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A Inleiding
1 Inleiding

Het toestel is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het grafisch communicatieprogramma Mind Express.
Het toestel maakt gebruik van Windows 10 als besturingssysteem.

TIP
Wanneer je niet vertrouwd bent met Windows 10, dan raden we je aan enkel de handelingen uit te voeren die
beschreven staan in deze handleiding en in de handleiding van het programma Mind Express.

Het toestel heeft een 14" aanraakscherm vooraan en een 4" meeleesscherm achteraan. Schakelaars zijn rechtstreeks
aan te sluiten. Jabbla-IR afstandsbediening is standaard aanwezig. Bij de ontwikkeling van het toestel werd veel aandacht
besteed aan de behuizing. Ze is niet alleen spatwaterdicht aan de schermkant, maar het design zorgt ook voor een
optimale akoestiek en een degelijke bescherming van het inwendige computerplatform. Bijkomende aansluitingen zitten
aan de achterkant van het toestel.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het toestel raden we je aan deze handleiding te lezen alvorens je het toestel
gebruikt. Het is tevens aangeraden over een basiskennis van het programma Mind Express te beschikken. Er wordt in de
handleiding van het toestel regelmatig verwezen naar het gebruik van Mind Express.

2 Beoogd gebruik

Het toestel heeft een communicatie-ondersteunende functie. Het toestel is bedoeld voor mensen met een communicatieve
beperking (niet of slecht kunnen spreken) voor algemeen gebruik in het dagelijks leven. De gebruikers moeten over
voldoende motorische en cognitieve vaardigheden beschikken om het toestel te gebruiken.

Het toestel is ontworpen voor gebruik binnens- en buitenshuis.

3 Verboden gebruik

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

Het toestel mag niet worden gebruikt voor andere zaken dan vermeld in het beoogd gebruik.

Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het toestel zonder overleg en toestemming van Jabbla. Het
aanbrengen van wijzigingen kan gevolgen hebben voor de veiligheid, de garantie en de naleving van voorschriften.

4 Levensduur

De verwachte levensduur van het toestel bedraagt 5 jaar. De kwaliteit en levensduur van de batterij zijn afhankelijk van het
gebruik.

5 Het typeplaatje

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

A Inleiding
1 Inleiding
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6 Technische gegevens

Specificatie Uitleg

Processor Intel® Core™ i5-8265U

Besturingssysteem Microsoft Windows® 10

Harde schijf 500 GB SSD

Intern geheugen 8 GB DDR3

Aanraakscherm 14" capacitief full HD aanraakscherm (1920 x 1080 pixels)

Meeleesscherm 4" OLED

USB 1 x USB A 3.2 gen 1 en 1 x USB C 3.2 gen 1

Batterij Li-ion batterij

Gewicht 2450 g (5.40 lbs)

Afmetingen • Breedte: 345 mm (13.58")
• Hoogte: 250 (9.84")
• Diepte: 20 mm - 40 mm (0.79" - 1.57")

Webcam voorzijde 5 MP

Webcam achterzijde 13 MP TiltCam

Montage Geïntegreerde DAESSY en REHADAPT compatibiliteit

Connectiviteit WLAN, Bluetooth, Z-Wave, Jabbla-IR

Audio • 1 geïntegreerde microfoon
• 4 geïntegreerde luidsprekers

Ingangen voor schakelaars 2

A Inleiding4
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B Beschrijving en werking
1 Beschrijving en werking

Het toestel is een speciaal ontwikkeld computerplatform voorzien van een aanraakscherm van 14" met een hoge resolutie
vooraan en een meeleesscherm van 4" achteraan. Een volledige beschrijving van alle knoppen en aansluitingen vind je in
Kennismaken met het toestel op pagina 7.

Het toestel maakt gebruik van Windows 10 als besturingssysteem.

Het toestel 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

Het toestel is voorzien van een infraroodontvanger en infraroodzender. Hiermee kan je toestellen zoals televisie, radio,
dvd-speler draadloos bedienen via infraroodcodes.

Via een geïntegreerde Z-Wave controller kan je ook draadloos verlichting en stopcontacten bedienen.

2 Wat is er met het toestel meegeleverd?

Het toestel wordt geleverd met de volgende onderdelen:

• voeding met stekker en kabel
• gebruikershandleiding
• Mind Express

3 Opties

De optie accessory pack omvat:

• toetsenbord
• muis
• USB-stick
• USB-hub
• Draagtas

4 Eerste gebruik

B Beschrijving en werking
1 Beschrijving en werking
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1. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan tussen het toestel (13) en de netstroom.
De batterijladen-indicator (5) zal oranje oplichten en blijft oranje tijdens het laden. Van zodra de batterij volledig is
opgeladen, wordt de batterijladen-indicator groen.

2. Start het toestel. Druk op de aan/uit-knop (7).
Tijdens het opstarten van het toestel licht de aan/uit-indicator (4) iedere seconde eventjes op. Als het toestel volledig
is opgestart en klaar is voor gebruik, dan blijft de aan/uit-indicator continu branden.

B Beschrijving en werking6
4 Eerste gebruik
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C Aan de slag
1 Basisfuncties van het toestel

1.1 Kennismaken met het toestel

Vooraanzicht

Nr Benaming Uitleg

1 Aanraakscherm Het toestel is voorzien van een 14" aanraakscherm.

2 Webcam vooraan Het toestel is vooraan voorzien van een camera.
Hiermee kan ook een foto (bijvoorbeeld een selfie)
worden gemaakt.

3 Oogsturingscamera (met oogsturingsleds)

Enkel bij Tellus i6

Detecteert de bewegingen van de ogen.

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

• snel knipperen bij opstarten
• traag knipperen in slaapstand

5 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.

6 Infraroodontvanger De infraroodontvanger wordt gebruikt voor het
aanleren van infraroodcodes.

7 Aan/uit-knop Hiermee kan het toestel aan en in slaapstand worden
gezet.

Achteraanzicht

C Aan de slag
1 Basisfuncties van het toestel
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Nr Benaming Uitleg

8 Knop Escape 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.

9 Reset Druk deze knop in als het toestel vastloopt en niet
meer bestuurbaar is. Na het indrukken zal het toestel
zichzelf uitschakelen waarna het weer kan worden
opgestart.

10 Microfoonopening Dit is de microfoonopening waarlangs het geluid
bij opnames de interne microfoon van het toestel
bereikt. Het toestel heeft 1 geïntegreerde microfoon.

11 Knop Omhoog Deze knop is programmeerbaar. Standaard zijn de
volgende functies geprogrammeerd:

• Bij kort drukken: de Windows functie Master
Volume Omhoog

• (Enkel bij Tellus i6) bij lang drukken: de Mind
Expressfunctie Kalibreren. Hiermee kan je de
kalibratie van de oogsturing starten.

C Aan de slag8
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Nr Benaming Uitleg

12 Knop Omlaag Deze knop is programmeerbaar. Standaard zijn de
volgende functies geprogrammeerd:

• Bij kort drukken: de Windows functie Master
Volume Omlaag

• (Enkel bij Tellus i6) bij lang drukken: de Mind
Express functie Toon de oogmonitor. Dit is een
toggle functie: nogmaals lang drukken zet de
functie terug uit.

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

14 Aansluiting hoofdtelefoon Via deze uitgang kan je een hoofdtelefoon
koppelen aan het toestel. De luidsprekers worden
niet automatisch uitgeschakeld wanneer je
een hoofdtelefoon aansluit. Hoofdtelefoon en
luidsprekers worden via de software bestuurd.

15 USB-3.2 GEN 1-poort Via deze USB-poort kan je USB-compatibele
toestellen en randapparatuur aansluiten, zoals muis,
toetsenbord, printer, ...

16 Tafelstatief Het toestel 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 Geïntegreerd montagesysteem Voor het monteren met DAESSY en REHADAPT
systemen.

18 USB-C-poort Via de USB-C-poort kan je USB-compatibele
toestellen en randapparatuur aansluiten, zoals
muis, toetsenbord, printer, ... Je kan het toestel niet
opladen via deze poort.

19 Aansluiting schakelaar 1 Via deze ingang kan je schakelaar 1 aansluiten.

20 Aansluiting schakelaar 2 Via deze ingang kan je schakelaar 2 aansluiten.

21 Luidsprekers Het toestel is voorzien van 4 krachtige luidsprekers.

22 Koelribben Voor warmteafvoer. Dek de koelribben niet af.

23 Meeleesscherm Hierop verschijnt de boodschap die de gebruiker
laat uitspreken. Deze functie kan door de gebruiker
uitgeschakeld worden.

24 Infraroodzender Hiermee kunnen infraroodsignalen worden
uitgezonden om bijvoorbeeld een televisie aan te
sturen.

25 Webcam achteraan Het toestel is achteraan voorzien van de TiltCam. De
TiltCam wordt door Mind Express aangestuurd en
bevat zoom-, tilt- en panfuncties.

C Aan de slag
1 Basisfuncties van het toestel
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1.2 Het toestel aanzetten

Druk op de aan/uit-knop (7) van het toestel om het toestel aan te zetten.

Het toestel zal eerst Windows en vervolgens Mind Express opstarten.

Stond het toestel in slaapstand (aan/uit-indicator knippert lanzaam), dan zal het toestel binnen de seconde weer
gebruiksklaar zijn.

Zie ook

Het toestel afsluiten op pagina 10
Het toestel resetten op pagina 33

1.3 Het toestel afsluiten

1. In de Windows taakbalk, klik op Start  > Aan/uit > Afsluiten.
2. Klik op Afsluiten.

De aan/uit-indicator (4) gaat uit.

Zie ook

Het toestel aanzetten op pagina 9
Het toestel resetten op pagina 33
Het toestel in slaapstand zetten op pagina 10

1.4 Het toestel in slaapstand zetten

De slaapstand is een energiebesparende stand waar het toestel snel kan worden uitgehaald. De Tellus 6 wordt standaard
automatisch na 3 minuten in slaapstand gezet. De Tellus 6 kan ook manueel in slaapstand worden gezet.

Voer één van de volgende handelingen uit:

• Klik op Start  en kies Slaapstand naast de knop Afsluiten.
• Druk kort op de aan/uit-knop (7).
• (Enkel bij Tellus i6, indien Sleep On Gaze geactiveerd is) Staar naar de oogsturingscamera en wacht een (instelbare)

tijd tot je eerst en één pieptoon en vervolgens twee pieptonen na elkaar hoort. Staar je slechts tot na de eerste
pieptoon, gaat het toestel in oogsturingspauze.

C Aan de slag10
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Zie ook

Het toestel afsluiten op pagina 10
Het toestel uit slaapstand halen op pagina 11
Oogsturing pauzeren (Tellus i6) op pagina 11

1.5 Het toestel uit slaapstand halen

Indien het scherm van het toestel uit staat en de aan/uit-indicator (4) knippert om de drie seconden, dan is het toestel 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 (7).
• Klik op een muisknop.
• Druk op een knop van het toetsenbord.
• (Enkel bij Tellus i6) Staar naar de oogsturingscamera tot het toestel uit de slaapstand komt.

Zie ook

Het toestel in slaapstand zetten op pagina 10

1.6 Oogsturing pauzeren (Tellus i6)

Indien Pause On Gaze geactiveerd is, kan je door oogsturing de oogsturing zelf tijdelijk onderbreken.

Kijk naar de oogsturingscamera en wacht een (instelbare) tijd tot je één pieptoon hoort. Kijk je nog langer, dan kan het
toestel in slaapstand gaan als Sleep On Gaze geactiveerd is.

Zie ook

Het toestel in slaapstand zetten op pagina 10
Pauze oogsturing beëindigen (Tellus i6) op pagina 11

1.7 Pauze oogsturing beëindigen (Tellus i6)

C Aan de slag
1 Basisfuncties van het toestel
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Staar naar de oogsturingscamera tot het toestel uit de oogsturingspauze komt.

Zie ook

Oogsturing pauzeren (Tellus i6) op pagina 11

1.8 De batterijstatus controleren

Je kan het niveau en de status van de batterij van het toestel op verschillende manieren controleren:

• Via de aan/uit-indicator (4) op het toestel zelf die de volgende kleuren kan aannemen:

Kleur indicator Batterijniveau

Groen 25% - 100%

Oranje 10% - 25%

Rood 0% - 10%
• Via een vakje met de acties Batterijniveau weergeven en Batterijniveau voorlezen, zie de handleiding van Mind

Express.
• Via het batterijpictogram  in de Windows taakbalk.
• Via de Mind Express instellingen (  Menu >  Instellingen > tabblad Batterij).

Zie ook

Het toestel opladen op pagina 12

1.9 Het toestel opladen

Het toestel laadt niet op via de USB-C-poort.

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

• het volume van de audio
• de ingestelde tijd om in slaapstand te gaan
• het gebruik van de Bluetooth/WLAN (Wifi)
• het gebruik en de helderheid van het scherm
• de aangesloten accessoires

Wanneer het toestel veelvuldig wordt gebruikt, is het aangeraden het toestel dagelijks op te laden. Tijdens het opladen
kan het toestel verder worden gebruikt.

OPMERKING
Het toestel mag aan de voedingsadapter gekoppeld blijven omdat het tegen overladen is beschermd. Als de
voedingsadapter niet is aangesloten, zal het toestel ook heel langzaam ontladen bij niet-gebruik.

1. Bekijk de batterijstatus. Zie De batterijstatus controleren op pagina 12.

C Aan de slag12
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2. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan tussen het toestel (13) en de netstroom.

De batterijladen-indicator (5) zal oranje oplichten en blijft oranje tijdens het laden. Van zodra de batterij volledig is
opgeladen, wordt de batterijladen-indicator groen.

Zie ook

De batterijstatus controleren op pagina 12

1.10 Het volledig scherm weergeven

Kies  Menu >  Volledig scherm.

Zie ook

Het volledig scherm verlaten op pagina 13

1.11 Het volledig scherm verlaten

Kies één van de volgende opties:

• Als een fysiek toetsenbord is aangesloten: druk op ESC.
• Op het toestel zelf: gebruik de ESC-knop die voorzien is om het volledig scherm te verlaten.
• Sleep met je vinger of muisaanwijzer van bovenaan het aanraakscherm naar beneden.

OPMERKING
Als er een wachtwoord is ingesteld voor het verlaten van het volledig scherm voor een gebruiker, moet eerst het
correcte wachtwoord worden ingegeven.

2 Opstartopties

2.1 Opstarten met een specifiek profiel

1. Kies  Menu >  Instellingen.

C Aan de slag
2 Opstartopties
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2. Kies  Systeem.
Het tabblad Instellingen verschijnt.

3. In het groepsvak Systeeminstellingen, bij Starten met specifiek profiel, kies Ja.
4. Bij Naam van dit profiel, kies een naam uit de vervolgkeuzelijst.
5. Kies OK.

2.2 Het portaal of document kiezen waarmee een profiel opstart

1. Ga naar het portaal van het profiel.
2. Kies  Menu >  Instellingen.
3. Kies  Mijn profiel.
4. In het groepsvak Profielinstellingen, bij Opstarten met, kies uit de vervolgkeuzelijst één van volgende opties:

•  Portaal.
• Het document waarmee je wil opstarten.

5. Kies OK.

2.3 Mind Express laten opstarten met volledig scherm

Je kan voor een profiel instellen dat Mind Express altijd wordt opgestart met een volledig scherm.

1. Ga naar het portaal van het profiel.
2. Kies  Menu >  Instellingen.
3. Kies  Mijn profiel.
4. In het groepsvak Profielinstellingen, bij Opstarten met volledig scherm, kies Ja.
5. Kies OK.

3 Importeren van documenten

3.1 Een kant-en-klaar document importeren

Mind Express bevat reeds een aantal kant-en-klare documenten die je kan toewijzen aan een gebruiker.

1. Open het portaal van de gebruiker.
2. Kies  Menu >  Importeren.

Het venster Importeren verschijnt.
3. Kies Kant-en-klare documenten.
4. Kies links één van volgende categorieën:

• Symboolcommunicatie
• Tekstcommunicatie
• Spelletjes
• Educatief
• Apps

5. Kies rechts één of meerdere kant-en-klare documenten om ze te selecteren.
6. Kies Importeren.

De geselecteerde kant-en-klare documenten worden geïmporteerd en getoond op de laatste positie van de laatste
pagina van het portaal. Als je een reeds bestaand document met dezelfde naam overschrijft, ben je het onherroepelijk
kwijt.

3.2 Een document importeren van de Mind Express website

Je kan een aantal kant-en-klare documenten van de Mind Express website importeren voor een gebruiker. Na het
aanmaken van een nieuw profiel en het openen van het leeg portaal, wordt eveneens aangeboden om Documenten te
importeren.

C Aan de slag14
3 Importeren van documenten
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1. Open het portaal van de gebruiker.
2. Kies  Menu >  Importeren.

Het venster Importeren verschijnt.
3. Kies Online documenten.
4. Kies links één van volgende categorieën:

• Symboolcommunicatie
• Tekstcommunicatie
• Spelletjes
• Educatief
• Apps

5. (Optie) Kies Vaak gebruikt om enkel de meest gebruikte documenten te tonen.
6. (Optie) Klap het menu Meer zoekopties open om te filteren op Talen.
7. Selecteer rechts één of meerdere documenten.

OPMERKING
Kies Lees meer voor meer informatie over het document.

8. Kies Importeren.
De geselecteerde kant-en-klare documenten worden geïmporteerd en getoond op de laatste positie van de laatste
pagina van het portaal. Als je een reeds bestaand document met dezelfde naam overschrijft, ben je het onherroepelijk
kwijt.

3.3 Een document importeren van schijf

Je kan een geëxporteerd document importeren voor een gebruiker.

OPMERKING

• Enkel wat effectief in een vakje werd geplaatst, wordt geëxporteerd/geïmporteerd:

• figuren in vakjes in het document zelf
• geluiden, muziek en video's die in een document geprogrammeerd zitten via de acties Bestand afspelen,

Geluid afspelen, Geluidsopname, ...
• Wat via bladeren in een folder moet worden getoond, wordt NIET geëxporteerd/geïmporteerd:

• geluids- of videobestanden die worden afgespeeld via de acties Bestand kiezen, Afspeellijst afspelen,
Afspeellijst shuffle, ...

• camera-afbeeldingen
• foto's, figuren, ... in een diavoorstelling

• Alle instellingen die gekoppeld zijn aan het profiel van de gebruiker worden NIET geëxporteerd/geïmporteerd,
bijvoorbeeld de contacten, het uitspraakwoordenboek, ...

1. Open het portaal van de gebruiker.
2. Kies  Menu >  Importeren.

Het venster Importeren verschijnt.
3. Kies Van schijf.

Het Windows venster Openen verschijnt.
4. Blader naar de locatie op een schijf waar het document is opgeslagen, selecteer het en kies Openen.

Het venster Kies een paginatype verschijnt.
5. Vul een unieke naam in en kies een symbool en achtergrondkleur voor het document. Je kan via de knop  ook zelf

een afbeelding toevoegen.
6. Kies Importeren.

Het document wordt geïmporteerd en opent onmiddellijk.

3.4 Een document importeren van een ander profiel op je toestel

Als je andere profielen hebt in Mind Express, dan kan je eenvoudig documenten van een andere profiel importeren naar
het huidige profiel.

C Aan de slag
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1. Kies  Menu >  Importeren.
Het venster Importeren verschijnt.

2. Kies Van ander profiel.
Het venster Kies eerst een profiel en vervolgens het document dat je wil importeren verschijnt.

3. Selecteer een profiel.
4. Selecteer een document.
5. Kies Importeren.

Het document wordt geïmporteerd en opent onmiddellijk.

4 Bedieningsopties

4.1 De (huidige) bedieningsmethode kiezen

Je kan de bedieningsmethode waarmee de gebruiker een vakje selecteert steeds aanpassen: muis/touch,
scanningsschakelaars, joystick of oogsturing.

TIP
Al deze bedieningsmethodes kunnen worden aangepast aan de individuele noden en wensen van de gebruiker.

1. Ga naar de gebruikersweergave of het portaal.
2. Kies  Menu > Kies bedieningsmethode.
3. Kies één van de volgende methodes:

•  Muis/Touch
•  Joystick
•  Scanning
•  Oogsturing

Zie ook

De opstartbedieningsmethode kiezen op pagina 16

4.2 De opstartbedieningsmethode kiezen

Je kan instellen met welke bedieningsmethode Mind Express altijd moet opstarten: muis/touch, scanningsschakelaars,
joystick of oogsturing.

1. Kies  Menu >  Instellingen.
2. Kies  Bediening.
3. Kies Algemeen.
4. Bij Opstarten met, kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende methodes:

•  Muis/Touch
•  Joystick
•  Scanning
•  Oogsturing

5. Kies OK.

Zie ook

De (huidige) bedieningsmethode kiezen op pagina 16

5 Werken met Mind Express

OPMERKING

Ontdek alle mogelijkheden van Mind Express via  Menu >  Help.

C Aan de slag16
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Schakel over van de gebruikersweergave naar de bewerkingsweergave of omgekeerd via de toets F2 of via  Menu >
 Bewerken.

In de bewerkingsweergave kan je vervolgens één van de drie tabbladen kiezen om te werken met vakjes, pagina's of
documenten.

Via het tabblad Vakje kan je onder andere:

• snel één of meer vakjes invullen:

1. Selecteer een leeg vakje.
2. Begin te typen: naarmate een woord wordt gevormd, verschijnen er suggesties van figuren en labels in het vakje.

Is het vakje niet leeg, dan wordt enkel het label van het bestaande vakje aangepast.

Indien er geen geschikte figuur is, kies in het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel,  om over te schakelen
naar het dialoogvenster Figuur kiezen.

3. Druk op Enter om te bevestigen en naar een volgend vakje te gaan.
• figuren toevoegen of wijzigen
• labels toevoegen of wijzigen
• de stijl van de vakjes instellen
• acties toevoegen aan vakjes
• vakjes (on)zichtbaar maken
• vakjes (on)selecteerbaar maken
• vakjes (on)sleepbaar maken
• vakjes kopiëren
• vakjes verplaatsen via knippen en plakken
• een andere dwelltijd instellen voor vakjes

Via het tabblad Pagina kan je onder andere:

• pagina's toevoegen: 
• pagina's kopiëren: 
• een pagina instellen:,
• een pagina verwijderen: 
• rijen en kolommen toevoegen en verwijderen

Via het tabblad Document kan je onder andere:

• de voorkeuren van het document instellen
• documenten vertalen
• tekst in een document corrigeren
• figuren vervangen

6 Cloudback-uppen en delen

6.1 Een profiel koppelen met een Google-account en back-uppen

Je kan het profiel van een gebruiker van Mind Express koppelen met zijn of haar Google-account en het daar uploaden
voor een back-up.

Geback-upte profielen worden gemarkeerd met het icoon  in de lijst met profielen (via  Menu >  Profiel
wisselen).

Je kan na het uitvoeren van deze procedure in de Google Drive van het gekozen Google-account controleren of er een
map Mind Express aanwezig is met daarin een nieuwe back-upmap voor dit profiel.

Keer je na het uitvoeren van deze procedure terug naar de Cloudinstellingen van dit profiel, dan kan je het profiel
delen met een andere gebruiker, bijvoorbeeld met een begeleider. De begeleider kan dan dit profiel downloaden en
documenten, pagina's of vakjes toevoegen, verwijderen of wijzigen. De begeleider kan kiezen wanneer hij of zij deze
aanpassingen uploadt. Deze aanpassingen worden gemeld.

1. Ga naar het portaal of een document van het profiel.
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2. Kies  Menu >  Instellingen.
3. Kies  Mijn profiel.
4. Kies het tabblad Cloudinstellingen.
5. Is het profiel al verbonden met een Google-account, ga dan naar stap 10.
6. In het groepsvak Cloudinstellingen, bij Maak back-up, kies Log in met Google.

Er opent zich een nieuw tabblad in je standaardbrowser.
7. In je browser, selecteer het Google-account dat je wil gebruiken om te back-uppen.
8. In je browser, MOET je alle gevraagde toestemmingen geven en ze tenslotte nog eens bevestigen.

Je kan hiervan verwittigd worden via de Gmail van je Google-account en gevraagd worden om nogmaals te
bevestigen dat je daadwerkelijk toestemming gaf. Geef ook daar nogmaals toestemming.

9. Sluit je browservenster af en keer terug naar Mind Express.
Na enige tijd zal het profiel verbonden zijn met het Google-account en de eerste back-up zijn gemaakt. Deze wordt
vermeld bij de Back-up status.

10.Kies één van volgende opties voor het maken van nieuwe back-ups:

• Een handmatige back-up: kies  Upload een nieuwe back-up van huidig profiel.
• Een automatische dagelijkse back-up: kies bij Automatische back-up maken, Ja en stel bij Elke dag om het

tijdstip in hh:mm in, bijvoorbeeld 18:45. Hiervoor moet Mind Express actief zijn en moet deze gebruiker zijn
ingelogd. Anders gebeurt de back-up automatisch bij de eerstvolgende log-in met deze gebruiker.

11. Kies OK.

6.2 Een geback-upt profiel delen

Nadat een gebruiker een profiel heeft geback-upt in de cloud met een Google-account, kan de gebruiker dit geback-upt
profiel delen met een andere Mind Express gebruiker, bijvoorbeeld de begeleider.

De begeleider kan dan later dit profiel downloaden en documenten, pagina's of vakjes toevoegen, verwijderen of
aanpassen. De begeleider kiest zelf wanneer hij deze aanpassingen uploadt.

1. Ga naar het portaal of een document van het profiel.
2. Kies  Menu >  Instellingen.
3. Kies  Mijn profiel.
4. Kies Cloudinstellingen.
5. Bij Bewerken op afstand, kies .
6. In het invoerveld Google-accountnaam, voer je het Google e-mailadres in van de persoon met wie het profiel moet

worden gedeeld en kies OK.

Het e-mailadres verschijnt in de lijst onder Bewerken op afstand.

Het profiel wordt nu gedeeld met het Google-account van de andere persoon. Deze krijgt via de e-mail van dit
Google-account een uitnodiging om samen te werken. Hij of zij kan nu je gedeeld profiel toevoegen aan zijn of haar
profielen.

6.3 Een met jou gedeeld profiel toevoegen aan je profielen

Nadat een gebruiker een geback-upt profiel met jou heeft gedeeld, kan je het toevoegen aan je profiel. Een met jou
gedeeld profiel dat je hebt toegevoegd, is herkenbaar aan het icoon .

Wanneer je aanpassingen op afstand uitvoert (toevoegen, verwijderen of wijzigen van documenten, pagina's of vakjes)
in een met jou gedeeld profiel, kan je deze aanpassingen uploaden wanneer je dat wenst. Je kan deze wijzigingen ook
onmiddellijk publiceren als je daarom gevraagd wordt bij het wisselen naar een ander profiel of bij het afsluiten van Mind
Express. Deze geüploade aanpassingen worden gemeld. Je kan ook een met een licentie beveiligde inhoud bewerken in
de bewerkingsweergave, maar niet gebruiken in de gebruikersweergave.

OPMERKING
Je hebt een internetverbinding nodig om aanpassingen op afstand uit te voeren om te kunnen verifiëren of je
het recht hebt op toegang tot het portaal van het profiel en de documenten van op afstand mag bewerken. De
gebruiker kan immers deze rechten te allen tijde intrekken door te stoppen met het delen van een geback-upt
profiel. Je hebt nooit het recht om instellingen van een met jou gedeeld profiel te zien of te wijzigen.
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1. Kies  Menu >  Profiel wisselen.
2. Kies  Voeg profiel toe. Het venster Welkom - Maak jouw profiel aan verschijnt.
3. Kies  Bewerken op afstand.

Het venster Bewerken op afstand verschijnt.
4. Als je reeds bent ingelogd in Google, ga naar stap 7.
5. Kies Log in met Google.
6. In het net geopende browservenster, selecteer het e-mailadres van het gedeelde profiel en geef alle gevraagde

toestemmingen.

Je krijgt het bericht Je bent correct aangemeld. Je mag dit browservenster sluiten en terugkeren naar Mind
Express.

In Mind Express verschijnt het venster Kies een profiel om te downloaden van de cloud.
7. Selecteer het gewenste profiel en kies Klaar.

Je krijgt meldingen dat er gegevens worden opgevraagd, dat ze worden gedownload en ten slotte dat de download
compleet is.

8. Kies Klaar.
Het gedeelde profiel is toegevoegd aan je lijst met profielen en is herkenbaar aan de markering met het icoon .

6.4 De wijzigingen in een met jou gedeeld profiel uploaden naar het profiel

Als de begeleider aanpassingen (toevoegen, verwijderen of wijzigen van documenten, pagina's of vakjes) uitvoert in een
gedeeld profiel, kan de begeleider deze wijzigingen:

• bij het wisselen van profiel of het afsluiten van Mind Express kiezen om ze Nu of Later te uploaden naar het andere
profiel. De begeleider wordt hier telkens attent op gemaakt bij het wisselen van profiel of bij het afsluiten van Mind
Express.

• op elk moment uploaden naar het andereprofiel. Dit wordt hieronder beschreven.

Deze geüploade aanpassingen worden gemeld.

1. Kies  Menu >  Profiel wisselen om te wisselen naar het gedeelde profiel.
2. Kies  Menu >  Wijzigingen uploaden.
3. Kies Nu om te bevestigen.
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D Veiligheid
1 Veiligheid

VOORZICHTIG
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.

VOORZICHTIG
Het toestel maakt gebruik van een Li-ion batterij. Je kan en mag ze zelf niet vervangen. Volg de afvalvoorschriften
die van toepassing zijn in uw regio.

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.

VOORZICHTIG
Dek de koelribben (geïntegreerd in het monagesysteem, in het midden op de achterzijde van het toestel) niet af
zodat het voldoende kan afkoelen.

VOORZICHTIG
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.

VOORZICHTIG
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.

VOORZICHTIG
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.

Het toestel is uitgerust met WLAN en Bluetooth. Houd volgende veiligheidsvoorschriften in acht:

VOORZICHTIG
Gebruik het toestel niet op het vliegtuig. Schakel het toestel uit.

VOORZICHTIG
Gebruik het toestel niet in het ziekenhuis wanneer je in de buurt bent van medische elektronische toestellen. De
uitgezonden radiogolven kunnen de apparatuur beïnvloeden.

VOORZICHTIG
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar ontvlambare gassen aanwezig zijn (bijvoorbeeld: tankstations).
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E Bediening
1 Bedieningsmogelijkheden

1.1 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.

VOORZICHTIG
Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.

VOORZICHTIG
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.

Om de weergave volledig scherm in Mind Express te
verlaten, sleep je met je vinger (of met de muisaanwijzer)
van bovenaan het aanraakscherm naar beneden.

Rechtermuisklik • Raak het object aan en blijf die positie aanhouden.
Laat vervolgens het object los om de rechtermuisklik te
genereren.

• Druk op de knop Escape aan de achterkant van het
toestel en raak vervolgens het object aan. Na de
selectie wordt de linkermuisknop opnieuw actief. Dit
werkt niet als de knop Boven is uitgeschakeld.

Zie De knoppen aan de achterkant van het toestel instellen
op pagina 28.

1.2 Muisbediening

Het toestel kan worden bediend met een muis. Het toestel beschikt over een USB-A- en een USB-C-ingang waarop je een
USB-compatibele muis kunt aansluiten. Je kan eventueel ook een muis aansluiten via Bluetooth.

TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de muisbediening in Mind Express, raadpleeg de helpfunctie van
Mind Express via  Menu >  Help.
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1.3 Scanningsbediening

Het toestel kan ook bediend worden met behulp van schakelaars en een bepaald scanningsalgoritme. De schakelaars
kunnen rechtstreeks worden aangesloten (19) (20).

TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de scanningsbediening in Mind Express, raadpleeg de
helpfunctie van Mind Express via  Menu >  Help.

OPMERKING
Om de scanmode te verlaten, moet je de knop ESCAPE gedurende 1,5 sec ingedrukt houden. Je kan ook de ESC
toets van een aangesloten toetsenbord gebruiken.

1.4 Toetsenbordbediening

Het toestel beschikt over verschillende USB-ingangen waarop je een USB-compatibel toetsenbord kunt aansluiten. Het
toestel beschikt ook over een schermtoetsenbord. Je kan ook een Bluetooth-compatibel toetsenbord aansluiten.

1.5 Oogsturing (enkel voor Tellus i6)

De Tellus i6 kan via oogsturing worden bediend.

Je kan in Mind Express oogsturing activeren via  Menu > Bedieningsmethode > Oogsturing:

Je kan in Mind Express onder andere de volgende instellingen voor oogsturing uitvoeren:

• De oogpositie ten opzichte van de oogsturingscamera instellen op pagina 22
• De camera kalibreren voor oogsturing op pagina 22
• Het selecteren door dwellen bij oogsturing instellen op pagina 25
• De selectie-indicator-opties bij oogsturingsselectie instellen op pagina 23

Je kan de gebruiker via acties in Mind Express ook zelf oogsturing laten starten, kalibreren, sluiten, ...

1.5.1 De camera kalibreren voor oogsturing

1. Stel de oogpositie correct in. Zie De oogpositie ten opzichte van de oogsturingscamera instellen op pagina 22.
2. Kies  Menu >  Instellingen.
3. Kies  Bediening.
4. Kies Oogsturing.
5. In het groepsvak Camera, bij Kalibreren, kies .

Het kalibratiepunt dat gekozen en ingesteld werd bij Kalibratie-instellingen, beweegt over het scherm.
6. De gebruiker volgt de bewegingen van het kalibratiepunt tot het stopt met bewegen en blijft op specifieke posities (5,

9 of 16) even staan. Op die posities is het van belang dat de gebruiker focust op het kalibratiepunt.
De resultaten van de kalibratie worden getoond.

7. Volg de aanwijzingen op het scherm om het kalibreren eventueel te verbeteren en te voltooien.
8. Kies OK.
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1.5.2 De oogpositie ten opzichte van de oogsturingscamera instellen

De oogmonitor laat toe om te controleren of de gebruiker goed gepositioneerd zit ten opzichte van de camera. De ideale
positie bekom je wanneer de ogen zich in het midden van de oogmonitor bevinden.

Figuur 1: Oogpositie

Nummer Uitleg

1 Positie van de ogen.

2 Deze lijn visualiseert de afstand van de ogen tot het scherm. Bij de ideale positie staat deze lijn in het
midden (3). Hoe verder het oog zich van het scherm bevindt, hoe lager de aanduiding.

3 De ideale afstand van het oog tot het scherm.

1. Kies  Menu >  Instellingen.
2. Kies  Bediening.
3. Kies het tabblad Oogsturing.
4. Kies in het groepsvak Oogmonitorinstellingen, bij Camerabeeld één van de volgende opties:

• Camerabeelden om een echt camerabeeld te tonen. Er worden groene kruisjes geplaatst in het centrum van de
pupillen als de camera de ogen goed detecteert.

• Stippen om het scherm als een grijs vlak weer te geven. De ogen worden gevisualiseerd als zwarte stippen die
mee bewegen met het hoofd. Als één van de ogen niet wordt gevonden, dan veranderen de stippen in cirkels of
ze verdwijnen.

5. Bij Toon de afstand, kies Ja om de afstand van de ogen ten opzichte van het scherm weer te geven op de
rechterzijde van het scherm.

6. In het groepsvak Camera, bij Toon de oogmonitor, kies .
De positie van de ogen wordt in de oogmonitor getoond.

7. Stel de oogpositie in ten opzichte van de oogsturingscamera of omgekeerd. Je kan nu ook kalibreren, zie De camera
kalibreren voor oogsturing op pagina 22.

8. Kies OK.

1.5.3 De selectie-indicator-opties bij oogsturingsselectie instellen

Je kan instellen hoe een vakje visueel moet worden aangeduid als je het selecteert en/of aanduidt.

Naargelang het type oogsturingsselectie, zijn sommige indicator-opties al dan niet beschikbaar.

OPMERKING
Voor het instellen van het type dwellindicator en de kleur ervan, zie Het selecteren door dwellen bij oogsturing
instellen op pagina 25.

1. Kies  Menu >  Instellingen.
2. Kies  Bediening.
3. Kies Oogsturing.
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4. Stel in het groepsvak Indicator de volgende opties in:

Optie Procedure

Tonen In de vervolgkeuzelijst, kies één van de volgende opties:

• Bij selectie: toont de indicator enkel als je het vakje
selecteert.

• Bij kijken naar vakjes: toont de indicator als je naar
het vakje kijkt.

Muisaanwijzer verbergen Je kan kiezen om de muisaanwijzer te verbergen, zodat
enkel de indicator van het vakje zichtbaar wordt.

5. In het groepsvak Indicator, bij Weergave, kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende visuele weergaven voor
de indicator van een vakje. Om de kleur van de indicator te wijzigen, kies je het kleurvakje naast de vervolgkeuzelijst.

Weergave Voorbeeld

Geen Er wordt geen indicator weergegeven.

Rand

Rand (breed)

Rand (extra breed)

Achtergrond inkleuren

Stip (onder)

Stip (midden)

Stip (boven)
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6. Stel in het groepsvak Indicator de resterende opties in:

Optie Procedure

Vakje vergroten Je kan het vakje getoond met de indicator vergroten.:

• Sleep de schuifregelaar naar rechts om het vakje te
vergroten.

• Sleep de schuifregelaar naar links om het vakje
minder te vergroten.

• Sleep de schuifregelaar helemaal naar links om het
vakje niet te vergroten.

Geluid bij selecteren Kies Ja om tijdens het selecteren een kort geluid te laten
horen.

7. Kies OK.

1.5.4 Het selecteren door dwellen bij oogsturing instellen

Je kan bij oogsturing vakjes selecteren door dwellen, via knipperen met de ogen en via een schakelaar. Er moet minstens
één selectiemethode worden gekozen. Bij dwellen selecteert de gebruiker een vakje door er een instelbare tijd (de
dwelltijd) naar te kijken. Het verloop van deze tijd wordt gevisualiseerd door de dwellindicator.

Je kan voor de dwellselectie verschillende opties instellen.

1. Kies  Menu >  Instellingen.
2. Kies  Bediening.
3. Kies Oogsturing.
4. Kies in het groepsvak Selecteren bij Dwellselectie, Ja.
5. Kies bij Dwellindicator, in de vervolgkeuzelijst één van de volgende visuele indicaties voor het verloop van de

dwelltijd. Om de kleur van de indicator te wijzigen, kies je het kleurvakje naast de vervolgkeuzelijst.

Dwellindicator Voorbeeld

Geen Er is geen visuele indicatie voor de dwelltijd. Er licht wel
kortstondig een stip op na het verlopen van de dwelltijd.

Balk onderaan

Balk bovenaan
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Dwellindicator Voorbeeld

Volle klok

Holle klok

Stip (bij selectie)

Krimpende stip

Opvullen

Scanlijn

6. Stel de resterende opties in:

Optie Procedure

Dwelltijd Versleep de schuifregelaar om de dwelltijd in te stellen.
Met  en  kan je de dwelltijd fijnregelen.

Dwell herhalen De dwellselectie wordt herhaald telkens wanneer de
ingestelde dwelltijd verstreken is. Als de dwelltijd
bijvoorbeeld 1 seconde is, dan wordt het vakje waar je
naar kijkt na elke seconde opnieuw geselecteerd, tot je
van het vakje wegkijkt.

Kies Ja om het dwell herhalen in te schakelen.

Extern dwellen - trillingsmarge Als je dwellselectie buiten Mind Express wil gebruiken,
op jouw desktop bijvoorbeeld, dan kan je het gebied
instellen (in pixels) waarbinnen je mag kijken zonder dat
de dwelling opnieuw start.

Versleep de schuifregelaar om het aantal pixels in te
stellen. Met  en  kan je het pixel-aantal fijnregelen.

E Bediening26
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Optie Procedure

Dwellgeheugentijd Blijf je langer dan de dwellgeheugentijd naar een vakje
kijken, dan wordt de reeds verstreken dwelltijd bewaard.
Kijk je vervolgens even buiten het vakje en weer terug
vóór het verstrijken van de dwellgeheugentijd, dan blijft
de dwelltijd verder lopen in plaats van opnieuw te starten.

Versleep de schuifregelaar om de dwellgeheugentijd in
te stellen. Met  en  kan je de dwellgeheugentijd
fijnregelen.

Andere dwelltijden tonen Je kan aan verschillende vakjes een andere dwelltijd
toekennen. Zo kan je bij vakjes met 1 letter een kortere
dwelltijd gebruiken en bij vakjes met zinnen een langere
dwelltijd. Via Scanning/Dwelling bij het bewerken van
een vakje kan je de dwelltijd aan het vakje koppelen.

Kies Ja om andere dwelltijden te tonen, ze in te stellen
met de schuifregelaar en eventueel het dwellherhalen
ervan in te schakelen.

7. Kies OK.

2 Bellen en sms'en

Je kan met het toestel telefoneren en sms'en via een externe smartphone via Bluetooth.

TIP
Voor meer info over bellen en sms'en, raadpleeg de helpfunctie van Mind Express via  Menu >  Help.

3 De omgevingsbediening van het toestel gebruiken

Je kan de Tellus gebruiken voor het bedienen van andere apparaten zoals televisie, radio, verlichting, stopcontacten, enz.
Dit kan op twee manieren:

• Met het Jabbla-IR-protocol: de Tellus is voorzien van een infraroodontvanger (6) en infraroodzender (24). Hiermee
kan je apparaten zoals televisie, radio, dvd-speler bedienen via infraroodcodes. De infraroodcodes van deapparaten
kunnen worden aangeleerd door de Tellus.

Figuur 2: Infraroodontvanger en infraroodzender

• Met het Z-Wave-protocol. Er is een Z-Wave-controller geïntegreerd in de Tellus, waarmee je verlichting en
stopcontacten kan aansturen.

TIP
Voor het gebruik van en de instellingen van de infraroodcodes (Jabbla-IR) en voor Z-Wave, raadpleeg de
helpfunctie van Mind Express via  Menu >  Help.

E Bediening
2 Bellen en sms'en
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F Instellingen
1 De knoppen aan de achterkant van het toestel instellen

Aan de knop Omhoog en de knop Omlaag 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.

Met de knop ESCAPE kan een rechtermuisklik en een Escape worden uitgevoerd. De knop ESCAPE kan ook worden
uitgeschakeld.

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. In het groepsvak Knoppen zijkant, kies in de vervolgkeuzelijst Omhoog: (kort), Omhoog: (lang), Omlaag: (kort)

en Omlaag: (lang) één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Zend macro Hiermee kan je een macro uitvoeren in de actieve
toepassing. Je kan bijvoorbeeld de toetsencombinatie
Ctrl + F laten uitvoeren om te zoeken in een document in
Mind Express.

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

Mind Express: voer acties uit van vakje met ID Vul in het tekstvak ID het ID in van het vakje. Hiermee kan
je een specifiek Mind Express vakje met het opgegeven
ID laten uitvoeren.

3. In het groepsvak Knoppen zijkant, kies in de vervolgkeuzelijst Escape één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Kort=rechtsklik, Lang=Escape • 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.

F Instellingen28
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Optie Uitleg

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

4. Klik op OK.

2 De luidsprekers aan- of uitzetten

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

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Klik naast Luidsprekers op één van de volgende knoppen:

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

3. Klik op OK.

Zie ook

De versterkingsfactor van het volume instellen op pagina 29

3 De versterkingsfactor van het volume instellen

Je kan het in Windows ingestelde volume extra versterken.

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Verschuif de regelaar van Luidsprekerversterking naar rechts om het volume te versterken. Verschuif de regelaar

naar links om de versterking te verminderen. Je kan het volume slechts verlagen tot het ingestelde Windows volume.
3. Klik op OK.

Zie ook

De luidsprekers aan- of uitzetten op pagina 29

4 De hoofdtelefoon aan- of uitzetten

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

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Klik naast Hoofdtelefoon op één van de volgende knoppen:

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

3. Klik op OK.

5 Oogsturingspauze door staren activeren en instellen (Tellus i6)

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Vink het selectievakje Pause On Gaze aan en stel met de schuifregelaar de tijd in die je moet staren naar de

oogsturingscamera om de oogsturing te pauzeren.
3. Bij Wake On Gaze, stel de tijd in die je moet staren naar de oogsturingscamera om de slaapstand en de

oogsturingspauze te beëindigen.

6 Slaapstand door staren activeren en instellen (Tellus i6)

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.

F Instellingen
2 De luidsprekers aan- of uitzetten
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2. Vink het selectievakje Sleep On Gaze aan en stel met de schuifregelaar de tijd in die je moet staren naar de
oogsturingscamera om de slaapstand te activeren.

3. Bij Wake On Gaze, stel de tijd in die je moet staren naar de oogsturingscamera om de slaapstand en de
oogsturingspauze te beëindigen.

7 Het toestel laten starten via een schakelaar

Het is mogelijk om het toestel op te starten met behulp van schakelaar 1. Je kan instellen hoelang schakelaar 1 moet
worden ingedrukt vooraleer het toestel start.

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Kies in het groepsvak Schakelaars in de vervolgkeuzelijst Toestel starten één van de volgende mogelijkheden:

• <Niet starten>, het toestel kan niet via een schakelaar worden opgestart.
• Onmiddellijk, het toestel start onmiddellijk op na het drukken op schakelaar 1.
• Kies hoeveel seconden schakelaar 1 moet worden ingedrukt vooraleer het toestel opstart.

3. Klik op OK.

Zie ook

De schakelaars instellen op pagina 30
De schakelaars testen op pagina 30

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  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Kies in het groepsvak Schakelaars in de vervolgkeuzelijst Schakelaar 1 één van de volgende mogelijkheden:

• <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 30
De schakelaars testen op pagina 30

9 De schakelaars testen

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

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Druk op schakelaar 1.

Bij een goede werking moet de linkse cirkel groen oplichten.

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

4. Klik op OK.

F Instellingen30
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Zie ook

Het toestel laten starten via een schakelaar op pagina 30
De schakelaars instellen op pagina 30

10 De taal van het Tellus menu instellen

1. Rechtsklik op  Tellus6 in de Windows taakbalk en kies Kies taal in het snelmenu.
2. Kies de gewenste taal.

F Instellingen
10 De taal van het Tellus menu instellen
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G Onderhoud en problemen oplossen
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 valt de garantie weg.

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 met water bevochtigd doek gebruiken. Gebruik geen product dat alcohol, ammoniak of schuurmiddel bevat.
Let vooral op dat er geen vocht binnendringt op de plaats van de openingen (bijvoorbeeld: luidsprekeropeningen en
connectoren). Vuil ter hoogte van de connectoren kan je het best verwijderen met een wattenstaafje.

Ook voor het reinigen van schermen gebruik je best een droge doek, geen keukenpapier omdat dit kleine krassen kan
maken. Voor het verwijderen van vet of vlekken op de schermen kan je beter reinigingsmiddelen gebruiken die speciaal
ontwikkeld zijn voor het reinigen van schermen (spuitbus of vochtige doekjes). Druk niet te hard op schermen tijdens het
reinigen.

1.3 Het toestel voor langere tijd opbergen

Als het toestel langere tijd werd opgeborgen, laad het dan eerst volledig op vooraleer het terug te gebruiken.

1. Sluit het toestel volledig af (dus niet gewoon in slaapstand!).

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 een beschermhoes, bijvoorbeeld de draagtas uit het optionele accessory pack.
4. Bewaar het toestel met beschermhoes op een droge plaats bij kamertemperatuur (20 °C).
5. Laad om de 6 maanden de batterij volledig op.

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.

Lees op het typeplaatje, op de achterkant van het toestel, het serienummer van het toestel af.

Zie ook

Versie-informatie opzoeken op pagina 32
Licentie-informatie voor Mind Express weergeven op pagina 33

G Onderhoud en problemen oplossen32
1 Onderhoud



Tellus 6 / Tellus i6

2.2 Versie-informatie opzoeken

1. Rechtsklik op  Tellus6 in het systeemvak in de Windows taakbalk en kies Opties in het snelmenu.
2. Lees onderaan alle versienummers af die een supportmedewerker eventueel nodig heeft.

Zie ook

Het serienummer van het toestel opzoeken op pagina 32
Licentie-informatie voor Mind Express weergeven op pagina 33

2.3 Licentie-informatie voor Mind Express weergeven

Je kan het serienummer, de versie, de toestelcode, opties, ... weergeven

1. Kies  Menu >  Instellingen.
2. Kies  Systeem.

Het tabblad Instellingen verschijnt.
3. Kies het tabblad Licentie.

De licentie-informatie wordt getoond.

Zie ook

Het serienummer van het toestel opzoeken op pagina 32
Versie-informatie opzoeken op pagina 32

2.4 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
32.

Het toestel reageert niet meer. Reset het toestel. Zie Het toestel resetten op pagina 33.

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

Geen Bluetooth apparaten gevonden. • 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.

• Het apparaat is mogelijk niet compatibel met jouw
toestel.

Het toestel kan niet worden aangezet.

De aan/uit-indicator knippert 4 keer snel na elkaar.

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

De batterij wordt niet goed opgeladen. Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen,
contacteer dan de supportafdeling van de verdeler waar je
het toestel hebt aangekocht.

2.5 Het toestel resetten

VOORZICHTIG
Enkel wanneer het toestel volledig is vastgelopen, mag je het toestel resetten.

G Onderhoud en problemen oplossen
2 Problemen oplossen
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1. Druk met de punt van een balpen in de resetopening (9).
Het toestel wordt uitgeschakeld.

2. Druk op de aan/uit-knop (7) van het toestel.
Het toestel start terug op en kan opnieuw worden gebruikt.

Zie ook

Het toestel aanzetten op pagina 9
Het toestel afsluiten op pagina 10

G Onderhoud en problemen oplossen34
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H Buitenbedrijfstelling en afdanking
1 Buitenbedrijfstelling

1. Sluit het toestel af.
2. Verwijder de voedingsadapter van tussen het toestel en het stopcontact.

2 Afdanking

Dank het toestel niet af als huishoudelijk restafval!

Gebruik specifieke inzamelsystemen om de ecologische impact te verminderen. Het toestel moet aan het einde van
zijn levensduur op een milieuverantwoorde wijze worden gedemonteerd en afgedankt. Volg hiervoor de huidige lokale
wettelijke voorschriften en contacteer de lokale overheid in geval van twijfel.

Indien het toestel is voorzien van een niet-verwisselbare oplaadbare batterij, dan mag die alleen door een bevoegd
vakman worden verwijderd.

Indien het toestel is voorzien van een verwisselbare oplaadbare batterij, breng dan de lege batterij uitsluitend naar een
bevoegd inzamelpunt.

Gebruikte batterijen worden beschouwd als chemisch afval. Het is conform de lokale wetgeving verboden om batterijen
samen met ander industrieel afval of huishoudelijk afval weg te gooien.

Op het label van het toestel is een doorkruiste vuilnisbak afgebeeld om de gebruikers aan te sporen:

• dat het product niet mag worden afgedankt als huishoudelijk restafval.
• om het product en zijn componenten zoveel mogelijk te recyclen.
• het product binnen te brengen in een bevoegd inzamelpunt.

Het op de juiste wijze afdanken, draagt bij tot de gezondheid van de mens en het milieu!

Indien je vragen hebt over het afdanken van het product contacteer je:

• de verdeler van het toestel
• de gemeente waar je woont
• de afvalverwerkingsinstantie

H Buitenbedrijfstelling en afdanking
1 Buitenbedrijfstelling
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