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Toetsenraster installatiegids

Het Grid Pad toetsenraster maakt het mogelijk om 
uw aanraakscherm met meer precisie te gebruiken.
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• Grid Pad toetsenraster
• Twee bevestigingsschroeven
• Schroevendraaier
• Installatiegids

Onderdelen1
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Het Grid Pad toetsenraster is ontworpen voor uw Grid Pad 
communicatiehulpmiddel en helpt u accurate selecties te maken 
op uw scherm. Elk toetsenraster is zo gesneden dat deze op een 
specifieke grid set aansluit.

Deze gids helpt u door de installatie van het toetsenraster en hoe 
deze te gebruiken met Grid 3.

De installatie van het toetsenraster bestaat uit 2 stappen.

Het is een goed idee om Grid 3 te configureren voordat u uw 
toetsenraster plaatst. Het kan namelijk zo zijn dat u door het 
toetsenraster niet meer bij bepaalde opties in het menu kunt, 
tenzij u een USB of Bluetooth muis aansluit op de Grid Pad.

Benodigd gereedschap

Schroevendraaier (aanwezig)
Doekje (optioneel)

Beginnen 2
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Uw toetsenraster plaatsen

1.  Schakel uw Grid Pad uit (Start menu – Uitzetten).

2.  Plaats uw Grid Pad op een platte ondergrond met het  
 scherm omhoog. U kunt een doekje gebruiken om  
 eventuele krassen op het apparaat te voorkomen.

3.  Haak het toetsenraster over de bovenste rand van uw Grid  
 Pad zoals te zien is in de afbeelding.

4.  Breng de onderkant van het toetsenraster naar beneden  
 en zorg ervoor dat de schroeven op één lijn liggen met de  
 gaten in de onderkant van de Grid Pad.

3
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5. Plaats de schroeven in de twee gaten aan de onderkant  
 van het toetsenraster.

6.  Draai de schroeven met de meegeleverde  
 schroevendraaier aan totdat het toetsenraster stevig 
 op zijn plaats zit. Draai de schroeven niet te hard aan.

Het toetsenraster verwijderen

Het Grid Pad toetsenraster is eenvoudig te verwijderen. Draai 
de schroeven los en til het toetsenraster vanaf de onderkant op. 
Haak het toetsenraster los.
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Het Grid Pad toetsenraster maakt het eenvoudiger om 
selecties te maken op het aanraakscherm van uw Grid Pad. Uw 
toetsenraster is ontworpen voor een specifieke grid set in Grid 3. 
U kunt Grid 3 het beste configureren voordat u het raster plaatst.

Wanneer u uw Grid Pad met een toetsenraster gebruikt, is het 
noodzakelijk om een USB of Bluetooth muis aan te sluiten om het 
menu en de Windows functies te kunnen bereiken. 

Het menu verbergen

Het bovenste menu van Grid 3 kan worden verborgen om een 
volledig scherm beleving te maken. Om het menu in Grid 3 te 
verbergen, ga naar Instellingen – Computer. 
Onder het kopje Opstarten staat een keuzemenu met de functies:

-  Toon menubalk
- Menubalk verbergen (Druk op F12 of raak de hoeken van  
 het scherm aan om te tonen)
- Menubalk verbergen (Druk op F12 om te tonen)

Let op: u moet een Bluetooth of USB toetsenbord aansluiten om 
de F12 knop in te kunnen drukken.

Het is niet mogelijk om de hoeken van het scherm aan te raken 
wanneer een toetsenraster is geplaatst. Om deze functie te 
gebruiken moet u met een muis in de linkerbovenhoek en de 
rechteronderhoek van het scherm klikken om het menu weer 
te geven. 

Grid 3 gebruiken 
met een toetsenraster

4
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Grid 3 instellen om automatisch op te starten

U kunt Grid 3 instellen om automatisch op te starten in 
Instellingen – Computer.
Zet Open Grid 3 met Windows aan.

U kunt nu de grid set kiezen waarmee Grid 3 opstart. Ga naar 
Instellingen – uw profiel. Selecteer in het keuzemenu onder 
Opstarten de grid set waar het toetsenraster voor ontworpen is.

Wanneer u uw Grid Pad aan zet, zal deze nu opstarten in Grid 3 en 
automatisch de gekozen grid set openen/
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Misschien wilt u instellen hoe uw aanraakscherm reageert. 
De Aanraakinstellingen in Grid 3 vindt u onder Instellingen – 
Toegankelijkheid – Aanraken.

Op dit scherm kunt u selecteren hoe de cellen activeren:

Activeer het laatste onderdeel dat wordt aangeraakt
Als meerdere cellen tegelijk worden geselecteerd, zal het laatste 
onderdeel dat aangeraakt wordt geactiveerd worden.

Activeer het eerste onderdeel dat wordt aangeraakt
Als meerdere cellen tegelijk worden geselecteerd, zal het eerste 
onderdeel dat aangeraakt werd geactiveerd worden.

Aanraken en vasthouden om te activeren
Stel een bepaalde tijd in om vast te houden voor de cel 
geactiveerd wordt.

U kunt ook de markering en audioterugkoppeling op dit scherm 
instellen.

Aanraakinstellingen5
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U kunt het best het toetsenraster verwijderen voordat u uw Grid 
Pad schoonmaakt.

Het toetsenraster kan in warm water met zeep gewassen worden. 
U kunt ook een antibacterieel desinfectiemiddel gebruiken. 
Doe het toetsenraster niet in de vaatwasser en gebruik geen 
schurende reinigingsmiddelen.

Het scherm van uw Grid Pad kan schoongemaakt worden met 
een doekje met antibacteriële schermreiniger. 

Zorg ervoor dat het toetsenraster droog is voordat u deze weer 
op de Grid Pad plaatst.

Schoonmaken 6
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Productnaam 
Grid Pad toetsenraster

Omschrijving
Een accessoire die ervoor zorgt dat een aanraakscherm 
gebruiker een grotere precisie en een betere tactiele ervaring 
heeft bij het gebruik van Grid 3.

Productinformatie7
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Houdt alstublieft rekening met de volgende 
veiligheidswaarschuwingen om veilig gebruik te garanderen.

Duurzaamheid

Uw toetsenraster is ontworpen om sterk en duurzaam te zijn, 
maar let op wanneer u het verplaatst terwijl het niet aan een 
apparaat bevestigd is.

Buig of draai het toetsenraster niet.

Het toetsenraster voorkomt geen waterschade bij de Grid Pad, 
dus pas op met vloeistoffen!

Transport

Zorg ervoor dat uw toetsenraster tijdens het reizen op uw Grid 
Pad bevestigd blijft.

Overige veiligheid

Wanneer het toetsenraster beschadigd is, kunnen er kleine 
onderdelen van de Grid Pad loslaten. Deze kunnen stikgevaar 
opleveren. Jonge kinderen en mensen met cognitieve 
beperkingen moeten het apparaat onder toezicht gebruiken.

Veiligheid 8
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Notities9
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