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1 - Introductie
Mobi 2 is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het grafisch
communicatieprogramma Mind Express. De Mobi 2 bestaat uit een
computerplatform met Windows 7 als besturingsysteem. U kan dus ook andere
programma’s installeren en gebruiken op dit toestel voor zover ze compatibel
zijn met het besturingsysteem Windows 7 (32 bit).
Wanneer u niet vertrouwd bent met het besturingsysteem Windows, dan raden
wij u aan enkel de handelingen uit te voeren die beschreven staan in deze
handleiding en in de handleiding van het programma Mind Express.
Mobi 2 heeft een helder 12“ scherm met een hoge resolutie en een resistief
aanraakscherm. Externe schakelaars voor de bediening van de Mobi via
scanning kunnen rechtstreeks aangesloten worden. De Gewa infrarood
afstandsbediening is een optie.
Bij de ontwikkeling van de Mobi 2 werd veel aandacht besteed aan de
behuizing. Ze is niet alleen spatwaterdicht aan de bovenkant maar het design
zorgt voor een optimale akoestiek en een degelijke bescherming van het
inwendige computerplatform. Alle aansluitingen zoals USB poorten, schakelaars
en hoofdtelefoon zitten afgeschermd aan de achterkant van het toestel.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Mobi 2 raden wij u aan eerst deze
handleiding te lezen alvorens u het apparaat gebruikt. Het is tevens aangeraden
over een basiskennis van het programma Mind Express te beschikken. Er wordt
in de handleiding van de Mobi 2 regelmatig verwezen naar het gebruik van Mind
Express.
De Mobi 2 heeft een communicatie-ondersteunende functie en is bedoeld voor
mensen (vanaf de leeftijd van 3 jaar) met een communicatieve beperking (niet of
slecht kunnen spreken) voor algemeen gebruik in het dagelijks leven en voor

zover zij over voldoende motorische en mentale capaciteiten beschikken om het
toestel te gebruiken. Het toestel is niet inzetbaar voor klinische, therapeutische
of diagnostische toepassingen.
Optioneel kunnen infrarood codes door het toestel worden aangeleerd en
uitgezonden om op die manier andere apparaten te bedienen. Dit betreft
apparaten voor algemeen gebruik zoals toestellen voor audiovisuele en
domotica toepassingen. Deze uitbreiding is niet inzetbaar voor klinische,
therapeutische of diagnostische toepassingen.

1.1 Veiligheidsvoorschriften
De Mobi is draagbaar en mobiel te gebruiken maar zal meestal op een rolstoel
gemonteerd worden. Zorg er dan voor dat het toestel goed gefixeerd is en op
een of andere manier vergrendeld is zodat het niet zomaar bij de minste schok
of stoot naar beneden kan vallen.
Het toestel maakt gebruik van een Li-ion batterij. Gooi de batterij niet weg
wanneer deze vervangen wordt. Volg de afvalvoorschriften die van toepassing
zijn in uw regio. U kan de batterij ook terugbezorgen aan uw leverancier.
Wanneer u het toestel voor een langere periode niet gebruikt, berg het dan op
met een opgeladen batterij. Zorg er ook voor dat het toestel uitgeschakeld is.
Vermijd warmtebronnen in de buurt van het toestel, of ruimtes waarin het
bijzonder warm kan worden. In de zomer kan het bijvoorbeeld erg warm worden
in een auto. Te hoge temperaturen kunnen de werking en de levensduur van de
batterij negatief beïnvloeden.
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De Mobi is niet waterdicht maar het toestel is wel zodanig ontworpen dat het
aan de bovenkant spatwaterdicht is. Aan de onderkant zijn er echter luidspreker
en ventilatie openingen langs waar vocht kan binnendringen. Dit kan de kwaliteit
van de luidsprekers aantasten of de werking van het toestel in het gedrang
brengen. Probeer dus situaties te vermijden waarbij vocht of vuil gemakkelijk in
de luidspreker of ventilatie openingen kan geraken. Neem ook uw voorzorgen bij
het reinigen van het toestel en volg de reinigingsvoorschriften.
Het toestel kan bediend worden door het scherm met de vinger aan te raken. U
hoeft daarvoor geen grote krachten uit te oefenen. Een lichte druk volstaat om
bijvoorbeeld een symbool op het scherm te selecteren. U kan dit ook doen door
middel van een stylus of iets wat daarvoor kan doorgaan maar gebruik hiervoor
geen scherpe voorwerpen.
De Mobi 2 heeft een uitklapbare tafelstand. Deze wordt door middel van een
magneetje op zijn plaats gehouden wanneer die is dichtgeklapt. Gebruik de
tafelstand niet als draaghendel. De tafelstand is niet ontworpen voor dit
doeleinde en zou indien die zo gebruikt wordt kunnen loskomen waardoor het
toestel zou kunnen vallen en zo eventueel beschadigd zou geraken.

1.2 Algemene eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel® Atom ZG 530, 1,6 GHz
Windows 7 Pro 32 bit
1 GByte DDR2 80 GByte SSD
2x USB 2.0 poorten
12“ XGA helder LED scherm (1024 x 768) Resistief aanraakscherm
2 programmeerbare knoppen achteraan het toestel
2 externe schakelaars zijn direct aansluitbaar
Geïntegreerde microfoon
Batterij: standaard 56 Wh of hoge capaciteit 84 Wh
Bevestigingsplaat voor mini DaeSSy Mounting
B x H x D: 28,5 x 23,4 x 3,7 cm
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• Gewicht: 1,78 kg – 1,95 kg
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2.1 Aan/Uit knop
Druk de Aan/Uit knop kortstondig in om de Mobi aan te zetten. Het uitschakelen
van de Mobi gebeurt via de Windows ‘Start’ – ‘Uitschakelen’ optie of via een
speciale Mind Express functie.Wanneer de Mobi aan staat dan kunt u het toestel
in ‘Stand- by’ mode brengen door kortstondig op de Aan/Uit knop te drukken. De
Mobi schakelt dan over naar een zuinige slaapmode. Om de Mobi terug actief te
maken moet u opnieuw kortstondig de Aan/Uit knop indrukken of gewoon het
scherm aanraken. De Mobi wordt dan ‘wakker’ na een drietal seconden. Bij het
gebruik van externe schakelaars wordt de Mobi automatisch gewekt wanneer
de externe schakelaar 1 wordt ingedrukt. In slaapmode wordt beduidend minder
energie verbruikt zodat de autonomie van de Mobi gevoelig toeneemt.

2.2 Aan/Uit indicator
De Aan/Uit indicator geeft aan in welke toestand de Mobi zich bevindt. Als de
Mobi volledig is uitgeschakeld dan licht de aan/uit indicator helemaal niet op. In
de ‘Stand-by’ mode (slaaptoestand) licht de aan/uit indicator even op om de 4
seconden.
Tijdens de opstartprocedure licht de aan/uit indicator om de seconde eventjes
op. Is de Mobi volledig klaar voor gebruik dan blijft de aan/uit indicator continu
branden.

2.3 Batterij indicator
Deze indicator licht op van zodra de voedingsadapter van de Mobi wordt
aangesloten op het net. Tijdens het laden kleurt de indicator oranje. De indicator
wordt groen van zodra de batterij volledig opgeladen is. Gebruik geen andere
voedingsadapter dan deze die is meegeleverd met de Mobi 2.

2.4 Bluetooth indicator
Mobi 2 kan optioneel uitgerust worden met Bluetooth technologie. Deze blauwe
indicator licht op van zodra een connectie gemaakt wordt met een extern
apparaat.
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2.5 Microfoon
De geïntegreerde microfoon maakt hoog kwalitatieve opnames mogelijk. U hoeft
niet dicht bij de microfoon te komen tijdens de opname. Hou een afstand van
ongeveer 30cm en spreek op een normale toon.

2.6 Licht sensor
De lichtsensor meet het omgevingslicht en kan in functie daarvan de
achtergrondverlichting van het scherm aanpassen. Is er weinig licht (in huis
bijvoorbeeld) dan zal de achtergrondverlichting van het scherm verminderen. De
zichtbaarheid zal hierdoor niet verminderen, wel zal het toestel minder energie
verbruiken zodat de autonomie van het toestel groter wordt. Is er buiten veel
licht dan zal de intensiteit van de achtergrondverlichting ook toenemen zodat de
zichtbaarheid van het scherm toch goed blijft.

Mobi 2
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2.7 Luidsprekers
Mobi heeft een geïntegreerde stereo versterker met goede luidsprekers. Deze
kunnen bediend worden door middel van Mind Express functies.

2.8 Systeem knoppen
De systeem knoppen A en B zijn programmeerbaar. De standaard functie is
volume luider (schakelaar A) en volume stiller (schakelaar B).
Druk knop ESC kortstondig in om een rechtermuisklik te simuleren bij de
eerstvolgende aanraking op het scherm.
Houd knop ESC 1,5 sec ingedrukt om een ‘Escape’ te simuleren. Op die manier
kan een scanningsalgoritme stopgezet worden. Ook de menustuctuur zal terug
tevoorschijn komen indien deze verborgen was.

In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe de knoppen A en B kunnen geprogrammeerd
worden met een andere functie.

2.9 Bevestigingsplaat
Gebruik de bevestigingsplaat voor de montage van de Mobi op een rolstol. De
bevestingingsplaat is compatibel met het mini DaeSSy mounting systeem.

2.10 Infrarood venster
Door dit venster kunnen infrarood signalen uitgezonden worden door het Gewa
omgevingscontrolesysteem. Met dit systeem kunt u de Mobi de infrarood codes
van o.a. audiovisuele toestellen (tv, video, audio…) aanleren en uitzenden. Ook
de GewaTel telefoon en de schakelsystemen van Gewa kunnen hiermee
bestuurd worden.
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2.11 Reset
In het geval de Mobi om een of andere reden niet meer reageert en u
bijvoorbeeld merkt dat het toestel is vastgelopen dan kan u de Mobi met de
Reset knop uitschakelen. Gebruik vervolgens de aan/uit knop om het toestel
opnieuw op te starten.

2.12 Batterijdeksel
De batterij zit opgeborgen achter de batterijdeksel van de Mobi. Het
batterijdeksel is vast gemaakt door middel van speciale schroeven. Maak dit
deksel enkel los indien dit echt nodig is en gebruik hiervoor het correcte
gereedschap (geen platte- of kruisschroevendraaier maar een Torx 6+).

Mobi 2
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2.13 Camera venster
De Mobi kan optioneel uitgerust worden met een interne camera. Dit venster
beschermt de lens van de camera. Zorg ervoor dat dit venster proper blijft.

2.14 Voeding / batterijlader
Dit is de ingang voor de externe voeding/adapter. Gebruik geen andere voeding/
adapter dan deze die is meegeleverd met de Mobi 2! Deze voeding doet tevens
dienst als lader van de interne batterij.

2.15 Schakelaar 1
Via deze ingang kunt u een schakelaar aansluiten. Deze ingang bedient
schakelaar 1. U kunt schakelaar 1 ook gebruiken om de linkermuisknop te
simuleren. Vink hiervoor in de Mobi opties (Mobi tool blz. 27-30) de optie
‘Schakelaar 1 = linkerklik, Schakelaar 2 = rechterklik’ aan.

2.16 Schakelaar 2
Via deze ingang kunt u een schakelaar aansluiten. Deze ingang bedient
schakelaar 2. U kunt schakelaar 2 ook gebruiken om de rechtermuisknop te
simuleren. Vink hiervoor in de Mobi opties (Mobi tool blz. 27-30) de optie
‘Schakelaar 1 = linkerklik, Schakelaar 2 = rechterklik’ aan.
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2.17 Hoofdtelefoon
Via deze uitgang kunt u een hoofdtelefoon aansluiten. De luidsprekers worden
niet automatisch uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon aansluit.
Hoofdtelefoon en luidsprekers kunnen met behulp van Mind Express functies
aangestuurd worden (Mobi 2 acties).

2.18 USB Poort 1
De ‘Universal Serial Bus’ Poort 1 (USB 2) kan gebruikt worden voor de
aansluiting van USB-compatibele toestellen en randapparatuur zoals: muis,
toetsenbord, printer, CD-Rom enzovoort.

2.19 USB Poort 2
De ‘Universal Serial Bus’ Poort 2 (USB 2) kan gebruikt worden voor de
aansluiting van USB-compatibele toestellen en randapparatuur zoals: muis,
toetsenbord, printer, CD-Rom enzovoort.

2.20 Tafelstand
De tafelstand zorgt ervoor dat de Mobi rechtop kan staan en zo gebruikt kan
worden. Wanneer u de tafelstand inklapt dan zorgt een magneetje ervoor dat de
tafelstand in die positie blijft en dus niet los hangt. Gebruik de tafelstand niet als
draaghendel. De tafelstand is niet ontworpen voor dit doeleinde en zou indien
die zo gebruikt wordt kunnen loskomen waardoor het toestel kan vallen en
beschadigd geraken.
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3 - De bedieningsmogelijkheden
3.1 Directe aanduiding
Kies in de menu het item ‘Bewerken’ en vervolgens ‘Muis’ om directe selectie
met behulp van het aanraakscherm mogelijk te maken.
De Mobi 2 heeft een resistief aanraakscherm zodat u met een vinger of een
ander (onscherp) voorwerp direct op het scherm kan aanduiden wat u wil
selecteren. U moet een lichte druk uitoefenen om de selectie te maken. Dit is het
equivalent van een klik met linkermuisknop.
Om een dubbele muisklik te genereren tikt u tweemaal kort na elkaar op het
object.
Om een (verplaatsbaar) object te verplaatsen raakt u het object aan en sleept u
het naar de gewenste plaats. Om een rechter muisklik te genereren gaat u als
volgt te werk. Op de achterzijde van de Mobi bevindt zich een kleine ronde knop
(ESC). Druk die kortstondig in. Een object op het scherm aanraken is nu
equivalent met een selectie van dit object via de rechter muisknop. Na de
selectie wordt de linkermuisknop opnieuw actief.

3.3 Scanning
De Mobi beschikt over een alternatieve bedieningsinterface zodat in functie van
het scanningsalgoritme één of twee schakelaars rechtstreeks kunnen
aangesloten worden.
Om in Mind Express de scanning te activeren kiest u in het menu ‘Bewerken’ de
optie ‘Scanner’. Voor de instellingen van de scanning wordt verwezen naar de
handleiding van Mind Express: ‘Extra – Scanningselectie…’
Om de scanmode te verlaten moet u de Systeemknop (knop ESC) achteraan de
Mobi gedurende 1,5 sec ingedrukt houden. U kunt ook de ESC toets van een
aangesloten toetsenbord gebruiken.

3.4 Toetsenbord
Mobi wordt geleverd met een USB toetsenbord. De Mobi beschikt echter ook
over een software toetsenbord.
Om het software toetsenbord te activeren selecteert u het toetsenbord icoon
links onderaan op het scherm.

Volgend toetsenbord verschijnt dan op uw scherm.

3.2 Muis
De Mobi kan ook bediend worden met een muis, of met een alternatieve muis.
Het toestel beschikt over 2 USB ingangen waarop u een USB compatibele muis
kunt aansluiten. Om de muisbediening te activeren kiest u in het menu
‘Bewerken’ de optie ‘Muis’

Mobi 2
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4 - De Infrarood afstandsbediening
De Mobi kan (optioneel) uitgerust zijn met een programmeerbare infrarood
afstandsbediening (Gewa Linked). Deze afstandsbediening kan infrarood codes
van bijvoorbeeld de televisie, de CD-speler,… aanleren en uitzenden

4.1 Infrarood codes aanleren
Mind Express heeft een specifieke gebruikersinterface om de infraroodmodule
gemakkelijk te programmeren. Selecteer in de menustructuur Extra > GEWA >
Aanleren... . Het volgende venster zal verschijnen op uw scherm:

Op het scherm van de Mobi drukt u in het venster Gewa nu de knop Aanleren in
om de leerprocedure op te starten. Tijdens deze procedure zal de Mobi de
infrarood code die wordt uitgezonden door uw afstandsbediening aanleren.

Volg de onderstaande procedure om infrarood codes te programmeren in de
GEWA infraroodmodule. Kies een code van gw1 tot gw256 die u wenst te
koppelen aan een specifieke infrarood code. U kunt de naam wijzigen en een
meer logische naam kiezen, zoals bijvoorbeeld ‘Volume televisie’.
Plaats uw afstandsbediening (in dit voorbeeld deze van uw televisie) voor het
infraroodvenster van de Mobi, op een afstand van ongeveer 5 cm.

Mobi 2
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Houd deze knop ingedrukt tot het rode lampje in het infraroodvenster van de
Mobi dooft of tot de statusbalk in het Gewa venster groen wordt en de
boodschap ‘Toets loslaten’ toont. De infraroodmodule heeft nu de code voor een
eerste keer aangeleerd.

In de nu rood gekleurde statusbalk van het Gewa venster verschijnt de
boodschap ‘Toets indrukken’. Op hetzelfde ogenblik zal een rood lampje in het
infraroodvenster van de Mobi oplichten. De Mobi wacht nu op de infrarood code
die moet aangeleerd worden.
Deze procedure moet herhaald worden om de code voor een tweede keer aan te
leren: het rode lampje in het infraroodvenster zal terug oplichten en in de
statusbalk zal gevraagd worden om (dezelfde) knop van de afstandsbediening
opnieuw in te drukken. De Mobi wacht nu tot u de code voor een tweede maal
uitzendt: druk dus dezelfde knop van uw afstandsbediening nogmaals in. Houd
de knop ingedrukt tot de statusbalk groen kleurt en ‘Toets loslaten’ toont. De
infraroodmodule heeft de code nu voor een tweede maal aangeleerd. Het rode
lampje van het infraroodvenster van de Mobi zal kort oplichten om te bevestigen
dat de aanleerprocedure succesvol beëindigd is. In de statusbalk verschijnt ‘OK’.
Herhaal deze procedure voor alle infrarood codes die u de Mobi wil aanleren.

4.2 Infrarood codes uitzenden
Druk de knop in op uw afstandsbediening waarvan u de infrarood code wenst
aan te leren (in dit geval de knop waarmee u de televisie luider zet).

Het uitzenden van een infrarood code gebeurt via een vakje in Mind Express
waaraan een ‘Gewa’ commando gekoppeld is.

Mobi 2
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Ga eerst op zoek naar een symbool of afbeelding die overeenkomt met de actie
die u wenst uit te voeren. In dit voorbeeld kiezen we uit de PCS
symbolendatabank het symbooltje voor ‘luider’.

Druk op
Aan dit vak koppelen we vervolgens de actie ‘Gewa’

om de lijst met beschikbare infrarood commando’s op te

roepen.
Maak een keuze en vul de herhaalfrequentie in van de code. De
herhaalfrequentie is het aantal keren dat de code (het infrarood commando) zal
uitgezonden worden. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het verhogen van het volume:
het volume wordt dan niet slechts één keer verhoogd, maar meerdere keren,
afhankelijk van de herhaalfrequentie die u gekozen heeft.

Mobi 2
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kiezen. Als de infrarood code voor 9 te snel op de infrarood code voor 3 volgt,
dan kan de televisie de code 9 misschien niet op tijd “gezien” hebben. In dat
geval is het zinvol een pauze in te lassen tussen het zenden van de code 3 en
het zenden van de code 9.
Wanneer u vertrouwd bent met de Gewa commando structuur, dan kunt u de
Gewa commando’s ook direct invullen in het venster Commando intikken. (dubbelklik in Mind Express in de mode bewerken op een vakje zodat u het inhoudsvenster krijgt. Kies het commando naar Gewa > commando intikken).

U kunt na uw keuze op OK klikken ofwel een ander commando toevoegen om
een macro (verschillende infrarood codes die na elkaar uitgezonden worden)
aan te maken. Klik daartoe op

en vul aan met een ander commando.

Een combinatie van commando’s kan nuttig zijn om TV-kanalen zoals
bijvoorbeeld kanaal ‘39’ te selecteren.
In het Pauze venster kunt u een pauze (in msec) toevoegen die na de vorige
infrarood code moet volgen vooraleer de volgende infrarood code uitgezonden
wordt. Dit kan nodig zijn wanneer u bijvoorbeeld kanaal 39 op de televisie wil

Mobi 2
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5 - Telefoneren met de Mobi 2
De Mobi 2 beschikt (optioneel) over een geïntegreerde draadloze telefoon. Om
de telefoonfuncties te kunnen gebruiken moet u een geschikt abonnement
hebben en een overeenkomstige SIM kaart aansluiten op het toestel.

5.1 SIM kaart aansluiten
Het SIM kaart slot bevindt zich in het batterijcompartiment van de Mobi.

Haal de SIM kaart houder uit het slot en plaats de SIM kaart in de houder. Plaats
houder met SIM kaart nu terug in het SIM kaart slot. Zorg voor een correcte
positionering. Als u ervaart dat u enige kracht moet uitoefenen dan is de
positionering waarschijnlijk niet correct.
Plaats de batterij opnieuw in het batterijcompartiment en schroef het deksel
dicht. Let op de positionering van de batterij.

5.2 Telefoonfuncties
Alvorens de telefoon te kunnen gebruiken moet u eerst een aantal instellingen
maken: keuze model, PIN code…
Raadpleeg de handleiding van Mind Express voor het gebruik van de telefoon
(hoofdstuk 5, handleiding Mind Express 4).
Als COM poort zal bij de keuze van het Model (Mobi) automatisch COM3 gekozen
worden. Verander deze instelling niet.

Om een SIM kaart aan te sluiten schakelt u eerst de Mobi uit. Zorg er ook voor
dat het toestel niet via zijn voedingsadapter aan het elektriciteitsnet hangt.
Leg de Mobi met het scherm op een vlakke en bij voorkeur zachte ondergrond
zodat het scherm niet kan beschadigd worden.
Schroef de drie vijzen van het batterijdeksel los met een Torx 6+
schroevendraaier. Kantel het batterijdeksel vanaf de schroefopeningen weg van
de behuizing. De batterij wordt nu zichtbaar en kan uit het toestel gehaald
worden. Het SIM kaart slot is nu ook zichtbaar.
In het SIM kaart slot bevindt zich een SIM kaart houder. Druk met een balpen op
het vergrendelingsknopje dat zich in het SIM kaart slot bevindt om de SIM kaart
houder vrij te maken.
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6 - Batterijen, opladen en vervangen
6.1 Batterij
De Mobi beschikt over een interne Li-ion batterij. Wanneer de batterij volledig is
opgeladen dan kan het toestel 6 uren continu werken. Hierbij veronderstellen we
een nieuwe batterij en een achtergrondverlichting van 50% van zijn maximale
waarde (gebruik binnenshuis). Afhankelijk van de gebruiker en het
energiebeheer in acht genomen kan deze batterij volstaan om een dag
ondersteunde communicatie te overbruggen.
Indien dit niet zou volstaan dan kan de Mobi uitgerust worden met een batterij
met een hogere capaciteit zodat u een paar uur extra autonomie krijgt. Het
toestel wordt dan wel iets zwaarder.
Het opladen van de batterij kan in het toestel gebeuren. Gebruik hiervoor enkel
de meegeleverde voeding. Tijdens het opladen kan de Mobi verder gebruikt
worden. Het zal dan wel iets langer duren om de batterij volledig op te laden.
Het laden van de batterij stopt van zodra de batterij volledig is opgeladen. De
voeding mag aangesloten blijven. Om ecologische reden is het echter beter de
voeding te ontkoppelen van het net en van de Mobi zodra het toestel volledig is
opgeladen.

6.2 Vervangen van de batterij
De batterij zit opgeborgen achter het batterijdeksel van de Mobi. Het
batterijdeksel is vast gemaakt door middel van speciale schroeven. Maak het
batterijdeksel enkel los indien dit echt nodig is en gebruik hiervoor het correcte
gereedschap (geen platte- of kruisschroevendraaier).
Schakel het toestel eerst volledig uit. Zorg er ook voor dat het toestel niet via zijn
voedingsadapter aan het elektriciteitsnet hangt.
Leg de Mobi met het scherm op een vlakke en bij voorkeur zachte ondergrond
zodat het scherm niet kan beschadigd worden.
Schroef de drie vijzen los met een Torx 6+ schroevendraaier. Kantel het
batterijdeksel vanaf de schroefopeningen weg van de behuizing. De batterij

wordt nu zichtbaar en kan uit het toestel gehaald worden. Plaats de nieuwe
batterij in het toestel. Zorg ervoor de batterij goed aansluit en goed contact
maakt. Dit moet eenvoudig kunnen zonder kracht te moeten uitoefenen.
Plaats het batterijdeksel terug in het toestel en controleer of alles goed past en
op zijn plaats zit. Dit moet opnieuw lukken zonder kracht te moeten uitoefenen.
Schroef het batterijdeksel terug vast met de drie vijzen en draai niet te hard aan.
Gooi de vervangen batterij niet weg, maar volg hiervoor de geldende sorteringen afvalvoorschriften. Bezorg de batterij eventueel terug naar de leverancier van
uw toestel.
De standaard batterij is iets kleiner dan de batterij met hogere capaciteit. Bij elk
van deze batterijen hoort een verschillend batterijdeksel. Het batterijdeksel van
de standaard batterij heeft een aantal rechtopstaande ribbes om ervoor te
zorgen dat de batterij goed gepositioneerd blijft. Bij het deksel voor de hoge
capaciteit batterij zijn die ribbes niet aanwezig.
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7 - Mobi 2 Opties en batterij info
7.1 Mobi 2 opties
Mobi 2 opties laat toe om specifieke systeem parameters aan te passen.
Hier kunt u de luidsprekers, hoofdtelefoon, GSM en microfoon aan of af zetten.
Ook het luidsprekervolume kan hier aangepast worden. Houd er rekening mee
dat bij een hoge versterkingsfactor vervormingen kunnen ontstaan in de
geluidsweergave.
De knop luidspreker staat het toe om de Mobi microfoon te sturen naar de
interne telefoon (indien beschikbaar). De Mobi kan aan- en uitgeschakeld
worden met een externe schakelaar (schakelaar 1). Je kan aanpassen hoe lang
de schakelaar ingedrukt moet worden vooraleer het toestel uitgeschakeld wordt.
Een klik met de linker- of rechtermuisknop kan dezelfde functie vervullen als
schakelaar 1 en schakelaar 2. Dit kan handig zijn in scanmode.
Om toegang te krijgen tot de Mobi 2 opties klikt u rechts op het A icoontje dat
zich rechts onderaan in de system tray bevindt. (Om een rechter muisklik te
genereren drukt u eerst op de ESC systeemknop aan de achterzijde van de Mobi
en vervolgens op het

Klik op Mobi2 opties om toegang te krijgen tot de Mobi Tools. Het venster
verschijnt op het scherm.

icoontje.)

7.1.1 Luidsprekers
De knoppen Aan en Af maken het mogelijk om de luidsprekers van de Mobi aanen uit te schakelen.
Luidsprekervolume zet de interne audio versterker tot op een maximum. De
aangeraden versterking is 2. Een versterking van 3 kan ervoor zorgen dat er wat
vervorming zal optreden op het geluid that versterkt wordt.
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7.1.2 Hoofdtelefoon

7.1.9 Versie Mobi 2

Hier kunt u het omleiden van het geluid naar de hoofdtelefoon aan- of uitzetten.

Dit zijn gegevens die eventueel opgevraagd zouden kunnen worden indien u
contact zou moeten opnemen met de verdeler.

7.1.3 GSM
Hier kunt u de GSM aan- of uitschakelen.

7.1.10 Test schakelaars

7.1.4 Microfoon
Dankzij deze knop kunt u het geluid dat opgevangen werd door de Mobi
microfoon rechtstreeks leiden naar de interne telefoon (indien beschikbaar).
Indien u de Mobi microfoon stuurt naar de telefoon kan de gesprekspartner aan
de andere kant van de lijn een beetje echo horen.

7.1.5 Schakelaars
Mobi starten: Het is mogelijk om de Mobi op te starten met behulp van een
externe schakelaar. Hier kunt u instellen hoe lang schakelaar 1 moet ingedrukt
worden om de Mobi te starten.
Schakelaar 1: Hier kunt u een actie selecteren die schakelaar 1 zal uitvoeren.
(Linkermuisklik, rechtermuisklik, letter of nummer sturen,...)
Schakelaar 2: Hier kunt u een actie selecteren die schakelaar 2 zal
uitvoeren:(Linkermuisklik, rechtermuisklik, letter of nummer sturen,...)

Om de schakelaar te testen. Wanneer u schakelaar 1 indrukt, zal de eerste cirkel
groen oplichten. Wanneer u schakelaar 2 indrukt, zal de andere cirkel groen
oplichten.

7.2 Configureer knoppen achteraan
Configureer knoppen achteraan laat u toe om de functies van de
systeemknoppen A en B te bepalen.

7.1.6 Automatisch schermhelderheid instellen
De helderheid van het scherm wordt automatisch aangepast dankzij de
lichtsensor die u vooraan op de Mobi 2 kunt teurgvinden. Voor meer informatie
over de lichtsensor zie “Licht sensor” op pagina 6.

7.1.7 Auto plop reductie
Optie voor ruisonderdrukking tijdens het spreken.

7.1.8 Versie PIC
Dit zijn gegevens die eventueel opgevraagd zouden kunnen worden indien u
contact zou moeten opnemen met de verdeler.

De functie die aanvankelijk aan de systeemknoppen zijn meegegeven zijn
‘Master Volume Omhoog’ voor knop A en ‘Master Volume Omlaag’ voor knop B.

Mobi 2
In de onderstaande figuur krijgt u een overzicht van de andere functies die
kunnen toegekend worden aan de knoppen A en B.
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7.5 Batterij info
Om alle batterij info te kunnen openen klikt u rechts op het adaptor icoontje
.
Het volgend menu verschijnt op het scherm:

U kunt bijvoorbeeld een toets of een combinatie van toetsen naar een toepassing
sturen. Of er kan een geluidsbestand gekoppeld worden aan de knoppen. Ook
het opstarten van een specifieke toepassing kan door middel van deze knoppen.
Het zenden van commando’s naar DocReader en Skippy kan enkel indien deze
programma’s ook aanwezig zijn op de Mobi.

7.3 Selecteer een taal
Om de menutaal van de Mobi 2 Opties en van de overige Mobi functies (batterij
info, ...) te veranderen.

7.4 Sluiten
Selecteer sluiten om het keuzemenu te verlaten.

7.5.1 Open batterij status
Open batterij status om de resterende capaciteit van de batterij te raadplegen.
U kunt daar ook aangeven wanneer de ‘lage batterij’ alarmen moeten
gegenereerd worden.

7.5.2 Batterij info
Batterij info geeft u informatie over de historiek van de interne batterij.

7.5.3 Sluiten
Selecteer Sluiten indien u deze tool wilt sluiten.
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8 - De Mobi 2 reinigen
Reinig het toestel regelmatig zodat bacteriën de kans niet krijgen om zich te
verspreiden.
Gebruik bij voorkeur een droge zachte doek voor het verwijderen van stof. Voor
lokale vlekken op de behuizing kan u een licht bevochtigde doek gebruiken. Let
er vooral op dat geen vocht binnendringt op de plaats van de
luidsprekeropeningen, de microfoon opening en de connectoren. Vuil ter hoogte
van de connectoren kan u het best verwijderen met een wattenstaafje.
Ook voor het reinigen van het aanraakscherm gebruikt u best een droge doek,
geen keukenpapier omdat dit kleine krassen op het scherm kan maken. Voor het
verwijderen van vet of vlekken op het scherm kan u reinigingsmiddelen
gebruiken die speciaal ontwikkeld zijn voor het reinigen van schermen. Druk
niet te hard maar wrijf het scherm zacht in cirkelvormige bewegingen proper.
Het reinigen van de draagtas gebeurt opnieuw bij voorkeur met een droge of
licht bevochtigde doek. U kan hiervoor ook een zachte handborstel gebruiken.
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