i hvilemodus. Trykk og hold til avslutningsmenyen vises for å skru av T15.

2

Kamera foran: Tar bilder av objekter foran skjermen (f.eks. selvportretter).

3

Lyssensor: Justerer skjermens lysstyrke i henhold til omgivelsesbelysningen.

4

Ladeindikator: Oransje når batteriet lades. Blir blå når batteriet er fulladet.

5

Høyttalere: Doble høyttalere gir volumbredde.

6

Volumbryter: Trykk på + på bryteren for å øke volumet. Trykk på - på bryteren for å senke
volumet.
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Tilbake

Bunn

7

Mikro SDHC-kort: Opprett lokale sikkerhetskopier og gi ekstra lagringsplass for bilder
og annet.

8

Vanlig USB-port: Koble til en vanlig USB-enhet. (Maksimal strøm for vanlig USB er
2,0≤1A.)

9

Inntak for høyttaler / hodetelefoner / ekstern mikrofon: Koble til en ekstern høyttaler, hodetelefoner eller en ekstern mikrofon.

10

Bryterplugger(2): Koble til eksterne brytere for skanning som tilgangsmåte.

11

Kamera bak: Brukes til å ta egendefinerte bilder.

12

Infrarødt vindu bak: Send infrarøde signaler.

13

Reimfeste: Festepunkt for T15-stroppen.

14

30-pin dokkingkabel: Kobling for tilbehør.

15

Ladeport: Sett inn adapteren/laderen for å lade batteriet.

16

Mikro-USB-port: Koble til en mikro-til-vanlig USB-kabel.

17

Mikro HDMI-port: Koble til en ekstern skjerm.

18

Innebygget mikrofon: Ta opp tale og egendefinerte lyder.

Det kan oppstå "innbrenning" på LCD-skjermen dersom det samme bildet eller den samme siden vises i fire (4) sammenhengende timer eller mer. De visuelle effektene kan være mer eller mindre forstyrrende eller merkbare. De vil ikke
føre til varig skade på skjermen.
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4

Skru på T-Series-enheten for første
gang

Trykk på strømknappen for å slå på enheten. Compass-programvaren startes automatisk.

Skjermen med tilpasningsveiviser vil åpnes.

tilpasningsveiviser
Tilpasningsveiviser vil guide deg gjennom trinnene for å velge et passende sidesett og begynne å kommunisere.
Se Compass brukerveiledningen for trinnvise instruksjoner for å bruke Compass-programvaren som kjører på
T-Series-enheten.

4.1

Feilsøking

Hvis enheten ikke slås på når du trykker på strømknappen, kobler du strømkabelen til enheten. Plugg deretter kabelen inn i en
stikkontakt. Trykk på strømknappen for å slå på enheten. La enheten være tilkoblet inntil batteriet er fulladet.
Hvis Compass-programvaren ikke starter automatisk når du slår på enheten, velger du Compass-ikonet på skriveborder for å
starte den manuelt.
Hvis enhetens programvare slutter å svare under bruk, trykker du og holder nede strømknappen til enheten slås av. Trykk på
strømknappen for å slå enheten på igjen.
Hvis du ikke hører lyd fra enhetens høyttalere, kobler du først fra hodetelefoner eller eksterne høyttalere som kan være koblet til
enheten. Trykk deretter på + på volumbryteren flere ganger.
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5

Lade batteriet

Når batteristanden er lav, vil du høre et pip fra enheten. Du bør da plugge inn T-Series-enheten og lade batteriet umiddelbart.
Hvis du ikke klarer å plugge i og lade opp batteriet, slås enheten av når batteriet er tomt. Lagre og åpne endringer i programvaren før enheten slås av. Endringer går tapt hvis enheten må slås av på grunn av strømmangel.
1.

Sett laderen som fulgte med T-Series-enheten inn i en stikkontakt.

2.

Koble laderen til ladeporten på T-Series-enheten.
Ladeindikatoren lyser oransje når T-Series-enheten lades. Den blir blå når batteriet er fullt.

3.

Når T-Series-enheten er fulladet, kobler du fra laderen.

Batteriet kan ikke overlades. Det er i orden å la batteriet lades over natten.
Du kan bruke T-Series-enheten mens batteriet lader.
Alarmen om lavt batteri indikerer at det er ca. 20–60 minutter driftstid igjen, avhengig av batteriets alder og bruken av systemet.
Batteriikonet på statuslinjen viser omtrent hvor mye lading som er igjen i batteriet.
En batterilading varer i minst 8 timer ved kontinuerlig bruk eller 20 timer i standby.
T-Series Device

Batterimodell

T7

504899 3200mA/H 7.4V.

T10

5860103P/4000mAh/7.4V.

T10+

5860103P/4000mAh/7.4V.

T15

HX-5570138/5850mAH/7.4V.
På grunn av interne kjemiske reaksjoner, kan batteriytelsen forringes med tiden. Dersom forskriftene for å holde bruken
(lading, utlading, omgivelsestemperatur osv.) innenfor de spesifiserte verdiområdene ikke følges, kan også batteriets
levetid forkortes, eller T-Series-enheten ta skade. Hvis batteriet ikke holder seg ladet over lengre tid, selv når det har
ladet riktig, kan det være det må skiftes ut.
Batteriet må skiftes hver 12.–18. måned med typisk bruk.
For sikker og riktig drift av T-Series-enheten, bør du kun bruke ladere, batterier og tilbehør som er godkjent av
Tobii Dynavox.

5.1
●

●
●
●

●
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Øk T-Series-batteriets levetid — Huskeregler
Bruk batteriet. Det lønner seg å la enheten kjøre helt til første varsel om lavt batteri dukker opp Dette skjer når det er ca.
14 % batteri igjen. Når du hører varselet om lavt batteri, kobler du til strøm og lar batteriet lades 100 %. Mens enheten
lader kan du fortsette å arbeide eller slå den av.
Enheten skal lades helt til batteriindikatoren lyser blått. Full tømming og full lading av batteriet lar enheten kjøre over
lengst mulig tid på batterikraft.
Ikke kjør enheten kontinuerlig mens den er tilkoblet laderen. Hvis du bruker en mobil strømkabel med enheten, bør kabelen kobles fra enheten med noen dagers mellomrom for å la batteriet trene seg.
Ikke lagre enheten over lengre perioder uten bruk/lading. Hvis du må lagre enheten, bør batteriet være fulladet og enheten skrudd helt av (ikke i hvilemodus). Vi anbefaler å aldri lagre enheten i mer enn tre måneder. Etter tre måneders lagring
vil batteriet måtte lades helt til batterilyset blir blått.
Ikke prøv å skifte batteri selv. Batteriet er internt og skal ikke repareres eller skiftes av brukeren eller andre enn en Tobii
Dynavox-tekniker.

5 Lade batteriet
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6
6.1

Produktpleie
Verdier for temperatur/luftfuktighet/atmosfærisk trykk

For optimal enhetsytelse bør T-Series-enheten holdes innenfor følgende verdiområder:
Aktivitet

Temperaturområde

Bruk av enheten og lading av
batteriet

0–35 ℃ ℃

Transport og oppbevaring

-10–45 ℃ ℃

Relativ luftfuktighet

Opptil 90 %

Atmosfærisk trykk

80–106 kPa

Ved temperaturer nært øvre eller nedre grense, vil batteritiden forkortes.

6.2

Montere/transportere T-Series

Hvis du bruker T-Series-enheten i en rullestol, bør den være godt montert for god kommunikasjon og transport. Monteringssystemer for rullestoler er tilgjengelige via Tobii Dynavox.
Beskyttende og praktiske bæreløsninger er også tilgjengelige Gå til Tobii Dynavox-nettsiden (www.tobiidynavox.com) eller din
Tobii Dynavox-forhandler for mer informasjon.

6.3

Rengjøring/håndtering av produktet
Slå av enheten og koble fra kabler og tilbehør før rengjøring.

For å rengjøre T-Series-enheten må du først skru den av og så tørke varsomt over den med en fuktig klut eller et mykt papirtørkle. Du kan fukte kluten med en mild vindusrens for å fjerne fingeravtrykk, matmerker og støv. Ikke bruk teip eller klistremerker på
verken berøringsskjermen eller huset, da disse er vanskelige å fjerne og kan skade enhetens overflate. Teip, klistremerker og andre klistrematerialer kan skade berøringsskjermen og påvirke enhetens ytelse.
Unngå at enheten blir fuktig. Utsett den aldri for vann (f.eks. oppvaskmaskin). Hvis enheten skulle bli våt, må du skru den av
umiddelbart og la den tørke godt. Hvis enheten ser ut til å fungere normalt etter 24 timer, har den antakeligvis ingen skader. Hvis
den ikke virker eller viser uvanlig oppførsel, går du til www.myTobiiDynavox.com > Community & Support > myTobiiDynavox Community for å starte reparasjonsprosessen ved å opprette en ny sak. Det kan være nødvendig å sende enheten til
Tobii Dynavox for reparasjon. Dersom din enhet er kjøpt hos en autorisert Tobii Dynavox-forhandler, kan du kontakte forhandleren for støtte og reparasjon.
Pass på å ikke la enheten falle. Fall kan korte ned T-Series-enhetens levetid. Ikke bruk skarpe gjenstander til å utføre valg på berøringsskjermen, da denne kan ta skade av det. Bruk fingeren eller en kapasitiv stylus.
Du må aldri, under noen omstendighet, demontere T-Series-enheten. Hvis du gjør dette, vil garantien opphøre og du
vil selv være ansvarlig for eventuelle reparasjonskostnader.

6.4

Forholdsregler – håndtering, oppbevaring og sending

Ved håndtering, oppbevaring eller sending må du være oppmerksom på merkingen på pakken.
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Symboler eller markeringer

Beskrivelse
Denne siden opp

Forsiktig

Beskyttes mot fuktighet

Lagerets stakkgrense (6 esker)

Lagringstemperatur: -10–45 ℃℉

Atmosfærisk trykk 80–106 kPa

Relativ luftfuktighet opptil 90 %

6.5

Slik deponerer du T-Series-enheten

T-Series-enheten skal ikke kastes i husholdings- eller kontoravfallet. Følg de lokale forskriftene for fjerning av elektrisk og elektronisk avfall.

6.6

Slik deponerer du batteriene

Batteriene skal ikke kastes i husholdings- eller kontoravfallet. Følg lokale bestemmelser for deponering av batterier.

20
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Tillegg A
A1

Støtte, garanti og
opplæringsressurser

Kundestøtte

Kontakt lokal representant eller støtteavdelingen hos Tobii Dynavox for støtte. For å få hjelp så raskt som mulig, må du forvisse
deg om at du har tilgang til T-Series-enheten og, hvis mulig, en Internett-forbindelse. Du bør også kunne oppgi serienummeret
som er på baksiden av enheten.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon og andre støtteressurser, kan du besøk Tobii Dynavoxs nettside www.tobiidynavox.com
eller www.myTobiiDynavox.com.
Tobii Dynavox — Nord-Amerika

Tobii Dynavox — Europa

2100 Wharton Street

Box 743

Suite 400

S-182 17 Danderyd

Pittsburgh, PA 15203

Sverige

1-800-344-1778

+46 8 663 69 90

Pasienten kan rengjøre utsiden av enheten som spesifisert i 6.3 Rengjøring/håndtering av produktet. Reparasjoner og
alt annet vedlikehold skal utføres av en sertifisert tekniker.
Tobii Dynavox besørger kretsskjemaer, delelister, beskrivelser og kalibreringsinstruksjoner for å hjelpe autorisert
servicepersonell ved reparasjon av deler.

A2

Garanti

Les gjennom Manufacturer’s Warranty som følger med i pakken.
Les denne brukerveiledningen nøye før du tar i bruk enheten. Garantien er bare gyldig hvis enheten brukes i samsvar med
brukerhåndboken. Hvis du demonterer T-Series-enheten, opphører garantien.
Ta vare på originalemballasjen til T-Series.
Hvis enheten må returneres til Tobii Dynavox pga. garantispørsmål eller reparasjon, kreves det at originalemballasjen
(eller tilsvarende) brukes ved forsendelsen.

A3

Opplæringsressurser

Tobii Dynavox tilbyr en rekke opplæringsressurser for T-Series-produktene og tilhørende kommunikasjonsprodukter. Du kan
finne disse på Tobii Dynavoxs nettsted, www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com, inkludert Slik kommer du i
gang-veiledninger, webinarer og hurtigstartguider. T-Series-enhetens brukerveiledning leveres med og lagres i T-Series
-enheten.
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Tillegg B
B1

Informasjon om overholdelse

FCC-erklæring

Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten
kan forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må ta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift.
Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Tobii Dynavox, kan gjøre at brukeren mister retten til å benytte utstyret i
henhold til FCC-reglene.

B1.1

For P15B-utstyr

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-regelverket.
Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig elektronisk støy i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes iht. instruksjonene, forårsake skadelig
interferens i radiokommunikasjoner.
Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig
interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastsettes ved å slå utstyret av og på, bør brukeren forsøke å korrigere
interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:
●
●
●
●

B1.2

Rett mottakerantennen en annen vei, eller flytt den.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Kople utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koplet til.
Få hjelp av forhandleren eller en radio/TV-tekniker.

For bærbare enheter

FCC-erklæring om strålingseksponering:
1.

Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

2.

Dette utstyret overholder FCCs grenser for eksponering av radiofrekvens i ukontrollerte miljøer. Enheten er testet for
vanlige håndholdte operasjoner med enheten i direkte kontakt med kroppen på sidene av enheten. For å samsvare med
FCC-erklæringen om strålingseksponering, bør du unngå direkte kontakt med senderantennen ved overføring.

B1.3

Radiobølgeeksponering og SAR-informasjon

T-Series-enheten er testet som en medisinsk enhet i klasse 1. Medisinsk elektrisk utstyr som dette krever spesielle
forsiktighetsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må derfor installeres og tas i bruk i samsvar med
informasjonen i denne håndboken.
Bruk av andre kabler og annet tilbehør enn det som følger med og er integrert i enheten, kan påvirke EMC-ytelsen.
Eksponeringsstandarden for trådløst utstyr benytter en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen
fastsatt av FCC er 1,6 W/kg. Det høyeste SAR-nivået som er målt for denne enheten, er <0,425 W/kg. Enheten overholder
dermed FCC-kravet.
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Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk stråling
T-Series er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren
av T-Series-enheten må påse at enheten brukes i et slik miljø.
Elektromagnetisk miljø –
retningslinjer

Godkjent

Strålingstest
RF-stråling
CISPR 22

T-Series bruker bare RF-energi til sin
interne funksjon. Derfor er RFstrålingen fra enheten svært lav, og det
er usannsynlig at den vil skape
interferens i elektronisk utstyr i
nærheten.

RF-stråling
CISPR 22

Klasse B

Harmonisk stråling
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningssvingninger/flimmerstråling
IEC 61000-3-3

Samsvarer

T-Series egner seg for bruk i alle
etablissementer, inkludert
husholdninger og de som er direkte
koblet til det offentlige
strømforsyningsnettet som forsyner
bygninger som brukes til boligformål.

T-Series-enheten bør ikke plasseres ved siden av eller på annet utstyr.
Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller
brukeren av T-Series-enheten må påse at enheten brukes i et slik miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø –
retningslinjer

Elektrostatisk utladning
(ESD)

± 6 kV kontakt

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

± 8 kV luft

Gulv skal være i tre, betong
eller keramiske fliser. Hvis
gulvene er dekket med
syntetisk materiale, skal den
relative fuktigheten være
minst 30 %.

± 2 kV for
strømforsyningslinjer

± 2 kV for
strømforsyningslinjer

Nettstrømmen skal holde en
kvalitet som er typisk for
kommersielle eller
sykehusmiljøer.

± 1 kV linje(r) til linje(r)

± 1 kV linje(r) til linje(r)

Nettstrømmen skal holde en
kvalitet som er typisk for
kommersielle eller
sykehusmiljøer.

IEC 61000-4-2
Elektrisk, rask transient/burst
IEC 61000-4-4
Spenningssvingning
IEC 61000-4-5
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Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller
brukeren av T-Series-enheten må påse at enheten brukes i et slik miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø –
retningslinjer

Spenningsfall, korte avbrudd
og spenningsvariasjoner på
strømforsyningslinjer.

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i
0,5 sykluser.

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i
0,5 sykluser.

40 % UT (60 % fall i UT) i 5
sykluser.

40 % UT (60 % fall i UT) i 5
sykluser.

70 % UT (30 % fall i UT) i 25
sykluser.

70 % UT (30 % fall i UT) i 25
sykluser.

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i
5s

< 5 % UT (> 95 % fall i UT) i
5s

Nettstrømmen skal holde en
kvalitet som er typisk for
kommersielle eller
sykehusmiljøer. Hvis
brukeren av T-Series
-enheten krever kontinuerlig
drift under strømbrudd,
anbefales det at batteriene
for T-Series-enheten er på
plass, eller at enheten drives
av en UPS-enhet.

IEC 61000-4-11

UT er ved 100 VAC 60 Hz
eller 230 VAC 50 Hz.
Strømfrekvens (50/60 Hz)
magnetisk felt

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-8

Strømfrekvens-magnetfelt
skal være på nivåer som er
karakteristiske for et typisk
sted i et kommersielt eller
sykehusmiljø.

Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller
brukeren av T-Series-enheten må påse at enheten brukes i et slik miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø retningslinjer
Bærbart og mobilt RFkommunikasjonsutstyr må
ikke brukes nærmere noen
del av T-Series-enheten,
inkludert kabler, enn den
anbefalte
separasjonsavstanden som
er beregnet etter ligningen
som gjelder for senderens
frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand

Ledningsbåret RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz til 80 MHz

3V
for 150 kHz til
80 MHz

RF-stråling
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz

3 V/m
for 80 MHz til
800 MHz
for 800 MHz til
2,5 GHz
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Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller
brukeren av T-Series-enheten må påse at enheten brukes i et slik miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Elektromagnetisk miljø retningslinjer

Samsvarsnivå

der "P" er den maksimale
utgangseffekten til senderen
i watt (W) iht. produsenten
av senderen, og "d" er den
anbefalte
separasjonsavstanden i
meter (m).
Feltstyrker fra faste RFsendere, som fastslått ved
en elektromagnetisk
undersøkelse av stedet,I skal
være mindre enn
samsvarsnivået i hvert
frekvensområde.ii
Interferens kan oppstå i
nærheten av utstyr merket
med følgende symbol.

MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.
MERKNAD 2 Det kan hende at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av
absorpsjon og reflekteres fra strukturer, gjenstander og mennesker.
i.

Feltstyrkene fra faste sendere, slik som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og mobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting
og TV-kringkasting, kan ikke forutsis teoretisk med presisjon. For å vurdere de elektromagnetiske omgivelsene som følge av faste RF-sendere må det
overveies å foreta en elektromagnetisk undersøkelse av stedet. Hvis den målte feltstyrken i rommet der T-Series-enheten brukes, overstiger det
aktuelle RF-overholdelsesnivået ovenfor, bør T-Series-enheten observeres for å verifisere normal drift. Hvis man observerer unormal ytelse, kan det
være nødvendig med ytterligere tiltak, slik som å endre retning på eller flytte T-Series-enheten.

ii.

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.

Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og T-Series-enheten.
T-Series-enheten er ment for bruk i elektromagnetiske miljøer der RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av
T-Series-enheten kan forebygge elektromagnetisk interferens ved å sørge for en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt
RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og T-Series-enheten som anbefalt nedenfor, iht. den maksimale utgangseffekten til
kommunikasjonsutstyret.
Nominell maksimal
utgangseffekt til sender
W

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

0,01

0,12 m

0,12 m

0,24 m

0,1

0,37 m

0,37 m

0,74 m

1

1,2 m

1,2 m

2,4 m

10

3,7 m

3,7 m

7,4 m

100

11,7 m

11,7 m

23,4 m

B2
B2.1

Separasjonsavstand i samsvar med senderens frekvens

Industry Canada-erklæring
Norsk

Lisensfrie laveffektsutrustning for radiokommunikasjonsenheter (ICES-003)
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a.

Allmenn informasjon
Drift er underlagt følgende to betingelser:
1. Enheten må ikke forårsake interferens, og
2. Denne enheten må akseptere all interferens, inklusive interferens som kan føre til uønsket drift av enheten.

b.

Drift i i 2,4 GHz-båndet
For å forhindre radiointerferens i lisenstjenesten, er denne enheten ment å brukes innendørs. For installasjon utendørs,
kreves det lisens.

Dette digitale apparatet i klasse B overholder kanadiske ICES-003.

B2.2

Français

De faible puissance exempts de licence des appareils de communication radio (CNR-210)
a.

Informations communes
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Ce dispositif ne peut causer des interférences, et
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais
fonctionnement du dispositif.

b.

Le fonctionnement en bande de 2,4 GHz
Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à être exploité à
l'intérieur et à l'extérieur d'installation est soumise à licence.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-210 du Canada.

B3

CE-deklarasjon

Dette utstyret oppfyller kravene relatert til elektromagnetisk kompatibilitet, EN 300386 klasse B for ITE, de vesentlige
vernekravene iht. rådets direktiv 2004/108/EG om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk
kompatibilitet og R&TTE-direktivet 1999/5/EG for å oppfylle reguleringen av radioutstyr og teleterminalutstyr.
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Tekniske spesifikasjoner

Tillegg C

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

Type/Modell

T7

T10

T10+

T15

Skjerm

7″

9,7"

15,4"

17,8 cm

24,7 cm

39,12 cm

1920 × 1200

1024 × 768

1440 × 900

Standard

Skjermoppløsning
Berøringspanel
Mål (B x H x D)

Multipunkts kapasitiv berøring
8 × 5,7 × 1,2 inches

10,15 × 7,68 × 0,83 inches

20,3 × 14,5 × 3 cm

25,8 × 19,5 × 2,1 cm

–

–

38,25 × 26,37 × 4,14
cm
--

0,5 kg

0,85 kg

1,74 kg

2 × 40 mm × 30 mm
8 ohm 3W

2 × 36 mm 8 ohm 2 W

2 × 40 mm × 30 mm
8 ohm 3W

Vekt
Høyttalere
Mikrofon
Prosessor
RAM
Operativsystem

15,06 × 10,38 × 1,63
inches

1 × analog mikrofon
Rockchip RK3288
Quad Core

NVidia Tegra3 quad
core

Rockchip RK3288
Quad Core

NVidia Tegra3 quad
core

2GB DDR3

1GB DDR3

2GB DDR3

1GB DDR3

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Flash-minne

32 GB eMMC
Ikke relevant

SD-kort

Ingen

Mikro-USB

Mikro-USB

Mikro-USB

Hodetelefon/mikrofonplugg

Mikro-HDMI

Mikro-USB-port

Hodetelefon-/mikrofonplugg

Mikro-HDMI

Utvidelsesport for fremtidig tilleggsutstyr

Mikro-SDXCminnespor

Kontakter

Hodetelefon/mikrofonplugg
To bryterporter
Utvidelsesport for
fremtidig tilleggsutstyr
Knapper

1 × på-knapp
1 × Volum opp og Volum ned

WLAN

IEEE 802.11 b/g/n dobbel antennespredningsystem

Bluetooth®
IR-fjernkontroll
(ECU,
omgivelseskontrollenhet)

2.1-protokoll
Innebygd bibliotek, IR
smart læring, støtte for
universal fjernkontroll

T-Series Enheter Brukerhåndbok v.2.2 - nb-NO

Ikke relevant

Innebygd bibliotek, IR
smart læring, støtte for
universal fjernkontroll
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Standard
Type/Modell
Kamera

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

T7

T10

T10+

T15

Bak: 8 megapiksler

Bak: 5 megapiksler

Bak: 8 megapiksler

Bak: 5 megapiksler

Fremadrettet: 1,3
megapiksler

Fremadrettet: 1,3
megapiksler

Fremadrettet: 1,3
megapiksler

Fremadrettet: 1,3
megapiksler

(720P eller høyere
progressiv
videoinnspilling)

(720P eller høyere
progressiv
videoinnspilling)

(720P eller høyere
progressiv
videoinnspilling)

(720P eller høyere
progressiv
videoinnspilling)

Autofokus

Autofokus

Autofokus

Autofokus

Batteritid

> 8 timer normal bruk

Batteriladetid

<4 timer

Bordstativ

Tilbehør

Støttede
monteringssystemer

ConnectIT Mount Plate

Strømforsyning

MTP451BX - 120300
Inngang: Universal 100~240 VAC / 50~60 Hz 1,5 A
Utgang: +12 VDC / 3 A

IP-klasse

IP 22
Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

Type/Modell

T7

T10

T15

Skjerm

7″

9,7"

15,4"

17,8 cm

24,7 cm

39,12 cm

1920 × 1200

1024 × 768

1440 × 900

Standard

Skjermoppløsning
Berøringspanel
Mål (B x H x D)

Multipunkts kapasitiv berøring
8 × 5,7 × 1,2 inches

10,15 × 7,68 × 0,83 inches

20,3 × 14,5 × 3 cm

25,8 × 19,5 × 2,1 cm

15,06 × 10,38 × 1,63
inches
38,25 × 26,37 × 4,14 cm

Vekt
Høyttalere

–

–

--

0,5 kg

0,85 kg

1,74 kg

2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3W

Mikrofon
Prosessor

2 × 36 mm 8 ohm 2 W
1 × analog mikrofon

Rockchip RK3288 Quad
Core

RAM
Operativsystem

NVidia Tegra3 quad core

SD-kort

Tillegg C Tekniske spesifikasjoner

NVidia Tegra3 quad core

2GB DDR3

1GB DDR3

1GB DDR3

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Android 4.0.4

Flash-minne

28

2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3W

32 GB eMMC
Ikke relevant

Ingen

T-Series Enheter Brukerhåndbok v.2.2 - nb-NO

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

T7

T10

T15

Mikro-USB

Mikro-USB

Mikro-USB

Hodetelefon-/mikrofonplugg

Mikro-HDMI

Mikro-USB-port

Hodetelefon-/mikrofonplugg

Mikro-HDMI

Utvidelsesport for fremtidig
tilleggsutstyr

Mikro-SDXC-minnespor

Standard
Type/Modell

Kontakter

Hodetelefon-/mikrofonplugg
To bryterporter
Utvidelsesport for fremtidig
tilleggsutstyr

Knapper

1 × på-knapp
1 × Volum opp og Volum ned

WLAN

IEEE 802.11 b/g/n dobbel antennespredningsystem

Bluetooth®
IR-fjernkontroll (ECU,
omgivelseskontrollenhet)

2.1-protokoll
Innebygd bibliotek, IR smart
læring, støtte for universal
fjernkontroll

Ikke relevant

Innebygd bibliotek, IR smart
læring, støtte for universal
fjernkontroll

Bak: 8 megapiksler

Bak: 5 megapiksler

Bak: 5 megapiksler

Fremadrettet: 1,3
megapiksler

Fremadrettet: 1,3
megapiksler

Fremadrettet: 1,3
megapiksler

(720P eller høyere
progressiv videoinnspilling)

(720P eller høyere
progressiv videoinnspilling)

(720P eller høyere
progressiv videoinnspilling)

Autofokus

Autofokus

Autofokus

Kamera

Batteritid

> 8 timer normal bruk

Batteriladetid

<4 timer

Bordstativ

Tilbehør

Støttede
monteringssystemer

ConnectIT Mount Plate

Strømforsyning

MTP451BX - 120300
Inngang: Universal 100~240 VAC / 50~60 Hz 1,5 A
Utgang: +12 VDC / 3 A

IP-klasse
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IP 22
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Tillegg D

Godkjent tilbehør

Beskrivelse

Modell

Tobii Dynavox Delenr.

T-Series AC-adapter (strømforsyning)

MTP451BX - 120300

200699

Hvis du ønsker informasjon om det siste godkjente Tobii Dynavox-tilbehøret for T-Series, kan du gå inn på www.tobiidynavox.
com eller kontakte din autoriserte Tobii Dynavox-forhandler.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Illustrasjoner og spesifikasjoner gjelder ikke nødvendigvis produkter og tjenester som tilbys på alle lokale markeder. Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Støtte for Tobii Dynavox-enheten
Få hjelp via Internett
Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene dine på: www.
TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt salgsrepresentanten eller forhandleren din
For spørsmål angående produktet, kontakt Tobii Dynavox' salgsrepresentant eller en autorisert forhandler for hjelp. De er kjent med personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips
og produktopplæring. For kontaktinformasjon se www.TobiiDynavox.com/contact

