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Welkom bij het ZoomText Toetsenbord

Welkom en gefeliciteerd met uw nieuwe ZoomText Grootletter
Toetsenbord. Hartelijk dank voor uw keuze voor het ZoomText
Toetsenbord. We zijn ervan overtuigd dat u het innovatieve ontwerp,
de functionaliteit en prestaties zal waarderen.

In de ZoomText Toetsenbord gebruikersgids en het helpsysteem
vindt u alle nodige informatie over de configuratie en het gebruik van
uw ZoomText Toetsenbord. Wij raden u aan om, alvorens u met het
toetsenbord aan de slag gaat, enkele minuten uit te trekken om te
leren welke fantastische functies en voordelen het ZoomText
Toetsenbord u biedt. U vindt deze informatie terug in de volgende
rubriek, getiteld ZoomText Toetsenbord Functies.
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ZoomText Keyboard Functies

Uw nieuwe "4de generatie" ZoomText Toetsenbord biedt de volgende
fantastische functionaliteiten en voordelen.

 Strak, modern ontwerp dat bij elk werkstation past. Het
ZoomText Toetsenbord heeft een uitgekiend ontwerp dat zowel
aantrekkelijk is als aangepast voor slechtzienden, een prestatie
die voordien "onmogelijk" werd geacht. Dit is het toetsenbord
dat al uw vrienden zullen bewonderen.

 Contrastrijke toetsdoppen die goed zichtbaar zijn, zelfs bij
weinig licht! Elke toets op het ZoomText Toetsenbord heeft
toetsdoppen met grote opdruk die steeds goed zichtbaar zijn,
zelfs bij weinig licht. En het ZoomText Toetsenbord is
beschikbaar in een reeks kleurenschema's met extra groot
contrast, zoals Wit op Zwart en Zwart op Geel.

 Een compleet toetsenbord met lay-out volgens de
industriestandaard. Met zijn complete toetsenbord lay-out,
inclusief numeriek toetsenblok en navigatietoetsen, komt het
ZoomText Toetsenbord tegemoet aan al uw behoeften en
wensen, welke applicatie u ook gebruikt. En het ZoomText
Toetsenbord is voorzien van lay-outs volgens de
industriestandaard, zodat ook aan de eisen binnen bedrijven en
organisaties wordt voldaan.

 Hoogwaardig toetsenbord dat u met veel plezier zult
gebruiken. Het ZoomText Toetsenbord is voorzien van
hoogwaardige toetsen, uitgerust met een schakelaar met
schaarmechanisme, waardoor u snel, accuraat en in alle comfort
kunt typen. U zal snel ervaren hoe comfortabel dit toetsenbord
aanvoelt en hierdoor extra vertrouwen krijgen in uw
typevaardigheid.
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 Een stevig frame dat verankerd blijft onder uw handen. Het
ZoomText Toetsenbord is gebouwd op een duurzaam,
verzwaard onderstel zodat het op uw bureau blijft staan en
steeds stevig en stabiel aanvoelt, zelfs als u "vinnig" typt.

 Toegang tot uw favoriete ZoomText functies en meer met
slechts één druk op de knop. Als u de ZoomText Toetsenbord
software heeft geïnstalleerd, dan werken de functietoetsen F1
tot F12 ook voor ZoomText functies, waardoor u met één knop
toegang krijgt tot al uw favoriete ZoomText commando's,
Windows commando's (Internet en multimedia), of zelfs
commando's om een toepassing, document of webpagina te
openen, zonder dat u moeilijke sneltoetscombinaties moet
onthouden! En uw ZoomText Toetsenbord software kan
gebruikt worden met elk toetsenbord; u kunt de ZoomText
functies dus ook gebruiken op het toetsenbord van uw laptop
of op elk ander toetsenbord dat u wilt of moet gebruiken.

 Twee handig geplaatste USB-poorten. Het ZoomText
Toetsenbord heeft ook twee "steeds bereikbare" USB-poorten—
één aan elke kant van het toetsenbord. Sluit uw muis, USB stick,
webcam, LED lamp of om het even welk ander USB-apparaat
aan zonder een beroep te moeten doen op de moeilijk
bereikbare USB-poorten aan de achterkant van uw laptop, of
nog erger, aan de achterkant van uw desktop onder uw bureau.

 De ideale partner. Het ZoomText Grootletter Toetsenbord is de
ideale partner van ZoomText Magnifier en ZoomText
Magnifier/Reader (versie 9.03 en nieuwer). Wanneer u ze samen
gebruikt, beschikt u over een compleet werkstation voor
slechtzienden.
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Nieuw in de Toetsenbord software v4.1

De nieuwe toetsenbord software versie 4.1 voegt de volgende functies
en verbeteringen toe voor gebruik van het ZoomText Toetsenbord.

 Toetsenbord Update Assistent. De nieuwe Automatische
update assistent controleert automatisch of een nieuwe versie
van de toetsenbord software beschikbaar is, telkens wanneer
uw systeem wordt opgestart. Als een nieuwe versie van de
software beschikbaar is, dan geeft de update assistent u de
mogelijkheid om de nieuwe software te downloaden en te
installeren. Opmerking: Een Internet verbinding is vereist om
deze functie te gebruiken. Voor meer informatie, zie Aan de
slag: Stap 4—Update de toetsenbord software.

 De functietoetsen moeten minder lang ingedrukt worden om
ZoomText functies te activeren. De tijd dat functietoetsen
moeten worden ingedrukt om de functiemodus te activeren kan
nu ingesteld worden op 0,5 seconde en op 1 seconde, waardoor
u sneller toegang krijgt tot de ZoomText functie commando's.
Voor meer informatie, zie Het Dialoogvenster ZoomText
Toetsenbord Instellingen.

 Instelbare time-out om functiemodus af te sluiten. De time-
out van de ZoomText functiemodus kan nu worden ingesteld in
stappen van 3, 4 en 5 seconden. Voor meer informatie, zie Het
Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen.

 Keuze van geluidssignalen om aan te geven wanneer de
functiemodus actief is. U kunt voortaan geluidssignalen laten
weerklinken om aan te geven wanneer de ZoomText
functiemodus wordt in- en uitgeschakeld. U kunt kiezen uit
vier verschillende geluiden en drie volumeniveaus. Voor meer
informatie, zie Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen.
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Systeemvereisten

De volgende hardware en software is vereist om het ZoomText
Toetsenbord te gebruiken.

 USB toetsenbordaansluiting

 Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Vista of XP

 ZoomText 9.03 of nieuwer (om de ZoomText functietoetsen te
gebruiken)
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Stap 1—Het ZoomText Toetsenbord aansluiten

U kunt uw ZoomText Toetsenbord op uw computer aansluiten via
een willekeurige vrije USB-poort.

 Om het ZoomText Toetsenbord aan te sluiten

1. steek de rechthoekige USB-stekker aan het uiteinde van de
toetsenbordkabel in een van de rechthoekige USB-poorten van
uw computer.
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Stap 2—De Toetsenbord software installeren

De installatie van de ZoomText Toetsenbord-software is erg
eenvoudig, waardoor u het proces in slechts enkele stappen kunt
voltooien.

 Om de Toetsenbord-software te installeren

1. Plaats de ZoomText Toetsenbord software CD in de CD/DVD-
lezer.

Het installatieprogramma start automatisch.

2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

 Als het Installatieprogramma niet automatisch start

1. Druk op Windows + U om het Uitvoeren dialoogvenster te
openen.

2. Blader naar uw CD/DVD-lezer.

3. Selecteer het Installatieprogramma en klik op Open.

4. Klik OK in het dialoogvenster Uitvoeren.
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Stap 3—De Toetsenbord software activeren

Nadat het Installatieprogramma klaar is met het installeren van de
ZoomText Toetsenbord-software wordt gevraagd of u de software
wenst te activeren. Activeren is vereist alvorens u de ZoomText
Functietoetsen kunt gebruiken. Het activeringsproces is eenvoudig en
veilig; het neemt slechts een paar seconden in beslag wanneer het
wordt uitgevoerd via het internet. Als u het activeringsproces
overslaat tijdens het installatieproces wordt u gevraagd om opnieuw
te activeren telkens wanneer u probeert om de ZoomText
functietoetsen te gebruiken.

 Om de ZoomText Toetsenbord-software te activeren

1. Om de ZoomText Toetsenbord-software te activeren heeft u het
serienummer nodig dat samen met uw aangekocht product
geleverd werd. U kunt het serienummer op de volgende
locaties vinden:

 Op het hoesje van de ZoomText Toetsenbord CD.

 Op de zijkant van de doos van het ZoomText Toetsenbord.

 Op de achterflap van de ZoomText Toetsenbord
Gebruikershandleiding.
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2. Voer in de Activeringsassistent uw naam, bedrijf en
serienummer in en klik vervolgens op de knop Volgende.

 Als u verbonden bent met het internet worden uw
serienummer en systeemcode automatisch naar de Ai
Squared activeringsserver gestuurd voor validatie.
Vervolgens wordt een activeringscode naar uw computer
gestuurd, die uw ZoomText Toetsenbord softwarelicentie
activeert. Dit proces duurt maar enkele seconden.

 Als u niet verbonden bent met het internet geeft de
assistent uw serienummer en systeemcode weer, samen
met instructies hoe u manueel een activeringscode kunt
bekomen. U kunt een activeringscode bekomen op de
activeringswebsite van Ai Squared (via een andere
computer die verbonden is met het internet), of door
contact op te nemen met de afdeling Productondersteuning
van Ai Squared.

Telefonische ondersteuning bij de activering is beschikbaar
van maandag tot en met vrijdag, van 9 uur tot 17 uur EST.

In Noord-Amerika belt u het nummer: 1 (866) 331-1233
Buiten Noord-Amerika belt u het nummer: +1 (802) 362-
5393
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De ZoomText Toetsenbord-software op meer dan één
computer activeren
Met de versie voor één gebruiker van de ZoomText Toetsenbord-
software kunt u de software op maximaal drie computers installeren
en activeren (in overeenstemming met de ZoomText Toetsenbord
Software Licentieovereenkomst). Meerdere activeringen zijn bedoeld
voor personen die meer dan één computer hebben, zoals een
thuiscomputer, een werkcomputer en een laptop. Hoewel de
ZoomText Toetsenbord-software op drie computers mag worden
geïnstalleerd, is het gebruik van de collectieve installaties te allen
tijde beperkt tot één gebruiker.

Uw ZoomText Toetsenbord Softwarelicentie
overdragen (de software deactiveren)
Als u uw ZoomText Toetsenbord-software naar een nieuwe computer
wilt overdragen, of u de harde schijf van uw huidige computer moet
herformatteren, dan is het belangrijk dat uw de softwarelicentie eerst
terug naar de Ai Squared activeringsserver overdraagt. Zo wordt uw
licentie bewaard zodat u deze later kunt gebruiken om een nieuwe
installatie van de ZoomText Toetsenbord-software te activeren.

 Om uw ZoomText Toetsenbord Softwarelicentie te verzenden

Selecteer in het Windows systeemvak (naast de klok in de taakbalk)
het ZoomText Toetsenbord pictogram om het pop-up menu weer
te geven. Kies in het menu, Softwarelicentie overdragen... Deze
actie zal de ZoomText Toetsenbord Activeringsassistent opstarten
en u helpen bij het overdrachtproces. Het proces zal de installatie
van de ZoomText Toetsenbordsoftware deactiveren en de licentie
terug overdragen naar de Ai Squared activeringsserver.
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Veelgestelde vragen over de activering van de
ZoomText Toetsenbord-software
Hieronder vindt u een reeks vragen en antwoorden over de
activering van de ZoomText Toetsenbord-software.

 Wat is productactivering?

Productactivering is een technologie die wordt gebruikt bij het
bestrijden van piraterij en die het mogelijk maakt om te
controleren dat de gebruiker van de ZoomText Toetsenbord-
software over een rechtmatige licentie beschikt.

 Hoe werkt productactivering?

Het activeringsproces kijkt na of het serienummer geldig is en
niet op meer computers werd geactiveerd dan de ZoomText
Toetsenbord Software Licentieovereenkomst toelaat.

 Wat gebeurt er als ik mijn product niet activeer?

Als u uw product niet activeert, kunt u de ZoomText
Toetsenbord-software niet gebruiken tot u dit doet.

 Wat als mijn productactivering faalt?

De productactivering zal slechts in uitzonderlijke
omstandigheden falen. In de meeste gevallen kunt u de
ZoomText Toetsenbord-software even snel en eenvoudig
reactiveren als de originele activering. Als uw poging om de
software te reactiveren faalt, neem dan contact op met de Ai
Squared Productondersteuning.
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 Wat als ik mijn computer moet herformatteren of upgraden?

Als u uw harde schijf moet herformatteren of uw Windows
besturingssysteem moet upgraden, dan moet u eerst uw
ZoomText Toetsenbord softwarelicentie terug overdragen naar
de ZoomText Toetsenbord activeringsserver. Zie Uw ZoomText
Toetsenbord Softwarelicentie overdragen (de software
deactiveren) in de vorige rubriek.

Opmerking: U hoeft uw ZoomText Toetsenbord
softwarelicentie niet over te dragen wanneer u Windows
service packs en hotfixes installeert.

 Wat als ik mijn ZoomText Toetsenbord software naar een
andere computer wil verplaatsen?

Als u uw ZoomText Toetsenbord-software naar een nieuwe
computer wil overdragen, dan is het belangrijk dat uw de
softwarelicentie eerst terug naar de Ai Squared
activeringsserver overdraagt. Zo wordt uw softwarelicentie
bewaard zodat u deze later kunt gebruiken om uw nieuwe
installatie van de ZoomText Toetsenbord-software te activeren.
Zie Uw ZoomText Toetsenbord Softwarelicentie overdragen (de
software deactiveren) in de vorige rubriek.
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Step 4—De Toetsenbord software updaten

De ZoomText Toetsenbord-software controleert de versie en updatet
deze automatisch online. Deze dienst zorgt ervoor dat uw installatie
van de ZoomText Toetsenbord-software bijgewerkt blijft met de
laatste aanpassingen en verbeteringen. Dit werkt als volgt...

Iedere keer dat u uw systeem opstart, kijkt de Update-assistent na of
u online bent. Als dit het geval is, controleert de assistent of u de
laatste versie gebruikt. Als een update beschikbaar is, dan zal de
Update-assistent u vragen of u deze wilt downloaden. Als u op "Ja"
klikt, wordt de update automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Indien u of uw netwerkbeheerder niet wilt controleren op updates
telkens u ZoomText start, dan kunnen de automatische updates als
volgt worden uitgeschakeld:

 Om automatisch updaten uit te schakelen

1. Klik op het ZoomText Toetsenbord pictogram in het Windows
systeemvak (naast de klok).

Het ZoomText Toetsenbord menu verschijnt.

2. Kies in het ZoomText Toetsenbord menu de optie ZoomText
Toetsenbord Instellingen...

Het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen verschijnt.

3. Deselecteer Controleren op online updates iedere keer dat
ZoomText Toetsenbord wordt opgestart.

4. Klik op OK.

Naast het automatisch updaten, kunt u ook steeds manueel
controleren op updates.
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 Om manueel te controleren op updates

1. Klik op het ZoomText Toetsenbord pictogram in het Windows
systeemvak (naast de klok).

Het ZoomText Toetsenbord menu verschijnt.

2. Kies in het ZoomText Toetsenbord menu Controleren op
programma-updates...

De Update-assistent verschijnt en begeleidt u doorheen de
updateprocedure.
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Stap 5—Gebruik van de ZoomText
functietoetsen

Over de ZoomText Functietoetsen

Wanneer de ZoomText Toetsenbord-software draait, kunnen de
functietoetsen (F1 tot F12) gebruikt worden om een reeks ZoomText
functies uit te voeren. Dankzij deze ZoomText functietoetsen heeft u
met één druk op de knop toegang tot de meest gebruikte
functionaliteiten en commando's in ZoomText Magnifier en
ZoomText Magnifier/Reader. Pictogrammen van de standaard
toegewezen commando's staan afgebeeld boven de functietoetsen.
Omschrijvingen van deze standaard commando's vindt u in de tabel
Standaard ZoomText Functietoetsen onder deze tekst. Volledige
informatie over deze functies vindt u in de ZoomText Gebruikersgids
of het ZoomText Helpsysteem.

Functietoetsen met ZoomText functiepictogrammen.

De ZoomText Functietoetsen gebruiken

Zoals eerder vermeld, kunt u de ZoomText functies activeren worden
via de functietoetsen (F1 tot F12). Hoe gebruikt u de normale
functietoetsen en de ZoomText Functietoetsen? Het is eigenlijk heel
eenvoudig. Dit werkt als volgt...

Om te beginnen verstoren de ZoomText Functietoetsen geenszins de
normale werking van uw functietoetsen. Dus, als u gewoon op de
functietoetsen drukt, zullen de normale commando's nog steeds
werken in al uw toepassingen.
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Om de ZoomText Functietoetsen te gebruiken, drukt u op de
functietoets en houdt u deze een halve seconde ingedrukt. De
toegewezen functie zal worden geactiveerd en de ZoomText
Functiemodus wordt een paar seconden geactiveerd. Wanneer de
Functiemodus actief is, kunt u gewoon op de functietoetsen drukken
(in plaats van ze ingedrukt te houden) om nieuwe commando's te
activeren. Om u te laten weten dat de modus actief is, verschiujnt er
een ZoomText banner bovenaan het scherm en weerklinkt een
ritmisch geluidssignaal. De Functiemodus wordt 3 seconden nadat de
laatste functietoets werd geactiveerd automatisch uitgeschakeld,
ofwel onmiddellijk uitgeschakeld wanneer u een willekeurige andere
toets indrukt. U kunt instellen hoe lang u de toets moet ingedrukt
houden, hoe snel de functiemodus wordt uitgeschakeld, en de
verschijning van de banner en de geluidssignalen in het
dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen.

Belangrijk! Als u een laptop of compact toetsenbord gebruikt dat
zodanig is ingesteld dat u de Fn-toets moet ingedrukt houden om de
normale functietoetscommando's te activeren, dan moet u de Fn-toets
ook ingedrukt houden om de ZoomText functies te gebruiken.

De Functietoetsen gebruiken met ZoomText
Magnifier

Zes van de functietoetsen (toets F7 tot F12) zijn standaard toegewezen
aan spraak- en leescommando's die alleen beschikbaar zijn wanneer u
ZoomText Magnifier/Reader gebruikt. Daarom zullen deze zes
functietoetsen, wanneer ze ingedrukt worden terwijl ZoomText
Magnifier actief is, hun toegewezen commando's niet uitvoeren. In
plaats daarvan zal u gevraagd worden om een commando naar keuze
toe te wijzen aan de functietoetsen. Meer informatie over het opnieuw
toewijzen van de functietoetsen vindt u in de rubriek Het
Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen.
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Standaard ZoomText Functietoetsen

Hieronder vindt u omschrijvingen van de standaard ZoomText
Functietoetsen.

Functietoets ZoomText
Functie

Omschrijving

F1 Start ZoomText. Schakelt ZoomText ook
in en uit wanneer ZoomText draait.

F2 Geeft de ZoomText werkbalk weer.

F3 Schakelt de kleurenverbetering van
ZoomText in en uit.

F4 Opent de Web Zoeker.

F5 Vermindert het ZoomText
vergrotingsniveau.

F6 Verhoogt het ZoomText
vergrotingsniveau.

De volgende functietoetsen zijn toegewezen aan functies die alleen
beschikbaar zijn in ZoomText Magnifier/Reader.

F7 Verlaagt de spraaksnelheid.

F8 Verhoogt de spraaksnelheid.

F9 Start AppReader op om tekst te lezen in de laatste actieve
toepassing.

F10 Start DocReader op om tekst te lezen uit de laatste actieve
toepassing.

F11 Start de Background Reader op.

F12 Schakelt spraak in en uit.
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De ZoomText Functies opnieuw toewijzen aan een
functietoets.

U kunt elk van de functietoetsen opnieuw instellen om een
commando van uw keuze uit te voeren: een ZoomText commando,
Internet en multimedia commando of een commando om een
toepassing, document of webpagina te openen. Volledige informatie
en instructies over het opnieuw toewijzen van de functietoetsen vindt
u in de rubriek Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen.
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Step 6—De ZoomText Functietoetsen opnieuw
toewijzen

U kunt elk van de functietoetsen opnieuw instellen om een
commando van uw keuze uit te voeren: een ZoomText commando,
Internet en multimedia commando of een commando om een
toepassing, document of webpagina te openen. Volledige informatie
en instructies over het opnieuw toewijzen van de functietoetsen vindt
u in de rubriek Het Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen.
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De Toetsenbord-software met andere
toetsenborden gebruiken

Wij weten dat er zich situaties kunnen voordoen waarin uw
ZoomText Toetsenbord niet beschikbaar is of waarin u een ander
toetsenbord moet gebruiken omdat dit vereist is of het beter geschikt
is voor de uit te voeren taak. We willen niet dat u moet kiezen tussen
het ZoomText Toetsenbord gebruiken met de ZoomText functies en
een ander toetsenbord gebruiken zonder de ZoomText functies.
Daarom hebben we de ZoomText Toetsenbord-software en de
ZoomText functies zodanig ontwikkeld dat ze werken op vrijwel elk
toetsenbord dat u wilt of moet gebruiken.

De ZoomText Functietoetsen gebruiken op laptops en
toetsenborden met compacte lay-out

Vele laptop toetsenborden en compacte desktop toetsenborden
gebruiken de functietoetsen (F1 tot F12) om speciale commando's te
activeren, zoals de helderheid van het scherm, schakelen tussen video
modi en regelen van het audiovolume. Deze speciale commando's
worden meestal geactiveerd door de Fn-toets ingedrukt te houden
terwijl men de functietoets indrukt. Hierdoor worden nog steeds de
normale functietoets commando's geactiveerd wanneer de
functietoetsen alleen worden ingedrukt (zonder de Fn-toets ingedrukt
te houden), en worden de methodes om de ZoomText Functies te
activeren nog steeds uitgevoerd zoals beschreven in Stap 5—De
ZoomText functietoetsen gebruiken.

Op sommige laptops kan de Fn-toets echter omgekeerd worden zodat
de speciale functies worden uitgevoerd zonder dat de Fn-toets wordt
ingedrukt, en u de Fn-toets moet ingedrukt houden om de normale
functietoets commando's uit te voeren. In dit geval moet de Fn-toets
ook worden ingedrukt om ZoomText functietoetsen te activeren.



22

ZoomText Toetsenbord Instellingen

In de ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u elk van de
functietoetsen opnieuw toewijzen om het commando van uw keuze
uit te voeren: een ZoomText commando, een Windows commando
(Internet en multimedia) of een commando om een toepassing,
document of webpagina te openen. In de ZoomText Toetsenbord
Instellingen kunt u ook de ZoomText functietoetsen in- en
uitschakelen en de opties voor de functietoetsen aanpassen.

 Toegang krijgen tot de ZoomText Toetsenbord Instellingen

 Het dialoogvenster Toetsenbord Instellingen

 De Assistent Toets toewijzen

 ZoomText commando's toewijzen

 Windows commando's toewijzen

 Programma commando's toewijzen

 De ZoomText functietoetsen uitschakelen
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Toegang krijgen tot de ZoomText Toetsenbord
Instellingen

Wanneer de ZoomText Toetsenbord software draait, verschijnt het
programma pictogram in het Windows systeemvak (naast de klok).
Wanneer u op het programma pictogram klikt, verschijnt een pop-up
menu waarin u het volgende kunt doen:

 De ZoomText functietoetsen in- en uitschakelen

 Het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen openen

 De toetsenbord banner en geluidssignalen in- en uitschakelen

 De productlicentie activeren of overdragen

 Controleren op updates voor de toetsenbord software

 Informatie raadplegen over de ZoomText Toetsenbord software

 Het ZoomText Toetsenbord Helpsysteem openen

ZoomText Toetsenbord systeemvak menu



24

Het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen

In het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u de
huidige functietoets toewijzingen raadplegen en deze veranderen
zodat de functietoetsen andere commando's uitvoeren—u gebruikt
hiervoor de Assistent Toets toewijzen. In het dialoogvenster
ZoomText Toetsenbord Instellingen kunt u verder ook alle
functietoetsen uitschakelen en het ZoomText Toetsenbord pictogram
in het systeemvak verbergen.

 Om het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen
te openen

1. Klik in het Windows systeemvak op het ZoomText Toetsenbord
pictogram.

Het ZoomText Toetsenbord systeemvak menu verschijnt.

2. Selecteer ZoomText Toetsenbord openen.

Het ZoomText Toetsenbord Instellingen dialoogvenster verschijnt.
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Dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen
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Instelling Omschrijving

De ZoomText
functietoetsen
inschakelen

Schakelt alle ZoomText functietoetsen in. Als u dit
vakje deselecteert, worden de functietoetsen
uitgeschakeld.

Toets Toont de functietoets die aan elke ZoomText
functionaliteit is gekoppeld.

Functietoets label Toont het pictogram dat aan elke standaard
functietoets is gekoppeld.

Toegewezen
commando

Toont een beschrijving van het commando dat
momenteel aan de functietoets is toegewezen.

Toets toewijzen Opent de Assistent Toets toewijzen foor de
aangeduide functietoets.

Standaard toewijzingen
herstellen

Herstelt alle functietoets toewijzingen naar de
standaard fabriekswaarden.

Andere instellingen... Opent het dialoogvenster Andere ZoomText
Toetsenbord Instellingen.

Tijd dat functietoetsen
ingedrukt moeten
worden

Stelt de tijd in dat een functietoets ingedrukt moet
worden om het toegewezen commando uit te
voeren en de functiemodus te activeren.

Time-out om
functiemodus af te
sluiten

Stelt de tijd in dat de functiemodus actief blijft
(alvorens automatisch te sluiten) nadat u op een
functietoets hebt gedrukt.

Opmerking: U kunt het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen ook openen vanuit het Windows Start-menu,
Programma's > ZoomText Keyboard > ZoomText Keyboard.
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Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen
In het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen
kunt u het ZoomText Toetsenbord systeemvak pictogram tonen en
verbergen, alsook de weergave van ZoomText Toetsenbord banner.

 Om het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord
Instellingen te openen

1. Klik op de knop Andere instellingen in het dialoogvenster
ZoomText Toetsenbord Instellingen.

Het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen
verschijnt.

Het dialoogvenster Andere ZoomText Toetsenbord Instellingen
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Instelling Omschrijving

Een ZoomText
Toetsenbord pictogram
tonen in het systeemvak

Toont het ZoomText Toetsenbord pictogram in
het Windows systeemvak. Wanneer u op het
pictogram klikt, verschijnt een menu waarmee
u toegang krijgt tot de ZoomText Toetsenbord
Instellingen en andere opties.

De functietoets banner
tonen (wanneer de
functiemodus actief is)

Toont een "ZoomText Toetsenbord" banner
wanneer de functietoets modus actief is. De
banner is de visuele aanduiding dat de
functietoets modus actief is.

Grootte van de banner Stelt de grootte in van de toetsenbord banner.

Kleur van de banner Stelt de kleur in van de toetsenbord banner.

Locatie van de banner Stelt de locatie van de toetsenbord banner,
zijnde tegen de bovenste of de onderste rand
van het scherm.

De functietoets
geluidssignalen afspelen
(wanneer de functiemodus
actief is)

Speelt een geluidssignaal af wanneer de
functietoets modus actief is. Het
geluidssignaal is de auditieve aanduiding dat
de functietoets modus actief is.

Deze geluiden gebruiken Selecteert het geluidssignaal dat zal worden
afgespeeld.

Volume van het
geluidssignaal

Selecteert het afspeelvolume van het
geluidssignaal.

Taal van de
gebruikersinterface

Selecteert de taal van de gebruikersinterface
van de ZoomText Toetsenbord software.

Controleren op online
updates iedere keer dat
ZoomText Toetsenbord
wordt opgestart

Telkens wanneer u uw systeem opstart,
zal de Update-assistent online
controleren of er programma updates
beschikbaar zijn. Als er updates
beschikbaar zijn, dan geeft de Update-
assistent u de mogelijkheid om deze te
downloaden en te installeren.
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De Assistent Toets toewijzen

Wanneer u op de knop Toets toewijzen klikt in het dialoogvenster
ZoomText Toetsenbord Instellingen, verschijnt de Assistent Toets
toewijzen. Met de Assistent Toets toewijzen, kunt u de ZoomText
functietoetsen toewijzen aan de ZoomText commando's of Windows
commando's (Internet of multimedia) van uw keuze, of ze gebruiken
om een applicatie, een webpagina of een document te openen.

 Om ZoomText functietoetsen opnieuw toe te wijzen

1. Open het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen
en selecteer de toets waarvan u de toewijzing wenst te
veranderen.

2. Klik op de knop Toets toewijzen.

De Assistent Toets toewijzen verschijnt.

3. Kies het gewenste type toewijzing en klik op de knop
Volgende.

De Assistent toont een lijst van commando opties voor het
geselecteerde type toewijzing.

Voor meer informatie over de verschillende types commando opties,
zie

ZoomText commando's toewijzen,
Windows commando's toewijzen,
Programma commando's toewijzen.

Snelle tip! U kunt ook de Alt-toets ingedrukt houden terwijl u op een
functietoets drukt om de Assistent Toets toewijzen te openen voor die
bepaalde functietoets.
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Dialoogvenster – Assistent Toets toewijzen

Instelling Omschrijving

De standaard instelling
gebruiken

De geselecteerde functietoets zal het vooraf
(standaard) toegewezen commando bedienen.

Deze toewijzing
ongedaan maken

Schakelt de geselecteerde functietoets uit.

Kiezen uit een lijst van
ZoomText commando's

Biedt u de mogelijkheid om een ZoomText
commando toe te wijzen aan de geselecteerde
functietoets.

Kiezen uit een lijst van
Windows commando's

Biedt u de mogelijkheid om een Windows
commando (internet of multimedia) toe te wijzen
aan de geselecteerde functietoets.

Een programma,
webpagina of
document starten

Laat u toe een programma, webpagina of
document te starten door op de geselecteerde
functietoets te drukken.
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ZoomText commando's toewijzen

Wanneer u de optie Kies uit een lijst van ZoomText commando's
selecteert in de Assistent Toets toewijzen, verschijnt het volgende
dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u een ZoomText
commando kiezen om aan de functietoets toe te wijzen die u hebt
geselecteerd in het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen.

 Om een ZoomText commando toe te wijzen aan een
ZoomText functietoets

Kies het gewenste ZoomText commando en klik vervolgens op de
knop Voltooien.

Assistent Toets toewijzen - ZoomText commando opties
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Windows commando's toewijzen

Wanneer u de optie Kies uit een lijst van Windows commando's
selecteert in de Assistent Toets toewijzen, verschijnt het volgende
dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u een Windows Internet of
multimedia commando kiezen om aan de functietoets toe te wijzen u
hebt geselecteerd in het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen.

 Om een Windows commando toe te wijzen aan een
ZoomText functietoets

Kies het gewenste Windows commando en klik vervolgens op de
knop Voltooien.

Assistent Toets toewijzen - Windows commando opties



ZoomText Grootletter Toetsenbord v4.1 Gebruikershandleiding 33

Programma commando's toewijzen

Wanneer u de optie Een programma, webpagina of document
opstarten selecteert in de Assistent Toets toewijzen, verschijnt het
volgende dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u een
programma, webpagina of document aanduiden dat geopend moet
worden wanneer u op de functietoets drukt die u hebt geselecteerd in
het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen.

 Om een programma commando toe te wijzen aan een
ZoomText functietoets

Voer het pad of de URL in voor het programma, de webpagina of
het document dat u wilt openen en klik vervolgens op de knop
Voltooien.

Assistent Toets toewijzen - programma commando opties
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De ZoomText functietoetsen in- en
uitschakelen

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u de ZoomText
functietoetsen tijdelijk wilt of moet uitschakelen.

 Om de ZoomText functietoetsen in- en uit te schakelen

Klik op het ZoomText Toetsenbord pictogram in het systeemvak en
vink ZoomText Functietoetsen inschakelen aan of uit.

De functietoetsen zijn ingeschakeld of actief wanneer er een vinkje
staat naast het menu item.

Systeemvak menu met functietoetsen ingeschakeld
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Afgekorte toets labels

Om de toetsen van het ZoomText Toetsenbord te kunnen voorzien
van grote letters, werden sommige namen van conventionele toetsen
afgekort zodat ze op de toetsdop passen. Deze toetsen worden
hieronder vermeld.

Print Screen
(schermafdruk
maken)

Insert
(invoegen)

Scroll Lock
(scrollen
vastzetten)

Delete
(verwijderen)

Pause / Break
(pauze)

Page Up (pagina
naar omhoog)

Home (naar
begin document
gaan)

Page Down
(pagina naar
omlaag)

End (naar einde
document gaan)

Num Lock
(numeriek
toetsenblok
vastzetten)
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Toetsenbord statuslampjes

De toetsenbord lampjes, boven het numerieke toetsenbord, geven de
status aan van de schakeltoetsen Num Lock, Caps Lock en Scroll
Lock. Als bijvoorbeeld het numeriek toetsenbord actief is, brand het
Num Lock lampje. Wanneer Caps Lock (hoofdletters aan) uit staat,
brandt het Caps Lock lampje niet.

ZoomText Toetsenbord statuslampjes
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USB-poorten

Het ZoomText Toetsenbord is uitgerust met twee "steeds bereikbare"
USB-poorten, één aan elke kant van het toetsenbord. Deze poorten
kunnen gebruikt worden om de meeste soorten USB-apparaten aan te
sluiten, zoals een muis, USB stick, webcams of LED lampje. Dankzij
de handige plaatsing kunt u de moeilijk te bereiken USB-poorten aan
de achterkant van uw laptop vermijden, of nog erger, aan de
achterkant van uw desktop onder uw bureau.
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Onderhoud

 Er is een vloeistof gemorst op het toetsenbord.

Wanneer een vloeistof op het toetsenbord is gemorst, dient u
uw computer onmiddellijk uit te schakelen en alle apparaten
los te koppelen. Draai het toetsenbord ondersteboven om de
vloeistof eruit te laten vloeien.

 Als de vloeistof water is, laat u het toetsenbord gewoon
drogen alvorens het opnieuw te gebruiken.

 Als de vloeistof een plakkerige substantie is, laat u de
vloeistof uit het toetsenbord lopen en reinigt u daarna het
toetsenbord met een vochtige doek. Laat het toetsenbord
drogen alvorens het opnieuw op de computer aan te
sluiten.

 Uw toetsenbord schoon houden.

Voor optimale prestaties dient u uw toetsenbord schoon en
vrij van vuil te houden, zoals voedselkruimels of stof.
Toetsenborden moeten maandelijks schoongemaakt worden,
met een "spuit en veeg" schoonmaakproduct aangebracht met
een doek. Zorg ervoor dat de computer uit staat alvorens het
toetsenbord schoon te maken.
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Probleemoplossing

 Het toetsenbord reageert totaal niet

Als uw toetsenbord niet reageert, probeer dan onderstaande
oplossingen toe te passen:

 Sluit alle eventuele port replicators, USB hubs, KVM switches
enz. kort. Sluit de ontvanger rechtstreeks aan op een poort van
de computer.

 Controleer of de stekker van het toetsenbord stevig op de juiste
poort op de computer is aangesloten.

 Probeer het toetsenbord op een andere USB-poort aan te sluiten
(indien er meerdere aanwezig zijn).

 Ga na of een ander apparaat op diezelfde USB-poort wel correct
werkt.

 Sluit de computer af, wacht 10 seconden en start het systeem
dan opnieuw op.

 Sommige toetsen reageren niet

Wanneer sommige toetsen van uw toetsenbord niet reageren, kan
dat wijzen op een conflict tussen hardware of software
componenten op uw systeem. In bepaalde gevallen kan het gebruik
van een port replicator, een USB hub of een KVM switch
onvoorspelbaar gedrag van de toetsen teweegbrengen. Deze
problemen kunnen zich ook voordoen wanneer een toetsenbord
stuurprogramma van een andere fabrikant op uw computer actief
is. Indien uw toetsenbord dit gedrag vertoont, probeer het dan
rechtstreeks op een USB-poort op de computer aan te sluiten en
schakel alle toetsenbord stuurprogramma's van andere fabrikanten
uit.
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 De ZoomText functietoetsen reageren niet

Indien de ZoomText functietoetsen niet reageren, controleer dan
eerst of de ZoomText Toetsenbord software geïnstalleerd is en
draait, en dat de functietoetsen ingeschakeld zijn. Wanneer de
ZoomText Toetsenbord software draait, verschijnt een ZoomText
Toetsenbord pictogram in het Windows systeemvak (naast de
klok). Als u dit pictogram niet verschijnt, is het mogelijk de dat
software wel draait maar met een verborgen pictogram. In dat
geval, ga naar het Windows Start-menu en kies Programma's >
ZoomText Keyboard > ZoomText Keyboard. Dit opent het
dialoogvenster ZoomText Toetsenbord Instellingen, waarin u de
functietoetsen kunt inschakelen, alsook de weergave van het
ZoomText Toetsenbord pictogram in het systeemvak.
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 De ZoomText functietoetsen activeren incorrecte
commando's

Indien de ZoomText functietoetsen andere commando's activeren
dan dewelke hen in het dialoogvenster ZoomText Toetsenbord
Instellingen werden toegewezen, dan heeft een ander toetsenbord
stuurprogramma mogelijk de controle van het toetsenbord
overgenomen. In dat geval dient u het andere toetsenbord
stuurprogramma uit te schakelen of te verwijderen om de
ZoomText functietoetsen opnieuw te kunnen gebruiken.
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Gezondheidswaarschuwing

Zoals bij vele activiteiten kunt u, wanneer u een computer gebruikt,
soms pijn krijgen aan uw handen, armen, nek, of andere
lichaamsdelen. Indien u echter symptomen ondervindt zoals
aanhoudend of terugkerend ongemak, pijn, kloppingen, tintelingen,
gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid,
MAG U DEZE WAARSCHUWINGEN NIET NEGEREN.
RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN ARTS, ook als de symptomen
voorkomen wanneer u niet op uw computer aan het werken bent.
Dergelijke symptomen kunnen wijzen op pijnlijke en soms
permanente letsels of stoornissen aan de zenuwbanen, spieren,
ligamenten of andere lichaamsdelen. Tot deze spier- en
skeletaandoeningen (SSA's) behoren carpale tunnel syndroom,
peesontsteking, peesschedeontsteking en andere aandoeningen.

Hoewel er nog niet echt veel geweten is over SSA's, wordt algemeen
aangenomen dat veel factoren kunnen bijdragen tot het ontstaan en
de ontwikkeling van deze aandoeningen: medische en fysieke
omstandigheden, stress en hoe men hiermee omgaat, de algemene
gezondheidstoestand en hoe een persoon zijn lichaam draait en
gebruikt tijdens het werk en andere activiteiten (waaronder het
gebruik van een toetsenbord of aanwijsapparaat). Sommige studies
suggereren dat veelvuldig en/of langdurig gebruik van een
toetsenbord ook een factor kan zijn. Raadpleeg uw dokter voor
richtlijnen om comfortabeler op de computer te werken en uw risico
op SSA's te verminderen.

Raadpleeg een arts indien u vragen heeft over hoe uw eigen
levensstijl, activiteiten of medische of fysische toestand in verband
gebracht kunnen worden met een SSA.
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Beperkte garantie

Het ZoomText Grootletter Toetsenbord staat onder garantie tegen
zowel fabricagefouten als schade opgelopen tijdens het transport. De
details van elke soort garantie worden hieronder beschreven.

Schade tijdens het transport
Pakketten worden soms beschadigd tijdens het vervoer door de
transportfirma. Als u een toetsenbord moet terugsturen wegens
beschadigde verpakking, dan moet Ai Squared hiervan op de hoogte
worden gebracht binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het
toetsenbord. Indien Ai Squared niet op de hoogte wordt gebracht
binnen bovengenoemde termijn, behoudt Ai Squared zich het recht
voor om het toetsenbord al dan niet te vervangen.

Fabricagefouten
Toetsenborden staan onder garantie voor fabricagefouten tot zes (6)
maanden na de oorspronkelijke verzenddatum.

Fabricagefouten omvatten maar zijn niet beperkt tot zaken zoals
plakkerige of gebroken toetsen en kapotte of defecte bekabeling.
Schade door normale slijtage als gevolg van het gebruik van het
toetsenbord wordt niet gedekt. Als u niet zeker weet of het probleem
dat u ondervindt al dan niet gedekt wordt door onze garantie, kunt u
ons bellen op +1 (802) 362-3612.

Uw garantie dekt uw aankoop, niet het precieze toetsenbord dat u
gebruikt. Als uw toetsenbord wordt teruggezonden voor herstelling
of vervanging, dan loopt uw garantie verder vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum. Ze begint niet opnieuw te lopen vanaf de ontvangst
van uw nieuw of hersteld toetsenbord.
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Retourbeleid voor alle toetsenbord aankopen
Om uw toetsenbord terug te sturen naar Ai Squared voor herstelling
of vervanging, moet u eerst een RMA (Return Merchandise
Authorization - Toelating om goederen terug te sturen) nummer
aanvragen van Ai Squared. Teruggezonden goederen worden niet
verwerkt zonder geldig RMA nummer. Neem contact op met de Ai
Squared verkoopafdeling op het nummer +1 (802) 362-3612 om uw
RMA te krijgen.

Ai Squared betaalt de verzendingskosten voor het terugsturen van
een defect product tot 30 dagen na de oorspronkelijke
aankoopdatum. Nadat u met ons contact heeft opgenomen, zorgen
wij ervoor dat onze transportfirma uw pakket komt ophalen en er het
juiste verzendetiket op aan aanbrengt. Vervolgens zullen wij uw
toetsenbord, naar eigen goeddunken, ofwel herstellen ofwel
vervangen.

Als uw toetsenbord kapot gaat na de eerste 30 dagen, dan moet u nog
steeds een RMA aanvragen en vervolgens het toetsenbord op eigen
kosten naar AI Squared sturen. Wij zullen uw toetsenbord herstellen
of vervangen en het gratis naar u terugsturen.
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Tel.: (802) 362-3612
(800) 859-0270

Fax: (802) 362-1670

E-mail: sales@aisquared.com
support@aisquared.com

Postadres: PO Box 669
Manchester Center, VT 05255 VSA

www.aisquared.com


