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V tomto oddíle
1.1
1.2
1.3

6

Co je součástí dodávky
Nastavení Grid Padu
Funkce

1
Seznamte se s Grid Padem
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1.1

Co je součástí dodávky

Komunikační pomůcka Grid Pad
Dálkové zapínací tlačítko
Uživatelská příručka
Redukce ke stojanu a šroubovák
Napájecí kabel
Výuková sada pro Grid 3
Hadřík na čištění
2x baterie AAA
Štítky pro porty (volitelné)
Grid Pad lze dodat i s oční navigací.

Dodaný software
Grid 3
Je-li součástí dodávky oční navigace, jsou instalovány další
ovladače a programy.
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Nastavení Grid Padu

1.2

Grid Pad je dodáván v jednom z těchto dvou nastavení.

Pouze pro komunikaci
V tomto nastavení se Grid Pad spustí přímo v Gridu 3 a může být
používán pro komunikaci. Některé funkce, např. odesílání SMS a
emailů či plocha Windows, jsou nepřístupné.

Odemknutý
S odemknutým Grid Padem získáváte plný přístup i k funkcím jako
odesílání SMS a emailů či k ploše Windows a aplikacím.

Změna nastavení
Přejete-li si změnit nastavení Grid Padu, kontaktujte prosím svého
prodejce.
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1.3

Funkce

Grid Pad
Infračervený přijímač

Přední kamera

2 x port pro spínač

Výstup HDMI

Dotyková obrazovka
Změna hlasitosti

Vypínač
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USB 3.0

Zdířka pro napájení

Infračervený vysílač
Zadní kamera

USB 2.0

Reproduktory
Redukce ke stojanu

Zdířka pro sluchátka
/ mikrofon

Stojánek

Radiové ovládání
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Grid Pad s oční navigací
Je-li Grid Pad dodán s oční navigací, součástí dodávky je také
nástavec, na nějž se oční navigace umisťuje.
Pro připojení oční navigace použijte port USB 3.0.

Oční navigace
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Více informací o přichycení a odpojení nástavce pro oční navigaci
viz oddíl 4.6.

Nástavec pro oční
navigaci
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V tomto oddíle
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Zapnutí Grid Padu
Vytvoření uživatelského účtu
Výběr svazků mřížek
Seznamte se s Prohlížečem mřížek
Nastavení způsobu ovládání

2
Jak začít
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2.1

Zapnutí Grid Padu

Před prvním spuštěním Grid Padu doporučujeme připojit napájecí
kabel a nabít baterii. Zařízení zapnete přidržením vypínače.
Spouštění Grid Padu je signalizováno rozsvícením kontrolky LED.

Zařízení se spustí v systému Windows a automaticky se otevře
Grid 3.
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Vytvoření uživatelského účtu

2.2

Po spuštění Gridu 3 vyberte tlačítko “Pusťte se do toho” a podle
pokynů na obrazovce si vytvořte uživatelský účet.

Grid 3 umožňuje vybrat si hlasový výstup. U každého hlasu si
můžete nastavit tempo řeči a výšku hlasu.

Účet Smartbox
Na další obrazovce si můžete vytvořit svůj účet Smartbox.
Budete tak moci používat funkce, jako je vzdálená editace či
synchronizace mezi zařízeními.
Tip: Pokud již účet Smartbox máte, můžete se znovu přihlásit a
obnovit jej.
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2.3

Výběr svazků mřížek

Svazek mřížek je jakási aplikace v Gridu 3. Některé svazky
mřížek obsahují slovní zásobu s obrázky pro děti, které se učí
komunikovat. Jiné jsou určeny zkušenějším uživatelům, kteří umějí
číst a psát.

Svazky mřížek jsou rozděleny do kategorií. Do kategorie
Symbolová komunikace jsou zařazeny svazky vhodné pro děti,
které se učí komunikovat a zatím neovládají písmo. Pokročilým
a gramotným uživatelům jsou určeny svazky v kategorii Textová
komunikace.
Svazky mřížek, které si vyberete, se zobrazí v Prohlížeči mřížek, kde
s nimi můžete pracovat.
Tip: Pokud k tomu dáte souhlas, Grid 3 se naučí nejčastěji
používaná slova a bude Vám je nabízet v našeptávači. Tak budete
komunikovat ještě rychleji a snadněji. Tuto možnost lze nastavit v
ochraně soukromí.
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Seznamte se s Prohlížečem
mřížek

2.4

Prohlížeč mřížek je domovskou obrazovkou Gridu 3. Odtud můžete
procházet svazky mřížek, měnit jejich uspořádání, přidávat nové či
měnit nastavení.

Kterýkoli svazek mřížek otevřete klepnutím.
Chcete-li se vrátit do Prohlížeče mřížek, klepněte na menu a poté
zvolte Prohlížeč mřížek.
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2.5

Nastavení způsobu ovládání

Bude třeba zvolit způsob, jakým chcete Grid Pad ovládat. K
dispozici je několik možností ovládání. Další informace o nastavení
zvoleného způsobu ovládání naleznete v příslušných částech této
příručky.
•
•
•
•
•

Ovládání dotykem
Ovládání spínačem
Ovládání ukazovátkem
Ovládání hlasem
Ovládání pohledem

Abyste mohli nastavit Vámi zvolený způsob ovládání, budete
potřebovat odpovídající hardware.
Tip: Různé způsoby ovládání lze kombinovat. Chcete-li např.
používat ovládání hlavou a aktivovat buňky spínačem, tak to je
možné!
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V tomto oddíle
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
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Plocha Grid Padu
Zapnutí a vypnutí
Dálkové zapínací tlačítko
Nabíjení Grid Padu
Polohování Grid Padu
Zvuk a řeč
Sluchátka a hlasová odezva
Jas obrazovky
Používání další obrazovky s Grid Padem
Nastavení internetu a sítě
Bluetooth

3
Práce s Grid Padem
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3.1

Plocha Grid Padu

Prohlížeč mřížek
Zavřít Grid 3

Menu

Ikona uživatele

Maximalizovat Grid 3
Minimalizovat Grid 3

Svazky mřížek

Menu Gridu 3
Přidat svazky mřížek
Sdílet svazky mřížek

Další stránka
Nastavení
Gridu 3
Vzdálená editace

Správa uživatelů
Uspořádat a odstranit
svazky mřížek
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Nápověda
Gridu 3

Plocha Windows
Plocha
Koš

Hledat
Nabídka Start

Panel úloh

Wi-fi a
internet
Nastavení
zvuku ve
Windows

Oznámení
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3.2

Zapnutí a vypnutí

Vypínač je umístěn v horní části přístroje napravo. Chcete-li Grid
Pad zapnout, tlačítko stiskněte. Přístroj se spustí nebo probudí ze
spánku.

Vypnutí Grid Padu
Není-li Grid Pad používán, doporučujeme jej zcela vypnout.
Umožníte tím instalaci automatických aktualizací. Zařízení by také
mělo být vypnuto před přenášením či převozem.
Otevřete nabídku Start a klepněte na ikonu vypínače. Zde můžete
zvolit režim spánku, vypnutí či restart. Zvolíte-li vypnutí, přístroj se
zcela vypne.
Zařízení lze také vypnout z Gridu 3, a to pomocí příkazu Vypnout
počítač. Tento příkaz lze přidat do libovolného svazku mřížek.
(Další informace o těchto příkazech naleznete v části 6.3 této
příručky).
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Nouzové vypnutí
Grid Pad můžete vypnout i tím, že stisknete vypínač a přidržíte ho
po dobu 5 vteřin. Mějte prosím na paměti, že se jedná o nouzové
řešení, které může vést ke ztrátě dat.
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3.3

Dálkové zapínací tlačítko

Grid Pad je dodáván s dálkovým zapínacím tlačítkem. Kdokoli tak
může zařízení zapnout buď pomocí vestavěného tlačítka, nebo
samostatného spínače.

Nastavení
Dálkové zapínací tlačítko je již s Grid Padem spárováno. Než
ho začnete používat, sejměte kryt baterie na zadní straně a
vložte dvě baterie AAA. Nebudete-li dálkové tlačítko delší dobu
používat, doporučujeme baterie vyjmout.
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Použití dálkového zapínacího tlačítka
Jedním stisknutím tlačítka Grid Pad spustíte nebo jej probudíte z
režimu spánku.
Stisknete-li tlačítko a podržíte ho po dobu 5 vteřin, Grid Pad se
vypne. Mějte na paměti, že se jedná o nouzové řešení a můžete jím
přijít o neuložené změny!

Připojení dalšího spínače
Dálkové zapínací tlačítko má vestavěný konektor jack 3,5mm.
Můžete jej použít k připojení spínače, který se bude chovat stejně
jako dálkové tlačítko a Grid Pad zapne.
Pozn: Dálkové zapínací tlačítko slouží pouze k zapnutí Grid Padu
nebo k jeho probuzení ze spánku. Nelze jej používat k ovládání
Gridu 3.
29

3.4

Nabíjení Grid Padu

Chcete-li Grid Pad nabít, připojte napájecí kabel do napájecí
zdířky na levé straně zařízení.
Baterie se plně nabije po 8 hodinách. Více informací o péči o
baterii naleznete v oddíle 7.2.
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Polohování Grid Padu

3.5

Nastavitelný stojánek
Součástí Grid Padu je nastavitelný stojánek, díky němuž můžete
zařízení umístit na stole do pozice, jaká Vám vyhovuje.
Vyklopte stojánek ve spodní části přístroje a nastavte jeho úhel
dle potřeby. Poté stojánek jednoduše sklopte zpět.

Uchycení k externímu stojanu či vozíku
Grid Pad je dodáván s dvěma typy redukcí, které umožňují
bezpečné uchycení a polohování přístroje.

Redukce Rehadapt

Redukce Daessy
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Výměna redukce
Chcete-li redukci vyměnit, položte Grid Pad na stůl obrazovkou
dolů. Poškození obrazovky předejdete tím, že přístroj položíte
např. na měkký hadřík nebo noviny. Šroubovákem, který je
součástí dodávky, odšroubujte čtyři šrouby držící redukci na Grid
Padu.

Poté redukci sejměte a nahraďte ji jinou. Šrouby našroubujte zpět
na místo. Pevně je utáhněte, aby se neuvolnily.
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Uchycení Grid Padu k externímu stojanu
Se správnou redukcí můžete Grid Pad připevnit na vozík či externí
stojan. Grid Pad pevně držte až do chvíle, než bude na stojanu
bezpečně uchycen.
Pokyny ohledně polohování zařízení naleznete v příručce, kterou
jste obrželi spolu se stojanem.
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3.6

Zvuk a řeč

Grid Pad má dva hlavní reproduktory, které zajišťují kvalitní zvuk v
jakémkoli prostředí.
Přístroj má také zdířku pro sluchátka, která můžete využít k tomu,
abyste si nechali přečíst popisky buněk, slova apod. při používání
Gridu 3.
Nastavení zvuku v Gridu 3 naleznete pod položkou Nastavení Hlasový výstup.

Čtení hlasem
Pod položkou Čtení hlasem najdete nastavení pro hlasový výstup
Grid Padu.
Zde si můžete vybrat z nabídky hlasů, které jsou k dispozici v Gridu
34

3, nebo jsou ke stažení.
Můžete rovněž upravit výšku, rychlost a hlasitost řeči.

Zvuková zpětná vazba
Pod položkou Zvuková zpětná vazba si můžete vybrat a upravit
hlas, který bude Grid 3 používat při čtení upozornění, popisků
a oznámení. Může jít o jiný hlas než ten, který používáte pro
komunikaci s okolím.

Nastavení zvuku ve Windows
Nastavení zvuku systému Windows naleznete v hlavním panelu
Windows v pravém dolním rohu obrazovky. Klikněte pravým
tlačítkem myši nebo přidržte ikonu reproduktoru.
Zde můžete ovládat hlasitost, přehrávací či nahrávací zařízení a
zvuk. Pokud žádný zvuk neslyšíte, zkontrolujte, zda není ztlumený
jeden ze zvukových kanálů.
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3.7

Sluchátka a hlasová odezva

Chcete-li použít sluchátka, aby nedošlo k narušení komunikace,
připojte sluchátka do příslušné zdířky.
Zvolte Nastavení - Hlasový výstup a klepněte na Nastavit pod
Zvukovou zpětnou vazbou. Poté zvolte Grid Pad sluchátka z
rozbalovacího menu pod Reproduktory.

Poslech zvuku pomocí sluchátek
Chcete-li poslouchat hudbu nebo video soukromě, připojte
sluchátka obvyklým způsobem a klepněte na ikonu reproduktoru
na hlavním panelu systému Windows. Pak vyberte Vaše sluchátka.
Tip: Můžete také použít sluchátka Bluetooth. Jakmile je připojíte,
zobrazí se po klepnutí na položku Nastavit pod položkou
Reproduktory.
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Jas obrazovky

3.8

Grid Pad disponuje obrazovkou s vysokým rozlišením, která má
široké nastavení jasu, takže je snadné najít vyhovující nastavení.
Jas obrazovky lze nastavit jak v rámci Gridu 3, tak prostřednictvím
systému Windows.

Nastavení jasu v Gridu 3
V Gridu 3 jas obrazovky změníte pomocí příkazu Jas. Tento příkaz
můžete přidat do svých svazků mřížek v režimu úprav po vytvoření
buňky. Buňky lze nastavit tak, aby měnily úroveň jasu obrazovky
cyklicky, aby jas zvyšovaly či snižovaly, či aby nastavovaly jas na
určitou hodnotu.

Tip: Pomocí těchto příkazů lze nastavit buňku, která nastaví jas na
‘noční režim’ nebo na nízkou úroveň při sledování TV či filmu.

Nastavení jasu ve Windows
Otevřete nabídku Start a klepněte na symbol nastavení - ozubené
kolečko. Nastavení zobrazení naleznete v části Nastavení Systém - Obrazovka. Zde můžete změnit jas a upravit velikost ikon
a nabídek systému Windows.
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3.9

Používání další obrazovky s Grid
Padem

Zdířka HDMI umožňuje ke Grid Padu připojit druhou obrazovku,
příp. i projektor. Ve výchozím nastavení se po připojení na druhé
obrazovce ukazuje obrazovka Grid Padu. Chcete-li nastavení
změnit, otevřete ve Windows nabídku Start a klepněte na symbol
nastavení - ozubené kolečko a jděte do Nastavení - Systém Obrazovka, poté rolujte dolů na Více displejů.

Zde můžete změnit rozlišení pro Grid Pad i druhou obrazovku a
zvolit možnost Rozšířit zobrazení. Pokud je tato volba vybrána,
Vaše plocha bude pokrývat obě obrazovky. Některé způsoby
ovládání, např. ovládání pohledem, však nelze s rozšířeným
zobrazením používat.
Tip: Pokud používáte druhou obrazovku, může to mít vliv na výdrž
baterie.
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Nastavení internetu a sítě

3.10

Wi-Fi
Grid Pad se připojuje k internetu pomocí Wi-Fi. Ta je přístupná
z hlavního panelu Windows. Klepnutím na ikonu Wi-Fi zobrazíte
seznam blízkých bezdrátových sítí. Vyberte svou síť a případně
zadejte heslo. Pokud budete souhlasit, Vaše zařízení si toto
připojení zapamatuje.
Tip: Systém Windows obsahuje nastavení ochrany soukromí
týkající se připojení k internetu.Uvědomte si, které údaje o Vás jsou
viditelné ostatním uživatelům sítě, zejm. pokud používáte veřejné
připojení.

Nastavení sítě
Chcete-li zobrazit další nastavení sítě, otevřete nastavení z
nabídky Start a přejděte na Nastavení - Síť a Internet. Zde můžete
zkontrolovat stav připojení k internetu, nastavit připojení Wi-Fi k
veřejným a otevřeným sítím, nastavit připojení VPN a další.
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3.11

Bluetooth

Ke Grid Padu můžete připojit různá zařízení pomocí Bluetooth sluchátka, chytré telefony, tiskárny ap.
Bluetooth je ve výchozím nastavení vypnutý. Chcete-li jej
zapnout, otevřte nastavení v nabídce Start a přejděte na položku
Nastavení - Zařízení. Přesuňte posuvník na hodnotu Zapnuto. Grid
Pad začne hledat blízká zařízení Bluetooth.
V závislosti na zařízení Bluetooth, které se pokoušíte spárovat,
budete možná muset zadat párovací kód. Další informace o
párování naleznete v příručce pro dané zařízení.
Tip: Mějte na paměti, že zapnutý Bluetooth může mít vliv na výdrž
baterie Grid Padu, a to i v případě, že Bluetooth nepoužíváte.
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41

V tomto oddíle
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
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Ovládání spínačem
Ovládání ukazovátkem
Ovládání dotykem
Ovládání klávesnicí a myší
Ovládání hlasem
Ovládání pohledem

4
Ovládání
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4.1

Ovládání spínačem

Grid Pad má dvě zdířky 3,5 mm, do nichž můžete připojit spínače.
K ovládání Gridu 3 lze použít kombinace různých způsobů
ovládání, včetně jednoho či dvou spínačů.

Připojení
Konektor spínače 3,5mm jack zapojte do jedné ze zdířek pro
spínače na Grid Padu. (Označeny jsou S1 a S2).

Poté otevřete Grid 3 a přejděte do nabídky Nastavení - Možnosti
ovládání - Spínače. Zvolte Připojení v části Nastavení, tím se
zobrazí seznam dostupných spínačů. Spínač aktivujte - zvýrazní se
zeleně.
Tip: Potřebujete-li více spínačů, můžete připojit další přes
rozdvojku USB.

44

Spínače přes Bluetooth
Chcete-li ke Grid Padu připojit spínač přes Bluetooth, postupujte
podle pokynů pro párování dodaných se spínačem. Ujistěte se,
že máte na Grid Padu aktivní Bluetooth. Poté můžete spínač
nastavit.

Práce se spínači
Aktivace
Když máte ke Grid Padu připojené spínače, můžete zvolit, jak
se budou v Gridu 3 chovat. Můžete si vybrat mezi možnostmi
Skenování spínačem, Eliminace spínačem a Spínač joystick.
Zvolenou možnost vyberte z rozbalovacího seznamu v Nastavení Způsob ovládání - Spínače. Poté potvrďte klepnutím na Aktivace.

Skenování spínačem
Při skenování spínačem se postupně zvýrazňují různé skupiny
buněk a hledá se požadovaná buňka. Tento způsob skenování
vyhledává buňky v mřížce lineárně.
Vyberte, zda chcete začít s řádky či sloupci. Když skenování
dosáhne řádku či sloupce, kde se nachází hledaná buňka,
aktivujte spínač. Grid 3 poté bude postupně skenovat všechny
buňky v dané skupině. Když dosáhne hledané buňky, znovu spínač
aktivujte.
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Můžete upravit směr skenování, rychlost i způsob, jakým chcete
aktivovat buňky. Můžete měnit i zvýraznění buněk či způsob
skenování za použití více spínačů.
Eliminace spínačem
Při eliminaci spínačem je Vaše mřížka rozdělena do skupin
buněk, za použití dvou či čtyř spínačů. Tato metoda se zaměřuje
na určitou skupinu buněk vždy, když aktivujete spínač, dokud
nedosáhnete požadované buňky.
Můžete zvolit způsob eliminace, počet spínačů, barvy zvýraznění a
další. Můžete zde měnit i pokročilá nastavení.
Spínač joystick
V tomto případě můžete pro vybrání určité buňky použít herní
joystick (připojený přes USB či Bluetooth) nebo několik spínačů.
Libovolně se pohybujte po mřížce a požadovanou buňku vyberete
tím, že aktivujete spínač. Můžete měnit nastavení zvýraznění,
pohybu a aktivace.
Příkazy spínačů
Příkazy spínačů umožňují spuštění konkrétních funkcí Gridu 3
pomocí spínačů. Klepněte na tlačítko Příkazy a vyberte jeden ze
spínačů v okně Přidat spínač. Pak tomuto spínači přiřaďte příkaz,
který má provést, je-li aktivován. Může se např. jednat o přepnutí
Grid Padu do režimu spánku, přečtení určité fráze nebo zapnutí
televizoru.

46

Ovládání ukazovátkem

4.2

Grid 3 podporuje různá ukazovací zařízení. Ty umožňují vést kurzor
myši a ovládat Grid Pad.
Ukazovací zařízení připojte ke Grid Padu podle pokynů v příručce
dodané se zařízením. Je možné, že budete muset nainstalovat
další ovladače a software pro správnou funkčnost zařízení.
Nastavení ukazovátka v Gridu 3 najdete pod položkou Nastavení
- Možnosti ovládání - Ukazovátko. Můžete změnit způsob
aktivovace buňky, na výběr máte kliknutí, přidržení, setrvání nebo
pomocí dalšího spínače.
Můžete také změnit způsob ovládání Grid Padu pomocí mřížek
Ovládání počítače.
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4.3

Ovládání dotykem

Grid Pad lze plně ovládat dotykem. Nastavení pro ovládání
dotykem změníte v Gridu 3 pod Nastavení - Možnosti ovládání
- Dotyk. Zde můžete změnit způsob zvýraznění či způsob, jakým
chcete v Gridu 3 aktivovat buňky.
“Aktivovat poslední položku, které se dotknete” - bude vybrána ta
položka, které se na obrazovce dotknete jako poslední.
“Aktivovat první položku, které se dotknete” - bude vybrána
ta položka, které se na obrazovce dotknete jako první, a bude
aktivována, jakmile zdvihnete prst z obrazovky.
“Aktivaci provést dotykem a přidržením” - můžete nastavit délku
přidržení vybrané položky, než dojde k její aktivaci.

Dotyková obrazovka jako spínač
Dotyková obrazovka může v Gridu 3 fungovat jako spínač. Tuto
funkci zapnete pod položkou Nastavení - Možnosti ovládání Spínače, kde vyberte položku Připojení pod položkou Nastavení. V
rozbalovací nabídce vyberte možnost Dotyková obrazovka.
Stisky dotykové obrazovky můžete nastavit stejným způsobem
jako ovládání spínačem.

Kryt klávesnice
Na Grid Pad lze umístit kryty, které pomáhají provést přesnější
výběr buňky. Kryty jsou obvykle vyrobeny na míru tak, aby
vyhovovaly právě Vašim mřížám. (Více informací o uchycení ke
Grid Padu viz pokyny dodané s krytem klávesnice).
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Ovládání klávesnicí a myší

4.4

Klávesnici a myš můžete připojit pomocí portů USB nebo přes
Bluetooth. Chcete-li používat kabelové zařízení, jednoduše jej
připojte k jednomu z portů USB, které se nacházejí na boku Grid
Padu. Klávesnice a myši USB budou ve Windows automaticky
detekovány.

Před připojením klávesnice či myši pomocí Bluetooth ověřte, že
je Bluetooth zapnutý, a postupujte podle pokynů pro spárování,
které Vám byly dodány s klávesnicí či myší.
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4.5

Ovládání hlasem

Grid 3 můžete ovládat hlasem. K tomu je zapotřebí ke Grid
Padu připojit další mikrofon nebo sluchátka s mikrofonem doporučujeme takové zařízení, které se připojuje přes USB či
Bluetooth.
Hlasové ovládání se aktivuje vyřčením fráze “Ahoj Gride 3 ...”,
následované textem v požadované buňce.

Nastavení ovládání hlasem
Nastavení hlasového ovládání naleznete v části Nastavení Možnosti ovládání - Hlas. Na této obrazovce si vyberte mikrofon,
který chcete použít, a to klepnutím na Zvukový vstup pod položkou
Mikrofon. Doporučujeme použít nástroje Nastavit a následně
Zlepšit přesnost přečtením několika zkušebních vět.
Znění fráze “Ahoj Gride 3 ...” můžete libovolně upravit a také
můžete změnit dobu, kterou po jejím vyslovení potřebujete k
vydání příkazů.
Můžete si rovněž nastavit zvukovou signalizaci, která zazní po
aktivaci hlasového ovládání a po provedení výběru.
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Ovládání pohledem

4.6

Nástavec pro oční navigaci
Grid Pad podporuje ovládání pohledem. Ke Grid Padu je třeba
připojit nástavec, na který lze umístit různé typy oční navigace.

Uchycení nástavce pro oční navigaci
Nástavec se připojuje ke spodní části Grid Padu. Položte Grid
Pad na stůl obrazovkou dolů a odšroubujte stojánek. Za použití
dodaného šroubováku vyjměte všechny čtyři šrouby.
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Umístěte nástavec tak, aby se jeho otvory pro šrouby překrývaly s
otvory na spodní straně Grid Padu.

Připevněte nástavec pomocí dvou šroubů, jež jsou součástí
dodávky. Pevně je utáhněte pomocí dodaného šroubováku.
Oční navigaci zapojte do portu USB 3.0 na pravé straně Grid
Padu. Nepoužívejte USB rozbočovač ani prodlužovací kabel, může
to mít negativní vliv na výkonnost navigace.
Umístěte nástavec pro oční navigaci na místo původního stojánku
Grid Padu a pomocí čtyř šroubů jej pevně uchyťte.
Je možné, že bude třeba k oční navigaci nainstalovat příslušný
software.
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Grid Pad Ovládání pohledem
Je důležité, aby byl Grid Pad pro ovládání pohledem správně
napolohován. Přístroj by měl být od očí vzdálen od 40 do 75 cm.
Pro polohování využijte vestavěný nebo externí stojan. Optimální
pozice se může lišit v závislosti na typu navigace. (Další informace
naleznete v části Polohování Grid Padu v této příručce).
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Každý typ oční navigace vyžaduje jiné nastavení vzdálenosti.
Ideální vzdálenost je mezi 50 a 70 cm od očí.

Pro nastavení optimální vzdálenosti a úhlu využijte Monitor očního
sledování v Gridu 3, který naleznete v Nastavení - Možnosti
ovládání - Ovládání očima - Kalibrace. Některé navigace umožňují
živý přenos.
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Kalibrace
Kalibrace oční navigace pomůže nastavit správnou detekci
pohybů očí. Během kalibrace budete požádáni, abyste sledovali
pohybující se bod či obrázek na obrazovce.
V Gridu 3 otevřete Nástroje - Možnosti ovládání a zvolte Ovládání
očima. V rozbalovacím menu vyberte svůj typ navigace. Poté
zvolte tlačítko Kalibrace.
Zde si můžete vybrat, jakou podobu bude mít pohybující se bod,
barvu pozadí a počet bodů pro kalibraci. Můžete si rovněž vybrat
mezi nepřetržitou kalibrací či kalibrací v krocích.
Kalibraci spustíte klepnutím na tlačítko Kalibrovat. Zrušit ji můžete
kliknutím na křížek vpravo nahoře. Navigace si zapamatuje Váš
výsledek kalibrace, díky čemuž nemusíte provádět kalibraci při
každém spuštění. Opětovná kalibrace se doporučuje, dojde-li ke
změně prostředí nebo polohy.

Zlepšení kalibrace
Jakmile kalibraci dokončíte, můžete použít funkci Vylepšit
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kalibraci, abyste vylepšili případné nedostatky. Je vhodné
zkontrolovat polohu zařízení a okolní prostředí, abyste se ujistili, že
správnou detekci nic neruší, jako např. odrazy či silné světlo.

Kalibrace ze svazku mřížek
Kalibraci můžete spustit přímo ze svazku mřížek pomocí příkazu
Kalibrace. Některé svazky mřížek mají tuto možnost v mřížce
Nastavení. Můžete také použít příkaz Vylepšit kalibraci a zaměřit
se na problematické oblasti.

Nastavení možností oční navigace
V Gridu 3 můžete nastavit, jak se má oční sledování chovat. Pod
položkou Kamera je několik možností. Ty zahrnují mj. vyhlazení,

které vyrovnává reakci navigace a usnadňuje pohyb po
obrazovce.
Některé navigace umožňují nastavit sledování jen jednoho oka. To
je vhodné tehdy, je-li sledování obou očí problematické.
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Pod položkou Aktivovat si můžete zvolit, jak chcete aktivovat
buňky. Na výběr máte setrvání, mrknutí, stisknutí spínače či
kliknutí.
Kliknutí setrváním
Vybranou buňku aktivujete tím, že se na ni po určitou dobu
zadíváte. Můžete nastavit, jak dlouho má tento pohled trvat.
Můžete také filtrovat opakované aktivace.
Kliknutí mrknutím
Buňku zvýrazníte pohledem a aktivujete ji mrknutím. Délka mrknutí
nutná pro aktivaci buňky je nastavitelná. Je vhodné nastavit ji
tak, aby se nebralo v potaz běžné mrkání.
Kliknutí stiskem spínače
Ke Grid Padu lze připojit další spínač, kterým aktivujete buňku
zvýrazněnou pohledem. Propojení spínačů bude nutné nastavit
pod položkou Nastavení - Možnosti ovládání - Spínač.
Zvýrazňování
Lze nastavit možnosti zvýrazňování buňek očima. Můžete si také
nechat zobrazit bod, který ukazuje, jak oční navigace přenáší Váš
pohled na obrazovku.
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Ovládání počítače
Pod položkou Ovládání počítače můžete nastavit, jak si přejete
ovládat Windows.
Pohyb kurzoru bez kliknutí
Vedete kurzor myši po obrazovce bez kliknutí.
Pohyb kurzoru, kliknutí spínačem
Očima vedete kurzor myši po obrazovce a výběr provádíte
stisknutím spínače. Spínač musí být připojen ke Grid Padu a
nastaven prostřednictvím Nastavení - Možnosti ovládání Spínač.
Pohyb kurzoru, kliknutí mrknutím
Očima vedete kurzor po obrazovce a výběr provádíte mrknutím.
Nechtěným aktivacím při běžném mrkání předejdete nastavením
minimální délky mrknutí.
Pohyb kurzoru, kliknutí setrváním
Očima vedete kurzor po obrazovce a výběr provádíte
prodlouženým pohledem do jednoho místa.
Pohyb i kliknutí setrváním
Očima vedete myš po obrazovce. Když se pohledem zastavíte,
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začne se počítat čas. Kurzor myši se na obrazovce neukazuje.
Zvětšení při pohybu i kliknutí
Zvolená položka se Vám před kliknutím přiblíží, můžete se tak
zaměřit na vybranou část obrazovky a zvětšit právě tu položku,
která Vás zajímá. Rychlost a úroveň zvětšení je nastavitelná.

Využijte ovládání, které Vám dává oční navigace
Některé navigace mají vlastní software pro ovládání počítače.
Tento software lze použít namísto ovládání počítače v rámci Gridu
3.

Další oční navigace
Chcete-li s Grid Padem používat vlastní oční navigaci, jsou Vám
k dispozici redukce, které jsou kompatibilní s řadou zařízení. Pro
více informací se obraťte na svého prodejce nebo nahlédněte do
příručky.
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V tomto oddíle
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
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Úvod do ovládání prostředí
Vysílače
Svazky mřížek Ovládání prostředí Servus
Infračervené ovladače
Nastavení radiového zařízení
Připojení chytrého telefonu ke Grid Padu

5
Ovládání prostředí
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5.1

Úvod do ovládání prostředí

Prostřednictvím Grid Padu můžete ovládat různá zařízení a být
více nezávislí. Díky infračervené technologii lze přes Grid Pad
ovládat TV, set-top box a další zařízení v domácnosti. Grid Pad
rovněž disponuje radiovým vysílačem, díky němuž můžete ovládat
světla, dveře, okna atd.
Nastavení ovládání prostředí naleznete v Gridu 3 pod Nastavení Ovládání prostředí.
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Vysílače

5.2

Grid Pad má dva vestavěné vysílače. Infračervený vysílač GEWA a
radiový vysílač, které jsou umístěny na zadní straně zařízení.

Infračervený vysílač a jeho vysílací úhel

Změna radiového vysílače
Grid Pad je dodáván buď s vysílačem EasyWave nebo Z-Wave.
Pokud potřebujete vysílač vyměnit, odkryjte port odšroubováním
panelu na zadní straně přístroje.

Odpojte dodaný vysílač a vyměňte jej za jiný. Je možné, že bude
pro nový vysílač třeba nainstalovat příslušné ovladače.
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5.3

Svazky mřížek Ovládání
prostředí Servus

Grid 3 obsahuje dva svazky mřížek pro ovládání prostředí Ovládání prostředí Servus a Snadné ovládání prostředí Servus.

Snadné ovládání prostředí Servus

Ovládání prostředí Servus

Tip: Další svazky mřížek pro ovládání prostředí naleznete na
Online mřížky. Pro ovládání domácnosti vyzkoušejte např. hlasem
aktivovaná zařízení Amazon Alexa.
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Infračervené ovladače

5.4

Nastavení infračervených ovladačů
Svazky mřížek pro ovládání prostředí Servus jsou určeny pro
různé druhy zařízení a spotřebičů. Je však třeba naučit Grid Pad
správné infračervené kódy.

Seznam infračervený kódů
Máme k dispozici seznam IR kódů mnoha zařízení pro domácnost.
Než začnete s nastavováním Vašich zařízení, podívejte se na náš
seznam. Pokud tam příslušné kódy nalezenete, ušetří Vám to čas.
Tyto soubory jsou uloženy jako .vzdálené soubory. Aktuální seznam
ovladačů naleznete na:
thinksmartbox.com/ir-remotes

Instalace vzdáleného souboru
Stáhněte požadovaný soubor z našich stránek, zavřete Grid 3 a
otevřete Průzkumník souborů.
Přejděte na: Uživatelé\Veřejné\Dokumenty\Smartbox\Grid 3\
Environment Control Accessories
Zkopírujte .vzdálený soubor do složky a otevřete Grid 3.
V Gridu 3 přejděte na Nastavení - Ovládání prostředí. Zde uvidíte
zaznamenané nové zařízení.
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Manuální nastavení infračerveného ovladače
Otevřete Grid 3 a přejděte na Nastavení - Ovládání prostředí. Pod
Příslušenství zvolte Přidat.

Uvidíte seznam příslušenství. Zvolte typ zařízení, které chcete
nastavit, a budete navedeni na programovací obrazovku.

Zde můžete své zařízení pojmenovat (užitečné, pokud budete
používat více zařízení stejného typu), změnit ikonu a především
naprogramovat Vašemu zařízení akci.
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Vyberte akci, kterou chcete naprogramovat, např. zapnutí
televizoru, pak klepněte na tlačítko Naprogramovat na pravé
straně okna.

Objeví se okno Naprogramovat infračervený. Budete požádáni,
abyste postupovali podle pokynů na obrazovce.
Je nutné ovladač přesně nasměrovat na Grid Pad. V levém horním
rohu uvidíte červený LED přijímač. Při příjmu IR kódu LED dioda
jednou blikne.

Po dokončení se akce změní na zelenou a můžete ji otestovat tím,
že klepnete na tlačítko Odeslat nyní. Každou další akci na Vašem
dálkovém ovladači naprogramujete stejně. Poté klepnutím na
tlačítko OK uložte a přejděte zpět do okna Ovládání prostředí.
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Ovládání vícero zařízení
Pokud ovládáte více než jedno zařízení stejného typu, můžete v
mřížkách použít buňky automatického obsahu. Pokud máte např.
televizi v ložnici a v obývacím pokoji, můžete vytvořit dvě buňky
automatického obsahu, jednu pro každou televizi. Snadno pak
vyberete, kterou televizi právě chcete ovládat.

Specifické infračervené příkazy
Máte-li zařízení či hračku jen s několika funkcemi, můžete
použít příkaz Infračervený pro vytvoření buňky s konkrétní
akcí. Po přidání příkazu Infračervený se dostanete do okna
Naprogramovat infračervený. Postupujte podle pokynů na
obrazovce a klepnutím na tlačítko OK přidejte příkaz k buňce.
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Nastavení radiového zařízení

5.5

Chcete-li používat zařízení s EasyWave nebo Z-Wave, musíte je
nejprve spárovat s Grid Padem a poté nastavit. V následujícím
příkladu pracujeme se zásuvkou EasyWave, nicméně pro zařízení
Z-Wave platí totéž.

Párování zásuvky EasyWave
Přejděte na Nastavení - Ovládání prostředí a a zvolte Vysílače.
Zvýrazněte EasyWave a klepněte na Nastavit.

K zásuvce budete muset přiřadit tlačítko. Zvolte jedno z tlačítek
v nabídce a klepněte na příkaz Přejmenovat. To Vám pomůže,
pokud budete používat více než jednu zásuvku. Dejte tlačítku
jméno a klepněte na Enter.
Zapojte zásuvku EasyWave do el. zásuvky ve zdi a jednou tlačítko
stiskněte, tím ho můžete naprogramovat. LED dioda bude
pravidelně blikat.
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V Gridu 3 zvýrazněte své nově pojmenované tlačítko a vyberte
Vysílač A. Na zásuvce EasyWave stiskněte tlačítko třikrát. Tím
přístroj vrátíte do provozního režimu. Nyní můžete Vysílač A
zapnout a Vysílač B vypnout.

Přidání spárované zásuvky k zařízení
Jakmile je zásuvka spárována, můžete ji přiřadit ke konkrétnímu
zařízení a použít ji v mřížách Ovládání prostředí. V části Nastavení
- Ovládání prostředí klepněte na položku Přidat pod Příslušenství.
V okně Přidat příslušenství zvolte El. zásuvka a klepněte na Další.
Nyní můžete zařízení pojmenovat. To je užitečné tehdy, používáte-

li současně více zařízení stejného typu. V tomto příkladu zásuvka
řídí větrák.
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V části Akce vyberte tlačítko Zapnuto a v rozbalovacím menu
najděte název tlačítka (např. Větrák A). Potom vyberte tlačítko
Vypnuto a přiřaďte ji názvu Vašeho tlačítka následovaného
písmenem B. Klepnutím na tlačítko OK uložíte nastavení a vrátíte
se do okna Ovládání prostředí.
Zásuvka nyní bude uvedena pod příslušenstvím a bude
připravena k použití v mřížkách Ovládání prostředí. Chcete-li to
ověřit, můžete pomocí mřížky Větrák zkusit zásuvku zapnout a
vypnout.
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5.6

Připojení chytrého telefonu ke
Grid Padu

Grid Pad lze připojit k chytrému telefonu Android, a tak odesílat
či přijímat SMS zprávy a hovory. Mějte na paměti, že existuje
několik modelů telefonů Android, které to neumožňují, protože
nepodporují potřebnou aplikaci Remote Phone. Informace o
kompatibilních modelech získáte od Vašeho prodejce. Budete
rovněž potřebovat licenci softwaru Remote Phone.
Před zakoupením licence doporučujeme vyzkoušet nastavení
telefonu pomocí bezplatné zkušební verze, abyste se ujistili, že
telefon, Grid Pad a Grid 3 pracují správně.
Vezměte prosím na vědomí, že software Remote Phone nepatří
Smartboxu, nýbrž JustRemotePhone.

Instalace aplikace Remote Phone
Na počítač
Aplikaci můžete nainstalovat ze složky Podpora ve vašem Grid
Padu. Otevřete nabídku Start a vyberte Support Documents.
Spusťte instalační program CallCentre.exe. Po dokončení
instalace se software otevře a bude připraven k párování s
telefonem.
Tip: Můžete také stáhnout nejnovější verzi aplikace Remote Phone
pro počítače z justremotephone.com.

Na chytrý telefon
Aplikaci Remote Phone musíte nainstalovat také do telefonu.
Otevřete internetový prohlížeč a jděte na justremotephone.
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com. K dispozici jsou dvě verze aplikace, plná placená a
15denní bezplatná. Než zakoupíte plnou verzi, doporučujeme
stáhnout zkušební verzi, abyste se ujistili, že je telefon s aplikací
kompatibilní. Na telefonu musíte mít zapnutý Bluetooth, jinak
aplikaci nemůžete používat.

Nastavení Gridu 3
Ujistěte se, že máte v Grid Padu spuštěnou aplikaci CallCenter.
V Gridu 3 otevřete Nastavení - Telefon. Grid 3 si vyžádá přístup k
aplikaci CallCenter. Zaškrtněte políčko “zapamatovat si odpověď”
ve vyskakovacím okně a klepněte na Grant/Udělit.
Nyní můžete používat funkce telefonu, jako jsou SMS nebo telefon,
např. v mřížkách Fast Talker 3.

Fast Talker 3
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V tomto oddíle
6.1 Seznamte se s Gridem 3
6.2 Přidávání svazků mřížek
6.3 Užitečné příkazy pro ovládání Grid
Padu z Gridu 3
6.4 Účty Gridu 3
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6
Grid 3
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6.1

Seznamte se s Gridem 3

Grid 3 je na Grid Padu nainstalován a připraven k použití. Jedná
se o program pro AAK, který Vám pomáhá komunikovat s okolím.
Grid 3 si můžete přizpůsobit na míru dle Vašich požadavků.

Spuštění Gridu 3 při startu
Grid 3 je nastaven, aby se automaticky otevíral při spuštění Grid
Padu. Toto nastavení můžete v Gridu 3 vypnout v části Nastavení Počítač, pod Spustit Grid 3 s Windows.
Můžete rovněž nastavit, které svazky mřížek se otevřou při
spuštění Gridu 3.
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Přidávání svazků mřížek

6.2

Chcete-li přidat svazky mřížek do Prohlížeče mřížek (domovské
obrazovky Gridu 3), klepněte na menu a zvolte Přidat svazek
mřížek.

Svazky mřížek jsou rozděleny do kategorií. Každá je opatřena
popisem, takže snadno najdete vyhovující mřížky. Některé
kategorie obsahují složky, kde jsou sdruženy související svazky
mřížek. Jakmile vyberete svazek mřížek, uvidíte jeho úplný popis
i všechny jeho verze s jinými sadami symbolů či jinými možnostmi
ovládání.

Nové svazky mřížek
Chcete-li vytvořit zcela nový svazek mřížek, zvolte v okně Přidat
svazek mřížek Nový. Zde můžete vytvořit svazek podle svých
představ.
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Online mřížky
Online mřížky umožňují sdílet a stahovat svazky mřížek
do Grid Padu. Vyberte Online mřížky v okně Přidat
svazek mřížek a získáte přístup k mřížkám od Smartboxu
i od ostatních uživatelů.

Editace svazků mřížek
Grid 3 obsahuje nástroje, díky nimž můžete snadno upravovat a
vytvářet mřížky. Otevřete režim úprav a začněte provádět změny
ve svazku mřížek, který právě používáte. Můžete přidávat a
odebírat buňky, řádky, sloupce, příkazy a další.
Do režimu úprav se dostanete klepnutím na Menu - Upravit nebo
stisknutím klávesy F11 na připojené klávesnici.
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Více informací o editaci mřížek naleznete ve výukových
materiálech dodávaných s Grid Padem.

79

6.3

Užitečné příkazy pro ovládání
Grid Padu z Gridu 3

Následující příkazy lze přidat buňkám v mřížkách. Mohou sloužit k
ovládání různých funkcí Grid Padu přímo z Gridu 3.
Vypnout počítač

Vypne Grid Pad včetně všech spuštěných
programů

Obrazovka režim
spánku

Vypne obrazovku Grid Padu. Pro opětovné
zapnutí obrazovky využijte Váš způsob
ovládání

Baterie

Zobrazí buňku se stavem nabití baterie jako
ikonu

Stav baterie

Zobrazí buňku se stavem nabití baterie v
procentech

Prohlížeč mřížek

Vrátíte se zpět do Prohlížeče mřížek, kde
můžete vybrat jiný svazek

Jas

Nabízí několik úrovní jasu

Buňka Pauza

Deaktivuje všechny buňky v mřížce kromě
Pauzy. To je vhodné zejm. při používání oční
navigace nebo ovládání pohybem hlavy,
aby nedocházelo k nechtěným aktivacím.

Kalibrovat

Spustí novou kalibraci oční navigace
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Účty Gridu 3

6.4

V okně Nastavení - Účty můžete nastavit, které účty mají být
připojeny ke Gridu 3. Může to být Váš email, účet Smartbox,
Dropbox nebo účty pro vzdálenou editaci.

Email
Grid 3 se může přímo připojit k účtům Outlook, Hotmail, Gmail a
Yahoo pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla. Pro připojení
k jiným poskytovatelům emailu můžete použít službu POP3/SMTP.

Účet Smartbox
Přes účet Smartbox získáte přístup ke vzdálené editaci,
zálohování mřížek do Dropboxu a jejich sdílení přes Online mřížky.
Jednoduše se přihlaste pomocí emailu a hesla nebo vytvořte nový
účet z Gridu 3.

Dropbox
Propojení Gridu 3 a Dropboxu umožňuje zálohování mřížek a jejich
synchronizaci na různých zařízeních. Dále získáváte možnost
vzdálené editace mřížek z jiných zařízení.

Vzdálená editace
V okně Účty můžete také uvést další účty Smartbox, které smějí
vzdáleně upravovat mřížky na Vašem zařízení.
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V tomto oddíle
7.1
7.2
7.3
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Aktualizace softwaru
Baterie
Čištění a uchovávání Grid Padu

7
Péče o Grid Pad
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7.1

Aktualizace softwaru

Aktualizace Gridu 3
Často vycházejí aktualizace, díky nimž Grid 3 získává nové
funkce a vylepšení. Je-li k dispozici připojení k internetu, Grid 3
aktualizace automaticky vyhledává. Je-li aktualizace k dispozici,
objeví se upozornění v pravém horním rohu obrazovky Gridu 3.
Klepnete-li na ikonu upozornění, nainstaluje se Vám poslední
verze Gridu 3.
Chcete-li automatické aktualizace vypnout, jděte do Nastavení Počítač a vypněte Provádět aktualizace.
Tip: Pod položkou Nastavení - Počítač se můžete přihlásit
k prioritnímu přístupu k aktualizacím. Získáte tak přístup k
nejnovějším aktualizacím předtím, než jsou oficiálně vydány.
Vezměte však na vědomí, že tyto funkce mohou být změněny a
nemusí být otestovány pro Vaše zařízení.

Aktualizace softwaru Smartbox
Aktualizace pro software Smartbox najdete prostřednictvím
nabídky Start. Otevřete program a klepnutím na tlačítko Další
spusťte automatickou aktualizaci pro veškerý software Smartbox
nainstalovaný v zařízení. Grid Pad musí být připojen k internetu.

Aktualizace Windows
Nastavení aktualizace Windows naleznete v Nastavení Aktualizace & zabezpečení v nabídce Start. Zde se zobrazí stav
všech nevyřízených aktualizací. Automatické aktualizace můžete
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vypnout, Microsoft ale i přesto může provádět aktualizace
zabezpečení.
Společnost Microsoft vydává větší aktualizace Windows zhruba
jednou za rok. Ve Smartboxu je nejprve otestujeme a poté Vám
dáme pokyn, kdy si aktualizaci můžete instalovat na Grid Pad.
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7.2

Baterie

Grid Pad má velkou baterii, která dokáže vydržet celý den.

Odhadovaná výdrž baterie
Baterie je testována pro různou míru intenzity užívání. Více
informací o tom, jak baterie testujeme, naleznete zde:
thinksmartbox.com/battery-life
Grid Pad vydrží přibližně 15 hodin, při používání oční navigace 10
hodin.

Zobrazení stavu baterie
Abyste mohli sledovat úroveň nabití baterie v Gridu 3, můžete
do některé buňky přidat příkaz Baterie. Ve Windows stav baterie
ověříte klepnutím na ikonu baterie na panelu úloh v dolní části
obrazovky.

Využijte co nejvíc potenciál baterie
Následující funkce šetří baterii a umožňují Vám komunikovat ještě
déle.
Obrazovka režim spánku
Když budete chtít trávit čas jinou činností než prací s Grid Padem
(např. sledováním televize), přepněte jeho obrazovku do režimu
spánku.

86

Režim spánku obrazovky vypne pouze obrazovku, nikoli celé
zařízení. Obrazovku znovu spustíte pomocí Vašeho způsobu
ovládání. Jestliže používáte oční navigaci, nasměrujte pohled do
středu obrazovky.
Nastavení režimu spánku obrazovky si můžete přizpůsobit v
Nastavení - Počítač. Zde můžete zapnout automatické stmívání
obrazovky, dobu, po níž se obrazovka automaticky vypne, či dobu
pohledu nutnou pro probuzení obrazovky.
Příkazy pro jas
Pomocí těchto příkazů v Gridu 3 zvýšíte nebo snížíte jas obrazovky.
Snížením jasu šetříte energii baterie. Doporučujeme nastavit jas
na 70 %.
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7.3

Čištění a uchovávání Grid Padu

Čištění zařízení
Přední sklo Grid Padu lze vyčistit pomocí hadříku z mikrovlákna.
Grid Pad by měl být pravidelně čištěn antibakteriální utěrkou.
Můžete také použít utěrky na bázi alkoholu k vyčištění obrazovky a
vnějších částí Grid Padu.
Nepoužívejte sprejové čističe, gely či leštidla. Grid Pad rovněž
nesmí být ponořen do vody.

Uchovávání Grid Padu
Není-li používán, měl by být Grid Pad bezpečně uložen.
Nenechávejte v jeho blízkosti tvrdé předměty či předměty, které
by na něj vyvíjely tlak. Odpojte všechna zařízení připojená k jeho
portům a zdířkám.

Uchovávání dálkového zapínacího tlačítka
Při ukládání Grid Padu doporučujeme vyjmout baterie AAA z
dálkového tlačítka a odpojit všechny spínače.

88

89

V tomto oddíle
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Uživatelská podpora
Technické údaje Grid Padu
Bezpečnostní upozornění
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8
Přílohy
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8.1

Uživatelská podpora

Podpora online
Smartbox je tu, aby Vám pomohl co nejlépe využít Grid Pad a
Grid 3. Můžete nás oslovit prostřednictvím emailu nebo si přečíst
informace v článcích na našich stránkách.
thinksmartbox.com/smart-support

Online chat
Online chat je dostupný na naší webové stránce. Hodiny, během
nichž jsme Vám k dispozici, jsou uvedeny v chatovacím okně.
Tip: Náš online chat je přístupný také z menu Start ve Windows.

Vzdálená podpora v Gridu 3
V případě potíží jsme schopni poskytnout Vám vzdálenou
podporu, je k tomu nutné jen internetové připojení. Vzdálenou
podporu lze provést přímo z Gridu 3. Přejděte do nabídky Menu Nápověda a vyberte možnost Vzdálená podpora.

Znalostní báze
Znalostní báze Smartboxu je plná tipů, nápadů a návodů, které
Vám pomohou co nejefektivněji využívat Grid Pad a Grid 3.
thinksmartbox.com/knowledge-base
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Další podpora
Můžete využít naši podporu ve Velké Británii, a to mezi 9:00 a
17:30. (v pátek do 17:00).
+44 (0) 1684 578868
Jestliže jste Grid Pad koupili mimo území Velké Británie,
kontaktujte prosím svého prodejce. Seznam prodejců najdete na:
thinksmartbox.com/where-to-buy

Smartbox na Facebooku
Prostřednictvím naší komunity na Facebooku s námi můžete
být stále v kontaktu a dostávat nejnovější informace. Je to
ideální místo, kde můžete hledat rady, dělit se o nápady a hledat
inspiraci.
Máte-li jakékoli dotazy, naši odborníci na asistivní technologie,
ostatní uživatelé Smartboxu, rodiče, pečovatelé a terapeuti Vám
pomohou.
thinksmartbox.com/facebook
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8.2

Technické údaje Grid Padu

Zařízení
Processor: 			
Intel Core i5-7Y54, 4mb cache, až 		
				3.20GHz
RAM: 			8GB DDR3
Pevný disk: 		
SSID SATA III, 128GB
Operační systém: 		
Windows 10 Pro
Obrazovka: 			
12.5 inch 1920 x 1080 s antireflexní
				vrstvou

Ovládání
2 x 3.5mm port pro spínače
3.5mm port pro sluchátka a mikrofon
1 x USB 2.0 port
1 x USB 3.0 port

Eye Gaze
Lze přikoupit oční navigaci Eye Gaze (prodávána zvlášť)

Ovládání prostředí
GEWA infračervený
EasyWave nebo Z-Wave radiový

Polohování
Vestavěný stojánek
Redukce na externí stojan (Daessy a Rehadapt)
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Připojení
Dvoupásmový bezdrátový AC 8265
Bluetooth 4.2 LE

Další informace
Přední kamera: 			2mp
Zadní kamera: 			5mp
Výdrž baterie:			15 hodin
Výdrž baterie při
užívání oční navigace: 		
10 hodin
Doba nabíjení:			8 hodin
Rozměry:
			
335 x 223 x 45mm
Hmotnost: 				2.7Kg
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8.3

Bezpečnostní upozornění

Grid Pad nesmí být používán v život ohrožujících situacích pro
případ, že by došlo ke ztrátě jeho funkcionality z důvodu vybité
baterie nebo technických problémů.

Stupeň krytí (IP)
IP kód obrazovky Grid Padu je IP54.8

Test odolnosti
Grid Pad byl podroben tzv. drop testu - zkoušce odolnosti zařízení
při pádu z výšky jednoho metru. Pozn.: Test nezahrnoval žádná
příslušenství.

Voda a jiné tekutiny
Přední strana Grid Padu je odolná proti mírnému dešti a pocákání.
Zadní strana by vůbec neměla přijít do styku s tekutinami. Grid
Pad nesmí být ponořen do kapaliny.

Prevence poškození sluchu
Vysoká úroveň hlasitosti při používání sluchátek a reproduktorů
může způsobit trvalou ztrátu sluchu. Vždy udržujte hlasitost
přístroje na bezpečné úrovni.

Napájení a baterie
Grid Pad obsahuje dobíjecí lithiovou baterii. Její výkonnost
postupem času klesá. Doba používání Grid Padu po plném nabití
96

baterie se tak bude pozvolna zkracovat.
Pro dosažení optimálního výkonu by se Grid Pad neměl nabíjet
při extrémních teplotách pod 0° C nebo nad 45° C. Při těchto
teplotách se baterie bude nabíjet pomalu nebo vůbec.
Nevystavujte Grid Pad ohni nebo teplotám nad 90°C. Mohlo by
dojít k poškození baterie, zapálení či výbuchu. Buďte opatrní při
skladování Grid Padu.
Grid Pad nabíjejte pouze pomocí dodávaného napájecího kabelu.
Jiné napájecí kabely mohou Grid Pad poškodit. Pokud dojde ke
ztrátě či poškození dodaného napájecího kabelu, kontaktujte
svého prodejce.
Grid Pad není zařízením, které by mohl opravit uživatel. Kromě
případů uvedených v této příručce nikdy neotevírejte kryt Grid
Padu ani napájecího kabelu - mohlo by dojít k poškození zařízení
či Vašemu zranění.
Je-li baterie vybitá a Grid Pad není připojen k el. síti, přístroj se
automaticky vypne, aby nedošlo k jeho poškození. Operační
systém se snaží vypnout zařízení co nejšetrněji, přesto
doporučujeme připojit napájecí kabel dříve, než se Grid Pad
vypne.
Baterie Grid Padu podléhá bezpečnostním předpisům. Pokud
byste chtěli Grid Pad poslat poštou, obraťte se na poštovní službu
či kurýra, abyste zajistili bezpečné dodání.
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Cestování s Grid Padem
Jestliže s Grid Padem budete cestovat, ujistěte se, že je bezpečně
uložen a chráněn před otřesy a nárazy.
Existují přísná pravidla pro přepravu lithiových baterií letadlem.
Letecké společnosti mají různá pravidla, proto doporučujeme
obrátit se před cestou na Vaši leteckou společnost. Více informací
naleznete zde:
caa.co.uk/passengers/before-you-fly/baggage/items-that-areallowed-in-baggage

Teplota
Používáte-li Grid Pad při vysokých teplotách nebo na přímém
slunci, může dojít k zahřátí přístroje na teplotu, při níž se
automaticky vypne. Jedná se o bezpečnostní funkci, která
zabraňuje trvalému poškození zařízení. Pokud k tomu dojde,
počkejte, než se Vaše zařízení ochladí, a pak ho znovu zapněte.
Nezakrývejte ventilační otvory.
Před uložením nebo vložením do tašky se ujistěte, že je Vaše
zařízení vypnuté.

Polohování
Při uchycení Grid Padu k externímu stojanu postupujte podle
pokynů v příručkách pro Grid Pad a stojan. Je nutné, abyste
zajistili bezpečnou manipulaci se zařízením.
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Mimořádné události
Grid Pad by neměl představovat jediný způsob, jímž si při
mimořádných situacích můžete přivolat pomoc nebo spustit
poplach.

Bezpečnost
Dojde-li k poškození Grid Padu, mohou se z něj oddělit malé
součásti, které představují nebezpečí udušení. Malé děti by měly
přístroj používat jen pod dohledem.

Varování pro epileptiky
Některé osoby s fotosenzitivní epilepsií jsou při určitých světelných
podmínkách náchylné k záchvatům. Pokud se Vám při používání
Grid Padu udělá nevolno, a to zvláště pokud jej používáte s oční
navigací, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.

Bezpečnost při práci s oční navigací
Dlouhodobé používání oční navigace je zátěží pro oční svaly.
Dělejte časté přestávky a odpočiňte si, jakmile začnete pociťovat
únavu očí.

Likvidace Grid Padu
Grid Pad by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro
likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
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Záruka
Na Grid Pad se vztahuje dvouletá záruka počínaje zakoupením
přístroje.

Opravy
Uživatel nesmí Grid Pad opravovat. Potřebujete-li jej opravit,
kontaktujte Vašeho prodejce. Více informací na thinksmartbox.
com.
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Prohlášení o shodě

8.4

Grid Pad je zdravotnický prostředek třídy 1.
Grid Pad vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EEC (MDD)
- Směrnice o zdravotnických prostředcích, ve znění směrnice
2007/47/ES.
Grid Pad podléhá směrnici Evropského parlamentu a Rady
Evropské Unie 2001/96/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (OEEZ) a nesmí být likvidován jako
netříděný komunální odpad. Při likvidaci tohoto produktu využijte
místní sběrné dvory nebo kontaktujte prodejce.
2004/108/ES (EMC) – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2006/95/ES (LVD) – Směrnice pro nízké napětí
Grid Pad vyhovuje směrnicím o omezení nebezpečných látek
2011/65/EU (RoHS 2)
OEEZ

Prohlášení FCC
Grid Pad vyhovuje Části 15 Pravidel FCC pro přenosové předpisy.
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8.5

Upozornění k baterii

Baterii nerozebírejte, neotvírejte ani nerozřezávejte.
Nevystavujte baterii teplu ani ohni a nepokládejte ji na přímé
slunce.
Baterii nezkratujte.
Baterii neukládejte nahodile do krabice apod., kde by mohlo dojít
ke zkratu při kontaktu s jinými kovovými předměty.
Nevystavujte baterii mechanickému nárazu.
V případě, že baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny s
pokožkou a očima. Pokud k tomu dojde, umyjte postižené místo
velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte pouze nabíječku, která je určená k použití se zařízením,
a postupujte podle pokynů výrobce ohledně nabíjení.
Nepoužívejte žádné jiné baterie než ty, které jsou schváleny
společností Smartbox.
Děti by měly používat baterie jen pod dohledem dospělých.
Udržujte baterii v čistotě a suchu.
Dojde-li ke znečištění baterie, otřete ji suchou utěrkou.
Nenechávejte baterii dále nabíjet poté, co se plně nabije.
Po delší době nepoužívání bývá nutné baterii několikrát nabít a
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vybít, než bude opět dosaženo maximálního výkonu.
Ponechte si veškerou dokumentaci dodanou s produktem.
Používejte baterii pouze pro aplikaci, pro niž je určena.
Pokud možno, vyndejte baterii ze zařízení, není-li dlouhodobě
používáno.
Baterii zlikvidujte v souladu s místními nařízeními.
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