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1

Introduksjon av GridPad
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Grid Pad 10 kommunikasjonshjelpemidler
Brukerveiledning
Monteringsplate Og skrutrekker
Skulderrem
Håndtak
Lader
Grid 3-veiledning
Rengjøringsklut

Inkludert programvare

Grid 3

1.1
Hva er inkludert med din 
GridPad

GridPad 10   
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Grid Pad kan leveres på to måter.

1. Bare kommunikasjon

Grid Pad kan låses som en dedikert talemaskin. Dette kalles også 
kioskmodus. I dette oppsettet vil Grid Pad åpnes direkte i Grid 
3 og kan bare brukes til kommunikasjon. Tilleggsfunksjoner som 
tilgjengelige programmer og Windows-skrivebord er slått av.

2. Låst opp

Når den er låst opp, gir GridPad deg full tilgang til de tilgjengelige 
appene, samt Windows-skrivebordet og programmene.

Endring av innstillinger

Hvis du ønsker å endre hvordan GridPad er satt opp, kontakt 
Cognita.

1.2GridPad oppsett
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1.3 Egenskaper

Grid Pad 10

Front kamera

Port for 
tilbakemelding av 

lyd.

USB 2.0

Volum opp 
og ned

Infrarød 
mottaker

Berøringsskjerm

Strøm
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Bak kamera Infrarød sender

2 x bryterinnganger

Ladeinngang

USB 2.0

Radiofrekvenssender

Høyttalere

SD-kortspor

Hodetelefoninngang
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I dette kapittelet

2.1 Skru på GridPad
2.2 Lage din egen brukerkonto
2.3 Valg av grid innstillinger
2.4 Grid Utforsker
2.5 Konfigurer tilgang
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2

Hurtigguide
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2.1 Skru på GridPad

Før Grid Pad slås på for første gang, er det best å koble til 
strømledningen og lade batteriet helt opp. Trykk på av/på-
knappen for å slå på enheten.

Enheten starter Windows, og Grid 3 starter automatisk.

GridPad 10
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Når Grid 3 har startet, trykker du på Start for å opprette kontoen 
din, og følg deretter instruksjonene på skjermen. 

Grid 3 leveres med et utvalg stemmer som du kan velge mellom. 
Du kan justere hastigheten og toneleie til hver stemme etter dine 
behov.

Din Smartbox konto

På det neste skjermbildet kan du opprette en gratis SmartBox-
konto. Dette gjør at du kan bruke funksjoner som ekstern 
redigering og synkronisering mellom enheter.

Tips: Hvis du allerede har en SmartBox-konto, kan du logge deg 
på fra startskjermen for å aktivere mange av innstillingene. 

2.2Opprette din egen brukerkonto
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2.3 Valg av grid innstillinger

Et grid oppsett er som en app i Grid 3. Noen oppsett kan 
inneholde et fullstendig ordforråd for kommunikasjon. Andre kan 
være utformet for at brukere skal kunne kommunisere så effektivt 
som mulig.

Grid oppsetter organisert i kategorier. Velg symbolkommunikasjon 
for oppsett som Super Core, som er ideell for tidliger ASK-brukere. 
Velg tekstkommunikasjon for oppsett med kraftige funksjoner for 
tekstbrukere.

Grid oppsett fra hver kategori du har valgt i Grid utforsker er klare 
til å utforske.

Tips: Med din tillatelse Grid 3 kan lære ordene du bruker oftest 
for å forbedre dine forslag til forutsigelse. Du kan når som helst 
endre dette i personverninnstillingene dine.
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Grid utforsker er startsiden. Grid utforsker er Grid sin startskjerm. 
Herfra kan du bla gjennom og ordne gridoppsettene dine, legge 
til nye Grid oppsett og få tilgang til innstillingene.

Hvis du trykker på et Grid oppsett åpnes det. 

For å komme tilbake til Grid utforsker trykk meny og Grid Explorer. 

Noen oppsett, for eksempel tekstkommunikasjon, kan ha 
muligheten til å gå tilbake til Grid Utforsker.  

2.4Introduksjon av Grid utforsker
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2.5 Konfigurer tilgang

Du må velge hvordan Grid Pad skal være tilgjengelig. Det finnes 
flere tilgjengelige tilgangsmetoder for deg. Se de relevante 
avsnittene i denne håndboken hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du konfigurerer den valgte tilgangsmetoden.

•  Trykk på Betjening
•   Endre tilgang 
•  Pekertilgang
•  Taletilgang

Du trenger riktig maskinvare for å konfigurere betjeningsvalg.

Tips: Husk at du kan bruke flere tilgangsmetoder samtidig. Både 
Grid 3 og Grid Pad er utformet for å være fleksibel.
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I dette kapittelet

3.1 GridPad skrivebord 
3.2 Strøm
3.3 Lading av GridPad
3.4 Montering av GridPad
3.5 Feste skulderremmen og håndtaket
3.6 Bruk av hodetelefoner og auditiv tilbakemelding
3.7 Internett og nettverksinnstillinger
3.8 Blåtann
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3

Bruk av GridPad
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3.1 GridPad skrivebord

Brukerikon

Meny

Grid oppsettMappe Neste side

Grid utforsker  

Lukke Grid 3
Maksimer Grid 3

Minimer Grid 3 
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Start Meny

Varslinger

Søk Oppgavevelger Wi-Fi og 
Internett

Windows lyd 
innstillinger

Windows skrivebord

Søppelkasse
Skrivebord
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3.2 Strøm

Av/på-knappen finner du øverst til høyre på Grid Pad. Trykk på 
knappen for å slå den på. Enheten starter opp eller våkner opp 
fra dvalemodus.  

Hvis du trykker på av/på-knappen når enheten er på, settes den i 
hvilemodus.

Slå av GridPad.

Når Grid Pad ikke er i bruk, er det lurt å slå av. Dette gir 
automatiske oppdateringer en mulighet til å bli brukt. 

Åpne Start-menyen og velg strømikonet. Herfra kan du velge 
Hvilemodus, Slå av maskinen og Start på nytt. Hvis du velger Slå 
av, slås enheten helt av. 

Du kan også slå av enheten fra Grid 3 ved å bruke kommandoen 
Slå av datamaskinen. Denne kommandoen kan legges til i et 
hvilket som helst felt. (Se avsnitt 6.3 i denne håndboken for mer 
informasjon). 

Vi anbefaler at enheten slås av før den lagres under transport. 

Tvungen slå av.

Hvis du trykker på av/på-knappen i ti sekunder, slås Grid Pad 
av. Legg merke til at dette bare anbefales når Grid Pad ikke gir 
respons.  Alt arbeid som ikke er lagret, går tapt.
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For å lade GridPad plugg i strømledningen i ladeinngangen på 
venstre side av maskinen. 

Grid Pad 10 tar opptil fem timer å lade. Vær oppmerksom på at 
hvis du bruker enheten mens den lades, kan det ta lengre tid å 
lade den helt opp. Se avsnitt 7.2 hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du tar vare på batteriet.

3.3Lading av GridPad

GridPad 10
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3.4 Montering av GridPad

Bruk av bord- gulv- eller rullestolfeste.

Grid Pad leveres med en dobbel monteringsplate som kan festes 
til enten en Daessy- eller Rehadapt-feste.

Montere monteringsplaten

Legg Grid Pad med skjermen ned. For å unngå skade på skjermen 
må du plassere enheten på en myk måte som et håndkle, en duk 
eller en avis. 

Du trenger den medfølgende skrutrekkeren, monteringsplaten og 
de fire skruene.

Bruk skrutrekkeren som følger med, til å skru ut de fire skruene på 
baksiden av Grid Pad, som vist nedenfor.
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Plasser monteringsplaten slik at bena vender ned og er på linje 
med de fire skruehullene.

Bruk de fire lange skruene til å feste monteringsplaten ordentlig til 
Grid Pad.

Når Grid Pad er festet på plass, kan du trygt montere den på 
stativet eller rullestol.



28

Montere GridPad på et bord eller gulvstativ.

Når du har festet riktig monteringsplate, kan Grid Pad monteres 
på rullestolen, gulvstativet eller skrivebordsstativet. Når du fester 
enheten til stativet, må Grid Pad sitte godt fast til toppen av 
stativet og festet med monteringsplaten.

For ytterligere instruksjoner om posisjonering, se 
dokumentasjonen som følger med stativet ditt.

GridPad 10
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3.5
Feste skulderremmen og 
håndtaket

Grid Pad leveres med skulderrem og håndtak. Disse klemmene til 
ringene på baksiden av enheten og kan enkelt festes og fjernes 
etter behov. Stroppen kan justeres til en passende lengde.

Håndtaket er 25 cm

Rem – min. lengde 75 cm – maks. lengde 133 cm.



30

3.6
Bruk av hodetelefoner og 
auditiv tilbakemelding

For å bruke hodesett med din GridPad uten å forstyrre tale, koble 
til hodesett til hodesett porten.

Gå til Innstillinger – tale og trykk Konfigurer under 
Lydtilbakemelding. Velg deretter Grid Pad hodetelefoner fra 
rullegardinmenyen under høyttalere.

Spill lydfil gjennom hodesett

Hvis du vil lytte til medier som musikk og videoer privat, kobler 
du hodetelefonene til hodetelefonporten på siden av Grid Pad. 
Deretter må du velge høyttalerikonet på oppgavelinjen i Windows 
og velge høyttalere (hodetelefoner). 

Tips: Du kan også bruke Bluetooth-hodetelefoner med Grid Pad. 
Når du er tilkoblet, vises disse når du trykker Konfigurer under 
overskriften høyttalere.
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Wi-Fi

Grid Pad kobles til internett ved hjelp av Wi-Fi. Dette er tilgjengelig 
fra Windows-oppgavelinjen. Trykk på Wi-Fi-ikonet for å vise listen 
over trådløse nettverk i nærheten. Velg nettverket ditt, og angi 
nettverkspassordet hvis det er aktuelt. Du kan også velge om du 
vil at enheten skal huske denne tilkoblingen.

Tips: Windows har mange personverninnstillinger som omgir 
internett-tilkoblingen. Vær oppmerksom på hva som er synlig 
for andre nettverksbrukere, spesielt hvis du bruker en offentlig 
tilkobling.

Nettverksinnstillinger

Hvis du vil vise flere nettverksinnstillinger, kan du åpne 
innstillingsikonet fra Start-menyen og gå til Innstillinger – nettverk 
og Internett. Her kan du vise statusen for internett-tilkoblingen, 
konfigurere hvordan Wi-Fi kobler til offentlige og åpne nettverk, 
konfigurere en VPN-tilkobling med mer.

3.7
Internett og 
nettverksinnstillinger
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3.8 Blåtann

Du kan koble til mange blåtann enheter til din GridPad - fra 
øretelefoner og hodesett til en smarttelefon, printere osv.

Bluetooth er slått av som standard. Åpne innstillingsikonet fra 
Start-menyen og gå til Innstillinger – enheter for å slå på Windows 
Bluetooth-funksjoner. Flytt fanen til på, så begynner Grid Pad å 
søke etter Bluetooth-enheter i nærheten.

Bluetooth er slått av som standard. Åpne innstillingsikonet fra 
Start-menyen og gå til Innstillinger – enheter for å slå på Windows 
Bluetooth-funksjoner. Flytt fanen til på, så begynner Grid Pad å 
søke etter Bluetooth-enheter i nærheten.

Tips: Når man bruker blåtann kan dette ha noe å si på batteritiden 
på din GridPad.
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I dette kapittelet

4.1 Tilkobling av bryter
4.2 Tilkobling av peker
4.3 Berøringstilgang
4.4 Fingerguider
4.5 Tastatur og mus 
4.6 Stemmeaktivering
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4

Betjening
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4.1 Tilkobling av bryter

Grid Pad har to 3,5 mm porter som du kan bruke til å koble en 
rekke brytere til Grid Pad. Det finnes forskjellige alternativer for 
å tilpasse hvordan du navigerer i Grid 3, ved hjelp av én eller to 
brytere.

Tilkobling

For å koble en bryter til din Grid Pad, plugg i bryterens 3,5mm AUX 
inn i en av bryterinngangene på GridPad’en. (Disse er merket S1 
og S2). 

Når du er koblet til, åpner du Grid 3 og går til Innstillinger – tilgang 
– brytere. Velg tilkobling under Konfigurasjon for å vise listen over 
mulige brytere. Når du aktiverer bryteren, markeres den med 
grønt.

Tips:  Du kan koble til brytere via USB om du trenger flere brytere.
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Radiobrytere

Grid Pad har en innebygd radio switch-mottaker. Hvis du vil ha 
mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med 
radiobryterne.

Bryter alternativer

Aktiveringer 

Når bryterne er koblet til Grid Pad, kan du bestemme hvordan 
de skal fungere i Grid 3. Du kan velge mellom å bryterskanning, 
eliminering og joystick. 

Åpne innstillinger - Betjening - Brytere og velg ønsket metode 
fra rullgardin menyen. Trykk på aktivering for å konfigurere 
valgt metode. Trykk på Aktivering for å konfigurere den valgte 
metoden.

Bryter skanning

Bryter skanning uthever grupper med felt etter tur for å finne 
feltet du vil bruke. Denne metoden uthever og skanner gjennom 
feltene i oppsettetpå en lineær måte.

Du kan velge om du vil starte med rader eller kolonner. Aktiver 
bryteren for å velge ønsket rad eller kolonne, og skann deretter 
gjennom den raden eller kolonnen til du når ønsket felt. Hvis du 
aktiverer bryteren igjen, velges dette feltet. 
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Du kan justere skanneretningen, hastigheten og måten du vil 
aktivere felt. Du kan også konfigurere markeringsalternativene og 
hvordan skanningen vil fungere med flere brytere.

Bryter eliminering

Bryter eliminering deler oppsettet i grupper med felt ved hjelp av 
to eller fire brytere. Denne metoden fokuserer på en gruppe felt 
hver gang du aktiverer en bryter, til du når feltetdu vil bruke. 
Du kan velge elimineringsmetode, antall brytere, utheving av 
farger og mer. Det finnes flere alternativer som gjør det mulig for 
flere brytere å stoppe elimineringen eller gå tilbake til et nivå.

Bryter joystick

Med styrespaken kan du bruke en joystick-spillkontroller
 (tilkoblet via USB eller Bluetooth) eller et sett med brytere til å 
velge felt i oppsettet. Naviger fritt rundt et oppsett, og aktiver 
en ekstra bryter for å merke feltene du ønsker. Du kan tilpasse 
alternativene for markering, bevegelse og aktivering.

Bryter kommandoer

Med bryter kommandoer kan du utløse bestemte Grid 
3-handlinger med bryterne. Trykk på Kommando-knappen og 
velg en av bryterne fra vinduet Legg til bryter. Deretter kan du 
tilordne en kommando for bryteren til å utløse når den aktiveres. 
Dette kan være å sette enheten i dvale og si et bestemt uttrykk, 
eller å aktivere et alternativ for omgivelseskontroll.
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4.2Tilkobling av peker

Grid 3 støtter mange pekeenheter. Grid 3 støtter mange 
pekeverktøy. Disse aktiveringsmetodene lar deg flytte 
musepekeren og samarbeide med GridPad’en.

Følg instruksjonene som fulgte med pekeenheten, for å koble den 
til Grid Pad. Det kan hende at du må installere flere drivere og 
programvare for at enheten skal fungere som den skal.

Mange pekeenheter krever ekstra fester for å feste til Grid Pad. 
Det er best å kontrollere hvilke alternativer som er før kjøp, for å 
sikre at de kommer riktig på plass med Grid Pad.

Omgivelseskontroll innstillinger finner du i Grid 3 under Innstillinger 
- Omgivelseskontroll. Pekeinnstillinger finner du i Grid 3 under 
Innstillinger - Betjening - Peker. Du kan velge hvordan pekeren 
skal aktivere felt, enten med klikk, hold, dveling eller med en 
ekstra bryter. 

Du kan også velge hvordan du aktiverer pekeren ved å bruke PC 
kontroll som zoom for å bevege og klikke.
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4.3 Berøringstilgang

Skjermen på Grid Pad er lett tilgjengelig. Du kan få tilgang til 
innstillingene for berøringsskjermen i Grid 3 under Innstillinger 
– tilgang – berøring. Her velger du preferanser og kan velge 
hvordan du vil aktivere felt i Grid 3.

Aktiver siste berøring betyr at det siste elementet du trykket på 
vil bli valgt.

Aktiver første berøring aktiverer det første elementet du trykket 
på.

Trykk og hold for å aktivere gir deg en justerbar tid til å klikke og 
holde valgt element før det aktiveres.

Bruke berøringsskjermen som bryter

Hele berøringsskjermen kan fungere som en bryter ved hjelp av 
Grid 3. Hvis du vil konfigurere dette, går du til Innstillinger – tilgang 
– brytere og velger tilkobling under overskriften Konfigurasjon. 
Bruk rullegardinmenyen for å velge berøringsskjerm.

Du kan konfigurere berøringsskjermens trykk på samme måte som 
Bryter betjening.
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4.4Fingerguider

Grid Pad har en magnetisk ramme som gjør det enkelt å montere 
en fingerguide. Med Fingerguiderkan du foreta mer nøyaktige 
valg på berøringsskjermen og forhindre feiltrykk. Fingerguider er 
vanligvis laget for valgt oppsett.

Feste en fingerguide

Plasser fingerguiden over skjermen med magnetene vendt mot 
enheten. La magnetene koble til.
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Fjerne en fingerguide

Fingerguidene  er utformet slik at de enkelt kan fjernes fra Grid 
Pad. Ta godt tak i fingerguiden og trekk den bort fra enheten.

Skjule Grid-menyen

Den øverste menyen i Grid 3 kan skjules for å gi en 
fullskjermopplevelse. Tastaturskjermene er vanligvis utformet for å 
brukes med menyen skjult. 

Hvis du vil skjule menyen i Grid 3, går du til Innstillinger - 
datamaskin. Under oppstartoverskriften trykker du på 
rullegardinmenyen for å:

-  Vis menylinje
-  Skjul menylinje (Trykk F12 eller trykk på et av hjørnene på  
 berøringsskjermen for å vise)
-  Skjul menylinjen (trykk F12 for å vise)

Du må feste et tastatur for å bruke F12-tasten. Fingerguiden 
forhindrer tilgang til skjermhjørnene når den er festet.
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4.5Tastatur og mus 

Du kan koble et tastatur og en mus til Grid Pad Hvis du vil bruke 
en kablet enhet, kobler du den ganske enkelt til en av USB-
portene på siden av Grid Pad. USB-tastaturer og -mus oppdages 
automatisk i Windows.

For å koble til blåtann tastatur eller mus, sørg for at blåtann er på 
og følg instruksjonene.
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4.6 Stemmeaktivering

Du kan bruke stemmen til å aktivere felt i  Grid 3. Dette krever at 
du har en ekstra mikrofon eller hodetelefoner koblet til Grid Pad 
Vi anbefaler at du bruker en USB- eller Bluetooth-mikrofon eller 
hodetelefoner.

Når stemmeaktivering er konfigurert blir stemmekommandoer 
aktivert ved å si “Hei Grid 3…” etterfulgt av tekst på ønsket felt.

Konfigurere stemmeaktivering

Innstillingene for å konfigurere taletilgang finner du under 
Innstillinger – tilgang – tale. Fra denne skjermen kan du velge 
mikrofonen du vil bruke, ved å trykke på lydinngangen under 
mikrofon. Når du har valgt mikrofonen, anbefaler vi at du bruker 
verktøyet Konfigurer, etterfulgt av forbedret nøyaktighet for å lese 
flere testsetninger.

Du kan stille inn “Hei Grid 3…” oppvåkningssetning til hva du 
ønsker, og justere tiden du trenger til å si ønsket kommando etter 
at “oppvåknings setning” har blitt aktivert.

Du kan og velge å ha lyd etter oppvåknings setning har blitt 
aktivert, og når du har tatt ditt valg.
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I dette kapittelet

5.1 Introduksjon av Omgivelseskontroll
5.2 Servus Omgivelseskontroll i Grid Oppsett
5.3 Infrarød kontroller
5.4 Sette opp en radioenhet
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5

Omgivelseskontroll



48

5.1
Introduksjon av 
Omgivelseskontroll

Grid Pad kan kontrollere mange enheter. Med infrarød teknologi 
kan Grid Pad lære å kontrollere TV-en, digitalboksene eller andre 
enheter i hjemmet. Grid Pad har også en radiofrekvenssender 
som kan brukes til å kontrollere lys, dører, vinduer og mer.

Omgivelseskontroll innstillinger finner du i Grid 3 under Innstillinger 
- Omgivelseskontroll.

Grid Pad har to innebygde sendere. Din GridPad har to innebygde 
sendere. En GEWA infrarød sender og en radiosender som du 
finner bak på enheten.
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Grid 3 leveres med to ferdiglagde oppsett formgivelseskontrolll: 
Servus og enkel Servus .

Tips: Flere oppsett for omgivelseskontroller tilgjengelige via online 
Grids. Prøv å bruke taleaktiverte enheter som Google Home for å 
kontrollere hjemmet ditt..

5.2
Servus Omgivelseskontroll i Grid 
Oppsett

Enkel Servus Omgivelseskontroll

Servus Omgivelseskontroll
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5.3 Infrarød kontroller

Sette opp en infrarød fjernkontroll

Servus-oppsett for er klare for en rekke enheter og apparater. Du 
må lære Grid Pad de riktige infrarøde kodene.

Å bruke infrarøde fjernfiler

Vi har en liste over forskjellige IR-fjernkontrollkoder for mange 
hjemmeunderholdningsenheter. Før du begynner å konfigurere 
enhetene, må du kontrollere listen for å se om vi har de relevante 
kodene forhåndsprogrammert for å spare tid. Disse filene lagres 
som eksterne filer. Hvis du vil finne den gjeldende listen over 
eksterne filer, kan du gå til:

thinksmartbox.com/ir-remotes

Installere en ir fil

For å installere en .remote fil, last ned ønsket fil fra vår webside, 
lukk Grid 3 og åpne Windows utforsker.

Gå til: Naviger til: Brukere\Felles\Felles dokumenter\Smartbox\
Environment Control Accessories

Kopier .remote til denne mappen og åpne Grid 3.

Gå til Innstillinger – omgivelseskontroll - i Grid 3, så vises den nye 
enheten.



51

Å sette opp en infrarød fjernkontroll manuelt

For å sette opp en fjernkontroll manuelt, åpne Grid 3 og gå til 
Innstillinger - Omgivelseskontroll. Under “Tilbehør” velg “Legg til”. 
Velg Legg til under Tilbehør.

Du vil se en liste over tilbehør. Du får opp en liste med tilbehør. 
Velg ønsket type og du blir sendt til læringsskjermen.

Her kan du navngi enheten (nyttig om du bruker flere enheter), 
endre ikon og aller viktigs, lære utførelser.
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Velg utførelser du ønsker, som for eksempel “slå PÅ/AV”, trykk så 
på “lære”-knappen til høyre i vinduet.

Læringsvinduet for infrarød vil åpnes og du blir bedt om å følge 
instruksjonene på skjermen.
  
Husk å peke fjernkontrollen direkte mot Grid Pad. Du ser den 
røde LED-lampen øverst til venstre. Når IR-koden mottas, blinker 
lampen én gang.

Når handlingen er fullført, blir knappen Handling grønn. Du
 kan teste det ved å trykke på Overfør nå. Følg disse trinnene 
for hver av de tilhørende handlingsknappene som vises på 
fjernkontrollen, og klikk deretter på OK for å lagre og gå tilbake til 
vinduet for miljøkontroll.

Styre flere tilbehør

Hvis du kontrollerer mer enn én av samme type tilbehør, 
kan du bruke felt for automatisk innhold i oppsettene for 
omgivelseskontroll. Hvis du for eksempel har en TV på 
soverommet og i stuen, kan du lage to felt  for automatisk TV-
innhold for å velge hvilken TV du sender kommandoer til.
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Unike infrarøde kommandoer

Hvis du har tilbehør eller leker med bare noen få funksjoner, kan 
du bruke kommandoen infrarød til å opprette en celle med en 
bestemt handling. Når du legger til den infrarøde kommandoen, 
kommer du til vinduet Lær infrarød. Følg instruksjonene på 
skjermen, og klikk på OK for å legge til kommandoen i et felt.
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5.4 Sette opp en radioenhet

Hvis du vil bruke en EasyWave- eller Z-Wave-radiofrekvensenhet, 
må du først pare den med Grid Pad og deretter konfigurere 
hvordan den skal reagere. I eksempelet nedenfor bruker vi en 
EasyWave-kontakt, men de samme instruksjonene gjelder for 
Z-Wave-enheter.

Koble sammen en EasyWave kontakt

Gå til Innstillinger – omgivelseskontroll, og velg sendere. Uthev 
EasyWave, og trykk på Konfigurer.

Du må tilordne en knapp til kontakten. Velg en av knappene på 
menyen, og klikk på gi nytt navn. Dette er nyttig hvis du skal bruke 
mer enn én kontakt. Gi knappen et gjenkjennelig navn, og trykk 
på Enter.

Plugg EasyWave kontakten inn i en strømkontakt og trykk en 
gang på knappen for å komme i treningsmodus. LED lyset vil 
blinke jevnt. LED-lampen blinker kontinuerlig.



55

I Grid 3 markerer du knappen du nettopp har fått navn på, 
og velger Transmit A. på EasyWave-kontakten trykker du på 
knappen tre ganger. Dette vil sette enheten tilbake i driftsmodus. 
Nå kan du trykke på Overfør A for å veksle mellom på-bryteren og 
sende B for å slå den av.

Koble den tilkoblede kontakten til en enhet

Når kontakten din er koblet kan du tildele den til en enhet og 
bruke den i Servus Omgivelsekontroll oppsettet. I Innstillinger - 
Omgivelseskontroll, klikk legg til under Tilbehør. Under Innstillinger 
– Omgivelseskontroll trykker du på Legg til under overskriften 
Tilbehør.

Fra legg til tilbehør vindu, velg kontakt og klikk “neste”. Nå kan 
du gi tilbehøret et navn. Dette er nyttig hvis du bruker mer enn 
ett tilbehør av samme type samtidig. I dette eksempelet styrer 
uttaket en bordvifte.
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Velg på under handlinger, og velg navnet på knappen fra 
rullegardinmenyen (fan A). Deretter velger du av-handlingen 
og tilordner den til navnet på knappen, etterfulgt av bokstaven 
B. Velg OK for å lagre innstillingene og gå tilbake til vinduet 
Omgivelseskontroll .

Kontakten din vil nå være oppført under tilbehør og er klar til bruk 
i oppsettet. Du kan teste den ved å bruke felt for å slå kontakten 
av og på.
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I dette kapittelet

6.1 Introduksjon av Grid 3
6.2 Legge til Grid oppsett
6.3 Nyttige kommandoer for å kontrollere   
 GridPad fra Grid 3
6.4 Grid 3 kontoer
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6

Grid 3
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6.1 Introduksjon av Grid 3

Grid 3 er installert og klar til bruk på Grid Pad. Denne fullstendige 
AAC-programvarepakken er utformet for å hjelpe deg med å 
kommunisere og kommunisere med verden rundt deg. Alt i Grid 3 
kan tilpasses deg og hvordan du vil ha tilgang til Grid Pad.

Starte Grid 3 når Windows starter

Grid 3 er satt til å åpnes automatisk når Grid Pad startes. Grid 3 er 
satt opp til å starte automatisk når man starter GridPad’en. Dette 
kan du slå av ved å åpne Grid 3 og gå til Innstillinger - Datamaskin 
og slå av Start Grid 3 når Windows starter.

Du kan også velge at et oppsettskal åpnes automatisk når Grid 
3 startes. Oppsett er oppført i Oppstarts rullegardinboksen i 
Innstillinger - bruker.
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For å legge til et Grid oppsett i Grid utforsker (Hjemmesiden i Grid 
3), klikk Meny og velg Legg til oppsett.

Utforsk de forskjellige kategoriene for å velge rutenettsettene. 
Hvert oppsett har en beskrivelse som hjelper deg med å 
finne det riktige oppsettet for dine behov. Noen kategorier 
inneholder grupper med relaterte oppsett  i en mappe. Når 
du har valgt oppsett, vil du se den fullstendige beskrivelsen 
og eventuelle alternative versjoner med ulike symbolsett eller 
tilgangsalternativer.

Nye Grid oppsett

Hvis du vil opprette et oppsett fra bunnen av, velger 
du Ny i vinduet Legg til oppsett. Herfra kan du bruke 
redigeringsverktøyene i Grid 3 til å lage dine egne 
kommunikasjonsverktøy og mye mer.

6.2Legge til Grid oppsett
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Online Grids

online Grids lar deg dele oppsett med andre og laste ned oppsett 
til din Grid Pad. Velg online Grids fra vinduet Legg til oppsett, og 
søk etter eller bla gjennom delte oppsett fra Smartboks
 og andre brukere.

Redigere Grid oppsett

Grid 3 leveres med et komplett sett med verktøy som gjør 
det enkelt å redigere og opprette oppsett. Når du åpner 
redigeringsmodus, kan du gjøre endringer i oppsettet du bruker. 
Du kan legge til og fjerne celler, rader, kolonner, kommandoer 
med mer. 

Du kommer i redigeringsmodus ved å klikke på Meny - Rediger 
siden, eller ved å trykke ned F11 tasten på et tilkoblet tastatur.
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For mer informasjon om redigering av oppsett, se vedlagte Grid 3 
veiledning.
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6.3
Nyttige kommandoer for å 
kontrollere GridPad fra Grid 3

Disse kommandoene kan legges til felt i ditt Grid oppsett for å 
kontrollere forskjellige funksjoner direkte fra Grid 3.

Slå av datamaskin

Dvalemodus

Batteri

Batteriprosent 

Grid utforsker

Lysstyrke

Pause felt

Slår av GridPad inkludert alle kjørende 
programmer

Slår av skjermen på Grid Pad. Slår av 
skjermen på GridPad’en. I motsetning til 
Dvalemodus i PC innstillinger,  kan du bruke 
denne metoden for å slå på skjermen igjen.

Viser et felt med resterende batteritid som 
ikon

Viser et felt med resterende batteritid som 
prosent

Tar deg tilake til Grid Utforsker for å bytte 
Grid oppsett

Velg mellom flere lysstyrke modus

Deaktiver hver felt i oppsettet , unntatt 
Pause feltet. Dette kan brukes til å gi deg en 
pause når bruk avhodemus eller øyestyring 
og forhindrer uønskede aktiveringer
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På skjermbildet Innstillinger – Kontoer kan du behandle hvilke 
kontoer som er koblet til Grid 3. Du kan koble til e-post, SmartBox-
konto, Dropbox og eventuelle fjernredigerere som har tilgang til 
oppsettene.

E-post

Grid 3 kan koble direkte til Outlook-, Hotmail-, Gmail- og Yahoo-
kontoer med brukernavnet og passordet. Du kan også bruke 
imap/SMTP til å koble til andre e-postleverandører.

Smartbox kontoer

SmartBox-kontoen gir deg tilgang til ekstern redigering og 
sikkerhetskopierer oppsett i Dropbox, og du kan dele oppsett via 
online Grids. Bare logg på med e-post og passord, eller opprett 
en ny konto fra Grid 3.

Dropbox

Ved å koble Grid 3 til Dropbox kan du sikkerhetskopiere oppsett 
og synkronisere mellom enhetene. Ved å koble til Dropbox kan 
fjerredigerere koble seg til Grid 3 for å endre oppsett fra andre 
enheter.

Fjernredigerere

Fra Kontoer kan du og registrere andre Smartbox kontoer som 
kan fjernredigere dine Grid oppsett på din maskin.

6.4Grid 3 kontoer
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I dette kapittelet

7.1 Software oppdateringer
7.2 Få mest mulig ut av batterikapasitet
7.3 Rengjøring og lagring av GridPad
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7

Se etter din GridPad
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7.1 Software oppdateringer

Grid 3 oppdateringer

Grid 3 oppdateres regelmessig med nye funksjoner og støtte for 
nye tilgangsmetoder. Hvis en internett-tilkobling er tilgjengelig, 
søker Grid 3 automatisk etter oppdateringer. Hvis en oppdatering 
er tilgjengelig, vises det et varsel øverst til høyre i Grid 3.

Klikk på ikonet for å åpne Smartbox Update og innstaller til nyeste 
versjon av Grid 3.

Slå av automatiske oppdateringer, gå til Innstillinger - 
Datamaskin og slå av “Se etter oppdateringer”.

Tips: Du kan slå på “Tidlig tilgang til oppdateringer” i Grid 3 under 
Innstillinger - Datamaskin. En tidlig oppdatering kan gi deg nye 
muligheter å prøve ut, men husk at disse kan være i endring og 
ikke være testet ut for GridPad.

Smartbox oppdateringer

Du kan også oppdatere Grid 3 og andre SmartBox-programmer 
ved hjelp av SmartBox-oppdateringen. Åpne programmet fra 
Start-menyen, og klikk på Neste for å starte en automatisk 
internett-oppdatering for all SmartBox-programvare som er 
installert på enheten. Grid Pad Du må også lukke all SmartBox-
programvare før du kjører SmartBox-oppdateringen.

Windows oppdateringer

Windows Update-innstillingene finner du under Innstillinger – 
Oppdater Og sikkerhet fra Start-menyen. På dette skjermbildet 
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vil  du se statusen til eventuelle ventende oppdateringer. Du kan 
velge å slå av automatiske oppdateringer. Vær oppmerksom på 
at dette ikke hindrer Microsoft i å levere sikkerhetsoppdateringer.

Microsoft kommer til å rulle ut større Windows-oppdateringer 
omtrent én gang i året. På SmartBox tester vi disse internt før vi 
anbefaler når oppdateringen er klar for Grid Pad.
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7.2
Få mest mulig ut av 
batterikapasitet

Estimert batteritid

Vi tester batteriene våre i en rekke situasjoner, fra konservativ til 
intensiv bruk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi tester 
batteriene våre, kan du gå til:

thinksmartbox.com/battery-life

Se resterende batteritid

Hvis du vil vise gjenværende batteritid fra Grid 3, kan du legge til 
kommandoen batteri i et felt i oppsettet. I Windows må du trykke 
på batteriikonet på oppgavelinjen nederst på skjermen for å se 
hvor mye batterilevetid du har igjen.

Utnytte batteriet

Det er flere innstillinger som lar deg snakke lenger.

Dvalemodus

Det kan hende at du vil ta litt tid fra enheten eller slå av skjermen 
for eksempel for å se på TV. Med dvale på Grid Pad-skjermen kan 
du slå av når du velger, og aktivere den igjen ved hjelp av den 
valgte tilgangsmetoden.

Når kommandoen Hvilemodus er aktivert, slås skjermen av uten 
å slå enheten helt av. Hvis du vil aktivere skjermen på nytt, må du 
aktivere tilgangsmetoden på nytt.

Du kan tilpasse innstillingene for skjermbildet for hvilemodus ved 
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å gå til Innstillinger – datamaskin. Du kan tilpasse Dvale modus 
kommandoen ved å gå til Innstillinger - Datamaskin. Her kan du 
slå på automatisk dimming, Dvalemodus og dveletid for å våkne 
med øyestyring.

Lysstyrke kommandoer

Bruk kommandoene Angi lysstyrke i Grid 3 til å øke eller redusere 
lysstyrken på skjermen. Hvis du er ute etter å spare batteri, kan 
det hjelpe å ha angitt lav lysstyrke. Smartboks anbefaler at 
lysstyrken på skjermen settes til 70 %.
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7.3
Rengjøring og lagring av 
GridPad

Rengjøring av utstyret 

Frontglasset på Grid Pad kan rengjøres med en mikrofiberklut. 
Grid Pad skal rengjøres regelmessig med en antibakteriell 
serviett. Du kan også bruke alkoholbaserte kluter til å rengjøre 
både skjermen og ytterbeholderen på Grid Pad.

Ikke bruk spray rens, gele eller polering direkte på GridPad’en, 
eller dekke enheten i vann.

Lagring av GridPad’en

Når Grid Pad ikke er i bruk, bør den oppbevares trygt. Ikke hvil 
eller trykk harde gjenstander mot skjermen. Koble fra eventuelle 
enheter som er koblet til portene på Grid Pad, inkludert USB-
porter, bryter porter og strømledningen.
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I dette kapittelet

8.1 Support - Cognita
8.2 GridPad spesifikasjoner
8.3 Spesifikasjon
8.4 Symbol forklaring
8.5 Advarsler
8.6 Samsvar
8.7 Batteri advarsler
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8

Vedlegg
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8.1 Support - Cognita

Online support

Teamet er her for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av Grid Pad 
og Grid 3. Gjerne  via e-post, bruke vår online chat eller søke i vår 
kunnskapsbasen av supportartikler.

cognita.no

Fjernsupport i Grid 3

Vårt støtteteam kan bruke en ekstern tilkobling for å levere 
praktisk støtte over en internett-tilkobling. Hvis du blir bedt om å 
opprette en økt med ekstern støtte, kan du gjøre dette direkte i 
Grid 3. Gå til Meny – Hjelp og velg fjernsupport.

Kunnskapsbase

Vår  kunnskapsbase er full av tips, veiledninger og 
problemløsningsverktøy som hjelper deg å få så mye som mulig ut 
av Grid 3.

thinksmartbox.com/knowledge-base
https://cognita.no/faq

Telefon og annen støtte

Man kan kontakte Cognita fra 8 til 16 på tlf:22121450

cognita.no
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Hvis Grid Pad ble levert utenfor Storbritannia, kan du kontakte  
Din lokale SmartBox-partner. Du finner vår liste over partnere på:

thinksmartbox.com/partners

Grid3 ASK

Facebook-fellesskapet er en flott måte å komme i kontakt med og 
holde deg oppdatert på de siste nyhetene på. Denne gruppen av 
SmartBox-brukere vokser hver dag og er det perfekte stedet å be 
om råd, dele ideer og finne inspirasjon.

Om du har spørsmål vil Cognita hjelpe deg.

thinksmartbox.com/facebook
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8.2 GridPad spesifikasjoner

Prosessor:    Atom Z3795 1.6GHz  (2.4GHz Burst)
RAM:     4GB
Hard disk:    64GB eMMC
Operativsystem:   Windows 10 Enterprise
Skjerm:    10” 1920 x 1200

Betjening
2 x 3,5 mm bryterporter
3,5 mm hodetelefonkontakt
3.5mm Headphone port
2 x USB 2.0-port.

Omgivelseskontroll
GEWA Infrarød
EasyWave- eller Z-Wave-radio

Tilkobling
Trådløst WLAN 802.11 a/b/g/n 
Bluetooth 4.0 
Spor for microSD-kort
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Annen informasjon
Front kamera:    2mp
Bak kamera:    5mp
Batteritid:     7 timer
Ladetid:    5 timer
Dimensjoner:    28,5 x 19,2 x 4,2 cm
Vekt:      1,4 Kg
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GridPad er et kommunikasjonshjelpemiddel designet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan snakke eller 
har komplekse tilgangsbehov.

Modellnummer GP10

Omgivelser

-  Temperatur;   -10 - 50°C 
-  Relativ fuktighet  10 - 90%

Spesifikasjon8.3
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Symbol Betydning
Hodetelefon-port

Media port

Ladeinngang

Bryterinngang 1

Bryterinngang 2

Samsvar europeisk symbol for å erklære sams-
var med EU-lovgivningen.
Federal kommunikasjonskommisjon symbol for å 
erklære samsvar med amerikansk lovgivning.
Søppel symbolet for elektrisk og elektronisk uts-
tyr for å indikere at du skal kaste dette utstyret i 
samsvar med lokale forskrifter.

Av på knapp symbol

+ Lyd symbol
- Lyd symbol

Les brukerveiledningen symbol

Symbolforklaring 8.4
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Grid Pad 10s er testet som medisinsk utstyr i klasse 1. 
Spesifikasjoner og standarder er oppført i delen samsvar i denne 
håndboken.

Vennligst vurder disse sikkerhetsadvarslene for å sikre sikker bruk 
av maskinen.

Applikasjon

Grid Pad er et kommunikasjonshjelpemiddel som er utformet for 
å hjelpe deg med å øke livskvaliteten. Selv om den er designet 
og produsert for å være ekstremt robust og pålitelig, er det 
mulig å miste funksjon på grunn av strømtap eller andre tekniske 
problemer.

På grunn av dette skal din GridPad

•  skal ikke brukes som et livreddede hjelpemiddel
•  skal ikke være det brukt som brukerens eneste måte å  
  lage en på nødanrop eller -alarm
 •  skal ikke være brukes til å administrere legemidlet

GEWA-infrarød kontroll på GridPad er ikke pålitelig som den 
eneste metoden for interaksjon med IR-kontrollerte enheter.

Unngå hørselskade

Hvis du bruker hodetelefoner og høyttalere med høyt volum, kan 
det føre til permanent hørselstap. Hold alltid volumet på enheten 
på et sikkert nivå.

8.5 Advarsler 
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Holdbarhet

Grid Pad tøff og robust, men den må behandles med forsiktighet 
når du beveger deg rundt. Vær oppmerksom på at dette ikke 
inkluderer tilbehør.

Vann og væsker

Grid Pad har en IP65-merket skjerm (kun foran) som tåler lett regn 
og enkel rengjøring. Den må ikke utsettes for kraftig regn eller 
dyppes i vann. Portene har ikke IP-verdi.

Baksiden av enheten er ikke beskyttet. Ikke få vann eller væsker 
på enheten, spesielt ikke i portene eller ventilasjonsåpningene.

Kontakt med bruker

Del Maks kontinuerlig kontakttid
Berøringsskjerm 1 min
Plastkapsling av GridPad 10 min
Knapp 10 min
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Tilgjengelig 
artikkel

Maksimal temperatur 
mens enheten 
lader (40 ºC 
omgivelsestemperatur)

Maksimal temperatur 
mens enheten 
ikke lader (40 ºC 
omgivelsestemperatur)

Berørelsespanel 50.1 49.7
Plastkapsling 48.5 48.4
Knapp 43.6 43.6

Ikke berør overflaten på GridPad med ødelagt eller brent hud, da 
dette kan forverre såret.

Strømforsyning og batterier

Grid Pad inneholder et oppladbart litium-ion-batteri. Alle 
oppladbare batterier forringes over tid. Brukstiden for en enhet 
etter full lading kan bli kortere over tid. 

For å oppnå optimal ytelse bør ikke Grid Pad lades ved ekstreme 
temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 45 °C (113 °F). Ved disse 
temperaturene lader batteriet langsomt eller ikke i det hele tatt.

Ikke utsett GridPad for flamme eller temperatur over 90°C , da 
dette kan føre til overoppheting eller eksplosjon av batteriet. Vær 
forsiktig når du benytter Grid Pad.

Lad bare opp Grid Pad med strømledningen som følger med. Bruk 
av uoffisielle strømforsyninger kan forårsake alvorlige skader på 
Grid Pad og forårsake brann. 
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Hvis Grid Pad  strømledning går tapt eller skades, kontakter du 
leverandøren.

Når batteriet i Grid Pad  er tomt og enheten ikke er koblet til en 
strømkilde, slås enheten automatisk av for å unngå skade på 
batteriet og maskinvaren. Operativsystemet vil forsøke å gjøre 
dette så sikkert som mulig, men det anbefales at du kobler til 
strømledningen før GridPad slås av.

Batteriet som driver Grid Pad , er underlagt gjeldende forskrifter i 
forhold til forsendelse. Kontroller med postbudet eller budet før du 
sender enheten, for å sikre at den leveres på en sikker måte. 

Plasser enheten der den ikke er lett å koble fra kontakten.

Ikke bytt batteriet selv. Ikke bytt batteriet selv. Returner enheten 
til leverandøren for at batteriet skal repareres.

Transport av GridPad

Når GridPad transporteres, må du forsikre deg om at Gridpad`en 
er tilstrekkelig beskyttet mot slag og støt.

Det er strenge forskrifter for litiumbatterier i fly. Reglene varierer 
mellom flyselskaper, så det anbefales å kontakte flyselskapet ditt 
før du reiser. 
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Temperatur

Forsikre deg om at du slår av enheten før du oppbevarer eller 
legger den i en bag.

Hvis Grid Pad brukes i varme temperaturer eller direkte sollys, kan 
den nå temperaturer som kan utløse en automatisk stopp. Dette 
er en sikkerhetsfunksjon som forhindrer varig skade på enheten. 
Hvis dette skjer, må du vente til enheten er avkjølt før du starter 
på nytt. 

Montering

Når du monterer Grid Pad , må du følge instruksjonene 
både til Grid Pad og i veiledningen fra produsenten av 
monteringssystemet. Vi har tatt alle forholdsregler for å gjøre 
dette til en enkel og sikker prosess, men det er opp til deg. å sikre 
at enheten er trygt montert.

Bruk den medfølgende doble monteringsplaten. Kontroller at 
monteringssystemet du velger, er riktig for deg, og utfør en 
risikoanalyse hvis det er nødvendig.

Annen sikkerhet

Hvis de små delene er skadet, kan de løsne fra Grid Pad. Dette 
kan medføre kvelningsfare. Barn og personer med lærevansker 
bør overvåkes når enheten brukes. Pass på at du også er 
under tilsyn når du pakker ut enheten. Emballasjen kan føre til 
kvelningsfare. 
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Grid Pad er ikke steril. Grid Pad er ikke steril,  ikke  benytt den 
dersom du har åpne sår, eller mens du gjennomgår intensiv 
medisinsk behandling.

Grid Pad leveres med en strømkabel og kan brukes med kablet 
tilbehør. Disse kan utgjøre en kvelningsfare. Disse kan utgjøre en 
kvelningsfare.

Epilepsi advarsel

Noen personer med fotosensitiv epilepsi er mottakelige for anfall 
når de blir utsatt for visse lys- eller lysmønstre. Noen mennesker 
med lyssensitiv epilepsi kan oppleve anfall når de blir eksponert 
for spesielle lys og mønstre. Føler du deg dårlig eller svimmel når 
du sitter foran Grid Pad , spesielt om du bruker øyestyring, beveg 
deg bort fra Grid Pad og søk legehjelp.

Kassere GridPad’en

Ikke kast Grid Pad sammen med vanlig husholdningsavfall 
eller kontoravfall. GridPad’en skal kasseres i forhold til lokale 
bestemmelser for elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti

Grid Pad er dekket av standard garanti, avhengig av avtalen ved 
kjøp.
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Reparasjoner og vedlikehold

Grid Pader ikke en enhet som brukeren kan utføre service på. Hvis 
enheten trenger reparasjon, kan du ta kontakt med den lokale 
forhandleren. 

EMC og tøffe miljøer

Når enheten jobber med annet utstyr, kan det være en slutning 
mellom enheten og tilkoblingsutstyret.

GridPad skal ikke brukes:

•  I militære miljøer.
•  I tøffe omgivelser.
•  I områder med magnetisme /magneter osv.
•  I røntgen miljø..

Feilsøking og kundestøtte

I de fleste tilfeller vil en omstart av enheten kurere eventuelle 
problemer. Hvis du vil starte enheten på nytt, velger du Start og 
deretter strøm - Slå av. Hvis enheten har krasjet, holder du av/på-
knappen nede i 10+ sekunder for å slå den av. Trykk på den igjen 
for å slå den på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt 
support.

cognita.no
Ha serienummeret klart. Dette finner du under stativet på 
enheten.
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Samsvar 

EU / CE Statement

SmartBox assistiv Technology Ltd. erklærer herved at dette 
radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Frekvensene 
som brukes av funksjonen for trådløst nettverk i dette produktet, 
er 2.4 GHz-serien. 

The full text of the EU declaration of conformity is available here: 
thinksmartbox.com/GP8-10-DOC

Smartbox assistiv Technology Ltd., Ysobel House, Sandy’s Road, 
Malvern, WR14 1JJ, Storbritannia erklærer at::

• deres utvalg av kommunikasjonsprogramvare og datatilgang 
tilbehør som beskrevet i den tekniske filen TF.8, samsvarer med 
klasse i-kravene i rådsdirektiv 2007/47/EF om medisinsk utstyr og 
er testet i henhold til kravene i EN60601 (MDD);

• er i samsvar med bestemmelsene i dette direktivet og, der 
det er tilfelle, med de nasjonale standardene som omvandler 
harmoniserte standarder som angitt i den tekniske filen TF.8;

• kravene i vedlegg i, vedlegg VII og vedlegg IX er fulgt for enheter 
i klasse i og registreringskrav i artikkel 14 er blitt varslet til den 
britiske kompetente myndigheten;

• Erklæringen dekker enheter som er produsert fra perioden fra 
og med 1. Januar 2016, og inntil en ny samsvarserklæring oppstår

8.6



90

WEEE Directives 2012/19/EU

Waste Electrical and Electronic Equipment

FCC Statement

Notat Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med 
grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-
reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse 
mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret 
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis 
det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan 
det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det 
er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser 
i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig 
interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å 
slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å korrigere 
interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver. 
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help.
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8.7Batteri advarsler

Ikke demonter, åpne eller tøm batteriet. 

Ikke utsett batteriene for å varme eller brann, og unngå lagring i 
direkte sollys.

Ikke kortslutt batteriet. 

Ikke oppbevar batteriet løst i en boks eller skuff sammen med 
metallobjekter, dette kan føre til  kortslutninger.  

Ikke utsett batteriet for mekanisk støt. 

Hvis batteriet lekker, må væsken ikke komme i kontakt med 
huden eller øynene. Hvis det er kontakt, må du vaske det aktuelle 
området med store mengder vann og oppsøke lege. 

Ikke bruk noen annen lader enn den som er anbefalt for bruk med 
utstyret, og se produsentens veiledning for lading.

Ikke bruk andre batterier sammen med utstyret med mindre det er 
godkjent av Smartbox. 

Batteribruk av barn bør overvåkes.  

Hold batteriet rent og tørt. 

Hold batteriet rent og tørt.  

Ikke la batteriet stå på langvarig ladning når den ikke er i bruk. 
Etter lange lagringsperioder kan det være nødvendig å lade 
batteriet flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
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Behold original brukeveiledningen for fremtidig hjelp.

Bruk bare batteriet i maskinen som det var beregnet på.  

Når det er mulig, fjern batteriet fra utstyret når det ikke er i bruk. 

Kast batteriet i henhold til forskrifter. 
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