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Tellus i5
1

Inleiding

De Tellus i5 is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het grafisch communicatieprogramma Mind Express. De Tellus i5 maakt gebruik van
Windows 10 als besturingssysteem.
TIP
Wanneer je niet vertrouwd bent met 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.
De Tellus i5 heeft een helder 13,3" scherm met een hoge resolutie en een capacitief aanraakscherm. Schakelaars zijn rechtstreeks aan te sluiten, de JabblaIR
infrarood afstandsbediening is een optie. Bij de ontwikkeling van de Tellus i5 werd veel aandacht besteed aan de behuizing. Ze is niet alleen spatwaterdicht
aan de schermkant maar het design zorgt voor een optimale akoestiek en een degelijke bescherming van het inwendige computerplatform. Bijkomende USB
aansluitingen zitten aan de achterkant en aan de onderkant van het toestel.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Tellus i5 raden we je aan deze handleiding te lezen alvorens je het apparaat gebruikt. Het is tevens aangeraden
over een basiskennis van het programma Mind Express te beschikken. Er wordt in de handleiding van de Tellus i5 regelmatig verwezen naar het gebruik van
Mind Express.
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Beoogd gebruik

Het toestel heeft een communicatie-ondersteunende functie. Het toestel 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. De gebruikers moeten over voldoende motorische en mentale capaciteiten
beschikken om het toestel te gebruiken.

3

Verboden gebruik

Het toestel mag niet worden ingezet voor klinische, therapeutische of diagnostische toepassingen.

4

Levensduur

De verwachte levensduur van het toestel bedraagt 5 jaar.

5

Het typeplaatje

Aan de achterkant van het toestel bevindt zich het typeplaatje met het serienummer van het toestel.

6

Technische gegevens

Specicatie

Uitleg

Processor

Intel® Core™ i5-4300U

Besturingssysteem

Microsoft Windows® 10

Harde schijf

240 GB SSD

Intern geheugen

4 GB DDR3

Scherm

Helder 13,3 inch WXGA LED display aanraakscherm
•

1280 x 800 pixels

USB

2 x USB 2.0

Batterij

Li-Ion batterij

Gewicht

3200 g (7.05 lbs)

Afmetingen

•
•
•

Webcam
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Breedte: 33,02 cm (13 inch)
Hoogte: 26,50 cm (10.4 inch)
Diepte: 2 cm - 3,81 cm (0.79 - 1.5 inch)

Geïntegreerd in het scherm.

Inleiding
Inleiding

Tellus i5
Specicatie

Uitleg

Montage

Montageplaat voor DAESSY montagesysteem, VESA 75 compatibel.

Connectiviteit

WLAN, Bluetooth

Audio

•
•

Schakelaars

A
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1 geïntegreerde microfoon
2 geïntegreerde luidsprekers

2 (programmeerbaar)
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1

Kennismaken met de Tellus i5

Figuur 1: Tellus i5 vooraanzicht

Nr

Benaming

Uitleg

1

Onderste knop

Deze knop is programmeerbaar. Standaard zijn de volgende functies
geprogrammeerd:
•
•

Bij kort drukken: de Windows functie Master Volume
Omlaag
Bij lang drukken: de Mind Express functie Toon oogsturing.
Dit is een toggle functie: nogmaals lang drukken zet de functie
terug uit.

2

Middelste knop

Deze knop is NIET programmeerbaar, maar kan wel worden
uitgeschakeld. Druk deze knop kortstondig in om een rechtermuisknop
te simuleren bij de eerstvolgende aanraking op het scherm. Houd deze
knop 1,5 sec ingedrukt om een ESCAPE te simuleren.

3

Bovenste knop

Deze knop is programmeerbaar. Standaard zijn de volgende functies
geprogrammeerd:
•
•

Bij kort drukken: de Windows functie Master Volume
Omhoog
Bij lang drukken: de Mind Express functie Kalibreren.
Hiermee kan je de kalibratie van de oogsturing starten.

4

Microfoonopening

Dit is de microfoonopening waarlangs het geluid bij opnames
de interne microfoon van het toestel bereikt. De Tellus i5 heeft 1
geïntegreerde microfoon.

5

Reset

Deze knop wordt gebruikt om het toestel te resetten.

6

Aan/uit-knop

Hiermee kan het toestel aan en in slaapstand worden gezet.

B
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Tellus i5
Nr

Benaming

Uitleg

7

Infraroodontvanger

De infraroodontvanger wordt gebruikt voor het aanleren van
infraroodcodes.

8

Batterijladen-indicator

De batterijladen-indicator licht op van zodra het toestel met de
meegeleverde voedingsadapter wordt aangesloten op het stroomnet.
Tijdens het laden kleurt de indicator oranje. De indicator wordt groen
van zodra de batterij is opgeladen.

9

Aan/uit-indicator

De aan/uit-indicator geeft aan in welke toestand het toestel zich
bevindt:
•
•
•
•

licht niet op: toestel is uitgeschakeld
rood: batterijvermogen lager dan 20%
oranje: batterijvermogen tussen 20% en 50%
groen: batterijvermogen hoger of gelijk aan 50%

10

Webcam

Het toestel is voorzien van een camera, waarmee foto's en video's
kunnen worden gemaakt.

11

Aanraakscherm

Het toestel is voorzien van een 13,3 inch aanraakscherm.

29

Oogsturingscamera

Detecteert de bewegingen van de pupillen van de ogen.

30

Indicatorleds

Geeft de status van de oogsturing weer:
•
•
•

31

Infraroodlampjes

De indicatorleds lichten blauw op als de oogsturing wordt
gevoed maar nog niet actief is.
De leds gaan uit als de oogsturing van Mind Express wordt
opgestart.
De leds lichten groen op als de ogen werden gevonden. De
linker led voor het linker oog. De rechter led voor het rechter
oog.

De infraroodlampjes branden bij een actieve oogsturing.

Figuur 2: Tellus i5 achteraanzicht

Nr

Benaming

Uitleg

12

Aansluiting voeding

Via deze aansluiting kan het toestel worden opgeladen met de
meegeleverde voedingsadapter.

13

Aansluiting schakelaar 1

Via deze ingang kan je schakelaar 1 aansluiten.

10

B
1

Beschrijving en werking
Kennismaken met de Tellus i5

Tellus i5
Nr

Benaming

Uitleg

14

Aansluiting schakelaar 2

Via deze ingang kan je schakelaar 2 aansluiten.

15

Tafelstatief

De Tellus i5 heeft een uitklapbaar statief. Het statief is ontworpen
om het toestel op een ergonomische manier op tafel te plaatsen en te
ondersteunen met dit statief.

17

Montageplaat

Montageplaat voor DAESSY montagesysteem, VESA 75 compatibel.

18

Aansluiting hoofdtelefoon

Via deze uitgang kan je een hoofdtelefoon koppelen aan de Tellus i5.
De luidsprekers worden niet automatisch uitgeschakeld wanneer je een
hoofdtelefoon aansluit. Hoofdtelefoon en luidsprekers worden via de
software gecontroleerd.

19

USB 2.0

Via de USB poort kan je USB-compatibele toestellen en
randapparatuur aansluiten, zoals muis, toetsenbord, printer, ...

20

USB 2.0

Via de USB poort kan je USB-compatibele toestellen en
randapparatuur aansluiten, zoals muis, toetsenbord, printer, ...

21

Luidsprekers

Het toestel is voorzien van een aantal krachtige luidsprekers.

22

Ventilatierooster

Deze opening zorgt voor extra koeling van de Tellus i5. Deze opening
moet steeds vrij blijven!

23

Infraroodzender

Hiermee kunnen infraroodsignalen worden uitgezonden naar andere
toestellen.

2

Werking

De Tellus i5 is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het grafisch communicatieprogramma Mind Express. De gebruiker kan via Mind Express
gesproken boodschappen vormen door het selecteren van afbeeldingen en/of symbolen. Het selecteren gebeurt via:
•
•
•
•
•
•

aanraakscherm
muis
toetsenbord
schakelaars
oogsturing
hoofdsturing

De Tellus i5 heeft een helder 13,3 " aanraakscherm met een hoge resolutie.
De Tellus i5 maakt gebruik van Windows 10 als besturingssysteem.
TIP
Wanneer je niet vertrouwd bent met Windows 10, 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.
Het toestel is optioneel voorzien van een infraroodontvanger en infraroodzender. Hiermee kan je toestellen zoals televisie, radio, dvd-speler bedienen via
infraroodcodes.

3

Accessoires en opties
•
•

B
2

Telefoneren via SIM-kaart
Infraroodontvanger en infraroodzender
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1

Veiligheid
WAARSCHUWING
Zorg bij de montage van het toestel op een rolstoel dat het toestel goed is vastgemaakt en bijkomend is vergrendeld, zodat het niet zomaar bij de minste
schok of stoot naar beneden kan vallen.
OPMERKING
Het toestel maakt gebruik van een Li-ion batterij. Gooi de batterij niet zomaar weg indien die eventueel werd vervangen. Volg de afvalvoorschriften die
van toepassing zijn in uw regio. Je kunt de batterij ook terugbezorgen aan uw leverancier.
OPMERKING
Wanneer je het toestel voor een langere periode niet gebruikt, berg het dan op met een opgeladen batterij. Zorg er ook voor dat het toestel is
uitgeschakeld.
WAARSCHUWING
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.
WAARSCHUWING
Het toestel is niet waterdicht maar het toestel is wel zodanig ontworpen dat het aan de schermkant spatwaterdicht is. Aan de achterkant zijn er
echter luidsprekeropeningen waarlangs vocht of vuil kan binnendringen. Dit kan de kwaliteit van de luidsprekers aantasten. Probeer dus situaties te
vermijden waarbij vocht of vuil gemakkelijk in de luidsprekeropeningen kan geraken. Neem ook uw voorzorgen bij het reinigen van het toestel en volg de
reinigingsvoorschriften.
WAARSCHUWING
Gebruik het tafelstatief niet als draaghendel! Het gebruik van het tafelstatief als draaghendel kan er voor zorgen dat het tafelstatief loskomt van het
toestel, waardoor het toestel valt en eventueel kan beschadigd raken.

De Tellus i5 is uitgerust met WLAN en Bluetooth. Houd volgende veiligheidsvoorschriften in acht:
WAARSCHUWING
Gebruik het toestel niet op het vliegtuig. Schakel het toestel uit.
WAARSCHUWING
Gebruik het toestel niet in het ziekenhuis wanneer je in de buurt bent van medische elektronische toestellen. De uitgezonden radiogolven kunnen de
apparatuur beïnvloeden.
WAARSCHUWING
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar ontvlambare gassen aanwezig zijn (bijvoorbeeld: tankstations).

C
1
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Aan de slag
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1

Wat is er met het toestel meegeleverd?

Het toestel wordt geleverd met volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

2
1.

draagtas
voeding met stekker en kabel
USB-toetsenbord
USB-muis
USB-stick
gebruikershandleiding
Mind Express (2 softwarelicenties + snelstartgids)

Eerste gebruik
Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan tussen het toestel (12) en de netstroom.

De batterijladen-indicator (8) zal oranje oplichten en blijft oranje tijdens het laden. Van zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt batterijladen-indicator
groen.

Figuur 3: De batterijladen-indicator

2.

Indien je toestel is uitgerust met de mogelijkheid om te bellen via de interne telefoon (optie) dan moet je de simkaart plaatsen. Zie Een simkaart plaatsen
(optie) op pagina 35.

3.

Start het toestel. Druk op de aan/uit-knop (6).

Figuur 4: Aan/uit-knop

Tijdens het opstarten van het toestel licht de aan/uit-indicator iedere seconde eventjes op. Als het toestel volledig is opgestart en klaar is voor gebruik, dan
blijft de aan/uit-indicator continu branden.

3
1.

D
1

Het toestel voor langere tijd opbergen
Sluit het toestel af.

Aan de slag
Wat is er met het toestel meegeleverd?
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OPMERKING
Het toestel mag niet in slaapstand staan! In slaapstand licht de aan/uit-indicator even op om de 4 seconden.
2.

Laad het toestel volledig op.

3.

Plaats het toestel in de draagtas.

4.

Bewaar het toestel met draagtas op een droge plaats bij kamertemperatuur (20 °C).

5.

Laad om de 6 maanden de batterij volledig op.
Als je de batterij leeg laat lopen dan zal het toestel niet meer opstarten.

16
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Het toestel aanzetten

Druk op de aan/uit-knop (6) van het toestel.

Indien het toestel uit slaapstand komt, kan hij onmiddellijk worden gebruikt. Indien het toestel uit afgesloten toestand komt, dan moet eerst Windows worden
opgestart.
Zie ook
De Tellus i5 afsluiten op pagina 28
De Tellus i5 resetten op pagina 27

2

Het toestel opladen

De tijd dat je het toestel kan gebruiken zonder op te laden, is sterk afhankelijk van het gebruik van het toestel en van:
•
•
•

het volume van de audio
de ingestelde tijd om in slaapstand te gaan
het gebruik van de bluetooth/WLAN

Wanneer het toestel veelvuldig wordt gebruikt, is het aangeraden het toestel dagelijks op te laden. Gebruik hiervoor enkel de meegeleverde voedingsadapter.
Tijdens het opladen kan het toestel verder worden gebruikt.
1.

Bekijk de batterijstatus. Zie De batterijstatus bekijken op pagina 19.

2.

Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan tussen het toestel (12) en de netstroom.

De batterijladen-indicator (8) zal oranje oplichten en blijft oranje tijdens het laden. Van zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt batterijladen-indicator
groen.

Figuur 5: De batterijladen-indicator

Zie ook
De batterijstatus bekijken op pagina 19
De alarmen van de batterij instellen op pagina 34
De batterij vervangen op pagina 39
De batterij-info weergeven op pagina 41
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3

De batterijstatus bekijken

1.

Bekijk de aan/uit-indicator (9) op het toestel.

2.

De aan/uit-indicator kan volgende kleuren aannemen:
Kleur indicator

Uitleg

Groen

Batterijstatus hoger of gelijk aan 50%

Oranje

Batterijstatus tussen 20% en 50%

Rood

Batterijstatus lager dan 20%
OPMERKING
Om zeer snel het resterend vermogen van de batterij op te vragen, ga met de muisaanwijzer over het batterijpictogram
resterend percentage wordt weergegeven.

in het systeemvak. Het

Zie ook
Het toestel opladen op pagina 18
De alarmen van de batterij instellen op pagina 34
De batterij vervangen op pagina 39
De batterij-info weergeven op pagina 41

4

Bedieningsmogelijkheden

4.1

Aanraakbediening

De manier van selecteren op het scherm, kan worden aangepast aan de gebruiker. Zie Help in Mind Express.
OPMERKING
Controleer of de beschermende folie is verwijderd van het toestel.
WAARSCHUWING
Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
OPMERKING
Tik met je vinger, niet met je vingernagel!
WAARSCHUWING
Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt.
Gebruik de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:
Actie

Techniek

Linkermuisklik

Tik één keer met je vinger op het object.

Dubbelklik

Tik 2 keer kort na elkaar met je vinger op het object.

Slepen

Om een (verplaatsbaar) object te verplaatsen, raak je het object aan en sleep je
het naar de gewenste plaats.

Rechtermuisklik
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•

Raak het object aan en blijf die positie aanhouden tot er een cirkel
verschijnt rond het object. Laat vervolgens het object los om de
rechtermuisklik te genereren.
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Actie

Techniek
•

Druk op de middelste knop aan de zijkant en raak vervolgens het
object aan. Na de selectie wordt de linker muisknop opnieuw actief.
Dit werkt niet als de middelste knop is uitgeschakeld.

Zie De knoppen aan de zijkant instellen op pagina 30.
OPMERKING
De mogelijkheid om te slepen in communicatiekaarten, is een instelling die in Mind Express kan worden ingesteld.
Zie ook
Muisbediening op pagina 20
Scanningbediening op pagina 20
Toetsenbordbediening op pagina 20
Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 20

4.2

Muisbediening

De Tellus i5 kan worden bediend met een muis (of via hoofdsturing, oogsturing). Het toestel beschikt over verschillende USB ingangen waarop je een USB
compatibele muis kunt aansluiten.
Om de muisbediening te activeren, kies je in Mind Express Bewerken > Muis.
Om de muisbediening in te stellen, kies je in Mind Express Extra > Muisselectie....
TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de muisbediening in Mind Express, zie Help in Mind Express.
Zie ook
Aanraakbediening op pagina 19

4.3

Scanningbediening

Op de Tellus i5 kan de bediening in Mind Express gebeuren via scanning. De manier van scannen, kan worden ingesteld in Mind Express. Het scannen kan
gebruik maken van 1 of 2 schakelaars die rechtstreeks op de Tellus i5 kunnen worden aangesloten (13) (14).
Om de scanningbediening te activeren, kies je in Mind Express Bewerken > Scanning.
Om de scanningbediening in te stellen, kies je in Mind Express Extra > Scanningselectie....
TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de scanningbediening in Mind Express, zie Help in Mind Express.
OPMERKING
Om de scanmode te verlaten moet je de middelste knop (2) gedurende 1,5 sec ingedrukt houden. Je kan ook de ESC toets van een aangesloten
toetsenbord gebruiken.
Zie ook
Aanraakbediening op pagina 19
Muisbediening op pagina 20
Toetsenbordbediening op pagina 20
Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 20

4.4

Toetsenbordbediening

Het toestel beschikt over verschillende USB ingangen waarop je een USB compatibel toetsenbord kunt aansluiten. De Tellus i5 beschikt ook over een
schermtoetsenbord.
Zie ook
Aanraakbediening op pagina 19
Muisbediening op pagina 20
Scanningbediening op pagina 20
Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 20

4.5

Het schermtoetsenbord gebruiken

Naast een USB compatibel toetsenbord kan je ook gebruik maken van het schermtoetsenbord.
1.

Voer één van de volgende handelingen uit:
▪
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▪
2.

Tik op Schermtoetsenbord

in de taakbalk.

Sleep via de titelbalk het schermtoetsenbord naar de gewenste plaats.
TIP
Voor meer info in verband met het schermtoetsenbord, raadpleeg Windows Help.

Zie ook
Aanraakbediening op pagina 19
Muisbediening op pagina 20
Scanningbediening op pagina 20
Toetsenbordbediening op pagina 20

4.6

Oogsturing

Het toestel kan via oogsturing worden bediend. Deze manier van bediening is geschikt voor gebruikers met zeer beperkte bewegingsmogelijkheden.
Om de oogsturing te activeren, kies je in Mind Express Bewerken > Oogsturing.
Om de oogsturing in te stellen, kies je in Mind Express Extra > Oogsturing > Selectie.
TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de oogsturing in Mind Express, zie Help in Mind Express.

5

Met de Tellus i5 telefoneren en sms'en

5.1

Met de Tellus i5 telefoneren

Je kan op 2 manieren met de Tellus i5 telefoneren:
•
•

Via een externe telefoon. Bijvoorbeeld jouw mobiele telefoon. Zie Met de Tellus i5 telefoneren / sms'en via een externe telefoon op pagina 21.
Via een interne telefoon of dus via de interne simkaart van de Tellus i5. Dit is een optie! Zie Met de Tellus i5 telefoneren via de interne telefoon op
pagina 21.

Zie ook
De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (externe telefoon) op pagina 24
De externe telefoon met de Tellus i5 verbinden op pagina 25

5.2

Met de Tellus i5 sms'en

Je kan op 2 manieren met de Tellus i5 sms'en:
•
•

5.3

Via een externe telefoon. Bijvoorbeeld jouw mobiele telefoon. Zie Met de Tellus i5 telefoneren / sms'en via een externe telefoon op pagina 21.
Via een interne telefoon of dus via de interne simkaart van de Tellus i5. Dit is een optie! Zie Met de Tellus i5 sms'en via de interne telefoon op pagina
22.

Met de Tellus i5 telefoneren / sms'en via een externe telefoon

De eerste keer moet je onderstaande stappen doorlopen. Daarna zorgt de Jabbla BT app automatisch voor de verbinding zolang de bluetooth van je telefoon
aanstaat.
1.

Stel de telefoonopties van de Tellus i5 in. Zie De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (externe telefoon) op pagina 24.

2.

Installeer de Jabbla BT app op je telefoon. Zie De Jabbla BT app downloaden en installeren op pagina 25.

3.

Maak verbinding tussen je telefoon en de Tellus i5. Zie De externe telefoon met de Tellus i5 verbinden op pagina 25.

Zie ook
Het voorbeeldbestand voor telefoon gebruiken op pagina 22
Het voorbeeldbestand voor SMS gebruiken op pagina 23

5.4

Met de Tellus i5 telefoneren via de interne telefoon

Optioneel kan de Tellus i5 worden voorzien van een interne telefoon. De minimale vereisten hiervoor zijn:
•
•
•

Mind Express vanaf versie 4.3. Zie Versie en serienummer van Mind Express controleren op pagina 41.
Tellus menu vanaf versie v3.0.0.69. Zie De versie van het Tellus menu opzoeken op pagina 41
Het serienummer van de Tellus i5 moet hoger zijn dan T5 1285. Zie Het serienummer van het toestel opzoeken op pagina 40.
OPMERKING
Voor serienummers lager of gelijk aan T5 1285 contacteer jouw verdeler voor een upgrade van jouw Tellus i5.

1.
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2.

Stel de telefoonopties van de Tellus i5 in. Zie De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (interne telefoon) op pagina 24.

3.

Gebruik het bestand App_bellen om te bellen. Zie Het voorbeeldbestand voor telefoon gebruiken op pagina 22.

5.5

Met de Tellus i5 sms'en via de interne telefoon

Optioneel kan de Tellus i5 worden voorzien van een interne telefoon.
1.

Plaats de simkaart. Zie Een simkaart plaatsen (optie) op pagina 35.

2.

Stel de telefoonopties van de Tellus i5 in. Zie De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (interne telefoon) op pagina 24.

3.

Open Mind Express en kies het voorbeeldbestand me4_ned.

4.

Kies computer.

5.

Kies één van de volgende apps:
App

Uitleg

sms

Via deze app kan je je berichten volledig beheren. Je kan nieuwe berichten
opstellen, verzenden, ontvangen, beantwoorden, verwijderen. Zie Het
voorbeeldbestand voor SMS gebruiken op pagina 23.

Sms (eenvoudig)

Via deze app kan je eenvoudige berichten versturen aan de hand van
gekozen symbolen. Zie Help in Mind Express.

5.6

Het voorbeeldbestand voor telefoon gebruiken

Mind Express bevat een voorbeeldbestand dat kan worden gebruikt om te bellen. Je kan bellen naar een zelf in te geven nummer, naar vaste nummers, naar
personen uit het adresboek. Het gesprek kan via communicatiekaarten of via de microfoon worden gevoerd.
OPMERKING
De spraak via communicatiekaarten wordt altijd doorgestuurd. De spraak via de microfoon wordt enkel doorgestuurd als de andere kant van de lijn niets
zegt!
1.

Open het startdocument me4_ned.

2.

Kies de categorie computer > bellen.
Het voorbeeldbestand App_bellen wordt geopend.

3.

Voer één van de volgende handelingen uit:

Nummer

Uitleg

1

Hiermee kan je bellen naar een zelf in te geven nummer.
Vorm het nummer van de contactpersoon met behulp van de
cijfertoetsen. Met de knop
wordt 1 teken gewist. Met de knop
wordt het volledig invoervakje gewist. Kies de knop
om het
nummer op te bellen.

2

Hiermee kan je bellen naar een contactpersoon uit het adresboek.
Kies de naam van een contactpersoon uit je adresboek. De
contactpersoon wordt onmiddellijk opgebeld. Gebruik de knoppen
om te bladeren in het adresboek.

Hiermee kan je bellen naar vaste vooraf ingestelde nummers zonder dat
ze aan het adresboek zijn toegevoegd.

3

Kies een vakje om een bepaald nummer te bellen. Het nummer wordt
onmiddellijk opgebeld.
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Kies
om het gesprek te beëindigen. Kies
van het voorbeeldbestand me4_ned te gaan.

om naar de volgende pagina van het bestand App_bellen te gaan. Kies

om naar de categorie computer

Van zodra de ontvanger heeft opgenomen kan je een gesprek voeren. Gebruik communicatiekaarten om een gesprek te voeren. Standaard staat de microfoon
uit. Als je zelf (of de begeleider) wil spreken, kies
om de microfoon aan te zetten. Kies
om de microfoon uit te zetten als je die niet gebruikt. Zo
vermijd je dat omgevingsgeluiden het gesprek verstoren.
4.

Je kan ook één van de volgende handelingen uitvoeren:

Nummer

Uitleg

1

Hiermee kan je snelle boodschappen versturen. De boodschappen
verschijnen niet in het notitievak.

2

Hiermee kan je toetsen indrukken tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld bij
het bellen naar je voicemail of bij het bellen naar een klantendienst.

Tik op de knop
om naar de vorige pagina van het bestand App_bellen te gaan. Tik nogmaals op
communicatiekaart om het gesprek te voeren. Tik op de knop
om het gesprek te beëindigen.

om op zoek te gaan naar de geschikte

Zie ook
Met de Tellus i5 telefoneren / sms'en via een externe telefoon op pagina 21

5.7

Het voorbeeldbestand voor SMS gebruiken

1.

Open het startdocument me4_ned.

2.

Kies de categorie computer > sms.
Het voorbeeldbestand App_sms wordt geopend.

3.

Kies Inbox of Outbox en selecteer een bericht.
De details van het bericht worden rechts weergegeven en het bericht wordt automatisch voorgelezen.

4.

Voer één van de volgende handelingen uit:
Kies

Actie
Om te controleren of er nieuwe berichten zijn.

Om vorige berichten te bekijken.

Om volgende berichten te bekijken.

Om een nieuw bericht te schrijven. Zie stap 5.

Om het geselecteerde bericht voor te lezen.

Om het voorlezen van het bericht te stoppen.

Om het geselecteerde bericht te beantwoorden. Zie stap 6.
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Kies

Actie
Om het geselecteerd bericht te verwijderen.

5.

Als je het vakje

hebt gekozen dan verschijnt de communicatiekaart om de sms op te stellen. Kies

Als je alle ontvangers wil verwijderen, kies

. Als je één ontvanger wil verwijderen, kies

en selecteer de te verwijderen contactpersoon.

6.

Typ je bericht met behulp van de lettervakjes en de woordvoorspelvakjes op de communicatiekaart.

7.

Voer één van de volgende handelingen uit:
Kies

en selecteer de contactpersoon.

Actie
Om het bericht voor te lezen.

Om het voorlezen van het bericht te stoppen.

Om het laatste ingegeven teken of voorspeld woord te wissen.

Om het volledige bericht te verwijderen.

Om het bericht te verzenden.

Om naar de vorige pagina van het bestand App_sms te gaan.

Zie ook
Met de Tellus i5 telefoneren / sms'en via een externe telefoon op pagina 21

5.8

De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (externe telefoon)

Je kan de bluetooth naam van de Tellus i5 wijzigen en je kan de bluetooth automatisch aanzetten bij het opstarten van de Tellus i5. Je kan ook gebeurtenissen
visualiseren. Bijvoorbeeld wanneer de bluetooth wordt aangezet, wanneer je wordt gebeld, ...
1.

Kies in Mind Express Extra > Telefoon > Instellingen.

2.

Selecteer Tellus 5 external phone in de vervolgkeuzelijst Model:.

3.

Wijzig eventueel de bluetooth naam van de Tellus i5 in het veld Bluetooth naam:.
Deze naam verschijnt in de lijst van de gekoppelde apparaten op je mobiele telefoon.

4.

Vink de optie Verbinden bij opstarten om de bluetooth aan te zetten bij het opstarten van Mind Express.

5.

Vink de optie Extra informatie tonen aan om bepaalde gebeurtenissen te verduidelijken op het scherm.
Voorbeeld: Het aanzetten van de bluetooth.

6.

Vink eventueel de optie Melding tonen indien u gebeld wordt aan.
Op de Tellus i5 verschijnt een bericht wanneer je wordt gebeld.

7.

Tik op OK.

8.

Kies in Mind Express Extra > Telefoon > (Opnieuw) verbinden.
Als je de optie Verbinden bij opstarten hebt aangevinkt en je hebt de JABBLA BT app geïnstalleerd op je smartphone, dan wordt de volgende keer de
verbinding automatisch gemaakt.
OPMERKING
De telefooninstellingen worden bewaard als je Mind Express afsluit. Als je Windows afsluit zonder Mind Express af te sluiten worden de
telefooninstellingen niet bewaard!

Zie ook
Met de Tellus i5 telefoneren op pagina 21
De externe telefoon met de Tellus i5 verbinden op pagina 25

5.9

De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (interne telefoon)

Je kan de bluetooth naam van de Tellus i5 wijzigen en je kan de bluetooth automatisch aanzetten bij het opstarten van de Tellus i5. Je kan ook gebeurtenissen
visualiseren. Bijvoorbeeld wanneer de bluetooth wordt aangezet, wanneer je wordt gebeld, ...
1.

Kies in Mind Express Extra > Telefoon > Instellingen.
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2.

Selecteer Tellus 5 internal phone in de vervolgkeuzelijst Model:.
Automatisch verschijnt de correcte COM-poort in de lijst.

3.

Geef de PIN in van de simkaart.
De PIN-code is verplicht op te geven. Als je een simkaart gebruikt zonder PIN-code dan moet je toch een willekeurige code invullen in dit veld.
OPMERKING
Na 3 pogingen wordt de simkaart vergrendeld. Bij vergrendeling moet de simkaart uit het toestel worden genomen en in een mobiele telefoon
worden geplaatst. Via de PUK-code kan je de simkaart ontgrendelen. Daarna kan je de simkaart terugplaatsen in het toestel.

4.

Vink de optie Verbinden bij opstarten om de bluetooth aan te zetten bij het opstarten van Mind Express.

5.

Vink de optie Extra informatie tonen aan om bepaalde gebeurtenissen te verduidelijken op het scherm.
Voorbeeld: Het aanzetten van de bluetooth.

6.

Vink eventueel de optie Melding tonen indien u gebeld wordt aan.
Op de Tellus i5 verschijnt een bericht wanneer je wordt gebeld.

7.

Tik op OK.
OPMERKING
Je kan niet onmiddellijk bellen of sms'en. Je moet nog ongeveer 30 seconden wachten tot er verbinding is met de operator.

5.10 De externe telefoon met de Tellus i5 verbinden
Het verbinden van een mobiele telefoon met de Tellus i5 hangt af van het merk en type mobiele telefoon. Hieronder volgt een algemene werkwijze.
OPMERKING
Raadpleeg de handleiding van je mobiele telefoon.
OPMERKING
De telefoonopties moeten correct zijn ingesteld, zie De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (externe telefoon) op pagina 24.
1.

Zet de bluetooth aan van de Tellus i5. Zie De bluetooth inschakelen op pagina 32.

2.

Zet de bluetooth aan van je mobiele telefoon en laat de telefoon zoeken naar beschikbare apparaten.

3.

Ga op zoek naar de juiste bluetooth naam in de lijst met beschikbare apparaten.
OPMERKING
De Tellus i5 beschikt over 2 bluetooth mogelijkheden. Kies de bluetooth naam die je hebt ingegeven bij het instellen van de telefoonopties! De andere
bluetooth kan je gebruiken om verbinding te maken met een draadloos toetsenbord, muis, koptelefoon, ...

4.

Geef de pincode in en maak verbinding. De standaardcode is 1111.

Zie ook
Met de Tellus i5 telefoneren op pagina 21
De telefoonopties van de Tellus i5 instellen (externe telefoon) op pagina 24

5.11 De versie van Android op je smartphone controleren
1.

Kies Instellingen.

2.

Veeg alles naar boven.

3.

Tik op Toestel-info.
Toestel-info bevindt zich helemaal onderaan de lijst. Op sommige toestellen staat er Over de telefoon of iets gelijkaardig.

4.

Bekijk bij Android-versie de versie die op jouw toestel is geïnstalleerd.

Zie ook
De Jabbla BT app downloaden en installeren op pagina 25

5.12 De Jabbla BT app downloaden en installeren
De Jabbla BT app is enkel beschikbaar voor Android versie 4.2 of hoger. Zie De versie van Android op je smartphone controleren op pagina 25.
1.

Tik op je smartphone op Play Store.

2.

Geef Jabbla in in het zoekvak en tik op

3.

Tik op de Jabbla BT app.

onderaan rechts op het schermtoetsenbord.

Indien je de app niet terug vindt in de Play Store, dan beschikt je smartphone niet over de Android versie 4.2 of hoger.
4.

Tik op INSTALLEREN.
De app JABBLA BT is een gratis app. Je hoeft dus geen betalingsoptie in te stellen.

5.

Tik op ACCEPTEREN.

6.

Tik op OPENEN.

7.

Ga op zoek naar de bluetooth naam van jouw toestel in de lijst met beschikbare apparaten en maak verbinding.
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OPMERKING
Klik eventueel op Scannen om de beschikbare apparaten te zien.
Jouw toestel is nu klaar om te bellen of te sms'en via jouw smartphone.
Zie ook
De versie van Android op je smartphone controleren op pagina 25

6

De Eddy met de Tellus i5 koppelen

De Eddy kan met de Tellus i5 worden gekoppeld via bluetooth. Zie De bluetooth inschakelen op pagina 32.
Voor het gebruik en de instellingen van de Eddy, raadpleeg Help in Mind Express.

7

De omgevingsbediening van de Tellus i5 gebruiken (optie)

De Tellus i5 is optioneel voorzien van een infraroodontvanger (7) en infraroodzender (23). Hiermee kan je toestellen zoals televisie, radio, dvd-speler bedienen
via infraroodcodes. De infraroodcodes van de toestellen kunnen worden aangeleerd door de Tellus i5.

Figuur 6: Infraroodontvanger

Figuur 7: Infraroodzender

Voor het gebruik en de instelling van de infraroodcodes (JabblaIR), raadpleeg Help in Mind Express.

8

De Tellus i5 in slaapstand zetten

De slaapstand is een energiebesparende stand waar het toestel snel kan worden uitgehaald. De Tellus i5 wordt standaard automatisch na 3 minuten in slaapstand
gezet. De Tellus i5 kan ook manueel in slaapstand worden gezet.
Voer één van de volgende handelingen uit:
▪

Klik op Start

▪

Druk kort op de aan/uit-knop (6).
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Het scherm gaat uit maar de aan/uit-indicator (9) blijft aan. De indicatorleds van de oogsturing gaan uit.
Zie ook
De Tellus i5 uit slaapstand halen op pagina 27
De slaapstand uitschakelen
De USB poorten in slaapstand laten uitschakelen op pagina 33

9

De Tellus i5 uit slaapstand halen

Indien het scherm van de Tellus i5 uit staat en de aan/uit-indicator (9) staat aan, dan is de Tellus i5 in slaapstand.

Voer één van de volgende handelingen uit om het toestel uit slaapstand te halen:
▪
▪
▪
▪
▪

Druk op het scherm.
Druk op de aan/uit-knop (6).
Klik op een muisknop.
Druk op een knop van het toetsenbord.
Kijk gedurende enkele seconden naar de oogsturingscamera. De indicatorleds worden eerst blauw en daarna groen.

Zie ook
De Tellus i5 in slaapstand zetten op pagina 26
De slaapstand uitschakelen
De USB poorten in slaapstand laten uitschakelen op pagina 33

10 De Tellus i5 resetten
WAARSCHUWING
Enkel wanneer het toestel volledig is vastgelopen, mag je het toestel resetten.
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1.

Druk met de punt van een balpen in de resetopening (5).
Het toestel wordt uitgeschakeld.

2.

Druk op de aan/uit-knop (6) van het toestel.
Het toestel start terug op en kan opnieuw worden gebruikt.

Zie ook
Het toestel aanzetten op pagina 18
De Tellus i5 afsluiten op pagina 28

11 De Tellus i5 afsluiten
1.

Klik op Start

2.

Klik op Afsluiten.

.

De aan/uit-indicator (9) gaat uit.
Zie ook
Het toestel aanzetten op pagina 18
De Tellus i5 resetten op pagina 27
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1

De knoppen aan de zijkant instellen

Aan de bovenste en de onderste knop aan de zijkant kunnen bepaalde functies worden meegegeven. Met een korte of lange druk op één van deze knoppen kan
een programma worden opgestart, een macro worden uitgevoerd, een toetsaanslag worden doorgestuurd, het Windows systeemvolume worden verhoogd of
verlaagd, een geluidsbestand worden afgespeeld en er kunnen opdrachten worden verstuurd naar DocReader of naar Skippy.
Met de middelste toets kan een rechtermuisklik en een Escape worden uitgevoerd. De middelste toets kan ook worden uitgeschakeld.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

In het groepsvak Knoppen zijkant. Kies in de vervolgkeuzelijst Boven: (kort), Boven: (lang), Onder: (kort) en Onder: (lang) één van de volgende
opties:

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Optie

Uitleg

Zend macro

Hiermee kan je een macro uitvoeren in de actieve toepassing. Je kan ook
eerst een nieuwe macro aanmaken.

Zend toets

Hiermee kan je een toets naar de actieve toepassing sturen.

Geluidsbestand afspelen

Hiermee kan je een geluidsbestand afspelen. Enkel WAV bestanden.

Start programma

Hiermee kan je programma's starten. Bijvoorbeeld: kies C:\Windows
\System32\calc.exe om de rekenmachine op te starten

Windows functie

Kies in de vervolgkeuzelijst één van de Windows functies. Bijvoorbeeld:
Master Volume Omhoog

Zend commando naar Mind Express

Kies in de vervolgkeuzelijst één van de commando's om de oogsturing te
regelen via de zijknop:
•
•
•

Kalibreren
Toon oogsturing
Pauzeer oogsturing

Zend commando naar DocReader

Kies in de vervolgkeuzelijst één van de commando's van DocReader.
Bijvoorbeeld: Lees volledige tekst.

Zend commando naar Skippy

Kies in de vervolgkeuzelijst één van de commando's van Skippy.
Bijvoorbeeld: Selecteer predictie 1.

Mind Express: voer acties uit van vakje met ID

Vul in het tekstvak ID het ID in van het vakje.

OPMERKING
Het zenden van commando’s naar DocReader en Skippy kan enkel indien deze programma’s ook aanwezig zijn op het toestel.
3.

Kies in de vervolgkeuzelijst Midden: één van de volgende opties:
Optie

Uitleg

Kort=rechtsklik, Lang=Escape

•
•

Het drukken op deze knop is uitgeschakeld en heeft dus geen gevolg.

<Uitgeschakeld>

2

De luidsprekers aan of uit zetten

Bij het opstarten van het toestel staan de luidsprekers standaard aan.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Klik naast Luidsprekers: op één van de volgende knoppen:

3.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Aan, om de luidsprekers van de Tellus aan te zetten.
Uit, om de luidsprekers van de Tellus uit te zetten.

▪
▪

Klik op OK.

Zie ook
Het luidsprekervolume instellen op pagina 30
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Druk kort op deze knop en selecteer vervolgens iets op het scherm.
Hiermee kan je een rechtermuisklik simuleren.
Druk lang (ongeveer 1,5 seconden) op deze knop om ESC te
simuleren. Op die manier kan bijvoorbeeld in Mind Express een
scanningsalgoritme worden stopgezet, de menubalk terug worden
weergegeven.

Instellingen
De knoppen aan de zijkant instellen

Tellus i5
3

Het luidsprekervolume instellen

1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Verschuif de regelaar van Luidsprekervolume: om het volume van het toestel te wijzigen.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

OPMERKING
Als de regelaar halfweg staat, komt dat overeen met het maximale volume van Windows.
OPMERKING
De regelaar van het Luidsprekervolume: bij de Tellus is dezelfde als de regelaar van het algemeen volume in Mind Express.
WAARSCHUWING
Regel het volume via Opties in plaats van via het Windows volume.
3.

Klik op OK.

Zie ook
De luidsprekers aan of uit zetten op pagina 30

4

De hoofdtelefoon aan of uit zetten

Bij het opstarten van het toestel wordt het geluid standaard naar de hoofdtelefoon gestuurd.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Klik naast Hoofdtelefoon: op één van de volgende knoppen:
▪
▪

3.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Aan, om het geluid naar de hoofdtelefoon te sturen.
Uit, om het geluid NIET naar de hoofdtelefoon te sturen.

Klik op OK.

5

De microfoon aan of uit zetten

Bij het opstarten van het toestel staat de microfoon standaard uit.
OPMERKING
Het is aanbevolen om de microfoon uit te laten staan. De microfoon wordt in Mind Express automatisch aan- en uitgezet wanneer je een opname maakt.
Zet de microfoon enkel aan als je een toepassing buiten Mind Express gebruikt die een microfoon vereist (bijvoorbeeld Skype). Zet na het gebruik van de
toepassing de microfoon terug uit.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Klik naast Microfoon: op één van de volgende knoppen:
▪
▪

3.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Aan, om de luidsprekers van de Tellus aan te zetten.
Uit, om de luidsprekers van de Tellus uit te zetten.

Klik op OK.

6

Het microfoonvolume instellen

Via het microfoonvolume kan je de geluidsopname via de microfoon versterken of verzwakken. Dit kan nodig zijn tijdens het opnemen in Mind Express of bij
het gebruik van een toepassing zoals Skype.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Verschuif de regelaar van Microfoonvolume:.

3.

Klik op OK.

7

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Het toestel laten starten via een schakelaar

Het is mogelijk om de Tellus i5 op te starten met behulp van schakelaar 1. Je kan instellen hoe lang schakelaar 1 moet worden ingedrukt vooraleer de Tellus i5
start.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Kies in het groepsvak Schakelaars in de vervolgkeuzelijst Toestel starten: één van de volgende mogelijkheden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.

F
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in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

<Niet starten>, het toestel kan niet via een schakelaar worden opgestart.
Onmiddellijk, het toestel start onmiddellijk op na het drukken op schakelaar 1.
Na 1 seconden, het toestel start op nadat schakelaar 1 gedurende 1 seconde is ingedrukt.
Na 2 seconden, het toestel start op nadat schakelaar 1 gedurende 2 seconden is ingedrukt.
...
Na 9 seconden, het toestel start op nadat schakelaar 1 gedurende 9 seconden is ingedrukt.

Klik op OK.

Instellingen
De hoofdtelefoon aan of uit zetten
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Zie ook
De schakelaars instellen op pagina 32
De schakelaars testen op pagina 33

8

De schakelaars instellen

Je kan een actie koppelen aan de schakelaars. Bij het indrukken van de schakelaar zal de actie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: linkermuisklik, rechtermuisklik,
letter of nummer sturen, ...
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Kies in het groepsvak Schakelaars in de vervolgkeuzelijst Schakelaar 1: één van de volgende mogelijkheden:

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

<Normaal>, de schakelaar neemt de functie over die is ingesteld in Mind Express.
Linkerklik, de schakelaar voert de actie van de linkermuisknop uit.
Rechterklik, de schakelaar voert de actie van de rechtermuisknop uit.
een toets van het toetsenbord (alfanumerieke toetsen, navigatietoetsen, numerieke toetsen en functietoetsen), de schakelaar voert de actie van een
druk op een toets uit.

▪
▪
▪
▪
3.

Herhaal stap 2 om Schakelaar 2: in te stellen.

4.

Klik op OK.

Zie ook
Het toestel laten starten via een schakelaar op pagina 31
De schakelaars testen op pagina 33

9

Het toestel in vliegtuigstand zetten

De vliegtuigstand is een instelling op je toestel waarmee je tegelijkertijd de draadloze internetverbinding (Wi-Fi), de Bluetooth en de GSM functie op je toestel
uitschakelt. Het uitschakelen van deze mobiele verbindingen kan bijvoorbeeld worden gevraagd tijdens de vlucht met het vliegtuig. De toepassingen op je toestel
die geen mobiele verbindingen nodig hebben, kunnen verder worden gebruikt.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Vink de optie Vliegtuigstand aan.

3.

Klik op OK.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Zie ook
Het draadloos internet inschakelen op pagina 32
De bluetooth inschakelen op pagina 32
De GSM inschakelen op pagina 33

10 Het draadloos internet inschakelen
Om te kunnen gebruik maken van een Wi-Fi-verbinding moet het draadloze internet (WLAN) ingeschakeld zijn op het toestel.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Vink de optie Wlan aan.
Het icoon in het systeemvak wijzigt in

3.

Klik op OK.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.
. Je kan een verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.

Zie ook
Het toestel in vliegtuigstand zetten op pagina 32
De bluetooth inschakelen op pagina 32
De GSM inschakelen op pagina 33

11 De bluetooth inschakelen
Om verbinding te kunnen maken met de Eddy of met een externe mobiele telefoon moet de bluetooth worden ingeschakeld.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Vink de optie Bluetooth aan.

3.

Klik op OK.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Zie ook
Het toestel in vliegtuigstand zetten op pagina 32
Het draadloos internet inschakelen op pagina 32
De GSM inschakelen op pagina 33
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12 De GSM inschakelen
De Tellus i5 kan optioneel worden voorzien van een datamodule met SIM-kaart om te kunnen sms'en. Om te kunnen sms'en moet ook de GSM functie worden
ingeschakeld.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Vink de optie GSM aan.

3.

Klik op OK.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Zie ook
Het toestel in vliegtuigstand zetten op pagina 32
Het draadloos internet inschakelen op pagina 32
De bluetooth inschakelen op pagina 32

13 De USB poorten in slaapstand laten uitschakelen
Om te vermijden dat randapparatuur ook in slaapstand veel energie verbruikt, kan je de USB poorten laten uitschakelen als het toestel in slaapstand gaat of wordt
gezet. De USB poorten achteraan en de USB poort onderaan kunnen apart worden uitgeschakeld.
OPMERKING
Het is aanbevolen om de USB poorten niet te laten uitschakelen in slaapstand! Enkel als je merkt dat de randapparatuur ook in slaapstand veel van de
batterij vraagt, kan je overwegen om de USB poorten te laten uitschakelen in slaapstand.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Vink eventueel de volgende opties aan:
▪
▪

3.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

USB poorten achteraan uitschakelen in slaapstand
USB poort onderaan uitschakelen in slaapstand

Klik op OK.

Zie ook
De Tellus i5 in slaapstand zetten op pagina 26
De Tellus i5 uit slaapstand halen op pagina 27
De slaapstand uitschakelen

14 De schakelaars testen
Om te controleren of de schakelaars goed zijn aangesloten en goed werken kan je ze testen.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Druk op schakelaar 1.
Bij een goede werking moet de linkse cirkel groen op lichten.

3.

Druk op schakelaar 2.
Bij een goede werking moet de rechtse cirkel groen op lichten.

4.

Klik op OK.

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Zie ook
Het toestel laten starten via een schakelaar op pagina 31
De schakelaars instellen op pagina 32

15 De taal van het Tellus menu instellen
1.

Rechtsklik op Tellus5 en kies Kies taal in het snelmenu.

2.

Kies de gewenste taal.

Zie ook
Het Tellus menu afsluiten op pagina 33
Het Tellus menu activeren op pagina 34
De Tellus pictogrammen in het systeemvak weergeven of verbergen op pagina 34
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16 Het Tellus menu afsluiten
Hiermee sluit je de functies van de Tellus af. Je kan de Tellus verder gebruiken als een gewone computer.
1.

Rechtsklik op Tellus5 in het systeemvak en kies Sluiten in het snelmenu.

2.

Bevestig in het dialoogvenster Tellus5.

Zie ook
De taal van het Tellus menu instellen op pagina 33
Het Tellus menu activeren op pagina 34
De Tellus pictogrammen in het systeemvak weergeven of verbergen op pagina 34

17 Het Tellus menu activeren
Om gebruikt te kunnen maken van de Tellus functies moet het Tellus menu geactiveerd zijn.
1.

Open de verkenner.

2.

Ga naar C:\Program files\Tellus 5.

3.
4.

Dubbelklik op het bestand Tellus5.
Het dialoogvenster Batterijstatus verschijnt en het Tellus5 icoon verschijnt in het systeemvak.
Klik in het dialoogvenster Batterijstatus op OK.

Zie ook
De taal van het Tellus menu instellen op pagina 33
Het Tellus menu afsluiten op pagina 33
De Tellus pictogrammen in het systeemvak weergeven of verbergen op pagina 34

18 De Tellus pictogrammen in het systeemvak weergeven of verbergen
De Tellus functies kunnen actief zijn zonder dat de pictogrammen
blijvend weergeven of verbergen.
1.

of

zichtbaar zijn in het systeemvak. Je kan de pictogrammen in het systeemvak

Voer één van de volgende handelingen uit:
Rechtsklik op de datum en tijd in het systeemvak en kies Meldingspictogrammen aanpassen
Klik op
in het systeemvak en kies Aanpassen.

▪
▪
2.

,

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Device tool for Tellus 5 één van de volgende opties:
Optie

Uitleg

Pictogram en meldingen weergeven

Het pictogram is zichtbaar in het systeemvak.

Pictogram en meldingen verbergen

Het pictogram is verborgen in het systeemvak.

Alleen meldingen weergeven

Het pictogram is verborgen in het systeemvak, enkel de meldingen zullen
verschijnen.

OPMERKING
Om verborgen pictogrammen in het systeemvak weer te geven, klik op

in het systeemvak.

Zie ook
De taal van het Tellus menu instellen op pagina 33
Het Tellus menu afsluiten op pagina 33
Het Tellus menu activeren op pagina 34

19 De alarmen van de batterij instellen
Je kan 2 alarmen instellen die een melding weergeven wanneer het resterend batterijvermogen beneden een ingestelde waarde gaat. Het eerste alarm kan worden
gebruikt om een melding weer te geven bij een lage batterij en het tweede alarm kan worden gebruikt om een melding weer te geven bij een zeer lage batterij.
1.

Voer één van de volgende handelingen uit:
▪

Dubbelklik op

in het systeemvak.

▪

Rechtsklik op

in het systeemvak en kies Open batterijstatus in het snelmenu.

2.

Vink eventueel Geef alarm lage batterij met resterend vermogen van: aan en verschuif de schuiver naar het gewenste percentage om een alarm te geven
(tussen de 3% en de 60%).

3.

Vink eventueel Geef alarm zeer lage batterij met resterend vermogen van: aan en verschuif de schuiver naar het gewenste percentage om een alarm te
geven (tussen de 3% en de 30%).
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4.

Klik op OK.

Zie ook
Het toestel opladen op pagina 18
De batterijstatus bekijken op pagina 19
De batterij vervangen op pagina 39
De batterij-info weergeven op pagina 41

20 Een simkaart plaatsen (optie)
Met de Tellus i5 is het mogelijk om via een externe telefoon te bellen en te sms'en. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je een simkaart in het toestel
plaatsen.
1.

Sluit het toestel af. Zie De Tellus i5 afsluiten op pagina 28

2.

Demonteer het toestel van de ophanging.

3.

Voorzie een doek en leg het toestel met de schermkant op het doek.

4.

Klap het tafelstatief (15) open.
WAARSCHUWING
Nooit de schroeven van het tafelstatief losmaken!

5.

F
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Draai de 4 schroeven (24) los en verwijder het deksel (25).
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6.

Haal de batterij (26) uit het toestel.

7.

Plaats de simkaart (28) in de simkaartsleuf (27) van het toestel.

8.

Plaats de batterij (26) terug in het toestel.

9.

Plaats het deksel (25) en schroef het met de 4 schroeven (24) vast.
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10. Monteer eventueel het toestel terug op de ophanging.
11. Start het toestel.
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1

Onderhoud

1.1

Herstellingen

Bij schade aan het toestel neem je contact op met de verdeler van het toestel.
Probeer zelf geen herstellingen uit te voeren. Hierdoor zou het toestel beschadigd kunnen raken en hierdoor vervalt ook de garantie.

1.2

Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig zodat je bacteriën de kans niet geeft zich te verspreiden.
Gebruik bij voorkeur een droge zachte doek voor het verwijderen van stof. Voor lokale vlekken op de behuizing kan je een licht bevochtigde doek gebruiken.
Let vooral op dat er geen vocht binnendringt op de plaats van de luidsprekeropeningen, de microfoonopening en de connectoren. Vuil ter hoogte van de
connectoren kan je het best verwijderen met een wattenstaafje.
Ook voor het reinigen van het aanraakscherm gebruik je best een droge doek, geen keukenpapier omdat dit kleine krassen kan maken. Voor het verwijderen
van vet of vlekken op het scherm kan je beter reinigingsmiddelen gebruiken die speciaal ontwikkeld zijn voor het reinigen van schermen (spuitbus of vochtige
doekjes). Druk niet te hard op het scherm tijdens het reinigen.
Het reinigen van de draagtas gebeurt bij voorkeur met een droge of licht bevochtigde doek. De draagtas kan ook men een zachte handborstel worden gereinigd.

1.3

De batterij vervangen

1.

Sluit het toestel af. Zie De Tellus i5 afsluiten op pagina 28

2.

Demonteer eventueel het toestel van de ophanging.

3.

Voorzie een doek en leg het toestel met de schermkant op het doek.

4.

Klap het tafelstatief (15) open.
WAARSCHUWING
Nooit de schroeven van het tafelstatief losmaken!

5.

G
1

Draai de 4 schroeven (24) los en verwijder het deksel (25).
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6.

Haal de batterij (26) uit het toestel.

7.

Plaats de nieuwe batterij in het toestel.

8.

Plaats het deksel (25) en schroef het met de 4 schroeven (24) vast.

9.

Monteer eventueel het toestel terug op de ophanging.

10. Start het toestel.
Zie ook
Het toestel opladen op pagina 18
De batterijstatus bekijken op pagina 19
De alarmen van de batterij instellen op pagina 34
De batterij-info weergeven op pagina 41

2

Problemen oplossen

2.1

Het serienummer van het toestel opzoeken

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar het serienummer van jouw toestel.
Aan de achterkant van het toestel bevindt zich het typeplaatje met het serienummer van het toestel.

Zie ook
De versie van het Tellus menu opzoeken op pagina 41
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De versie van de PIC opzoeken op pagina 41

2.2

De versie van het Tellus menu opzoeken

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar de versie van het Tellus menu op jouw toestel.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Links onderaan vind je naast Versie toestel: de versienummer van het Tellus menu.
Voorbeeld: 2.5.0.45

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Zie ook
Het serienummer van het toestel opzoeken op pagina 40
De versie van de PIC opzoeken op pagina 41

2.3

De versie van de PIC opzoeken

De PIC is een kleine elektronische component waarmee jouw toestel is uitgerust. Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar de versie van
de PIC van jouw toestel.
1.

Rechtsklik op Tellus5

2.

Links onderaan vind je naast Versie PIC: de versienummer van de PIC (of dus de elektronische component).
Voorbeeld: 46

in het systeemvak en kies Opties in het snelmenu.

Zie ook
Het serienummer van het toestel opzoeken op pagina 40
De versie van het Tellus menu opzoeken op pagina 41

2.4

Versie en serienummer van Mind Express controleren

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar de versie en/of het serienummer van Mind Express op jouw toestel.
Kies Help > Info....

In het dialoogvenster Mind Express verschijnt de versienummer (3) en het serienummer (2) van Mind Express.

2.5

De batterij-info weergeven

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar de batterij-info van jouw toestel.
Rechtsklik op
in het systeemvak en kies Batterij-info in het snelmenu.
Het dialoogvenster Tellus5 verschijnt met informatie over de batterij.
Zie ook
Het toestel opladen op pagina 18
De batterijstatus bekijken op pagina 19
De alarmen van de batterij instellen op pagina 34
De batterij vervangen op pagina 39

G
2

Onderhoud en problemen oplossen
Problemen oplossen

41

Tellus i5
2.6

Problemen oplossen

Probleem

Oplossing

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren.

•
•

Start het toestel opnieuw op om eventuele softwarefouten te verhelpen.
Reinig het scherm. Zie Het toestel reinigen op pagina 39.

Het toestel reageert niet meer.

Reset het toestel. Zie De Tellus i5 resetten op pagina 27.

Het toestel wordt warm.

Bij langdurig en intensief gebruik van het toestel, kan het toestel warm
worden. Dit is normaal en dit heeft geen invloed op de levensduur of prestaties
van het toestel.

Geen bluetooth apparaten gevonden.

•
•
•
•

Het toestel kan niet worden aangezet.
De aan/uit indicator knippert 4 keer snel na elkaar

Controleer of bluetooth is ingeschakeld op het toestel waarmee je
verbinding wil maken.
Zorg dat jouw toestel en het andere apparaat zich binnen de maximale
afstand van 10 meter bevinden.
Verwijder eventuele voorwerpen tussen het toestel en het andere
apparaat.
Het apparaat is mogelijk niet compatibel met jouw toestel.

De batterij is onvoldoende opgeladen om te kunnen starten. Sluit de voeding
aan en zet het toestel aan.

De aan/uit indicator knippert 4 keer s
De batterij wordt niet goed opgeladen.
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Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, contacteer dan de
supportafdeling van de verdeler waar je het toestel hebt aangekocht.
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1

Buitenbedrijfstelling

1.

Sluit het toestel af.

2.

Demonteer het toestel van de ophanging.

3.

Haal het toestel uit de draagtas.

4.

Indien volgens de huidige lokale wetgeving van toepassing, voer het volgende uit:
▪
▪
▪

2

Verwijder de batterij.
Verwijder de simkaart.
Verwijder de oplader.

Afdanking

Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op een milieuverantwoorde wijze worden gedemonteerd en worden afgedankt. Volg hiervoor de huidige
lokale wettelijke voorschriften.
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1

De oogsturing instellen

1.1

Oogsturing

Via oogsturing kunnen toestellen op een alternatieve manier worden bediend. Deze manier van bediening is geschikt voor gebruikers met zeer beperkte
bewegingsmogelijkheden. De gebruiker bedient via de ogen de toepassing op het scherm.
Mind Express kan worden gebruikt met oogsturing. Mind Express biedt een aantal typen oogsturing aan die je na kalibratie zo goed mogelijk kunt afstemmen op
de behoeften en vaardigheden van de gebruiker:
•
•
•
•
•

Alea
Edge
Eyetech.
MyGaze
Tobii
OPMERKING
Tellus i5 gebruikt enkel de ingebouwde oogsturing van Eyetech.

1.2

Oogsturing kalibreren

Bij het kalibreren wordt de oogsturing afgesteld op de ogen van de gebruiker. De kalibratie kan opnieuw worden uitgevoerd of er kunnen kalibratiepunten
worden verbeterd om de oogsturing zo goed mogelijk af te stellen op de ogen van de gebruiker.
Het kalibreren kan op 3 verschillende manieren gebeuren:
Kalibratie

Uitleg

Via de actie Oogsturing > Kalibreren die is toegevoegd aan een vakje op de
communicatiekaart.

Op deze manier kan de gebruiker zelf de bestaande oogsturing (opnieuw)
kalibreren. Via deze werkwijze is er GEEN mogelijkheid om kalibratiepunten
te verbeteren!

Via het menu Extra > Oogsturing > Kalibreren.

Op deze manier kan de begeleider de bestaande oogsturing (opnieuw)
kalibreren en kan de begeleider ook de kalibratiepunten verbeteren. Zie De
oogsturing (opnieuw) kalibreren op pagina 52.

Via het menu Extra > Oogsturing > Selectie.

Op deze manier kan de begeleider het type oogsturing selecteren, de nodige
instellingen voor de kalibratie vastleggen en de kalibratie uitvoeren. De
kalibratiepunten kunnen worden verbeterd. Zie De oogsturing kalibreren op
pagina 46.

1.3

De oogsturing kalibreren

Na het uitvoeren van de kalibratie worden de kalibratiegegevens opgeslagen op de harde schijf van het toestel en worden de kalibratiegegevens gebruikt door
de oogsturingscamera. De opgeslagen kalibratie is verbonden aan de gebruiker van Mind Express. Iedere gebruiker van Mind Express kan dus zijn eigen
kalibratiegegevens opslaan.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
OPMERKING
Indien Oogsturing niet verschijnt, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd.

2.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type: het type van oogsturing.
Indien er geen type oogsturing in de lijst staat dan is er nog geen oogsturingssoftware geïnstalleerd of is de oogsturingssoftware niet up to date.

3.

Klik op Kalibreren.
Het dialoogvenster Kalibratie-instellingen verschijnt. Sommige kalibratie-instellingen moeten proefondervindelijk worden vastgelegd.

4.

Vul de onderstaande velden in:
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Veld

Uitleg

Te volgen ogen:

Kies welk oog moet worden gevolgd. De standaardoptie Links en/of rechts
is het meest aanbevolen. Voor gebruikers met een afwijking aan 1 oog, een
ooglap of een ander probleem kies je de best mogelijke optie uit de lijst.

Aantal punten:

Kies het aantal punten dat je wil gebruiken om te kalibreren. De plaats van
de punten verschijnt op de afbeelding ernaast.

Kalibratiegebied:

Voor gebruikers die moeite hebben met de grootte van het kalibratiegebied
kan je het kalibratiegebied verkleinen tot 50%.

Puntsnelheid:

Kies de snelheid van het kalibreren. De snelheid moet proefondervindelijk
worden vastgesteld en is afhankelijk van de gebruiker.

Puntgrootte:

Kies de grootte van de kalibratiepunten.
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Veld

Uitleg

Puntkleuren:

Klik het kleur aan voor de weergave van de kalibratiepunten.

Gebruik afbeelding:

Vink deze optie aan en selecteer een afbeelding. De punten worden
vervangen door de gekozen afbeelding. Tip: gebruik een animatie indien de
gebruiker moeite heeft om te focussen.

Automatische kalibratie

Vink deze optie aan als de kalibratie volledig automatisch moet gebeuren.
Bij een niet automatische kalibratie moet je telkens bevestigen om naar het
volgende kalibratiepunt te gaan. Dat kan door op een toets te drukken, te
klikken op de linkermuisknop of te tippen op het aanraakscherm.

Willekeurige kalibratievolgorde

Vink deze optie aan als de kalibratiepunten willekeurig moeten verschijnen.
Bij een vaste volgorde kan de gebruiker soms te snel kijken naar het
volgende kalibratiepunt, waardoor de kalibratie niet goed is uitgevoerd.

Camerabeelden

Deze optie geeft de camerabeelden van de ogen weer in plaats van de 2
zwarte volle cirkels. De weergave verschijnt in de afbeelding boven deze
optie.

5.

Pas de positie van de oogsturing en/of gebruiker aan, zodat de ogen midden in het grijze scherm verschijnen.

6.

Klik op Kalibreren.
Het kalibreren wordt gestart. De gebruiker kijkt naar het eerste kalibratiepunt en vervolgt de kalibratieprocedure tot deze is voltooid.

7.

Na de kalibratie verschijnt één van de volgende resultaten:

8.

Achtergrond

Uitleg

Groen

De kalibratie is goed gelukt. De oogsturing zal nauwkeurig werken.

Oranje

De kalibratie kan beter. De oogsturing kan worden gebruikt maar zal op
sommige plaatsen op het scherm minder nauwkeurig zijn. Deze plaatsen
kunnen worden verbeterd. Zie volgende stap.

Rood

De kalibratie is niet goed gelukt. Het verbeteren of het herkalibreren van de
oogsturing is aangeraden.

Kies één van de volgende opties:
Optie

Uitleg

Herkalibreren of F3

Kies deze optie, indien er teveel slecht gekalibreerde punten zijn. Bij deze
optie wordt de kalibratieprocedure opnieuw gestart en moeten alle punten
opnieuw worden gekalibreerd.
Ga terug naar stap 3.

Verbeteren of F4

Kies deze optie als je de kalibratie niet volledig opnieuw wil uitvoeren.
Met deze optie kan je één of meerdere punten afzonderlijk kalibreren.
Bij het kiezen van deze optie verdwijnt de achtergrondkleur en krijgt
elk punt een individuele kleur (groen, oranje of rood). Kies een punt
waarvan je de kalibratie opnieuw wil uitvoeren, door op het punt te klikken.
Het punt wordt klaargezet voor de gebruiker om er zich op te focussen.
De herkalibratie van het punt wordt gestart door een druk op een toets,
een muisklik of door op het scherm te tippen. De herkalibratie van het
gekozen punt kan de kalibratie van de andere punten beïnvloeden. Het beste
kalibratieresultaat wordt bewaard.
Ga terug naar stap 3.

Aanvaarden of F5
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Kies deze optie als de kalibratie goed is (bij voorkeur groene achtergrond) of
als de kalibratie aanvaardbaar is en nog moeilijk kan worden verbeterd. De
oogsturing kan onmiddellijk worden gebruikt.
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Optie

Uitleg
Ga naar de volgende stap.
TIP
De kalibratie kan op elk moment worden geannuleerd door op ESC te drukken. Indien er een vorige kalibratie was, wordt de vorige kalibratie
gebruikt.

9.

Gebruik de oogsturing.

1.4

Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij oogsturing

Wanneer je een vakje selecteert, kan je het vakje vergroot weergeven. Je kan instellen hoeveel keer het vakje moet worden vergroot.

1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Vink de optie Vakje vergroten aan.

3.

Verschuif de regelaar om de vergroting in te stellen.
De vergroting kan worden ingesteld tussen 1,1 en 10 keer.

4.

Klik op OK.

1.5

De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij oogsturing

De selectie-indicator kan worden getoond, aangeduide vakjes kunnen worden vergroot, de muisaanwijzer kan blijvend zichtbaar zijn.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Vink de optie Toon indicator bij bewegen muis aan.
OPMERKING
Wanneer ook de optie Vakje vergroten is aangevinkt, zal bij het bewegen van de muis over een vakje, niet alleen de selectie-indicator worden
getoond, maar zal ook het vakje vergroot worden weergegeven.

3.

Vink eventueel de optie Toon ook de muisaanwijzer aan, om de muisaanwijzer te blijven tonen wanneer de muis beweegt.
OPMERKING
Bij toestellen zoals de Smart is deze optie alleen merkbaar als er een externe muis is aangesloten op het toestel.

1.6

Het geluid bij selecteren weergeven bij oogsturing

Er kan een standaard geluid worden afgespeeld bij het selecteren van een vakje.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Vink de optie Geluid bij selectie aan.

3.

Klik op OK.

1.7

De dwellselectie bij oogsturing instellen

Bij dwellselectie wordt het aangeduide vakje automatisch geselecteerd na een ingestelde dwelltijd.
Bijvoorbeeld: als je 2 seconden hetzelfde vakje aanduidt, dan wordt dat vakje automatisch na 2 seconden geselecteerd.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Vink de optie Dwell selectie aan.

3.

Vink eventueel de optie Dwell herhalen aan.
De dwellselectie wordt telkens herhaald wanneer de ingestelde periode is verstreken. Als een dwellselectietijd van 2 seconden is ingesteld, wordt het
vakje waarop de muisaanwijzer staat om de 2 seconden automatisch geselecteerd, tot je de aanwijzer op een ander vakje plaatst. Dit kan handig zijn bij het
vormen van woorden waar dezelfde letters na elkaar voorkomen.

4.

Klik op OK.
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1.8

De dwellindicator bij oogsturing instellen

Hoe de dwelltijd visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de dwellindicator. Je kan kiezen om het verlopen van de dwelltijd voor te stellen
door een balk of door een klok. De kleur van de balk, klok kan ook worden ingesteld.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Kies in de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, één van de volgende opties:
Veld

Uitleg

Geen

Er is geen visuele indicatie voor de dwelltijd

Balk onderaan

Er verschijnt een balk onderaan.

Balk bovenaan

Er verschijnt een balk bovenaan.

Volle klok

Er verschijnt een volle klok.

Holle klok

Er verschijnt een holle klok.

Cirkel (bij selectie)

Er verschijnt een volle cirkel bij selectie.

3.

Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.

4.

Klik op OK.

1.9

De trillingmarge bij extern dwellen instellen (bij oogsturing)

Als je het dwellen buiten Mind Express wil gebruiken, dan kan je het gebied instellen waar binnen moet worden gedweld.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Vink de optie Dwell selectie aan.

3.

Geef in het veld Extern dwellen trillingmarge: de grootte (in pixels) in van het gebied, waarbinnen moet worden gedwelld. Gaat de muisaanwijzer buiten
dat gebied dan start er een nieuwe dwelling.
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4.

Klik op OK.

1.10 De selectie-indicator bij oogsturing instellen
Hoe het geselecteerde vakje visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de selectie-indicator.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Kies in de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, één van de volgende opties:

50

Veld

Uitleg

Geen

Er is geen visuele indicatie dat het vakje is geselecteerd.

Rand

Er verschijnt een dunne rand rond het vakje.

Rand (breed)

Er verschijnt een brede rand rond het vakje.

Rand (breed x2)

Er verschijnt een extra brede rand rond het vakje.

Invers

Het geselecteerd vakje verschijnt geïnverteerd.

Cirkel (onder)

Onderaan rechts in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (boven)

Bovenaan links in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (centraal)

Centraal in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.
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Veld

Uitleg

3.

Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.

4.

Klik op OK.

1.11 De dwelltijd bij oogsturing instellen
Bij dwellselectie wordt het aangeduide vakje, automatisch geselecteerd na de ingestelde dwelltijd. De dwelltijd kan worden ingesteld tussen de 0,1 en de 15
seconden.
Bijvoorbeeld: als je 2 seconden hetzelfde vakje aanduidt, dan wordt dat vakje automatisch na 2 seconden geselecteerd.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Klik in het groepsvak Timing op Dwelltijd.

3.

Voer één van de volgende handelingen uit:

4.

▪

Klik op

▪

Sleep de schuifregelaar naar links om de dwelltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de dwelltijd te verhogen.

om de dwelltijd te verlagen, klik op

om de dwelltijd te verhogen.

Klik op OK.

1.12 De dwell-geheugentijd bij oogsturing instellen
Met de dwell-geheugentijd kan je instellen na hoeveel tijd de dwelltijd wordt bewaard in het geheugen. Deze optie kan ingesteld worden bij gebruikers die
moeite hebben om in 1 keer de volledige dwelltijd een vakje te blijven aankijken.
Bijvoorbeeld: de dwelltijd nodig om over te gaan naar een selectie is ingesteld op 2 seconden en de dwell-geheugentijd is ingesteld op 1 seconde. De gebruiker
kijkt 1,5 seconde naar vakje A. Deze tijd (1,5 seconden) is groter dan de ingestelde dwell-geheugentijd (1 seconde), dus wordt de tijd (1,5 seconden) opgeslagen
in het geheugen. Daarna kijkt de gebruiker 0,5 seconden op vakje B. Deze tijd (0,5 seconden) is kleiner dan de dwell-geheugentijd (1 seconde) en wordt dus
niet opgeslagen in het geheugen. Vervolgens kijkt de gebruiker naar vakje A voor meer dan 0,5 seconden. Vakje A wordt geselecteerd. De gebruiker heeft dus in
totaal meer dan 2 seconden naar vakje A gekeken, waarvan 1,5 seconde bij de eerste actie werd opgeslagen in het geheugen.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Klik in het groepsvak Timing op Dwell-geheugentijd.

3.

Voer één van de volgende handelingen uit:

4.

▪

Klik op

▪

Sleep de schuifregelaar naar links om de dwell-geheugentijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de dwell-geheugentijd te verhogen.

om de dwell-geheugentijd te verlagen, klik op

om de dwell-geheugentijd te verhogen.

Klik op OK.

1.13 Een schakelaar bij oogsturing gebruiken
Je kan oogsturing gebruiken in combinatie met een schakelaar. Zo kan je de oogsturing gebruiken om aan te wijzen en de schakelaar om te selecteren. De
schakelaar kan worden gebruikt in combinatie met dwell-selectie en selectie door te knipperen.
Voer één van de volgende handelingen uit:
▪
▪

Kies Extra > Oogsturing > Schakelaar.
Kies Extra > Oogsturing > Selectie, vink de optie Schakelaar aan en klik op Ok.

1.14 Het knipperen bij oogsturing instellen
De gebruiker kan selecteren door te knipperen met de ogen. Omdat niet elke knippering van de ogen een selectie moet worden, moet de minimum knippertijd en
maximum knippertijd proefondervindelijk worden ingesteld.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Vink de optie Knipperen aan.

3.

Klik in het groepsvak Timing op Minimum knippertijd.

4.

Voer één van de volgende handelingen uit:
▪

Klik op

▪

Sleep de schuifregelaar naar links om de tijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de tijd te verhogen.

om de tijd te verlagen, klik op

om de tijd te verhogen.

5.

Klik in het groepsvak Timing op Maximum knippertijd.

6.

Voer één van de volgende handelingen uit:
▪
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▪
7.

Sleep de schuifregelaar naar links om de tijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de tijd te verhogen.

Klik op OK.

1.15 Het knipperen bij oogsturing aan of uitzetten
Je kan het selecteren door knipperen bij oogsturing aan- of uitzetten. Bijvoorbeeld: je kan 's morgens het selecteren door knipperen aanzetten en 's middags
uitzetten en kiezen om verder te selecteren met een schakelaar.
Voer één van de volgende handelingen uit:
Kies Extra > Oogsturing > Knipperen
Kies Extra > Oogsturing > Selectie, vink de optie Knipperen aan en klik op OK.

▪
▪

1.16 Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij oogsturing
Bij oogsturing kan er een schakelaar worden gebruikt om te selecteren. Er kan worden ingesteld of de selectie moet gebeuren op het moment dat de schakelaar
wordt ingedrukt of op het moment dat de schakelaar wordt losgelaten. De optie selecteren bij loslaten laat toe dat de gebruiker verder de vakjes overziet en de
schakelaar pas loslaat bij het gewenste vakje.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Kies bij Selecteren: een van de volgende opties:
bij indrukken
bij loslaten

▪
▪
3.

Klik op OK.

1.17 De uitsteltijd na selectie bij oogsturing instellen
Om te vermijden dat de gebruiker meerdere malen hetzelfde vakje aanduidt, kan je een uitsteltijd na selectie instellen. Bijvoorbeeld: een uitsteltijd na selectie
van 2 seconden zorgt ervoor dat er na de selectie van een vakje, gedurende 2 seconden geen ander vakje kan worden geselecteerd. De uitsteltijd na selectie kan
worden ingesteld tussen de 0 en de 15 seconden.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

2.

Klik in het groepsvak Timing op Uitsteltijd na selectie.

3.

Voer één van de volgende handelingen uit:

4.

▪

Klik op

▪

Sleep de schuifregelaar naar links om de uitsteltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de uitsteltijd te verhogen.

om de uitsteltijd te verlagen, klik op

om de uitsteltijd te verhogen.

Klik op OK.

1.18 De oogsturing (opnieuw) kalibreren
Indien de oogsturing niet werkt zoals verwacht, kan je de oogsturing opnieuw kalibreren.
1.

Kies Extra > Oogsturing > Kalibreren.
Het kalibreren wordt gestart. De gebruiker kijkt naar het eerste kalibratiepunt en vervolgt de kalibratieprocedure tot deze is voltooid.

2.

Na de kalibratie verschijnt één van de volgende resultaten:

3.

Achtergrond

Uitleg

Groen

De kalibratie is goed gelukt.

Oranje

Er is minstens 1 kalibratiepunt die kan worden verbeterd.

Rood

Er is minstens 1 kalibratiepunt slecht gekalibreerd. De slechte punten
moeten opnieuw worden gekalibreerd of de kalibratie moet volledig
opnieuw gebeuren.

Kies één van de volgende opties:
Optie

Uitleg

Herkalibreren of F3

Kies deze optie, indien er teveel slecht gekalibreerde punten zijn. Bij deze
optie wordt de kalibratieprocedure opnieuw gestart en moeten alle punten
opnieuw worden gekalibreerd.
Ga terug naar stap 3.

Verbeteren of F4

Kies deze optie als er weinig punten opnieuw moeten worden gekalibeerd.
Kies een punt waarvan je de kalibratie opnieuw wil uitvoeren. De
herkalibratie van het gekozen punt kan de kalibratie van de andere punten
beïnvloeden. Het beste kalibratieresultaat wordt bewaard.
Ga terug naar stap 3.
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Optie

Uitleg

Aanvaarden of F5

Kies deze optie als de kalibratie goed is (bij voorkeur groene achtergrond) of
als de kalibratie aanvaardbaar is en nog moeilijk kan worden verbeterd. De
oogsturing kan onmiddellijk worden gebruikt.
Ga naar de volgende stap.

4.

Gebruik de oogsturing.

1.19 De camera van de oogsturing starten
Nadat je de camera van de oogsturing hebt gestopt, kan je via het menu de camera van de oogsturing terug starten.
Kies Extra > Oogsturing > Start camera.
De camera wordt gestart en de mode Oogsturing wordt geactiveerd.

1.20 De camera van de oogsturing stoppen
Je kan het gebruik van de camera bij oogsturing stoppen. Bijvoorbeeld als je een ander type camera wil gebruiken of als je volledig wil stoppen met de
oogsturing en terug mode Muis wil activeren.
Kies Extra > Oogsturing > Stop camera.
De oogsturing wordt gestopt en de mode Muis wordt geactiveerd.

1.21 Ogen in pauzevak weergeven
In plaats van een vakje van het type Oogsturing: monitor te gebruiken, kan je in het vakje van het type Oogsturing: pauzeveld ook de ogen weergeven. Zo
kan je terwijl de oogsturing is gepauzeerd, controleren of de ogen goed worden waargenomen door de oogsturing. Een volle cirkel geeft weer dat het oog goed
wordt waargenomen, een holle cirkel geeft weer dat het oog niet wordt waargenomen door de oogsturing.
Kies Extra > Oogsturing > Ogen in pauzevak.
Om de oogsturing terug te activeren moet je het vakje opnieuw selecteren. Bij de selectie van het vakje werkt het dwellen wel, maar wordt het dwell symbool
niet weergegeven omdat de ogen worden weergegeven in dit vak.
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M
Macro uitvoeren 30
Meegeleverd 15
Meldingen
weergeven of verbergen 34
Menu
activeren 34
afsluiten 33
versie opzoeken 41
Microfoon
aan of uit zetten 31
volume instellen 31
Montageplaat 6, 11
Muisaanwijzer
weergeven 48
Muisbediening 20

O
Ogen weergeven in pauzevak 53
Omgevingsbediening 26
Onderhoud
reinigen 39
Oogsturing
camera starten 53
camera stoppen 53
dwell-geheugentijd instellen 51
dwellindicator instellen 48
dwellselectie instellen 48
dwelltijd instellen 51
Eyetech 46
geluid bij selectie weergeven 48
geselecteerd vakje vergroot weergeven 48
kalibreren 46, 52

knipperen aanzetten/uitzetten 52
knipperen instellen 51
schakelaar 51
selecteren bij indrukken of loslaten instellen 52
selectie-indicator instellen 50
trillingmarge bij extern dwellen instellen 49
uitsteltijd na selectie instellen 52
Opbergen 15
Opladen 18
Opslaan 15
Optie 11

P
Pauzevak
ogen weergeven 53
PIC
versie opzoeken 41
Pictogrammen
weergeven of verbergen 34
Problemen oplossen 41
Processor 6
Programma opstarten 30, 30

R
RAM geheugen 6
Rechtermuisklik 30
Reinigen 39
Reset knop 9
Resetten 27

S
Scanningbediening 20
Schakelaar
aansluiting 10
instellen 32
oogsturing 51
starten via schakelaar 31
testen 33
Scherm 6
Schermtoetsenbord 20
Selecteren
bij indrukken of loslaten instellen bij oogsturing 52
dwell-geheugentijd instellen bij oogsturing 51
dwellindicator instellen bij oogsturing 48
dwellselectie instellen bij oogsturing 48
dwelltijd instellen bij oogsturing 51
geluid weergeven bij oogsturing 48
geselecteerd vakje vergroot weergeven bij oogsturing 48
muisaanwijzer weergeven 48
selectie-indicator oogsturing instellen 50
selectie-indicator weergeven 48
uitsteltijd na selectie instellen bij oogsturing 52
Selectie-indicator
instellen bij oogsturing 50
weergeven 48
Serienummer
controleren 41
Simkaart 35
Skippy 30
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Slaapstand
in slaapstand zetten 26
uit slaapstand halen 27
Sms 35
SMS
voorbeeldbestand 23
Sms'en
via de interne telefoon 22
via externe telefoon 21
SSD (Solid state drive) 6
Starten
via schakelaar 31
Storingen oplossen 41
Systeemvak 34

T
Taal instellen 33
Tafelstatief 11
Technische specicaties 6
Telefoneren
via externe telefoon 21
via interne telefoon 21
Telefoon
instellen (externe telefoon) 24
instellen (interne telefoon) 24
met Tellus verbinden 25
voorbeeldbestand 22
Tellus 5
aan de slag 14
inleiding 5
instellingen 29
onderhoud 38
Toetsenbordbediening 20
Trillingmarge instellen 49
Typeplaatje 6

U
Uitsteltijd na selectie instellen
bij oogsturing 52
USB
uitschakelen in slaapstand 33

V
Veiligheidsvoorschriften 13
Ventilatierooster 11
Verboden gebruik 6
Versie
controleren 41
Versie Tellus menu opzoeken 41
VESA 75 11
Vliegtuigstand 32
Voeding
aansluiting 10
Volume verhogen of verlagen 30
Voorbeeldbestand
SMS 23
telefoon 22
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Webcam 6, 9
Werking 11
Wi-Fi
inschakelen 32
uitzetten 32
WLAN
inschakelen 32
uitzetten 32
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