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1

Inledning

Tobii Dynavox, T7, T10, T10+ och T15 är en lösning som kombinerar maskinvara och programvara för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det är en talgenererande enhet medCompass kommunikationsprogramvara.
Denna användarmanual beskriver översiktligt den grundläggande hanteringen av T7, T10, T10+ och T15 surfplattor. Här förklaras maskinvarans viktigaste egenskaper och apparatens mest använda funktioner.

1.1

Förklaring av förmaningar

I denna användarmanual använder vi fem (5) förmaningsnivåer enligt följande:
Används för att meddela användaren om någonting som är viktigt eller kräver särskild uppmärksamhet.

Används för att informera om någonting som skulle kunna skada utrustningen eller få den att fungera felaktigt.

Används för att informera om någonting där det finns en tänkbar risk för att användaren skulle kunna skadas om varningen ignoreras.
Används för att informera om någonting som kan orsaka hörselskador.
Används för att informera om någonting som orsakar permanenta kroppsskador vid långvarig hudkontakt om varningen ignoreras.

1.2

Symboler och märkning

Detta avsnitt innehåller information om de symboler som används på T-Series, dess tillbehör eller förpackning.
Symboler eller märkning

Beskrivning
Strömbrytare

Kassera i enlighet med ditt lands lagar.

CE är en förkortning för Europeiska gemenskaperna och detta märke visar tulltjänstemän i Europeiska unionen att produkten överensstämmer med ett eller flera av EG-direktiven.
Detta märke är ett certifieringsmärke som används på elektroniska produkter som tillverkas eller säljs i USA och som intygar att elektromagnetisk interferens från enheten ligger
under de gränser som godkänts av Federal Communications
Commission.
Skydd mot intrång av vatten och partiklar (för adapter).

Skydd mot intrång av vatten och partiklar (för huvudenhet/
utrustning).
Se användarmanualen
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Beskrivning

Symboler eller märkning

Listmärkning av typ L och R för Kanada och USA

Uppfyller relevanta australiensiska EMC-krav

Utrustning med säkerhetsklass II (förstärkt isolering)

Detta märke visar polariteten på stiftlayouten i AC/DCnätadaptern.
-

Volym ner

+

Volym upp
Typ BF använd del

Varning

För inomhusbruk

Produkten överensstämmer helt med tysk
produktsäkerhetslagstiftning

1.3

Användningsområde

T-Series-enheterna är avsedda att användas som hjälpmedel för kompletterande kommunikation, datoråtkomst och omgivningskontroll för personer med talsvårigheter, språkstörningar, samt fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. De är avsedda att
kompensera för talsvårigheter på grund av skada eller funktionshinder och erbjuda ett sätt att kontrollera omgivningen för personer som på grund av skada eller funktionsnedsättning inte kan nå utrustning som kontrollerar omgivningen. Enheten kan endast
användas via pekskärm, tangentbord, mus/styrkula, kontakt och huvudstyrning. T-Series Enheterna är utrustning som kan styras
på flera sätt. Under användningen kan T-Series enheterna placeras på ett plant underlag eller vara monterade i ett lämpligt
fäste.
T-Series-enheten är avsedd att användas för vardaglig kommunikation. Den ska inte ses som ett sätt att kommunicera akut medicinsk information. Vi rekommenderar att ha flera sätt att kommunicera information vid en medicinsk nödsituation.

1.4

Förpackningens innehåll

Det här T-Series-paketet innehåller följande:
●
●
●
●
●
●
●

1 enhet (7″, 10″ eller 15″)
1 Strömförsörjningsenhet
1 Android-operativsystem (installerat)
1 Compass (förinstallerat)
1 T-Series Användarmanual (på enheten)
1 Compass Användarmanual (på enheten)
1 Snabbstartsmanual (tryckt)
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Behåll originalförpackningen till T-Series.
Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation, ska den skickas i originalförpackningen (eller liknande).

1.5

myTobiiDynavox

Gå till www.myTobiiDynavox.com och öppna ett konto där du kan registrera din T-Series enhet.
myTobiiDynavox Community erbjuder ett stort och hela tiden växande bibliotek med över 250 artiklar i kunskapsbasen som
handlar om allt kring T-Series enheterna och Compass programvaran.

1.6

Ytterligare dokumentation

En snabbstartguide medföljer vid leveransen av din T-Series. Guiden ger dig en översikt över din T-Series, den hjälper dig att
starta upp och anpassa din enhet samt ger dig information om tillgängliga resurser både på www.myDynaVox.com och i Hjälpmenyn på din T-Series.
Compass Användarmanualen är en introduktion till Compass programvaran på din T-Series. Den innehåller steg-för-steganvisningar om inställning av panelen och val av manövermetod samt anpassning av programvaran till användaren, ändring och
redigering av sidor, skapande av nya sidor, användning av kameran, programmering av fjärrstyrning samt säkerhetskopiering och
återställning.
Öppna menyn Inställningar på din enhet. Välj sedan Hjälp > Compass användarmanual.
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Säkerhet

T-Series-enheten har testats och godkänts enligt alla specifikationer och standarder som anges i Bilaga B Information om överensstämmelse, sida 22 i den här användarmanualen och i Bilaga C Tekniska specifikationer, sida 27 – inklusive, men inte begränsat till, standarden för medicinska enheter (klass 1/typ B). Följande säkerhetsanvisningar ska observeras för att
användningen av T-Series ska bli så säker som möjligt:
Patienten är den avsedda användaren och kan använda alla funktioner som finns i enhetens programvara.

En separat nätkabel (adapter) definieras som en del av produkten.

Hela utrustningen (exklusive adaptern) är användningsdelen.
Förväntad livslängd: 5 år

Enheten är noggrant testad för att säkerställa att den fungerar korrekt.

T-Series-enheten kan monteras på en rullstol eller sättas fast på ett bord.

Utrustningen får inte modifieras
Placera din T-Series-enhet på ett stadigt underlag och håll uppsikt över barn och husdjur som kommer nära T-Series
-enheten. Lek inte med kablarna, det finns risk för strypning. Håll smådelar, som det avtagbara skyddet över usb-porten, utom räckhåll för barn och djur som kan andas in eller svälja dem.
Små barn och personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska övervakas när de använder T-Series enheten.
Om enheten utsätts för kraftig nedsmutsning eller blir för dammig kan funktionen försämras. Placera aldrig enheten
T-Series under långa perioder i direkt solljus eller nära öppen eld, värmeelement, vattenkokare och nebulisatorer eftersom enheten då riskerar att bli överhettad eller skadad.
Din T-Series-enhet kräver mycket lite underhåll utöver laddning av batteriet och regelbunden kontroll av elkablarna avseende tecken på slitage och skador. Om elkablarna visar tecken på slitage och skador bör de bytas ut. Utför regelbundna kontroller i förebyggande syfte.
Användaren kan rengöra enheten utvändigt enligt anvisningarna i 6.3 Rengöring/hantering av produkten. Allt annat
underhåll och alla reparationer måste utföras av en behörig tekniker.
Stäng av enheten och lossa alla kablar och tillbehör före eventuell rengöring, service eller underhåll. Genomför aldrig
rengöring, service eller underhåll på enheten medan den används.
Tobii Dynavox tillhandahåller kopplingsscheman, komponentlistor, beskrivningar och kalibreringsanvisningar som underlättar för den auktoriserade servicepersonalen vid reparation av delar.
Din enhet har ett litiumjonbatteri. En säkerhetsrisk kan uppstå om batteriet placeras i eller i närheten av eld, kaminer eller spisar, eller på platser med temperaturer över 45 ℃. Dessa förhållanden kan leda till att batteriet alstrar värme eller
exploderar.
Plocka inte isär, gör inte hål på och modifiera inte batteriet. Om du behöver kassera batteriet ska du göra detta i enlighet med de lokala lagar som gäller i det område du bor i.
Hantera T-Series-enheter eller tillbehör som är uttjänta i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
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Begränsningar för anslutning till delar med signalingång eller -utgång anges på annan utrustning eller nätverks- och
datakontakter.
Öppna inte höljet, utvidga inte öppningarna och rör inte vid kameran eller den inre kretsen.
Om höljet på T-Series öppnas finns det risk för elstötar. Öppna inte höljet som omger enheten.
Använd inte enheten vid åskväder eller när det blixtrar. Det finns risk för elstötar och skador på enheten. Medan det är
oväder ska enheten stängas av och anslutningarna lossas.
Håll inte enhetens skärm eller laddningslamporna för nära ögonen. Det finns risk för ögonskador.
Om det är obehagligt att titta på skärmen kan skärmens ljusstyrka minskas eller enheten stängas av.
När hörlurar ansluts till enheten ska enhetens volym sänkas för att förebygga skador på öronen.
Enheten kan endast anslutas till andra tillbehör och utrustning som är godkända för säker användning utan risk för
starkström. Om tillbehör som inte är godkända används finns det risk för elstötar.
Din T-Series är inte lämplig att använda i närheten av lättantändliga bedövningsmedel eller andra lättantändliga material som bränslen och kemikalier.
Enheten får inte laddas upp, slås på, eller användas i närheten av brandfarliga bränslen eller kemikalier, som på en
bensinstation.
Din T-Series följer med IP22. IP22-förklaring: den första siffran [2] anger vilken nivå av skydd som höljet ger mot att
komma åt farliga delar [elektriska ledare, rörliga delar] och mot intrång av främmande föremål. Nivå 2 innebär ett skydd
mot objekt som är > 12,5 mm [fingrar och liknande]. Den andra siffran [2] anger vilken nivå av skydd som höljet ger
mot skadligt intrång av vatten. Vatten som droppar vertikalt har ingen skadlig effekt om höljet lutar upp till 15 grader
från det normala läget.
Din laddare T-Series uppfyller kraven i IP21. IP22-förklaring: den första siffran [2] anger vilken nivå av skydd som höljet ger mot att komma åt farliga delar [elektriska ledare, rörliga delar] och mot intrång av främmande föremål. Nivå 2 innebär ett skydd mot objekt som är > 12,5 mm [fingrar och liknande]. Den andra siffran [1] anger vilken nivå av skydd
som höljet ger mot skadligt intrång av vatten. Den är skyddad från kondens.
När du laddar din T-Series ska du tänka på att vägguttaget som används för att driva adaptern ska finnas inom två meter ifrån enheten. Det ska inte finnas några brytare eller frånkopplingsenheter i jordledaren.
Nätadapterns stickkontakt fungerar som isolering mot elnätet. Placera inte enheten så att stickkontakten är svår att
lossa.
Var noggrann när kablarna dras och tillbehören sätts på plats så att ingen riskerar att bli intrasslad eller snubbla.
Om T-Series-enheten används under lång tid kan temperaturen tillfälligt bli högre än 41 ℃. Stäng av T-Series-enheten om den blir överhettad. Håll inte den överhettade enheten i händerna. Ställ den på en hård, värmebeständig yta i
ett utrymme där det är tillräckligt god ventilation för att kyla ned enheten.
Skärmens kanter kan uppnå temperaturer på 49℃/120℉. Förebygg brännskador genom undvika att röra vid skärmens kant längre än 1 minut.
Pekskärmen kan uppnå temperaturer på upp till 46℃/115℉. Förebygg brännskador genom att inte röra vid pekskärmen längre än 10 minuter.
Du får erforderlig information om installation och användning av din enhet i denna Användarmanual och i kunskapsbasen på myTobiiDynavox.com. Om det inträffar någonting ovanligt under användningen ska det rapporteras till den tekniska supporten på Tobii Dynavox.
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Denna produkt kräver särskilda åtgärder enligt EMC och ska installeras och tas i drift enligt den medföljande EMC-informationen. Enheten kan påverkas av radiovågor från bärbar och mobil kommunikationsutrustning.
Enheten bör inte användas i närheten av eller placeras ovanpå annan utrustning. Om den måste användas bredvid eller ovanpå annan utrustning ska det först kontrolleras att den fungerar normalt i den kombinationen.
Använd aldrig andra tillbehör, transduktorer och kablar än de som anges, med undantag för transduktorer och kablar
som säljs av Tobii Dynavox som reservdelar för interna komponenter. Det finns risk för ökad emission och minskad immunitet för den medicinska utrustningen och -systemet.
På grund av kemiska reaktioner i batteriet kan dess prestanda försämras med tiden. Det finns risk för att den förväntade batteritiden förkortas eller att T-Series-enheten skadas om inte användningsvillkoren uppfylls (exempelvis laddning,
urladdning och omgivningstemperatur). Om batteriets laddning minskar för snabbt, trots att det är korrekt laddat, kan
det behöva bytas ut.
Batteriet måste bytas ut efter 12 till 18 månader av normal användning.
För säker och korrekt användning av din T-Series-enhet ska du endast använda laddare, batterier och tillbehör som är
godkända av Tobii Dynavox.
Plocka aldrig isär din T-Series-enhet. Detta upphäver garantin och du blir ansvarig för kostnaden för eventuella
reparationer.
LCD-skärmen kan visa "spökbilder" om samma bild eller sida visas i fyra (4) timmar i sträck eller längre. Dessa visuella
artefakter kan, men behöver inte, märkas eller vara störande. De orsakar ingen permanent skada på LCD-skärmen.
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3
3.1

Översikt över enheten T-Series
T7

Figur 3.1 T7 Framsida

Figur 3.2 T7 Ovansida

Figur 3.3 T7 Baksida
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Figur 3.4 T7 Sida

Figur 3.5 T7 Undersida
1

Laddningsindikator: Lyser gult när batteriet laddar. Lyser blått när batteriet är fulladdat.

2

Sensor för omgivande ljus: Justerar skärmens ljusstyrka utifrån det omgivande ljuset.

3

Framåtvänd kamera: Fotograferar föremål framför skärmen (t.ex. självporträtt).

4

Volymreglage: Tryck på "+" för att öka volymen. Tryck på "-" för att minska volymen.

5

Högtalare: Två högtalare ger en omfattande volymnivå.

6

Bakåtvänd kamera: Används för att ta valfria foton.

7

Infrarött fönster: Sänder infraröda signaler.

8

Fästpunkter för rem: Skapa fästpunkter för remmen.

9

Laddningsport: Anslut adaptern/laddaren för att ladda batteriet.

10

Micro-USB-port: Anslut en micro-usb till en usb-kabeladapter i full storlek.

11

Uttag för högtalare/hörlurar/extern mikrofon: Anslut en extern högtalare, hörlurar för privat ljud, eller en
extern mikrofon.

12

Strömknapp: Slå på enheten genom att hålla in knappen tills startskärmen visas. Tryck och släpp för att försätta enheten i viloläge. Stäng av genom att hålla in knappen tills avstängningsmenyn visas.

13

Inbyggd mikrofon: Spela in tal och egna ljud.
LCD-skärmen kan visa "spökbilder" om samma bild eller sida visas i fyra (4) timmar i sträck eller längre. Dessa visuella
artefakter kan, men behöver inte, märkas eller vara störande. De orsakar ingen permanent skada på LCD-skärmen.
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3.2

T10

Figur 3.6 T10 Framsida

Figur 3.7 T10 Ovansida

Figur 3.8 T10Baksida

Figur 3.9 T10 Undersida
Framsida:

12

1

Laddningsindikator: Lyser gult när batteriet laddar. Lyser blått när batteriet är
fulladdat.

2

Strömknapp: Slå på enheten genom att hålla in knappen tills startskärmen visas.
Tryck och släpp för att försätta enheten i viloläge. Stäng av genom att hålla in knappen tills avstängningsmenyn visas.

3

Framåtvänd kamera: Fotograferar föremål framför skärmen (t.ex. självporträtt).

4

Sensor för omgivande ljus: Justerar skärmens ljusstyrka utifrån det omgivande
ljuset.

3 Översikt över enheten T-Series
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5

Högtalare: Två högtalare ger en omfattande volymnivå.

6

Volymreglage: Tryck på "+" för att öka volymen. Tryck på "-" för att minska
volymen.

Höger sida

7

Uttag för högtalare/hörlurar/extern mikrofon: Anslut en extern högtalare,
hörlurar för privat ljud, eller en extern mikrofon.

Baksida

8

Bakåtvänd kamera: Används för att ta valfria foton.

Undersida

9

Fästpunkter för rem: Skapa fästpunkter för remmen.

10

Laddningsport: Anslut adaptern/laddaren för att ladda batteriet.

11

Micro-USB-port: Anslut en micro-usb till en usb-kabeladapter i full storlek.

12

30-stifts dockningskontakt: För tillbehör som infraröd teknik och kontakter.

13

Micro-HDMI-port: Anslut en extern skärm till enheten.

14

Inbyggd mikrofon: Spela in tal och egna ljud.

Överst

LCD-skärmen kan visa "spökbilder" om samma bild eller sida visas i fyra (4) timmar i sträck eller längre. Dessa visuella
artefakter kan, men behöver inte, märkas eller vara störande. De orsakar ingen permanent skada på LCD-skärmen.

3.3

T10+

Figur 3.10 T10+ Framsida

Figur 3.11 T10+ Ovansida

#401487-F T-Series Enheter Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

3 Översikt över enheten T-Series

13

Figur 3.12 T10+ Baksida

Figur 3.13 T10+ Undersida
Framsida:

Överst

Höger sida
Baksida
Undersida

1

Laddningsindikator: Lyser gult när batteriet laddar. Lyser blått när batteriet är
fulladdat.

2

Strömknapp: Slå på enheten genom att hålla in knappen tills startskärmen visas.
Tryck och släpp för att försätta enheten i viloläge. Stäng av genom att hålla in knappen tills avstängningsmenyn visas.

3

Framåtvänd kamera: Fotograferar föremål framför skärmen (t.ex. självporträtt).

4

Sensor för omgivande ljus: Justerar skärmens ljusstyrka utifrån det omgivande
ljuset.

5

Högtalare: Två högtalare ger en omfattande volymnivå.

6

Volymreglage: Tryck på "+" för att öka volymen. Tryck på "-" för att minska
volymen.

7

Uttag för högtalare/hörlurar/extern mikrofon: Anslut en extern högtalare,
hörlurar för privat ljud, eller en extern mikrofon.

8

Bakåtvänd kamera: Används för att ta valfria foton.

9

Fästpunkter för rem: Skapa fästpunkter för remmen.

10

Laddningsport: Anslut adaptern/laddaren för att ladda batteriet.

11

Micro-USB-port: Anslut en micro-usb till en usb-kabeladapter i full storlek.

12

30-stifts dockningskontakt: För tillbehör som infraröd teknik och kontakter.

13

Micro-HDMI-port: Anslut en extern skärm till enheten.

14

Inbyggd mikrofon: Spela in tal och egna ljud.

LCD-skärmen kan visa "spökbilder" om samma bild eller sida visas i fyra (4) timmar i sträck eller längre. Dessa visuella
artefakter kan, men behöver inte, märkas eller vara störande. De orsakar ingen permanent skada på LCD-skärmen.
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3.4

T15

Figur 3.14 T15 Framsida

Figur 3.15 T15 Ovansida

Figur 3.16 T15 Baksida

Figur 3.17 T15 Undersida
Framsida:

Ovansida/
högersida

1

Strömknapp: Håll in knappen tills startskärmen visas för att slå på T15. Tryck och släpp
för att försätta enheten i viloläge. Stäng av T15 genom att hålla in knappen tills avstängningsmenyn visas.

2

Framåtvänd kamera: Fotograferar föremål framför skärmen (t.ex. självporträtt).

3

Sensor för omgivande ljus: Justerar skärmens ljusstyrka utifrån det omgivande ljuset.

4

Laddningsindikator: Lyser gult när batteriet laddar. Lyser blått när batteriet är fulladdat.

5

Högtalare: Två högtalare ger en omfattande volymnivå.

6

Volymreglage: Tryck på "+" för att öka volymen. Tryck på "-" för att minska volymen.
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Baksida

Undersida

7

Micro SD-kort: Skapa lokal säkerhetskopia eller få extra lagringsutrymme för bilder och
andra mediefiler.

8

Micro-usb-port: Anslut till en usb-enhet i full storlek. (max. ström för usb i full storlek är
2,0 ≤ 1A)

9

Uttag för högtalare/hörlurar/extern mikrofon: Anslut en extern högtalare, hörlurar
för privat ljud eller en extern mikrofon.

10

Kontaktuttag(2): Anslutning av externa kontakter för skanning.

11

Bakåtvänd kamera: Används för att ta valfria foton.

12

Infrarött fönster på baksidan: Sänder infraröda signaler.

13

Fästpunkter för rem: Skapa fästpunkter för T15-remmen.

14

30-stifts dockningskontakt: Anslutning för tillbehör.

15

Laddningsport: Anslut adaptern/laddaren för att ladda batteriet.

16

Micro-usb-port: Anslut en mikro-usb till en usb-kabeladapter i full storlek.

17

Micro-HDMI-port: Anslut en extern skärm.

18

Inbyggd mikrofon: Spela in tal och egna ljud.

LCD-skärmen kan visa "spökbilder" om samma bild eller sida visas i fyra (4) timmar i sträck eller längre. Dessa visuella
artefakter kan, men behöver inte, märkas eller vara störande. De orsakar ingen permanent skada på LCD-skärmen.

16

3 Översikt över enheten T-Series

#401487-F T-Series Enheter Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

4

Slå på T-Series för första gången

Tryck på strömknappen för att slå på din enhet. Compass-programvaran startas automatiskt.

Inställningsguiden öppnas.

Inställningsguiden
Inställningsguiden ger dig anvisningar steg-för-steg för att välja en lämplig panel och börja kommunicera.
I Compass användarmanualen finns anvisningar steg-för-steg för att använda Compass programvaran på din
T-Series-enhet.

4.1

Felsökning

Om enheten inte startas när du trycker på strömknappen, ska du ansluta närkabeln till enheten och sedan sätta i stickkontakten i
ett uttag. Tryck på strömknappen för att slå på enheten. Håll enheten ansluten tills batteriet är helt laddat.
Om inte Compass-programvaran startar automatiskt när du slår på enheten ska du välja Compass-ikonen på skrivbordet för att
starta den manuellt.
Om enhetens programvara slutar att reagera under användningen ska strömknappen hållas intryckt tills enheten stängs av. Tryck
på strömknappen för att slå på enheten igen.
Om du inte hör enheten starta genom enhetens högtalare ska du testa att lossa de hörlurar eller externa högtalare som eventuellt är anslutna till enheten. Tryck sedan in + sidan på volymknappen flera gånger.
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5

Ladda batteriet

När batteriladdningen är låg hörs en ljudsignal från enheten. Du bör genast ansluta din T-Series-enhet och ladda batteriet. Om
du inte kan ansluta och ladda upp batteriet stängs enheten ned när batteriet är helt urladdat. Spara eventuella ändringar i programvaran innan enheten stängs ned eftersom ändringar som inte sparas går förlorade om enheten stängs av på grund av bristande strömförsörjning.
1.

Anslut laddaren som medföljer din T-Series-enhet till ett vägguttag.

2.

Anslut laddaren till T-Series-enhetens laddningsport.
Laddningsindikatorn lyser gult när T-Series-enheten laddas. Den lyser blå när den är helt laddad.

3.

Koppla ur laddaren när T-Series-enheten är helt laddad.

Det går inte att ladda batteriet för mycket. Det går bra att ladda batteriet över natten.
Du kan använda T-Series-enheten när batteriet laddas.
När varningen om låg batteriladdning visas är det mellan 20 och 60 minuter användningstid kvar beroende på hur gammalt batteriet är och hur systemet används.
Batteriikonen i statusfältet visar ungefär hur mycket laddning som finns kvar i batteriet.
Ett fulladdat batteri räcker till minst 8 timmar aktiv användning eller 20 timmar i viloläget.
T-Series Enhet

Batterimodell

T7

504899 3200mA/H 7,4 V

T10

5860103P/4000mAh/ 7,4 V

T10+

5860103P/4000mAh/ 7,4 V

T15

HX-5570138/5850mAH/7,4 V
På grund av kemiska reaktioner i batteriet kan dess prestanda försämras med tiden. Det finns risk för att den förväntade batteritiden förkortas eller att T-Series-enheten skadas om inte användningsvillkoren uppfylls (exempelvis laddning,
urladdning och omgivningstemperatur). Om batteriets laddning minskar för snabbt, trots att det är korrekt laddat, kan
det behöva bytas ut.
Batteriet måste bytas ut efter 12 till 18 månader av normal användning.
För säker och korrekt användning av din T-Series-enhet ska du endast använda laddare, batterier och tillbehör som är
godkända av Tobii Dynavox.

5.1
●

●
●
●

●
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Så här förlänger du livstiden för batteriet i T-Series
Använd batteriet. Det är bra att låta enheten köras med batteridrift tills den första varningen om lågt batteri. Den inträffar
när det finns ca 14 % laddning kvar. När du hör varningen om lågt batteri ska du ansluta enheten och låta den laddas
upp till 100 %. Du kan fortsätta arbeta på enheten eller stänga av den medan den laddas.
Låt batteriet laddas tills batteriets indikeringslampa är blå. Ladda ur batteriet helt innan det laddas upp. Låt enheten köras på batteridrift så länge som möjligt.
Använd inte enheten med laddaren ansluten kontinuerligt. Om du använder en mobil strömförsörjning med din enhet ska
du frånkoppla strömförsörjningen från enheten med några dagars mellanrum så att batteriet används.
Förvara inte enheten under långa perioder utan att använda eller ladda upp den. Om du måste förvara enheten ska batteriet laddas helt och enheten stängas av (inte i viloläge). Vi rekommenderar dig att aldrig förvara enheten under längre tid
än 3 månader. Efter 3 månaders förvaring måste batteriet laddas ur helt och sedan laddas upp igen till indikeringslampan
är blå.
Försök inte byta ut batteriet själv. Batteriet är internt och det är inte avsett att underhållas eller bytas ut av någon annan
än teknikerna på Tobii Dynavox.

5 Ladda batteriet
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6
6.1

Skötsel
Gränsvärden för temperatur, luftfuktighet och lufttryck

För att T-Series-enheter ska fungera optimalt bör den hållas inom följande gränsvärden:
Aktivitet

Temperaturområde

Användning av enheten och laddning av batteriet

32℉–95℉/0℃–35 ℃

Transport och lagring

14℉-113℉/-10℃-45 ℃

Relativ luftfuktighet

Upp till 90 %

Lufttryck

80–106 h

Enhetens användningstid förkortas vid de högsta och lägsta temperaturerna.

6.2

Montera/transportera T-Series

Om du använder din T-Series-enhet i en rullstol bör den vara korrekt monterad för både kommunikation och transport. Monteringssystem för rullstolar är tillgängliga via Tobii Dynavox.
Det finns också skyddande och lättåtkomliga bärväskor. Kolla på Tobii Dynavox-webbplatsen (www.dynavoxtech.com) eller kontakta en representant för Tobii Dynavox för mer information.

6.3

Rengöring/hantering av produkten
Slå av enheten och lossa kablar och tillbehör innan den rengörs.

För att rengöra din T-Series-enhet stänger du av den och torkar försiktigt av den med en fuktig trasa eller en mjuk pappershandduk. Du kan fukta handduken med ett milt fönsterputsmedel för att ta bort fingeravtryck, matrester och damm. Använd inte tejp
eller klistermärken på vare sig pekskärmen eller fodralet, eftersom det är svårt att ta bort och kan skada enhetens yta. Tejp, klistermärken och andra klibbiga material kan skada pekskärmen och störa enhetens funktion.
Undvik alltid att blöta ned enheten. Doppa aldrig ner den i vatten (t.ex. i en diskmaskin). Om enheten råkar bli blöt ska du stänga
av den och låta den torka ordentligt. Om enheten verkar fungera normalt efter 24 timmar är den förmodligen inte skadad. Om enheten har slutat fungera eller fungerar sämre ska du går till www.myTobiiDynavox.com > Community & Support > myTobiiDynavox Community och starta en reparationsprocess genom att öppna ett nytt ärende. Du kan behöva skicka den till
Tobii Dynavox för reparation. Om du köpte din enhet av en auktoriserad Tobii Dynavox återförsäljare ska du kontakta återförsäljaren när det gäller support och reparationer.
Var försiktig med att inte tappa den. Det rekommenderas inte och kan förkorta livslängden för din enhet från T-Series. Använd
inte vassa föremål på pekskärmen eftersom det kan orsaka skador. Använd ett finger eller en särskild pekpenna.
Plocka aldrig isär din T-Series-enhet. Detta upphäver garantin och du blir ansvarig för kostnaden för eventuella
reparationer.

6.4

Varningar - hantering, förvaring och frakt

Observera etiketterna på förpackningen vid hantering, förvaring och frakt.

#401487-F T-Series Enheter Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

6 Skötsel

19

Symboler och märkning

Beskrivning
This Side Up = Denna sida upp

Fragile = Ömtåligt

Guard against Damp = Skyddas mot fukt

Begränsad stapel på lager (6 kartonger)

Förvaringstemperatur: –10℃–45℃/14℉–113℉

Lufttryck 80–106 kPa

Relativ luftfuktighet upp till 90 %

6.5

Kassera T-Series-enheten

Släng inte T-Series-enheten bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av elektrisk eller
elektronisk utrustning.

6.6

Kassera batterierna

Lägg inte batterierna bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av batterier.
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Bilaga A
A1

Support, Garanti,
Utbildningsresurser

Kundtjänst

Om du behöver hjälp kan du kontakta din lokala återförsäljare eller den tekniska supporten på Tobii Dynavox. För att du ska få
hjälp så snabbt som möjligt bör du ha din T-Series-enhet tillgänglig samt, om möjligt, vara ansluten till internet. Du ska också
kunna uppge enhetens serienummer. Det är angivet på baksidan av enheten.
Det finns mer produktinformation och andra hjälpresurser påTobii Dynavox webbplatserna www.tobiidynavox.com och www.
myTobiiDynavox.com.
Tobii Dynavox — Nordamerika

Tobii Dynavox — Europa

2100 Wharton Street

Box 743

Suite 400

182 17 Danderyd

Pittsburgh, PA 15203

Sverige

1-800-344-1778

+46 8 663 69 90

Användaren kan rengöra enheten utvändigt enligt anvisningarna i 6.3 Rengöring/hantering av produkten. Allt annat
underhåll och alla reparationer måste utföras av en behörig tekniker.
Tobii Dynavox tillhandahåller kopplingsscheman, komponentlistor, beskrivningar och kalibreringsanvisningar som
underlättar för den auktoriserade servicepersonalen vid reparation av delar.

A2

Garanti

Läs Manufacturer’s Warranty som ingår i förpackningen.
Läs denna användarmanualen noggrant innan du använder enheten. Garantin är bara giltig om enheten används i enlighet med
användarhandboken. Om du demonterar T-Series-enheten upphör garantin att gälla.
Behåll originalförpackningen till T-Series.
Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation, ska den skickas i
originalförpackningen (eller liknande).

A3

Utbildningsmaterial

Tobii Dynavox Utbildningsmaterial tillhandahålls för T-Series-produkterna och relaterade kommunikationsprodukter. Materialet
finns på webbplatsen för Tobii Dynavox, www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com. Det omfattar bland annat
startguider, webbseminarier och snabbstartguider. T-Series-enhetens användarmanual medföljer och finns sparad på T-Series
-enheten.
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Bilaga B
B1

Information om
överensstämmelse

FCC-deklaration

Denna enhet uppfyller kraven enligt Del 15 av FCC-reglerna. Driften gäller med förbehåll för nedanstående två villkor: (1) denna
enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste klara eventuella störningar, inklusive störningar som kan
leda till oönskade effekter på driften.
Ändringar som inte uttryckligen godkänts av Tobii Dynavox kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen
enligt FCC-reglerna.

B1.1

För P15B-utrustning

Den här produkten har testats och konstaterats uppfylla kraven för digitala enheter av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna.
Dessa krav är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna utrustning genererar,
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka
skadliga störningar på radiokommunikation.
Det finns emellertid inga garantier för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen visar sig orsaka
skadliga störningar på radio- eller tv-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på igen, ska
användaren försöka eliminera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
●
●
●
●

B1.2

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker.

För bärbara enheter

FCC-uttalande om strålningsexponering:
1.

Denna sändare får inte vara placerad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

2.

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränser för en okontrollerad miljö. Denna enhet testades för typisk
handhållen användning med enheten ansluten med sidorna direkt mot användarens kropp. För fortsatt uppfyllande av
FCC:s regler för strålningsexponering ska du undvika direktkontakt med sändarantennen under sändning.

B1.3

Information om exponering för radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate)

T-Series-serien har testats och godkänts som en medicinsk enhet enligt klass 1. För sådan här medicinsk elektrisk utrustning
måste speciella föreskrifter uppfyllas avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), och den måste därför installeras och
användas enligt informationen i den här användarmanualen.
Användning av andra kablar och tillbehör än de som tillhandahålls eller som är integrerade i enheten kan påverka
EMC-prestandan.
Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet som benämns specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-gränsen som FCC anger är 1,6 W/kg. Den högsta SAR-nivå som har uppmätts för denna enhet är <
0,425 W/kg. Därför uppfyller denna enhet FCC:s krav.
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner
Tobii T-Series är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren av
Tobii T-Series-enheten måste kontrollera att utrustningen endast används i en sådan miljö.
Emissionstest

Överensstämmelse

RF-emission
CISPR 22

Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
T-Series använder endast RF-energi för
interna funktioner. RF-emissionerna är
därför mycket låga och det är inte troligt
att någon interferens kan uppstå på
närbelägen elektronisk utrustning.

RF-emission
CISPR 22

Klass B

Harmoniska emissioner
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsvariationer/flimmer
-emissioner IEC 61000-3-3

Överensstämmer

T-Series kan användas i alla typer av
miljöer, inklusive hemmiljöer eller i
miljöer där anslutning görs direkt till det
allmänna elnätet som förser vanliga
hushåll med lågspänningsström.

T-Series-enheten bör inte användas i närheten av eller placeras ovanpå annan utrustning.
Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren
av Tobii T-Series-enheten måste kontrollera att utrustningen endast används i en sådan miljö.
Immunitetstest

Testnivå, IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer

Elektrostatisk urladdning
(ESD)

± 6 kV kontakt

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

± 8 kV luft

Golven ska vara av trä,
betong eller keramiska
plattor. Om de är täckta av
syntetiskt material ska den
relativa luftfuktigheten vara
minst 30 %.

± 2 kV för
strömförsörjningsledningar

± 2 kV för
strömförsörjningsledningar

Nätledningskvaliteten skall
vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller
i sjukhusmiljö

± 1 kV ledning till ledning

± 1 kV ledning till ledning

Nätledningskvaliteten skall
vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller
i sjukhusmiljö

IEC 61000-4-2
Snabba transienter/burst
IEC 61000-4-4
Spänningsökning
IEC 61000-4-5
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren
av Tobii T-Series-enheten måste kontrollera att utrustningen endast används i en sådan miljö.
Immunitetstest

Testnivå, IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer

Spänningsfall, kortare
avbrott och
spänningsvariationer på
ingångslinjer för
strömförsörjningen.

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

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

40 % UT (60 % fall i UT)
under 5 cykler.

40 % UT (60 % fall i UT)
under 5 cykler.

70 % UT (30 % fall i UT)
under 25 cykler.

70 % UT (30 % fall i UT)
under 25 cykler.

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

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

Nätledningskvaliteten skall
vara likvärdig med den i en
typisk kommersiell lokal eller
i sjukhusmiljö Om
användaren av T-Series
-enheten behöver kunna
använda utrustningen även
under strömavbrott,
rekommenderar vi att
T-Series-enhetens batterier
installeras och att den drivs
via en avbrottsfri strömkälla
(UPS).

IEC 61000-4-11

UT är vid 100 VAC 60 Hz
eller 230 VAC 50 Hz.
Magnetfält med nätfrekvens
(50/60 Hz)

3 A/m

3 A/m

Magnetfält med nätfrekvens
bör ligga på nivåer som
kännetecknar en typisk
placering i typisk kontorseller sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-8

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren
av T-Series-enheten måste kontrollera att utrustningen endast används i en sådan miljö.
Immunitetstest

Testnivå, IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer
Portabel och mobil
kommunikationsutrustning
som använder radiofrekvens
ska ej användas närmare
någon del av T-Series
-enheten, kablar inkluderat,
än det rekommenderade
avståndet beräknat utifrån en
kalkyl som tar hänsyn till
sändarens frekvens.
Rekommenderat avstånd

Ledningsbunden RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz till 80 MHz

3V
för 150 kHz till
80 MHz

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz till 2,5 GHz

3 V/m
för 80 MHz till
800 MHz
för 800 MHz till
2,5 GHz
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet
T-Series-enheten är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren
av T-Series-enheten måste kontrollera att utrustningen endast används i en sådan miljö.
Immunitetstest

Testnivå, IEC 60601

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer
där "P" är sändarens
maximala uteffekt i watt (W)
enligt sändarens tillverkare,
och där "d" är det
rekommenderade avståndet i
meter (m).
Fältstyrkor från fasta RFsändare, uppmätta vid en
elektromagnetisk
platsundersökning, I, ska vara
under
överensstämmelsenivån i
varje frekvensområde.ii
Interferens kan uppträda i
närheten av utrustning märkt
med följande symbol.

ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
ANMÄRKNING 2 Riktlinjerna är inte tillämpbara i alla situationer. Elektromagnetiska fenomen kan fortplanta sig och
påverkas av omgivande byggnadsmaterial, föremål och människor.
i.

Hur starka fält som genereras av fasta sändare, till exempel basstationer för radio (mobila/sladdlösa) telefoner och landbunden kommunikationsradio,
amatörradioanläggningar, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar, kan inte förutsägas med precision på teoretisk bas. För att med säkerhet
kunna bedöma den elektromagnetiska miljön i förhållande till fasta RF-sändare måste en inspektion av elektromagnetiska fält utföras på platsen. Om de
uppmätta fältstyrkorna på platsen där T-Series-enheten används överskrider överensstämmelsenivån för accepterad radiofrekvens ovan, ska
användaren verifiera att T-Series-enheten fungerar normalt. Om något onormalt upptäcks kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till
exempel vrida eller flytta T-Series-enheten.

ii.

Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.

Rekommenderat avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och T-Series-enheten.
T-Series-enheten är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar kontrolleras. Användaren
av T-Series-enheten kan hjälpa till att skydda utrustningen från elektromagnetisk interferens genom att upprätthålla ett
minimiavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och T-Series-enheten enligt
rekommendationerna nedan, i förhållande till maximal uteffekt från kommunikationsutrustningen.
Maximal nominell
uteffekt från sändare
W

B2
B2.1

Avstånd i förhållande till sändarens frekvens
150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

Deklaration från Industry Canada
Svenska

Lågeffektsutrustning för radiokommunikation som inte kräver tillstånd (ICES-003)
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a.

Allmän information
Driften gäller med förbehåll för nedanstående två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka störningar och
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

b.

Användning i 2,4 GHz-bandet
För att förhindra att den licensierade tjänsten utsätts för radiostörningar är denna enhet avsedd att användas inomhus.
Licens krävs för installation utomhus.

Denna digitala Klass B-apparat uppfyller kraven enligt den kanadensiska standarden 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-deklaration

Denna utrustning uppfyller kraven som rör elektromagnetisk kompatibilitet, EN 300386 klass B för ITE, de väsentliga
skyddskraven enligt rådets direktiv 2004/108/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk
kompatibilitet och R&TTE-direktivet 1999/5/EG för att uppfylla regleringen av radioutrustning och teleterminalutrustning.
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Tekniska specifikationer

Bilaga C

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

Typ/modell

T7

T10

T10+

T15

Skärm

7″

9,7"

15,4"

17,8 cm

24,7 cm

39,12 cm

1920 × 1200

1024 × 768

1440 × 900

Standard

Skärmupplösning
Pekskärm
Mått (B x H x D)

Pekning med många pekställen
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

Vikt
Högtalare
Mikrofon
Processor
RAM-minne
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

Flashminne

32 GB eMMC
N/A

SD-kort

Inte alls

Micro-usb

Micro-usb

Micro-usb

Uttag för hörlurar/
mikrofon

Micro-HDMI

Micro-usb-port:

Uttag för hörlurar/mikrofon

Micro-HDMI

Extra port för framtida tillbehör

Micro-SDXCminnesplats

Anslutningar

Uttag för hörlurar/
mikrofon
Två kontaktportar
Extra port för framtida
tillbehör
Knappar

1 × Strömbrytare
1 × Högre och lägre volym

WLAN

IEEE 802.11 b/g/n antenndiversitet, två antenner

Bluetooth®
IR-fjärrkontroll
(omgivningskontrollenhet)

2.1 protokoll
Inbyggt bibliotek,
infraröd smart
inlärning, stöder
universalfjärrstyrning

T-Series Enheter Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE

N/A

Inbyggt bibliotek,
infraröd smart
inlärning, stöder
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Standard
Typ/modell
Kamera

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

T7

T10

T10+

T15

Bakåtvänd: 8
megapixlar

Bakåtvänd: 5
megapixlar

Bakåtvänd: 8
megapixlar

Bakåtvänd: 5
megapixlar

Framåtvänd: 1,3
megapixlar

Framåtvänd: 1,3
megapixlar

Framåtvänd: 1,3
megapixlar

Framåtvänd: 1,3
megapixlar

(720P eller högre
progressiv
videoinspelning)

(720P eller högre
progressiv
videoinspelning)

(720P eller högre
progressiv
videoinspelning)

(720P eller högre
progressiv
videoinspelning)

Autofokus

Autofokus

Autofokus

Autofokus

Batteritid

> 8 h vid normal användning

Batteriets
laddningstid

<4h

Skrivbordsställ

Tillbehör

Monteringssystem
som stöds

ConnectIT-monteringsplatta

Strömförsörjningsenhet

MTP451BX - 120300
In: Universal 100 ~ 240 VAC/50 ~ 60 Hz
Ut: +12 VDC/3 A

IP-klass

IP 22

Standard
Typ/modell
Skärm
Skärmupplösning

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

T7

T10

T15

7″

9,7"

15,4"

17,8 cm

24,7 cm

39,12 cm

1920 × 1200

1024 × 768

1440 × 900

Pekskärm
Mått (B x H x D)

Pekning med många pekställen
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
Vikt
Högtalare

2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3 W

Mikrofon
Processor

1 × Analog mikrofon
NVidia Tegra3 quad core

Rockchip RK3288 Quad
Core

RAM-minne
Operativsystem
SD-kort

Bilaga C Tekniska specifikationer

NVidia Tegra3 quad core

2GB DDR3

1GB DDR3

1GB DDR3

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Android 4.0.4

Flashminne
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2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3 W

2 × 36 mm 8 ohm 2 W

32 GB eMMC
N/A

Inte alls
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Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

T7

T10

T15

Micro-usb

Micro-usb

Micro-usb

Uttag för hörlurar/mikrofon

Micro-HDMI

Micro-usb-port:

Uttag för hörlurar/mikrofon

Micro-HDMI

Extra port för framtida
tillbehör

Micro-SDXC-minnesplats

Standard
Typ/modell

Anslutningar

Uttag för hörlurar/mikrofon
Två kontaktportar
Extra port för framtida
tillbehör

Knappar

1 × Strömbrytare
1 × Högre och lägre volym

WLAN

IEEE 802.11 b/g/n antenndiversitet, två antenner

Bluetooth®

2.1 protokoll

IR-fjärrkontroll
(omgivningskontrollenhet)

Inbyggt bibliotek, infraröd
smart inlärning, stöder
universalfjärrstyrning

N/A

Inbyggt bibliotek, infraröd
smart inlärning, stöder
universalfjärrstyrning

Kamera

Bakåtvänd: 8 megapixlar

Bakåtvänd: 5 megapixlar

Bakåtvänd: 5 megapixlar

Framåtvänd: 1,3 megapixlar

Framåtvänd: 1,3 megapixlar

Framåtvänd: 1,3 megapixlar

(720P eller högre progressiv
videoinspelning)

(720P eller högre progressiv
videoinspelning)

(720P eller högre progressiv
videoinspelning)

Autofokus

Autofokus

Autofokus

Batteritid
Batteriets laddningstid
Skrivbordsställ

> 8 h vid normal användning
<4h
Tillbehör

Monteringssystem som
stöds

ConnectIT-monteringsplatta

Strömförsörjningsenhet

MTP451BX - 120300
In: Universal 100 ~ 240 VAC/50 ~ 60 Hz
Ut: +12 VDC/3 A

IP-klass

T-Series Enheter Bruksanvisning v.2.2 - sv-SE
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Bilaga D

Godkända tillbehör

Beskrivning

Modell

Tobii Dynavox Art.nr

T-Series Nätadapter (strömförsörjning)

MTP451BX - 120300

200699

Det finns mer information om de senaste Tobii Dynavox -tillbehören för T-Series på webbplatsen www.tobiidynavox.com och
hos din lokala försäljningsrepresentant eller auktoriserade återförsäljare för Tobii Dynavox.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Bilder och specifikationer överensstämmer inte nödvändigtvis med de produkter och tjänster som erbjuds på alla marknader. De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken tillhör sina
respektive ägare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet
Få hjälp online
Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.
TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare
Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst
lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

