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Inleiding

De Tobii Dynavox T7, T10, T10+ en T15 zijn complete oplossingen voor ondersteunde communicatie, bestaande uit speciale
hardware met geïntegreerde Compass communicatiesoftware.
Deze Gebruikershandleiding geeft een overzicht van de basisbediening van uw T7, T10, T10+ en T15 Android tablets. In
deze handleiding worden belangrijke hardwarefuncties besproken en worden de meestgebruikte eigenschappen en functies
van uw apparaat beschreven.

1.1

Verklaring van waarschuwingen

In deze handleiding maken we gebruik van vijf (5) soorten waarschuwingen:
Stelt de gebruiker op de hoogte van een belangrijke situatie of een situatie die speciale aandacht vereist.

Stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot beschadiging, of storing, van de apparatuur.

Stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die mogelijkerwijs kan leiden tot letsel bij de gebruiker indien de
waarschuwing wordt genegeerd.
Stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot gehoorverlies.
Stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot permanent lichamelijk letsel bij langdurig contact
met de huid als de waarschuwing wordt genegeerd.

1.2

Symbolen en opschriften

Dit gedeelte biedt informatie over de symbolen op de T-Series, de bijbehorende accessoires en de verpakking.
Symbool of opschrift

Beschrijving
Aan

Weggooien volgens de vereisten in uw land.

CE is een afkorting van de Europese Gemeenschappen en
hieruit blijkt voor douaneambtenaren in de Europese Unie dat
het product voldoet aan een of meer van de Europese
richtlijnen.
Dit is een certificeringsmarkering voor elektronische producten die in de Verenigde Staten worden gefabriceerd of verkocht. Dit geeft aan dat de elektromagnetische interferentie
van het apparaat binnen de limieten valt zoals goedgekeurd
door de Amerikaanse FCC (Federal Communications
Commission).
Mate van bescherming tegen schadelijk binnendringen van
water of deeltjes (voor adapter).
Mate van bescherming tegen binnendringen van water of
deeltjes (voor hoofdeenheid/apparatuur).
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Beschrijving

Symbool of opschrift

Raadpleeg gebruikershandleiding

Markeringen ter goedkeuring van type L en type R voor Canada en de Verenigde Staten
Voldoet aan relevante Australische EMC-vereisten

Apparatuur van veiligheidsklasse II (superisolatie)

Deze markering toont de polariteit van de outputpin op de
AC/DC-stroomadapter.
-

Volume omlaag

+

Volume omhoog
BF-veiligheidsklasse

Waarschuwing

Voor gebruik binnenshuis

Product voldoet volledig aan Duitse wet voor
productveiligheid

1.3

Bedoeld gebruik

De T-Series apparaten zijn bedoeld voor gebruik als ondersteunende bedieningseenheid voor communicatie, computertoegang
en omgevingsbediening voor mensen met een spraak-/taalbeperking of lichamelijke of cognitieve beperking. Ze zijn bedoeld om
mensen te helpen die door een aandoening of beperking niet kunnen praten en om mensen te helpen die door een aandoening
of beperking geen apparaten voor omgevingsbediening kunnen gebruiken. Het apparaat kan worden bediend met een aanraakscherm, toetsenbord, muis/trackball, schakelaar en hoofdbesturing. T-Series apparaten zijn niet stationair. Tijdens het gebruik
kunnen de T-Series apparaten op een effen oppervlak worden geplaatst of op een goedgekeurde beugel worden gemonteerd.
Uw T-Series apparaat is bedoeld voor alledaagse communicatiesituaties. Er mag niet op worden vertrouwd als communicatiemiddel in medische noodgevallen. We raden aan om meerdere communicatiemiddelen beschikbaar te hebben om in noodgevallen medische informatie over te brengen.

1.4

Inhoud van het pakket

Uw T-Series-pakket bevat de volgende elementen:
●
●
●
●
●
●

1 apparaat (7″, 10″ of 15″)
1 voedingsbron
1 Android besturingssysteem (geïnstalleerd)
1 Compass (vooraf geïnstalleerd)
1 T-Series gebruikershandleiding (op het apparaat)
1 Compass gebruikershandleiding (op het apparaat)
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●

1 snelstarthandleiding (gedrukt)
Bewaar de oorspronkelijke verpakkingsmaterialen voor de T-Series.
Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de garantie
vallen, moet de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) worden gebruikt voor de verzending.

1.5

myTobiiDynavox

Ga naar www.myTobiiDynavox.com om u te registreren voor een account en om uw T-Series apparaat te registreren.
De myTobiiDynavox community biedt een uitgebreide en steeds groter wordende bibliotheek met meer dan 250 artikelen uit de
Knowledge Base over alle aspecten van de T-Series apparaten en de Compass software.

1.6

Aanvullende documentatie

Bij uw T-Series apparaat wordt een Snelstarthandleiding geleverd. Deze handleiding geeft een overzicht van uw T-Series
apparaat, begeleidt u bij het opstarten en aanpassen ervan en biedt gegevens over de beschikbare informatiebronnen via zowel
www.myTobiiDynaVox.com als het menu Help op uw T-Series apparaat.
De Compass gebruikershandleiding is slechts een inleidende referentiegids voor de Compass software op uw T-Series apparaat. De handleiding bevat stapsgewijze basisinstructies voor het selecteren van een paginaset en een toegangsmethode,
het aanpassen van de software voor uw gebruiker, het wijzigen en bewerken van pagina's, het maken van nieuwe pagina's, het
gebruiken van de camera, het programmeren van het afstandsbedieningsbeheer en het maken van back-ups en herstellen.
Open het menu Instellingen op uw apparaat. Selecteer vervolgens Help > Compass gebruikershandleiding.
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Veiligheid

Het T-Series-apparaat is getest en goedgekeurd en daarbij in overeenstemming bevonden met alle specificaties en normen die
worden vermeld in Bijlage B Conformiteitsinformatie, pagina 23 van deze handleiding en in de Bijlage C Technische specificaties, pagina 28 -- met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de norm voor medische apparatuur (Klasse 1/Type B). Er moeten een
aantal veiligheidswaarschuwingen in acht worden genomen om een veilig gebruik van het T-Series apparaat te garanderen:
De patiënt is een beoogde gebruiker en kan alle beschikbare apparaatfuncties van de apparaatsoftware veilig
gebruiken.
De afzonderlijke voedingsbron (adapter) wordt gespecificeerd als onderdeel van het product.

Voor de veiligheidsklasse geldt het volledige apparaat (exclusief adapter).
Verwachte levensduur: 5 jaar

Dit apparaat is grondig getest en gecontroleerd om juiste prestaties en correct gebruik te garanderen.

Het T-Series apparaat kan op een rolstoel worden gemonteerd of op een tafel worden vastgezet.

Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd
Plaats uw T-Series apparaat op een vast oppervlak en let op als kinderen en huisdieren zich in de buurt van het
T-Series apparaat bevinden. Speel niet met kabels om de kans op verstikking te voorkomen. Houd kleine onderdelen,
zoals de afneembare afdekking van de USB-poort, buiten bereik van kinderen en dieren die ze kunnen inademen of
doorslikken.
Jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking mogen het T-Series-apparaat uitsluitend onder toezicht
gebruiken.
Voorkom dat er zich overmatige vuil en stof ophopen waardoor het gebruik onbetrouwbaar kan worden. Plaats uw
T-Series apparaat niet gedurende langere tijd in fel zonlicht of in de buurt van open haarden, straalkachels, stoomketels of verstuivers, om mogelijke oververhitting of beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Uw T-Series-apparaat behoeft weinig onderhoud, behalve het opladen van de batterij en een periodieke inspectie van
de netsnoeren wat betreft slijtage en beschadigingen. Als de netsnoeren tekenen van slijtage of beschadiging vertonen, moeten ze worden vervangen. Preventieve inspecties en onderhoud moeten regelmatig worden uitgevoerd.
De gebruiker kan de buitenkant van het apparaat reinigen zoals gespecificeerd in 6.3 Het product reinigen/hanteren.
Alle overige onderhoud en reparaties moeten door een gecertificeerde technicus worden uitgevoerd.
Schakel het apparaat uit en koppel kabels en accessoires los voordat u reiniging, service of onderhoud uitvoert. Reiniging, service en onderhoud mogen niet plaatsvinden terwijl het apparaat wordt gebruikt.
Tobii Dynavox verstrekt schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen en kalibratie-instructies om bevoegd onderhoudspersoneel te helpen bij het repareren van onderdelen.
Uw apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Er kan zich een veiligheidsrisico voordoen wanneer de batterij in of in de
buurt van vuur of verwarmingsapparaten wordt geplaatst, of op plaatsen met een temperatuur boven 45 ℃. Hierdoor
kan de batterij warm worden of ontploffen.
De batterij mag niet worden doorboord, uit elkaar gehaald of beschadigd. Als de batterij moet worden weggegooid,
doe dit dan in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.
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Als het T-Series apparaat of de bijbehorende accessoires moeten worden weggegooid, doe dit dan in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.
Beperkingen worden gespecificeerd op andere apparatuur of netwerk-/gegevenskoppelingen waarop een onderdeel
voor signaalinvoer/-uitvoer kan worden aangesloten.
De behuizing mag niet worden geopend, de openingen mogen niet worden opgerekt en de camera en het interne circuit mogen niet worden aangeraakt.
Als de behuizing van dit T-Series apparaat wordt geopend, loopt u risico op elektrische schokken. De behuizing van
het apparaat mag niet worden geopend.
Gebruik het apparaat niet tijdens onweer of een elektrische storm. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok
en schade aan het apparaat. Tijdens stormen moet het apparaat zijn uitgeschakeld en losgekoppeld.
Plaats het apparaatscherm of het lampje van de oplaadindicator niet dicht bij uw ogen. Anders kunnen uw ogen beschadigd raken.
Als u niet op een prettige manier naar het scherm kunt kijken, zet u de helderheid van het scherm lager of schakelt u
het apparaat uit.
Als u een hoofdtelefoon op het apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat het apparaatvolume laag is ingesteld om
uw oren te beschermen tegen mogelijke schade.
Het apparaat kan alleen worden aangesloten op andere accessoires en apparatuur die zijn goedgekeurd voor veilig
gebruik zonder gevaar van hoogspanning. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan leiden tot elektrische
schokken.
Uw T-Series apparaat is niet geschikt voor gebruik bij aanwezigheid van ontvlambare anesthetica of andere brandbare materialen, zoals brandstoffen en chemicaliën.
Het apparaat mag niet worden opgeladen, ingeschakeld of gebruikt in de buurt van brandbare brandstoffen of chemicaliën, zoals bij een benzinestation.
Uw T-Series apparaat voldoet aan IP22. Uitleg over IP22: het eerste cijfer [2] geeft aan welke mate van bescherming
de behuizing biedt tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen [zoals elektrische geleiders en bewegende onderdelen]
en het binnendringen van vreemde voorwerpen. Niveau 2 biedt bescherming tegen voorwerpen van >12,5 mm [zoals
vingers of soortgelijke voorwerpen]. Het tweede cijfer [2] geeft aan welke mate van bescherming de behuizing biedt
tegen schadelijke binnendringing van water. Verticaal druipend water heeft geen schadelijk effect wanneer de behuizing in een hoek van maximaal 15 graden ten opzichte van de normale positie wordt gekanteld.
Uw T-Series oplader voldoet aan IP21. Uitleg over IP21: het eerste cijfer [2] geeft aan welke mate van bescherming
de behuizing biedt tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen [zoals elektrische geleiders en bewegende onderdelen]
en het binnendringen van vreemde voorwerpen. Niveau 2 biedt bescherming tegen voorwerpen van >12,5 mm [zoals
vingers of soortgelijke voorwerpen]. Het tweede cijfer [1] geeft aan welke mate van bescherming de behuizing biedt
tegen schadelijke binnendringing van water. De oplader is beschermd tegen condensvorming.
Als u het T-Series apparaat oplaadt, moet het stopcontact waarop de adapter is aangesloten, zich binnen 2 meter
van het apparaat bevinden. Er mogen geen schakelaars of stroomonderbrekers zijn aangesloten op de aardgeleider.
De stekker van de stroomadapter wordt gebruikt om het apparaat te isoleren van de netstroom. Plaats het apparaat
niet zodanig dat de stekker moeilijk kan worden losgekoppeld.
Wees voorzichtig bij het aansluiten en geleiden van kabels en accessoires, om te voorkomen dat iemand erin verward
raakt en struikelt.
Als het T-Series apparaat langere tijd werkt, kan de temperatuur tijdelijk boven 41 ℃ uitkomen. Schakel het T-Series
apparaat uit als dit oververhit raakt. Houd een oververhit apparaat niet in uw handen. Leg dit op een hard, hittebestendig oppervlak in een omgeving met luchtstroom zodat de warmte weg kan.
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De rand van het beeldscherm kan een temperatuur bereiken van wel 49 ℃. Om brandwonden te voorkomen, mag u
de rand van het beeldscherm niet langer dan 1 minuut achter elkaar aanraken.
Het aanraakscherm kan een temperatuur bereiken van wel 46 ℃. Om brandwonden te voorkomen, mag u het scherm
niet langer dan 10 minuten achter elkaar aanraken.
Deze Gebruikershandleiding en de Knowledge Base op myTobiiDynavox.com bieden de ondersteuning die u nodig
hebt om uw apparaat te installeren en te gebruiken. Als er tijdens het gebruik ongewone gebeurtenissen plaatsvinden,
moeten deze worden gemeld bij de technische ondersteuning van Tobii Dynavox.
Dit product vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC en moet worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen overeenkomstig de verstrekte EMC-informatie. Het apparaat kan bovendien worden beïnvloed
door draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur.
Dit apparaat mag niet naast of boven op andere apparatuur worden geplaatst. Als het noodzakelijk is dat het apparaat
naast of boven op andere apparatuur wordt geplaatst, moet worden gecontroleerd of het apparaat normaal werkt in
de configuratie waarin het zal worden gebruikt.
Het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan de vermelde accessoires, transducers en kabels, met
uitzondering van transducers en kabels die door Tobii Dynavox worden verkocht als vervanging voor interne onderdelen, kan leiden tot verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van de ME-apparatuur of het ME-systeem.
Door interne chemische reacties kunnen de prestaties van de batterij in de loop der tijd achteruitgaan. Daarnaast kan
de verwachte levensduur van de batterij worden verkort of kan het T-Series apparaat beschadigd raken als de gebruiksvoorwaarden (opladen, ontladen, omgevingstemperatuur enzovoort) niet binnen het opgegeven bereik worden
gehandhaafd. Als de batterij niet in staat is om gedurende langere tijd zijn lading te behouden, zelfs wanneer deze
correct is opgeladen, moet deze wellicht worden vervangen.
Bij normaal gebruik moet de batterij elke 12 tot 18 maanden worden vervangen.
Voor veilig en correct gebruik van uw T-Series apparaat dient u uitsluitend opladers, batterijen en accessoires te gebruiken die zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox.
Het T-Series apparaat mag onder geen enkele voorwaarde uit elkaar worden gehaald. Als dit om welke reden dan
ook toch gebeurt, vervalt de garantie en moet u zelf de kosten betalen van eventuele reparaties.
Het LCD-scherm kan 'beeldpersistentie' vertonen als hetzelfde beeld of dezelfde pagina gedurende vier (4) uur of langer wordt weergegeven. Dergelijke visuele artefacten kunnen wel of niet merkbaar of storend zijn. Ze veroorzaken
desalniettemin geen permanente schade aan het LCD-scherm.
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Overzicht van het T-Series apparaat
T7

Afbeelding 3.1 T7 Voorkant

Afbeelding 3.2 T7 Bovenkant

Afbeelding 3.3 T7 Achterkant

10

3 Overzicht van het T-Series apparaat
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Afbeelding 3.4 T7 Zijkant

Afbeelding 3.5 T7 Onderkant
1

Oplaadindicator: Brandt geel als de batterij wordt opgeladen. Wordt blauw zodra de batterij volledig is
opgeladen.

2

Omgevingslichtsensor: Hiermee wordt de helderheid van het scherm aangepast op basis van het
omgevingslicht.

3

Camera aan voorkant: Hiermee neemt u foto's van voorwerpen die zich vóór het scherm bevinden (zoals
zelfportretten).

4

Volumeschakelaar: Druk op de plus-kant van de schakelaar om het volume te verhogen. Druk op de minkant van de schakelaar om het volume te verlagen.

5

Luidsprekers: Dubbele luidsprekers voor een uitgebreid volumebereik.

6

Camera aan achterkant: Gebruik deze camera om zelf foto's te maken.

7

Infraroodvenster: Hiermee worden infraroodsignalen verzonden.

8

Bevestiging voor draagriem: Aansluitpunten voor het bevestigen van de draagriem.

9

Oplaadpoort: Sluit hierop de adapter/oplader aan om de batterij op te laden.

10

Micro-USB-poort: Hierop kunt u een kabel van micro-USB naar USB aansluiten.

11

Aansluiting voor luidspreker/hoofdtelefoon/externe microfoon: Hierop kunt u een externe luidspreker, hoofdtelefoon of externe microfoon aansluiten.

12

Aan/uit-knop: Om het apparaat in te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot het welkomstscherm wordt
weergegeven. Druk hier kort op om het apparaat in de slaapstand te zetten. Om het apparaat uit te schakelen,
houdt u deze knop ingedrukt tot het afsluitmenu wordt weergegeven.

13

Ingebouwde microfoon: Hiermee kunt u spraak en geluiden opnemen.
Het LCD-scherm kan 'beeldpersistentie' vertonen als hetzelfde beeld of dezelfde pagina gedurende vier (4) uur of langer wordt weergegeven. Dergelijke visuele artefacten kunnen wel of niet merkbaar of storend zijn. Ze veroorzaken
desalniettemin geen permanente schade aan het LCD-scherm.
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3.2

T10

Afbeelding 3.6 T10 Voorkant

Afbeelding 3.7 T10 Bovenkant

Afbeelding 3.8 T10Achterkant

Afbeelding 3.9 T10 Onderkant
Voorkant:

12

1

Oplaadindicator: Brandt geel als de batterij wordt opgeladen. Wordt blauw zodra de batterij volledig is opgeladen.

2

Aan/uit-knop: Om het apparaat in te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot
het welkomstscherm wordt weergegeven. Druk hier kort op om het apparaat in de
slaapstand te zetten. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot het afsluitmenu wordt weergegeven.

3

Camera aan voorkant: Hiermee neemt u foto's van voorwerpen die zich vóór het
scherm bevinden (zoals zelfportretten).

3 Overzicht van het T-Series apparaat
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4

Omgevingslichtsensor: Hiermee wordt de helderheid van het scherm aangepast
op basis van het omgevingslicht.

5

Luidsprekers: Dubbele luidsprekers voor een uitgebreid volumebereik.

6

Volumeschakelaar: Druk op de plus-kant van de schakelaar om het volume te
verhogen. Druk op de min-kant van de schakelaar om het volume te verlagen.

Rechterkant

7

Aansluiting voor luidspreker/hoofdtelefoon/externe microfoon: Hierop
kunt u een externe luidspreker, hoofdtelefoon of externe microfoon aansluiten.

Achterkant

8

Camera aan achterkant: Gebruik deze camera om zelf foto's te maken.

Onderkant

9

Bevestiging voor draagriem: Aansluitpunten voor het bevestigen van de
draagriem.

10

Oplaadpoort: Sluit hierop de adapter/oplader aan om de batterij op te laden.

11

Micro-USB-poort: Hierop kunt u een kabel van micro-USB naar USB aansluiten.

12

30-pens dockconnector: Voor infrarood- en schakelaar-accessoire.

13

Micro-HDMI-poort: Hiermee kunt u een externe monitor aansluiten op uw
apparaat.

14

Ingebouwde microfoon: Hiermee kunt u spraak en geluiden opnemen.

Bovenkant

Het LCD-scherm kan 'beeldpersistentie' vertonen als hetzelfde beeld of dezelfde pagina gedurende vier (4) uur of langer wordt weergegeven. Dergelijke visuele artefacten kunnen wel of niet merkbaar of storend zijn. Ze veroorzaken
desalniettemin geen permanente schade aan het LCD-scherm.

3.3

T10+

Afbeelding 3.10 T10+ Voorkant
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Afbeelding 3.11 T10+ Bovenkant

Afbeelding 3.12 T10+ Achterkant

Afbeelding 3.13 T10+ Onderkant
Voorkant:

Bovenkant

Rechterkant
Achterkant

Onderkant

1

Oplaadindicator: Brandt geel als de batterij wordt opgeladen. Wordt blauw zodra de batterij volledig is opgeladen.

2

Aan/uit-knop: Om het apparaat in te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot
het welkomstscherm wordt weergegeven. Druk hier kort op om het apparaat in de
slaapstand te zetten. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot het afsluitmenu wordt weergegeven.

3

Camera aan voorkant: Hiermee neemt u foto's van voorwerpen die zich vóór het
scherm bevinden (zoals zelfportretten).

4

Omgevingslichtsensor: Hiermee wordt de helderheid van het scherm aangepast
op basis van het omgevingslicht.

5

Luidsprekers: Dubbele luidsprekers voor een uitgebreid volumebereik.

6

Volumeschakelaar: Druk op de plus-kant van de schakelaar om het volume te
verhogen. Druk op de min-kant van de schakelaar om het volume te verlagen.

7

Aansluiting voor luidspreker/hoofdtelefoon/externe microfoon: Hierop
kunt u een externe luidspreker, hoofdtelefoon of externe microfoon aansluiten.

8

Camera aan achterkant: Gebruik deze camera om zelf foto's te maken.

9

Bevestiging voor draagriem: Aansluitpunten voor het bevestigen van de
draagriem.

10

Oplaadpoort: Sluit hierop de adapter/oplader aan om de batterij op te laden.

11

Micro-USB-poort: Hierop kunt u een kabel van micro-USB naar USB aansluiten.

12

30-pens dockconnector: Voor infrarood- en schakelaar-accessoire.

13

Micro-HDMI-poort: Hiermee kunt u een externe monitor aansluiten op uw
apparaat.

14

Ingebouwde microfoon: Hiermee kunt u spraak en geluiden opnemen.

Het LCD-scherm kan 'beeldpersistentie' vertonen als hetzelfde beeld of dezelfde pagina gedurende vier (4) uur of langer wordt weergegeven. Dergelijke visuele artefacten kunnen wel of niet merkbaar of storend zijn. Ze veroorzaken
desalniettemin geen permanente schade aan het LCD-scherm.
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3.4

T15

Afbeelding 3.14 T15 Voorkant

Afbeelding 3.15 T15 Bovenkant

Afbeelding 3.16 T15 Achterkant

Afbeelding 3.17 T15 Onderkant
Voorkant:

1

Aan/uit-knop: Om de T15 in te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot het welkomstscherm wordt weergegeven. Druk hier kort op om het apparaat in de slaapstand te
zetten. Om de T15 uit te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt tot het afsluitmenu wordt
weergegeven.

2

Camera aan voorkant: Hiermee neemt u foto's van voorwerpen die zich vóór het
scherm bevinden (zoals zelfportretten).

3

Omgevingslichtsensor: Hiermee wordt de helderheid van het scherm aangepast op
basis van het omgevingslicht.

4

Oplaadindicator: Brandt geel als de batterij wordt opgeladen. Wordt blauw zodra de
batterij volledig is opgeladen.
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Bovenkant/
rechterkant

Achterkant

Onderkant

5

Luidsprekers: Dubbele luidsprekers voor een uitgebreid volumebereik.

6

Volumeschakelaar: Druk op de plus-kant van de schakelaar om het volume te verhogen.
Druk op de min-kant van de schakelaar om het volume te verlagen.

7

Micro-SDHC-kaart: Hiermee kunt u lokale back-ups maken of is aanvullende opslag van
foto's en andere media mogelijk.

8

USB-poort: Hierop kunt u een USB-station aansluiten. (Maximale stroom voor de USB is
2,0≤1A.)

9

Aansluiting voor luidspreker/hoofdtelefoon/externe microfoon: Hierop kunt u
een externe luidspreker, hoofdtelefoon of externe microfoon aansluiten.

10

Schakelaaraansluitingen(2): Hierop kunt u externe schakelaars aansluiten voor toegang via scannen.

11

Camera aan achterkant: Gebruik deze camera om zelf foto's te maken.

12

Infraroodvenster aan achterkant: Hiermee worden infraroodsignalen verzonden.

13

Bevestiging voor draagriem: Aansluitpunten voor het bevestigen van de T15
draagriem.

14

30-pens dockconnector: Connector voor accessoires.

15

Oplaadpoort: Sluit hierop de adapter/oplader aan om de batterij op te laden.

16

Micro-USB-poort: Hierop kunt u een kabel van micro-USB naar USB aansluiten.

17

Micro-HDMI-poort: Hiermee kunt u een externe monitor aansluiten.

18

Ingebouwde microfoon: Hiermee kunt u spraak en geluiden opnemen.

Het LCD-scherm kan 'beeldpersistentie' vertonen als hetzelfde beeld of dezelfde pagina gedurende vier (4) uur of langer wordt weergegeven. Dergelijke visuele artefacten kunnen wel of niet merkbaar of storend zijn. Ze veroorzaken
desalniettemin geen permanente schade aan het LCD-scherm.
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4

De T-Series voor de eerste keer
inschakelen

Druk op de aan/uit-knop om uw apparaat in te schakelen. De Compass software wordt automatisch gestart.

Het scherm Konfigurationsguide wordt geopend.

Scherm Konfigurationsguide
De Konfigurationsguide begeleidt u door de stappen voor het kiezen van een geschikte paginaset en voor het beginnen met
communiceren.
Raadpleeg de Compass gebruikershandleiding voor stapsgewijze instructies voor het gebruik van de Compass
software op uw T-Series apparaat.

4.1

Oplossen van problemen

Als het apparaat niet wordt ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt, sluit u de voedingskabel aan op uw apparaat en
sluit u de voeding vervolgens aan op een stopcontact. Druk op de aan/uit-knop om uw apparaat in te schakelen. Houd het apparaat aangesloten totdat de batterij volledig is opgeladen.
Als de Compass software niet automatisch wordt gestart wanneer u uw apparaat inschakelt, selecteert u het Compass pictogram op het bureaublad om het handmatig te starten.
Als de apparaatsoftware tijdens het gebruik niet meer reageert, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
Als u geen geluid hoort uit de luidsprekers van het apparaat, moet u eerst de hoofdtelefoon of externe luidspreker die wellicht
op het apparaat is aangesloten, loskoppelen. Druk vervolgens meerdere keren op de plus-kant van de volumeschakelaar.
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5

De batterij opladen

Als de batterij bijna leeg is, geeft het apparaat een pieptoon. U moet uw T-Series apparaat dan onmiddellijk aansluiten en de
batterij opladen. Als u de batterij niet kunt aansluiten en opladen, wordt het apparaat uitgeschakeld zodra de batterij leeg is. Sla
eventuele geopende wijzigingen in uw software op voordat het apparaat wordt uitgeschakeld, aangezien niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan als het apparaat vanwege stroomverlies wordt uitgeschakeld.
1.

Sluit de bij uw T-Series apparaat meegeleverde oplader aan op een stopcontact.

2.

Sluit de oplader aan op de oplaadpoort op het T-Series apparaat.
De oplaadindicator brandt geel terwijl uw T-Series apparaat wordt opgeladen. De indicator wordt blauw zodra het apparaat volledig is opgeladen.

3.

Koppel de oplader los zodra uw T-Series apparaat volledig is opgeladen.

Het is niet mogelijk om de batterij te ver op te laden. De batterij kan prima 's nachts worden opgeladen.
U kunt het T-Series apparaat blijven gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.
Het alarm voor een bijna lege batterij geeft aan dat er nog ongeveer 20 tot 60 minuten bedrijfstijd resteert, afhankelijk van de
leeftijd van de batterij en het gebruik van het systeem.
Het batterijpictogram in de statusbalk geeft de geschatte resterende lading van de batterij aan.
Een batterij is pas leeg na minimaal 8 uur continu gebruik of 20 uur stand-by.
T-Series apparaat

Batterijmodel

T7

504899 3200 mAh/7,4 V.

T10

5860103P/4000 mAh/7,4 V.

T10+

5860103P/4000 mAh/7,4 V.

T15

HX-5570138/5850 mAh/7,4 V.
Door interne chemische reacties kunnen de prestaties van de batterij in de loop der tijd achteruitgaan. Daarnaast kan
de verwachte levensduur van de batterij worden verkort of kan het T-Series apparaat beschadigd raken als de gebruiksvoorwaarden (opladen, ontladen, omgevingstemperatuur enzovoort) niet binnen het opgegeven bereik worden
gehandhaafd. Als de batterij niet in staat is om gedurende langere tijd zijn lading te behouden, zelfs wanneer deze
correct is opgeladen, moet deze wellicht worden vervangen.
Bij normaal gebruik moet de batterij elke 12 tot 18 maanden worden vervangen.
Voor veilig en correct gebruik van uw T-Series apparaat dient u uitsluitend opladers, batterijen en accessoires te gebruiken die zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox.

5.1
●

●

●

●
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De levensduur van de batterij van de T-Series verlengen — wat u wel
en niet moet doen
Blijf de batterij gebruiken. Het is goed om het apparaat op de batterij te laten werken tot de eerste waarschuwing dat de
batterij bijna leeg is. Deze wordt weergegeven als er nog ongeveer 14% batterijlading resteert. Wanneer u de waarschuwing voor een bijna lege batterij hoort, moet u het apparaat aansluiten op een stopcontact en het opladen tot
100%. Tijdens het opladen kunt u het apparaat blijven gebruiken of dit uitschakelen.
Laat het apparaat opladen totdat het indicatielampje voor batterijvermogen blauw wordt. Met behulp van cycli waarbij de
batterij volledig ontlaadt en vervolgens weer volledig wordt opgeladen, werkt het apparaat het langst mogelijk op de
batterij.
Gebruik het apparaat niet voortdurend aangesloten op de oplader. Als u een mobiele stroomvoorziening gebruikt met
het apparaat, moet de stroomvoorziening om de paar dagen worden losgekoppeld van het apparaat, zodat het apparaat
op de batterij werkt.
Berg het apparaat niet voor langere tijd op zonder het te gebruiken/opnieuw op te laden. Als het apparaat moet worden
opgeborgen, moet de batterij volledig zijn opgeladen en moet het apparaat zijn uitgeschakeld (niet in de slaapstand).

5 De batterij opladen
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●

We raden aan om het apparaat nooit langer dan 3 maanden op te bergen. Na 3 maanden in opslag moet de batterij volledig worden ontladen en vervolgens opgeladen tot het indicatielampje voor de batterij blauw wordt.
Probeer de batterij niet zelf te vervangen. Het is een interne batterij, die niet is bedoeld om door de gebruiker of iemand
anders dan een technicus van Tobii Dynavox te worden onderhouden of vervangen.
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6
6.1

Onderhoud van het product
Bereik voor temperatuur/vochtigheid/atmosferische druk

Voor optimale apparaatprestaties moet het T-Series apparaat binnen de volgende bereikwaarden worden gehouden:
Activiteit

Temperatuurbereik

Het apparaat gebruiken en de batterij opladen

0 ℃ - 35 ℃

Vervoeren en bewaren

-10 ℃ - 45 ℃

Relatieve vochtigheid

Maximaal 90%

Atmosferische druk

80 - 106 kPa

Rond de boven- en ondergrens van het temperatuurbereik gaat het apparaat minder lang mee.

6.2

Monteren/vervoeren van de T-Series

Als u het T-Series apparaat gebruikt terwijl u in een rolstoel zit, moet het apparaat correct zijn gemonteerd, voor zowel communicatie- als vervoersdoeleinden. Montagesystemen voor rolstoelen zijn beschikbaar via Tobii Dynavox.
Ook zijn er handige en beschermende draagtassen beschikbaar. Raadpleeg de Tobii Dynavox website (www.tobiidynavox.com)
of uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper voor meer informatie.

6.3

Het product reinigen/hanteren
Schakel het apparaat uit en koppel kabels en accessoires los voordat u reiniging uitvoert.

Reinig uw T-Series apparaat door dit uit te schakelen en vervolgens voorzichtig af te nemen met een vochtige doek of zachte
papieren handdoek. U kunt de handdoek bevochtigen met een mild glasreinigingsmiddel om vingerafdrukken, voedselresten en
stof te verwijderen. Gebruik geen plakband, stickers of ander kleefmateriaal op het aanraakscherm of de behuizing, aangezien
deze moeilijk te verwijderen zijn en het aanraakscherm of oppervlak kunnen beschadigen. Dit kan de werking van het apparaat
negatief beïnvloeden. Plakband, stickers en ander kleefmateriaal kunnen het aanraakscherm beschadigen en de werking van het
apparaat negatief beïnvloeden.
Voorkom te allen tijde dat het apparaat nat wordt. Dompel het apparaat nooit onder in water (zoals in een vaatwasser). Als het
apparaat onverhoopt nat wordt, schakel het dan uit en laat het volledig drogen. Als het apparaat na 24 uur normaal werkt, is er
waarschijnlijk geen schade veroorzaakt. Als het apparaat niet meer functioneert of abnormaal werkt, ga dan naar
www.myTobiiDynavox.com > Community & Support > myTobiiDynavox Community en open een nieuwe casus om
het reparatieproces op gang te brengen. Mogelijk moet u het apparaat voor reparatie opsturen naar Tobii Dynavox. Als u uw apparaat hebt gekocht via een bevoegde Tobii Dynavox wederverkoper, moet u voor ondersteuning en reparatie contact opnemen
met uw wederverkoper.
Laat het apparaat niet vallen. Een dergelijke behandeling kan de levensduur van het T-Series apparaat verkorten. Gebruik geen
scherpe voorwerpen om items te selecteren op het aanraakscherm, aangezien dit kan leiden tot beschadigingen. Gebruik hiervoor uw vinger of een capacitieve aanwijspen.
Het T-Series apparaat mag onder geen enkele voorwaarde uit elkaar worden gehaald. Als dit om welke reden dan
ook toch gebeurt, vervalt de garantie en moet u zelf de kosten betalen van eventuele reparaties.

6.4

Voorzorgsmaatregelen - hanteren, bewaren en verzenden

Neem bij het hanteren, bewaren en verzenden de labeling op de verpakking in acht.
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Symbool of opschrift

Beschrijving
Deze zijde boven

Breekbaar

Beschermen tegen vocht

Limiet voor stapelen in magazijn (6 verpakkingen)

Opslagtemperatuur: -10 ℃ — 45 ℃℉

Atmosferische druk 80–106 kPa

Relatieve vochtigheid tot 90%

6.5

Het T-Series-apparaat weggooien

Gooi het T-Series-apparaat niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk geldende voorschriften
voor het weggooien van elektrische en elektronische apparaten.

6.6

De batterijen weggooien

Gooi de batterijen niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor het
weggooien van batterijen.
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Bijlage A
A1

Ondersteuning, garantie,
trainingshulpmiddelen

Klantenondersteuning

Neem voor ondersteuning contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met de ondersteuningsafdeling van
Tobii Dynavox. Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u toegang hebt tot uw T-Series-apparaat en indien
mogelijk tot een internetverbinding. Zorg dat u het serienummer van het apparaat paraat hebt. Dit bevindt zich op de achterkant
van het apparaat.
Voor verdere productinformatie en andere ondersteuningshulpmiddelen verwijzen wij u naar de Tobii Dynavox website, www.
tobiidynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.
Tobii Dynavox — Noord-Amerika

Tobii Dynavox — Europa

2100 Wharton Street

Box 743

Suite 400

S-182 17 Danderyd

Pittsburgh, PA 15203

Zweden

1-800-344-1778

+46 8 663 69 90

De gebruiker kan de buitenkant van het apparaat reinigen zoals gespecificeerd in 6.3 Het product reinigen/hanteren.
Alle overige onderhoud en reparaties moeten door een gecertificeerde technicus worden uitgevoerd.
Tobii Dynavox verstrekt schakelschema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen en kalibratie-instructies om bevoegd
onderhoudspersoneel te helpen bij het repareren van onderdelen.

A2

Garantie

Lees de Manufacturer’s Warranty door die in de verpakking wordt meegeleverd.
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De garantie geldt alleen als het apparaat
volgens de gebruikershandleiding wordt gebruikt. Demontage van het T-Series-apparaat doet de garantie vervallen.
Bewaar de oorspronkelijke verpakkingsmaterialen voor de T-Series.
Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de garantie
vallen, moet de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) worden gebruikt voor de verzending.

A3

Trainingshulpmiddelen

Tobii Dynavox biedt een brede waaier van trainingshulpmiddelen aan voor de T-Series producten en bijbehorende
communicatieproducten. U vindt ze op de Tobii Dynavox website, www.tobiidynavox.com of www.myTobiiDynavox.com, waar
ook introductiehandleidingen, webinars en snelstarthandleidingen beschikbaar zijn. De Gebruikershandleiding van het T-Series
apparaat wordt meegeleverd en is opgeslagen op het T-Series apparaat.
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Bijlage B
B1

Conformiteitsinformatie

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie
aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox kunnen het recht van de gebruiker om het
apparaat te bedienen ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.

B1.1

Voor P15B-apparatuur

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen te
bieden in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de
apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan deze schadelijke interferentie in de
radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch
schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer
in te schakelen, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:
●
●
●
●

B1.2

Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

Voor draagbare apparaten

FCC-verklaring over blootstelling aan radiofrequentie:
1.

Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst als of worden gebruikt met een andere antenne of zender.

2.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequentie die zijn vastgelegd voor een
ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat is getest voor typische handbediening, waarbij de zijkanten van het apparaat
in rechtstreeks contact staan met het lichaam. Vermijd rechtstreeks contact met de zendantenne tijdens het verzenden
voor overeenstemming met de FCC-vereisten wat betreft blootstelling aan radiofrequentie.

B1.3

Informatie over blootstelling aan radiogolven en specifiek absorptietempo (SAR)

Het T-Series-apparaat is getest als een medisch hulpmiddel van klasse 1. Medische elektrische apparaten zoals dit vereisen
bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en moeten bijgevolg worden
geïnstalleerd en in gebruik worden genomen overeenkomstig de informatie in deze handleiding.
Het gebruik van andere dan de bijgeleverde of in het apparaat geïntegreerde kabels en accessoires kan de EMCprestaties nadelig beïnvloeden.
De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten maakt gebruik van de meeteenheid SAR (Specific Absorption Rate, specifiek
absorptietempo). De SAR-limiet van de FCC bedraagt 1,6 W/kg. Het hoogste gemeten SAR-niveau voor dit apparaat bedraagt
<0,425 W/kg, dus dit apparaat voldoet aan de FCC-vereiste.
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Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies
Het T-Series-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De
klant of de gebruiker van het T-Series-apparaat moet zich ervan vergewissen dat het apparaat in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Elektromagnetische omgeving –
leidraad

Conformiteit

RF emissie
CISPR 22

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

RF emissies
CISPR 22

Klasse B

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen/
flikkeremissies
IEC 61000-3-3

Conform

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

Het T-Series-apparaat mag niet naast of boven op andere apparatuur worden geplaatst.
Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Het T-Series-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De
klant of de gebruiker van het T-Series-apparaat moet zich ervan vergewissen dat het apparaat in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau IEC 60601

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische
omgeving – leidraad

Elektrostatische ontlading
(ESD)

± 6 kV contact

± 6 kV contact

± 8 kV lucht

± 8 kV lucht

De vloeren moeten van hout,
beton of keramische tegels
zijn. Als vloeren met
synthetisch materiaal zijn
bedekt, moet de relatieve
vochtigheid minstens 30%
bedragen.

± 2 kV voor
voedingsleidingen

± 2 kV voor
voedingsleidingen

De kwaliteit van de
netstroom moet die van een
typische commerciële of
ziekenhuisomgeving zijn.

± 1 kV lijn op lijn

± 1 kV lijn op lijn

De kwaliteit van de
netstroom moet die van een
typische commerciële of
ziekenhuisomgeving zijn.

IEC 61000-4-2

Snelle transiënten/burst
IEC 61000-4-4
Impulsspanningen
IEC 61000-4-5
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Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Het T-Series-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De
klant of de gebruiker van het T-Series-apparaat moet zich ervan vergewissen dat het apparaat in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau IEC 60601

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische
omgeving – leidraad

Spanningsdalingen, korte
onderbrekingen en
spanningsvariaties op
voedingsingangsleidingen.

< 5% UT (>95% daling in
UT) gedurende 0,5 cyclus.

< 5% UT (>95% daling in
UT) gedurende 0,5 cyclus.

40% UT (60% daling in UT)
gedurende 5 cycli.

40% UT (60% daling in UT)
gedurende 5 cycli.

70 % UT (30 % daling in UT)
gedurende 25 cycli.

70 % UT (30 % daling in UT)
gedurende 25 cycli.

< 5% UT (>95% daling in
UT) gedurende 5 s.

< 5% UT (>95% daling in
UT) gedurende 5 s.

De kwaliteit van de
netstroom moet die van een
typische commerciële of
ziekenhuisomgeving zijn. Als
de gebruiker van het
T-Series-apparaat het
apparaat verder wilt
gebruiken tijdens een
stroomonderbreking, wordt
aanbevolen batterijen in het
T-Series-apparaat te
plaatsen of een
ononderbreekbare voeding
(UPS) te gebruiken.

IEC 61000-4-11

UT is 100 VAC 60 Hz of 230
VAC 50 Hz.
Magnetisch veld met de
netfrequentie (50/60 Hz)

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-8

De magnetische velden met
de netfrequentie moeten die
van een typische
commerciële of
ziekenhuisomgeving zijn.

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Het T-Series-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De
klant of de gebruiker van het T-Series-apparaat moet zich ervan vergewissen dat het apparaat in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau IEC 60601

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische
omgeving - leidraad
Draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur
mag niet dichter bij enig
onderdeel van het T-Series
-apparaat, inclusief kabels,
worden gebruikt dan de
aanbevolen
scheidingsafstand, berekend
op basis van de vergelijking
die van toepassing is op de
frequentie van de zender.
Aanbevolen
scheidingsafstand

Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz

3V
voor 150 kHz
tot 80 MHz

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz tot 2,5 GHz

3 V/m
voor 80 MHz
tot 800 MHz

T-Series Apparaten Gebruikershandleiding v.2.2 - nl-NL

Bijlage B Conformiteitsinformatie

25

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Het T-Series-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De
klant of de gebruiker van het T-Series-apparaat moet zich ervan vergewissen dat het apparaat in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau IEC 60601

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische
omgeving - leidraad

voor 800 MHz
tot 2,5 GHz
waarbij "P" het nominale
maximale uitgangsvermogen
van de zender in watt (W) is
volgens de specificatie van
de fabrikant en "d" de
aanbevolen
scheidingsafstand in meter
(m) is.
Veldsterkten van vaste RFzenders, zoals deze tijdens
een elektromagnetisch
locatieonderzoek zijn
bepaaldI, moeten kleiner zijn
dan het conformiteitsniveau
in elk frequentiebereik.ii
Er kan interferentie optreden
in de buurt van apparaten
met het volgende symbool.

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting
ondergaat de invloed van absorptie en reflectie door structuren, voorwerpen en mensen.
i.

Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiele/draadloze telefoons), landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en
FM-radiozenders en televisiezenders, kunnen niet met nauwkeurigheid theoretisch worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving zoals deze
door vaste RF-zenders ontstaat te beoordelen, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de
locatie waar het T-Series-apparaat wordt gebruikt groter is dan het bovengenoemde geldende RF-conformiteitsniveau, moet worden gecontroleerd of
het T-Series-apparaat normaal werkt. Als er een abnormale werking wordt waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het
T-Series-apparaat kan bijvoorbeeld anders worden gericht of elders worden geplaatst.

ii.

Boven het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-(radiofrequentie) communicatieapparatuur
en het T-Series-apparaat.
Het T-Series-apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-stralingsstoringen worden
beheerst. De klant of de gebruiker van het T-Series-apparaat kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door de
hieronder vermelde aanbevolen minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het
T-Series-apparaat in acht te nemen, overeenkomstig het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal
uitgangsvermogen van
zender
W

150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 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
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-(radiofrequentie) communicatieapparatuur
en het T-Series-apparaat.

B2
B2.1

10

3,7 m

3,7 m

7,4 m

100

11,7 m

11,7 m

23,4 m

Industry Canada verklaring
Nederlands

Licentievrije radiocommunicatie-apparaten met laag vermogen (ICES-003)
a.

Informatie
Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat veroorzaakt geen interferentie, en
2. Dit apparaat moet eventuele interferentie aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking van het apparaat
kan veroorzaken.

b.

Werking in band van 2,4 GHz
Om radio-interferentie in de gelicentieerde service te voorkomen, is dit apparaat bestemd voor gebruik binnenshuis en is
een licentie vereist voor installatie buitenshuis.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm 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-verklaring

Deze apparatuur voldoet aan de vereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit, EN 300386 klasse B voor ITE,
de essentiële beschermingsvereiste van de Europese richtlijn 2004/108/EG voor benadering van de wetten van de lidstaten
met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG om te voldoen aan de regelgeving voor
radio-apparatuur en telecommunicatie-apparatuur.
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Technische specificaties

Bijlage C

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

Type/model

T7

T10

T10+

T15

Scherm

7″

9,7 inch

15,4 inch

17,8 cm

24,7 cm

39,12 cm

1024 × 768

1440 × 900

Standaard

Schermresolutie

1920 × 1200

Aanraakpaneel
Afmetingen
(BxHxD)

Gewicht
Luidsprekers

Multipunts capacitief
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 3 W

2 × 36 mm 8 ohm 2 W

2 × 40 mm × 30 mm
8 ohm 3 W

Microfoon
Processor
RAM
Besturingssysteem

15,06 × 10,38 × 1,63
inches

1 × analoge microfoon
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

Opslag op
flashstation

32 GB eMMC
N.v.t.

SD-kaart

Geen

Micro-USB

Micro-USB

Micro-USB

Aansluiting voor
hoofdtelefoon/
microfoon

Micro-HDMI

USB-poort

Aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon

Micro-HDMI

Uitbreidingspoort voor toekomstige accessoires

Micro-SDXCgeheugensleuf
Aansluiting voor
hoofdtelefoon/
microfoon

Aansluitingen

Twee
schakelaarpoorten
Uitbreidingspoort voor
toekomstige
accessoires
Knoppen

1 × aan-knop
1 × knop voor volume omhoog en knop voor volume omlaag

WLAN

IEEE 802.11 b/g/n dubbel antennediversiteitssysteem

Bluetooth®
IRafstandsbediening
(ECU)
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2.1-protocol
Ingebouwde
bibliotheek, slim leren
via IR, ondersteuning
voor universele
afstandsbediening
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Ingebouwde
bibliotheek, slim leren
via IR, ondersteuning
voor universele
afstandsbediening
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Standaard
Type/model
Camera

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

T7

T10

T10+

T15

Aan achterkant: 8
megapixels

Aan achterkant: 5
megapixels

Aan achterkant: 8
megapixels

Aan achterkant: 5
megapixels

Aan voorkant: 1,3
megapixels

Aan voorkant: 1,3
megapixels

Aan voorkant: 1,3
megapixels

Aan voorkant: 1,3
megapixels

(Progressieve videoopname van 720 P of
hoger)

(Progressieve videoopname van 720 P of
hoger)

(Progressieve videoopname van 720 P of
hoger)

(Progressieve videoopname van 720 P of
hoger)

Auto Focus

Auto Focus

Auto Focus

Auto Focus

Levensduur batterij

>8 uur bij normaal gebruik

Oplaadtijd batterij

<4 uur

Tafelsteun

Accessoire
ConnectIT montageplaat

Ondersteunde
montagesystemen
Voeding

MTP451BX - 120300
Input: Universeel 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 1,5 A
Output: +12 VDC / 3 A

IP-klasse

IP 22
Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

Type/model

T7

T10

T15

Scherm

7″

9,7 inch

15,4 inch

17,8 cm

24,7 cm

39,12 cm

1024 × 768

1440 × 900

Standaard

Schermresolutie

1920 × 1200

Aanraakpaneel
Afmetingen (BxHxD)

Multipunts capacitief
15,06 × 10,38 × 1,63
inches

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

--

--

--

0,5 kg

0,85 kg

1,74 kg

38,25 × 26,37 × 4,14 cm
Gewicht
Luidsprekers

2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3 W

2 × 36 mm 8 ohm 2 W

Microfoon
Processor
RAM
Besturingssysteem

2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3 W

1 × analoge microfoon
Rockchip RK3288 Quad
Core

NVidia Tegra3 quad core

NVidia Tegra3 quad core

2GB DDR3

1GB DDR3

1GB DDR3

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Android 4.0.4

Opslag op flashstation
SD-kaart
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Standaard

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

T7

T10

T15

Micro-USB

Micro-USB

Micro-USB

Aansluiting voor
hoofdtelefoon/microfoon

Micro-HDMI

USB-poort

Aansluiting voor
hoofdtelefoon/microfoon

Micro-HDMI

Type/model

Uitbreidingspoort voor
toekomstige accessoires

Aansluitingen

Micro-SDXC-geheugensleuf
Aansluiting voor
hoofdtelefoon/microfoon
Twee schakelaarpoorten
Uitbreidingspoort voor
toekomstige accessoires

Knoppen

1 × aan-knop
1 × knop voor volume omhoog en knop voor volume omlaag

WLAN

IEEE 802.11 b/g/n dubbel antennediversiteitssysteem

Bluetooth®
IR-afstandsbediening
(ECU)

Camera

2.1-protocol
Ingebouwde bibliotheek, slim
leren via IR, ondersteuning
voor universele
afstandsbediening

N.v.t.

Ingebouwde bibliotheek, slim
leren via IR, ondersteuning
voor universele
afstandsbediening

Aan achterkant: 8
megapixels

Aan achterkant: 5
megapixels

Aan achterkant: 5
megapixels

Aan voorkant: 1,3
megapixels

Aan voorkant: 1,3
megapixels

Aan voorkant: 1,3
megapixels

(Progressieve video-opname
van 720 P of hoger)

(Progressieve video-opname
van 720 P of hoger)

(Progressieve video-opname
van 720 P of hoger)

Auto Focus

Auto Focus

Auto Focus
Levensduur batterij

>8 uur bij normaal gebruik

Oplaadtijd batterij

<4 uur

Tafelsteun
Ondersteunde
montagesystemen
Voeding

Accessoire
ConnectIT montageplaat
MTP451BX - 120300
Input: Universeel 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 1,5 A
Output: +12 VDC / 3 A

IP-klasse
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Goedgekeurde accessoires

Beschrijving

Model

Tobii Dynavox Onderdeelnummer

T-Series AC-adapter (voeding)

MTP451BX - 120300

200699

Bezoek de website www.tobiidynavox.com of neem contact op met uw plaatselijke Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of
bevoegde wederverkoper voor informatie over de meest recente goedgekeurde Tobii Dynavox accessoires voor de T-Series.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn het
eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat
Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze
ondersteuningspagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

