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Σε αυτήν την εννότητα

1.1  Τι περιλαμβάνεται στο Grid Pad σας
1.2  Ρύθμιση Grid Pad
1.3  Χαρακτηριστικά
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Εισαγωγή στο Grid Pad

1
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Το βοήθημα επικοινωνίας Grid Pad
Πλήκτρο απομακρυσμένης τροφοδοσίας
Εγχειρίδιο Χρήσης
Πλάκες προσάρτησης και κατσαβίδι
Καλώδιο τροφοδοσίας
Πακέτο εκπαίδευσης Grid 3
Πανί καθαρισμού
2x AAA μπαταρίες
Προαιρετικές ετικέτες θυρών

Το Grid Pad σας μπορεί επίσης να συνοδεύεται από μονάδα ανίχνευσης 
βλέμματος.

Περιλαμβανόμενο Λογισμικό

Grid 3

Αν συνοδεύεται από συσκευή ανίχνευσης βλέμματος θα έχουν 
προεγκατασταθεί πρόσθετα προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.

1.1
Τι περιλαμβάνεται στο Grid Pad 
σας
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Το Grid Pad μπορεί να σας παρέχεται με έναν από τους δύο ακόλουθους 
τρόπους.

Μόνο για επικοινωνία

Η λειτουργία αυτή είναι γνωστή και ως λειτουργία για κιόσκι. Σε αυτή 
τη ρύθμιση, το Grid Pad θα εκκινήσει απευθείας στο Grid 3 και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία. Ορισμένες λειτουργίες, όπως οι 
προσβάσιμες εφαρμογές και η επιφάνεια εργασίας των Windows, είναι 
απενεργοποιημένες.

Ξεκλείδωτο

Αν το Grid Pad παρέχεται ξεκλείδωτο, τότε έχετε πλήρη πρόσβαση στις 
προσβάσιμες εφαρμογές καθώς και στην επιφάνεια εργασίας και τις 
εφαρμογές των Windows.

Αλλαγή της ρύθμισής σας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο ρύθμισης του Grid Pad σας, 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

1.2Ρύθμιση Grid Pad
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1.3 Χαρακτηριστικά

Grid Pad

Οθόνης αφής

Εμπρόσθια κάμερα 2 x θύρες διακοπτών

USB 3.0

Έξοδος HDMI

Ένταση πάνω και κάτω

Τροφοδοσία

Δέκτης υπερύθρου
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Οπίσθια κάμερα

Εκπομπός υπερύθρουΘύρα φόρτισης

Θύρα ακουστικών/
μικροφώνου

USB 2.0

Πλάκα 
προσάρτησης

Επιτραπέζια βάση

Ηχεία

Ραδιοκυματικός 
έλεγχος
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Grid Pad με συσκευή ανίχνευσης βλέμματος

Όταν το Grid Pad είναι εφοδιασμένο με συσκευή ανίχνευσης βλέμματος, 
συνοδεύεται από μια υψηλότερη επιτραπέζια βάση ικανή  να 
φιλοξενήσει την κάμερα.

Η υποδοχή USB 3.0 θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της κάμερας.

Κάμερα ανίχνευσης 
βλέμματος
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση και την 
αφαίρεση της μονάδας ανίχνευσης βλέμματος, δείτε στην παράγραφο 
4.6.

Επιμηκυμένη επιτραπέζια 
βάση
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Σε αυτήν την εννότητα
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Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

2
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2.1 Άνοιγμα του Grid Pad σας

Πριν ενεργοποιήσετε το Grid Pad σας για πρώτη φορά, είναι καλύτερο 
να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να φορτίσετε την μπαταρία. 
Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η 
λυχνία LED ανάβει για να σηματοδοτήσει την εκκίνηση της συσκευής.

Η συσκευή θα εκκινηθεί στα Windows και το Grid 3 θα ξεκινήσει 
αυτόματα.
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Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση του Grid 3, πατήστε το Ξεκινώντας για 
να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας και στη συνέχεια ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη.

Το Grid 3 συνοδεύεται από μια συλλογή φωνών για να διαλέξετε. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και τη χροιά της κάθε φωνής ώστε 
να ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Ο Smartbox Λογαρισμός σας

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό 
Smartbox. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
λειτουργίες όπως απομακρυσμένη επεξεργασία και συγχρονισμός 
μεταξύ συσκευών.

Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη έναν λογαριασμό Smartbox, μπορείτε να 
συνδεθείτε και να επαναφέρετε τον λογαριασμό σας.

2.2Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
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2.3 Επιλογή των πολυπλεγμάτων σας

Το πολύπλεγμα είναι όπως οι εφαρμογές αλλά μέσα στο Grid 3. 
Ορισμένα πολυπλέγματα μπορεί να περιέχουν ένα πλήρες λεξιλόγιο 
συμβόλων για την έναρξη της επικοινωνίας. Άλλα μπορεί να έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να μπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν όσο πιο 
αποτελεσματικά γίνεται.

Τα πολυπλέγματα είναι οργανωμένα σε κατηγορίες. Επιλέξτε την 
Επικοινωνία με Σύμβολα για πολυπλέγματα όπως το Super Core, 
τα οποία είναι ιδανικά για τους αρχάριους χρήστες εναλλακτικής 
επικοινωνίας και την ανάπτυξη βασικών γνώσεων. Επιλέξτε Επικοινωνία 
με Κείμενο για πολυπλέγματα με λειτουργίες από χρήστες που 
γνωρίζουν γραφή.

Τα πολυπλέγματα που επιλέγετε από κάθε κατηγορία είναι διαθέσιμα 
στον Εξερευνητή Πλέγματος ως να μπορέστε να τα εξερευνήσετε.

Συμβουλή: Μετά από δική σας επιλογή και άδεια, το Grid 3 μπορεί να 
μάθει τις λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνότερα ώστε να βελτιώνει τις 
προτάσεις του για πρόβλεψη λέξεων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το 
αλλάξετε αυτό από τις ρυθμίσεις απορρήτου.
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Ο Εξερευνητής Πλέγματος είναι η αρχική οθόνη του Grid 3. Από εδώ 
μπορείτε να περιηγηθείτε και να οργανώσετε τα πολυπλέγματα, να 
προσθέσετε νέα πολυπλέγματα και να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ρυθμίσεις σας

Η αφή σε κάποιο από τα πολυπλέγματα θα το ανοίξει.

Για να επιστρέψετε στον Εξερευνητή Πλέγματος αγγίξτε το μενού και 
στη συνέχεια επιλέξτε τον Εξερευνητή Πλέγματος.

2.4
Εισαγωγή στο Εξερευνητής 
Πλέγματος
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2.5
Διαμόρφωση της μεθόδου 
πρόσβασης

Θα χρειαστεί να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να έχετε πρόσβαση 
στο Grid Pad σας. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι πρόσβασης στη διάθεσή 
σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της μεθόδου 
πρόσβασης που έχετε επιλέξει, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες αυτού 
του εγχειριδίου.

•     Πρόσβαση με αφή
•     Πρόσβαση με διακόπτη
•     Πρόσβαση με δείκτη
•     Πρόσβαση με ενεργοποίηση φωνής
•     Πρόσβαση με ανίχνευση βλέμματος

Θα χρειαστείτε το κατάλληλο υλικό για να διαμορφώσετε τη μέθοδο 
πρόσβασης που έχετε επιλέξει.

Συμβουλή: Να θυμάστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα 
πολλαπλές μεθόδους πρόσβασης. Τόσο το Grid 3 όσο και το Grid Pad 
είναι σχεδιασμένα για να είναι ευέλικτα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
έναν δείκτη κεφαλής με ένα διακόπτη για ενεργοποίηση, μπορείτε!
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Χρησιμοποιώντας το Grid 
Pad σας

3
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3.1
Η επιφάνεια εργασίας του Grid Pad 
σας

Εικονίδιο χρήστη Μενού

Πολυπλέγματα

Προσθήκη 
Πολυπλεγμάτων

Κοινόχρηση 
Πολυπλεγμάτων

Διάταξη και διαγραφή 
πολυπλεγμάτων

Ρυθμίσεις Grid 3

Επιλογές βοήθειας 
Grid 3

Ρυθμίσεις Εξ Αποστάσεως 
επεξεργασίας

Άνοιγμα οθόνης 
χρήστη

Επόμενη σελίδα

Μενού Grid 3

Εξερευνητής Πλέγματος
Κλείσιμο Grid 3

Μεγιστοποίηση Grid 3

Ελαχιστοποίηση Grid 3
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Μενού 
έναρξης

Ειδοποιήσεις

Αναζήτηση Γραμμή 
εργασιών

Wi-fi και 
internet

Ρυθμίσεις ήχου 
Windows

Επιφάνεια εργασίας Windows

Κάδος ανακύκλωσης

Επιφάνεια 
εργασίας
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3.2 Τροφοδοσία

The power button is located on the top right of your Grid Pad. Press the 
button to switch it on. Your device will boot or wake from sleep. 

Τερματισμός του Grid Pad σας

Όταν δεν το χρησιμοποιείται, είναι καλή πρακτική να κλείνετε πλήρως 
το Grid Pad σας. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε οποιαδήποτε αυτόματη 
ενημέρωση να εφαρμοστεί. Σας συνιστούμε επίσης να τερματίσετε τη 
συσκευή σας πριν αποθηκευτεί για μεταφορά.

Ανοίξτε το μενού Έναρξη και πατήστε το εικονίδιο τροφοδοσίας. Από 
εδώ μπορείτε να επιλέξετε Ύπνωση, Τερματισμό ή Επανεκκίνηση. Η 
επιλογή “Τερματισμός” θα απενεργοποιήσει πλήρως τη συσκευή.

Είναι επίσης δυνατό να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας μέσα από 
το Grid 3, χρησιμοποιώντας την εντολή Απενεργοποίηση υπολογιστή. 
Αυτή η εντολή μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε σύνολο πλέγματος. 
(Δείτε την ενότητα 6.3 αυτού του εγχειριδίου για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εντολές).
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Εξαναγκασμένος τερματισμός

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για 
πέντε δευτερόλεπτα, το Grid Pad θα τερματιστεί. Λάβετε υπόψη 
ότι αυτό συνιστάται μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ότι 
οποιαδήποτε μη αποθηκευμένη εργασία θα χαθεί.
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3.3
Το πλήκτρο απομακρυσμένης 
τροφοδοσίας

Το Grid Pad συνοδεύεται από  με ένα πλήκτρο απομακρυσμένης 
τροφοδοσίας. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε οποιονδήποτε 
να ενεργοποιήσει τη συσκευή είτε χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο 
πλήκτρο είτε από έναν εξωτερικό διακόπτη.

Ρυθμίσεις

Το πλήκτρο απομακρυσμένης τροφοδοσίας θα είναι ήδη συζευγμένο 
το Grid Pad σας. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο απομακρυσμένης 
τροφοδοσίας, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω 
μέρος και τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Εάν δεν σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο απομακρυσμένης τροφοδοσίας ή θέλετε 
να το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να 
αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
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Χρήση του πλήτρκου απομακρυσμένης τροφοδοσίας

Πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας μία φορά για να ενεργοποιήσετε το 
Grid Pad ή για να το επαναφέρετε από την κατάσταση ύπνωσης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα για να 
αναγκάσετε το Grid Pad να τερματιστεί. Σημειώστε ότι μπορεί να χάσετε 
την εργασία και τις μη αποθηκευμένες αλλαγές!

Σύνδεση επιπρόσθετου διακόπτη

Το πλήκτρο απομακρυσμένης τροφοδοσίας διαθέτει ενσωματωμένη 
υποδοχή 3,5 mm. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή για 
συνδέσετε ένα συμβατό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το Grid Pad 
σας. Όταν συνδεθεί ένας διακόπτης, θα ενεργήσει ακριβώς όπως και το 
πλήκτρο.

Σημείωση: Το πλήκτρο απομακρυσμένης τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί 
μόνο για να ενεργοποιεί ή να επαναφέρει τη συσκευή σας από την 
κατάσταση ύπνωσης. Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο 
Grid 3.
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Για να φορτίσετε το Grid Pad, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη 
θύρα φόρτισης στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

Μια πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει έως και 8 ώρες. Δείτε την ενότητα 7.2 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα της μπαταρίας 
σας.

3.4 Φόρτιση του Grid Pad σας
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3.5Προσάρτηση του Grid Pad σας

Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης

Το Grid Pad σας διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση που μπορεί να αναδιπλωθεί 
για να τοποθετήσει σε άνετη θέση τη συσκευή σας σε ένα γραφείο ή 
τραπέζι.

Τραβήξτε τη βάση από την άκρη και ρυθμίστε τη γωνία που σας 
διευκολύνει. Όταν τελειώσετε, απλώς σπρώξτε ξανά πίσω τη βάση.

Χρήση προσάρτησης στήριξης για γραφείο, δάπεδο ή 
αναπηρικό αμαξίδιο

Το Grid Pad σας συνοδεύεται από πλάκες προσάρτησης τύπου 
Daessy και Rehadapt, έτσι ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε και να 
προσαρτήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

Πλάκα προσάρτησης Rehadapt Πλάκα προσάρτησης Daessy
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Πλάκα προσάρτησης
Για να αλλάξετε την πλάκα προσάρτησης, τοποθετήστε το Grid Pad σας 
με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Για να 
αποφύγετε ζημιά στην οθόνη, τοποθετήστε τη συσκευή σε κάτι μαλακό 
όπως πετσέτα, πανί ή εφημερίδα. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο 
κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν την 
πλάκα προσάρτησης στο Grid Pad.

Μόλις ξεβιδωθεί, αφαιρέστε την πλάκα προσάρτησης και 
αντικαταστήστε την με την πλάκα που χρειάζεστε. Χρησιμοποιήστε 
τις βίδες που παρέχονται με την πλάκα για να την προσαρμόσετε στη 
συσκευή και σφίξτε με το παρεχόμενο κατσαβίδι. Οι βίδες πρέπει να 
είναι σταθερά στερεωμένες έτσι ώστε να μην χαλαρώνουν.
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Προσάρτηση του Grid Pad σας σε ένα 
γραφείο ή στο πάτωμα
Με τη κατάλληλη πλάκα προσάρτησης προσαρμοσμένη, μπορείτε 
να προσαρτήσετε το Grid Pad σας σε κατάλληλη βάση στήριξης για 
αναπηρικό αμαξίδιο, επιτραπέζια βάση ή επιδαπέδια βάση. Καθώς 
προσαρτάτε τη συσκευή στη βάση στήριξης βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το 
Grid Pad με ασφάλεια μέχρις ότου η κεφαλή να ακινητοποιηθεί σταθερά 
και σε ασφαλή θέση στην πλάκα προσάρτησης.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση και προσάρτηση, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από τη βάση στήριξης που 
χρησιμοποιείτε.
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3.6  Ήχος και ομιλία

Το Grid Pad σας διαθέτει δύο κύρια ηχεία, σχεδιασμένα ώστε η φωνή 
σας να μπορεί να ακουστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Η συσκευή διαθέτει επίσης θύρα ακουστικών, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για προσωπικούς ήχους. Αυτό ονομάζεται και ηχητική 
ανατροφοδότηση και μπορεί να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στο 
Grid 3 διαβάζοντάς σας τις ετικέτες, τις λέξεις και τις ενέργειες καθώς 
επικοινωνείτε.

Οι ρυθμίσεις ήχου στο Grid 3 βρίσκονται στο Ρυθμίσεις - Λόγος.

Λόγος

Στο Λόγο θα βρείτε ρυθμίσεις για τη φωνή που χρησιμοποιεί το Grid Pad 
σας.
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Εδώ μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις φωνές που περιλαμβάνονται 
στο Grid 3 ή κάποια από τις διαθέσιμες για λήψη.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη χροιά, την ταχύτητα και την ένταση 
της φωνής.
 
Ηχητική ανατροφοδότηση

Από την ηχητική ανατροφοδότηση μπορείτε να επιλέξετε και να 
ρυθμίσετε τη φωνή που θα χρησιμοποιεί το Grid 3 για την ηχητική 
επισήμανση, την ανάγνωση ετικετών και τις ειδοποιήσεις. Αυτή η φωνή 
μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από τη φωνή εκφώνησης ώστε 
να σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε τις εκφωνήσεις λόγου από τις 
υπόλοιπες.
 
Ρυθμίσεις ήχου Windows

Οι ρυθμίσεις ήχου των Windows βρίσκονται στη γραμμή εργασιών των 
Windows στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας στη γραμμή εργασιών. 
Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις κάνοντας δεξί κλικ ή 
κρατώντας πατημένο το εικονίδιο του ηχείου.

Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μείκτη έντασης ήχου, στις 
συσκευές αναπαραγωγής, στις συσκευές εγγραφής και στους ήχους. Αν 
αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ήχο, καλό είναι να ελέγξετε ότι δεν 
έχετε απενεργοποιήσει κάποιο από τα κανάλια ήχου.
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3.7
Χρήση ακουστικών και ηχητικής 
ανατροφοδοτήσης

Για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά με το Grid Pad σας χωρίς να 
διακόψετε τη φωνή εκφώνησης, συνδέστε ακουστικά στη θύρα 
ακουστικών.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Λόγος και πατήστε Διαμόρφωση κάτω από 
την ηχητική ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια, επιλέξτε Ακουστικά Grid 
Pad από το αναπτυσσόμενο μενού κάτω από τα Ηχεία.

Αποστολή ήχου πολυμέσων στα ακουστικά

Για να ακούσετε μόνο εσείς πολυμέσα όπως μουσική και ήχο από βίντεο, 
συνδέστε τα ακουστικά σας κανονικά και πατήστε το εικονίδιο Ηχείο στη 
γραμμή εργασιών των Windows. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα ακουστικά 
σας.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ακουστικά Bluetooth 
ή τα ακουστικά του Grid Pad. Μόλις τα συνδέσετε αυτά θα εμφανιστούν 
στη λίστα αν πατήσετε Ρύθμιση κάτω από την επικεφαλίδα των Ηχείων.
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Το Grid Pad διαθέτει οθόνη Full HD που υποστηρίζει διάφορα επίπεδα 
φωτεινότητας, οπότε είναι εύκολο να βρείτε μια ρύθμιση που σας 
ταιριάζει. Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί τόσο στο Grid 
3 όσο και στις ρυθμίσεις των Windows.

Εντολή Φωτεινότητα στο Grid 3

Όταν χρησιμοποιείτε το Grid 3, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα 
της οθόνης χρησιμοποιώντας την εντολή Φωτεινότητα. Μπορείτε να 
προσθέσετε αυτήν την εντολή στα πολυπλέγματα από την κατάσταση 
επεξεργασίας, κατά τη δημιουργία ενός κελιού. Αυτά τα κελιά μπορούν 
να ρυθμιστούν ώστε να αυξάνουν κυκλικά τη φωτεινότητα, να 
αυξάνουν ή να μειώνουν τη φωτεινότητα της οθόνης ή να ρυθμίζουν τη 
φωτεινότητα σε μια συγκεκριμένη τιμή.

Συμβουλή: Χρησιμοποιώντας αυτές τις εντολές, θα μπορούσατε να 
δημιουργήσετε ένα κελί που θα θέτει το Grid Pad σε «νυχτερινή 
λειτουργία» ή σε χαμηλή φωτεινότητα ώστε να παρακολουθείτε την 
τηλεόραση ή μια ταινία.

Ρυθμίσεις οθόνης των Windows

Ανοίξτε το μενού Έναρξη και πατήστε το γρανάζι ρυθμίσεων. Οι 
ρυθμίσεις οθόνης των Windows βρίσκονται στο Ρυθμίσεις - Σύστημα 
- Οθόνη. Από εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα και να 
προσαρμόσετε το μέγεθος των εικονιδίων και των μενού των Windows. 

3.8Φωτεινότητα οθόνης
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3.9
Χρήση άλλης οθόνης με το Grid 
Pad σας

Ανοίξτε το μενού Έναρξη και πατήστε το γρανάζι ρυθμίσεων. Οι 
ρυθμίσεις οθόνης των Windows βρίσκονται στο Ρυθμίσεις - Σύστημα 
- Οθόνη. Από εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα και να 
προσαρμόσετε το μέγεθος των εικονιδίων και των μενού των Windows.

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για το Grid Pad σας και την 
δεύτερη οθόνη και να επιλέξετε επεκτείνεται την οθόνη σας. Όταν αυτό 
επιλεγεί, η επιφάνεια εργασίας σας θα καλύψει και τις δύο οθόνες 
και θα σας επιτρέψει να κάνετε πολλαπλές εργασίες. Σημειώστε ότι 
ορισμένες μέθοδοι πρόσβασης, όπως η ανίχνευση βλέμματος δεν είναι 
συμβατές με εκτεταμένες οθόνες.

Συμβουλή: Αν χρησιμοποιείτε μια δεύτερη οθόνη, η πρόσθετη 
απαιτούμενη επεξεργασία μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας της συσκευής σας.
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Wi-Fi

Το Grid Pad σας συνδέει στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας Wi-Fi. Το Wi-Fi 
είναι προσβάσιμο από τη γραμμή εργασιών των Windows. Πατήστε 
το εικονίδιο του Wi-Fi για να εμφανιστεί η λίστα των κοντινών σας 
ασύρματων δικτύων. Επιλέξτε το δίκτυό σας και εισαγάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης δικτύου, εάν απαιτείται. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν 
θέλετε η συσκευή σας να θυμάται αυτή τη σύνδεση.

Συμβουλή: Τα Windows διαθέτουν πολλές ρυθμίσεις απορρήτου 
που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να 
γνωρίζετε τι είναι ορατό σε άλλους χρήστες του δικτύου, ιδιαίτερα εάν 
χρησιμοποιείτε μια δημόσια σύνδεση.

Ρυθμίσεις δικτύου

Για να δείτε περισσότερα για τις ρυθμίσεις δικτύου, ανοίξτε το γρανάζι 
από το μενού Έναρξη και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Δίκτυο & Διαδίκτυο. 
Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο, 
να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο το Wi-Fi συνδέεται με δημόσια και 
ανοιχτά δίκτυα, να δημιουργήσει μια σύνδεση VPN και πολλά άλλα.

3.10Ρυθμίσεις Internet και δικτύου
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3.11 Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε πολλούς τύπους συσκευών Bluetooth με το Grid 
Pad - από ακουστικά και ακουστικά σε έξυπνα τηλέφων έως εκτυπωτές 
και συσκευές πρόσβασης.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Ανοίξτε το 
γρανάζι από το μενού Έναρξη και μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις 
- Συσκευές για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Bluetooth των 
Windows. Μετακινήστε την καρτέλα στην επιλογή Ενεργοποίηση και το 
Grid Pad θα ξεκινήσει μια σάρωση για τις κοντινές συσκευές Bluetooth.

Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό σύζευξης, ανάλογα με 
τη συσκευή Bluetooth που προσπαθείτε να συζεύξετε. Ανατρέξτε στις 
οδηγίες της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο σύζευξης.

Συμβουλή: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμα και όταν δεν 
χρησιμοποιείται, η ενεργοποίηση του Bluetooth μπορεί να επηρεάσει τη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας του Grid Pad σας.
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Σε αυτήν την εννότητα

4.1 Πρόσβαση με διακόπτη
4.2 Πρόσβαση με δείκτη
4.3 Πρόσβαση με αφή
4.4 Πρόσβαση με πληκτρολόγιο και ποντίκι
4.5 Πρόσβαση με αναγνώρισης φωνής
4.6 Ανίχνευση βλέμματος



43

Πρόσβαση

4
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4.1 Πρόσβαση με διακόπτη

Το Grid Pad διαθέτει δύο υποδοχές 3,5 mm τις οποίες μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε μια ποικιλία διακοπτών στο Grid 
Pad. Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες επιλογές για να προσαρμόσετε τον 
τρόπο πλοήγησης στο Grid 3, με χρήση ενός ή δύο διακιπτών.

Σύνδεση

Για να συνδέσετε ένα διακόπτη στο Grid Pad, συνδέστε το 3,5mm βύσμα 
του σε μια από τις υποδοχές διακόπτη στο Grid Pad. (Οι υποδοχές είναι 
επισημασμένες με S1 και S2 αντίστοιχα).

Μόλις κάνετε τη σύνδεση ανοίξτε το Grid 3 και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις 
- Πρόσβαση - Διακόπτες. Επιλέγοντας Σύνδεση στις Ρυθμίσεις θα 
εμφανιστεί μια λίστα από διακόπτες. Ενεργοποιήστε το διακόπτη που 
συνδέσατε και η αντιστοίχισή του θα φωτιστεί με πράσινο χρώμα.

Συμβουλή: Μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον προσαρμογείς διακοπτών 
μέσω USB, εάν χρειάζεστε περισσότερους διακόπτες.
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Διακόπτες Bluetooth

Για να συνδέσετε ένα διακόπτη Bluetooth στο Grid Pad, ακολουθήστε τις 
οδηγίες αντιστοίχισης που παρέχονται με το διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στο Grid Pad. Στη συνέχεια, μπορείτε 
να διαμορφώσετε τον διακόπτη.

Επιλογές διακοπτών

Ενεργοποίηση

Όταν οι διακόπτες σας είναι συνδεδεμένοι στο Grid Pad, μπορείτε να 
αποφασίσετε πώς ενεργούν μέσα στο Grid 3. Μπορείτε να επιλέξετε 
μεταξύ Διακόπτης σάρωσης, Εξάλειψη διακόπτη και Διακόπτης joystick.

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις - Πρόσβαση - Διακόπτες και επιλέξτε τη μέθοδο 
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο. 
Πατήστε Ενεργοποίηση για να ρυθμίσετε τη μέθοδο που επιλέξατε.

Διακόπτης σάρωσης

Η σάρωση διακόπτη  επισημαίνει τις ομάδες κελιών με τη σειρά 
που έχουν για να εντοπίσετε το κελί που θέλετε. Αυτή η μέθοδος 
επισημαίνει και σαρώνει όλα τα κελιά του πλέγματός σας με τη σειρά.

Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε τη σάρωση με σειρές ή στήλες. 
Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να επιλέξετε τη σειρά ή τη στήλη που 
θέλετε και στη συνέχεια σαρώσετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι να 
φτάσετε στο επιθυμητό κελί. Ενεργοποιώντας ξανά το διακόπτη σας θα 
επιλέξετε αυτό το κελί.
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Εξάλειψη διακόπτη

Η εξάλειψηδιακόπτη χωρίζει το πλέγμα σας σε ομάδες κυψελών, 
χρησιμοποιώντας δύο ή τέσσερις διακόπτες. Αυτή η μέθοδος 
επικεντρώνεται σε μια ομάδα κελιών κάθε φορά που ενεργοποιείτε ένα 
διακόπτη, μέχρι να φτάσετε στο κελί που θέλετε.

Μπορείτε να αποφασίσετε τη μέθοδο εξάλειψης, τον αριθμό των 
διακοπτών, την επισήμανση χρωμάτων και άλλα. Υπάρχουν και άλλες 
επιλογές που επιτρέπουν στους πρόσθετους διακόπτες να σταματήσουν 
την εξάλειψη ή να επιστρέψουν σε κάποιο επίπεδο.

Διακόπτης joystick

Με το διακόπτη joystick μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χειριστήριο 
παιχνιδιών (συνδεδεμένο μέσω USB ή Bluetooth) ή ένα σύνολο 
διακοπτών για να επιλέξετε τα κελιά στο πλέγμα σας. Περιηγηθείτε 
ελεύθερα σε ένα πλέγμα και ενεργοποιήστε έναν επιπλέον διακόπτη για 
να επιλέξετε τα κελιά που επιθυμείτε. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις 
επιλογές επισήμανσης, κίνησης και ενεργοποίησης.

Εντολές διακοπτών

Οι εντολές διακοπτών επιτρέπουν την ενεργοποίηση συγκεκριμένων 
ενεργειών του Grid 3 από τους διακόπτες σας. Πατήστε το πλήκτρο 
Εντολές και επιλέξτε έναν από τους διακόπτες σας από το παράθυρο 
Προσθήκη διακόπτη. Στη συνέχεια, ορίστε μια εντολή που θα εκτελείται 
όταν ενεργοποιήσετε το διακόπτη. Μια τέτοια εντολή θα μπορούσε 
να θέσει τη συσκευή σε κατάσταση ύπνωσης, εκφωνώντας μια 
συγκεκριμένη φράση ή θα μπορούσε να ενεργοποιήσει μια επιλογή 
Ελέγχου Περιβάλλοντος.
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4.2Πρόσβαση με δείκτη

Το Grid 3 υποστηρίζει πολλές συσκευές κατάδειξης. Αυτές οι μέθοδοι 
πρόσβασης σας επιτρέπουν να οδηγήσετε το δρομέα του ποντικιού και 
να αλληλεπιδράσετε με το Grid Pad σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή κατάδειξης 
για να την συνδέσετε με το Grid Pad. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε 
πρόσθετα προγράμματα οδήγησης και λογισμικό για τη σωστή 
λειτουργία της συσκευής.

Οι ρυθμίσεις δείκτη βρίσκονται στο Grid 3 στο Ρυθμίσεις - Πρόσβαση 
- Δείκτης. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο ο δρομέας θα 
ενεργοποιεί τα κελιά π.χ. με κλικ, με κράτημα , με εκπνοή χρόνου, με 
έναν πρόσθετο διακόπτη κλπ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο πρόσβασης στη συσκευή 
σας χρησιμοποιώντας τον Έλεγχο Υπολογιστή και λειτουργίες όπως 
Μεγέθυνση για να μετακινηθείτε και να κάνετε κλικ.
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4.3 Πρόσβαση με αφή

Η οθόνη του Grid Pad είναι πλήρως προσβάσιμη. Μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις οθόνης αφής από το Grid 3 στην 
περιοχή Ρυθμίσεις - Πρόσβαση - Αφή. Εδώ επιλέγετε τις προτιμήσεις 
επισήμανσης και μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο 
θέλετε να ενεργοποιείτε τα κελιά στο Grid 3.

Η Ενεργοποίηση του τελευταίου αντικειμένου που ακουμπήθηκε 
σημαίνει ότι το τελευταίο σημείο που αγγίζετε την οθόνη είναι το 
τμήμα που θα επιλεγεί. Η Ενεργοποίηση του πρώτου αντικειμένου 
που ακουμπήθηκε λαμβάνει το πρώτο σημείο του αγγίξατε και το 
ενεργοποιεί όταν απομακρύνετε το χέρι σας. Το Αφή και παραμονή για 
ενεργοποίηση σας παρέχει ένα ρυθμιζόμενο χρονικό περιθώριο για να 
αγγίξετε και παραμείνετε πριν την ενεργοποίηση.

Χρήση της οθόνης αφής ως διακόπτη

Ολόκληρη η οθόνη αφής μπορεί να λειτουργήσει ως διακόπτης με 
χρήση του Grid 3. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή, μεταβείτε 
στις Ρυθμίσεις - Πρόσβαση - Διακόπτες και επιλέξτε τη Σύνδεση κάτω 
από την επικεφαλίδα Ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο 
μενού για να επιλέξετε την οθόνη αφής. Μπορείτε να διαμορφώσετε 
τη λειτουργία αυτή της οθόνης αφής με τον ίδιο τρόπο όπως και την 
πρόσβαση διακόπτη.

Χρήση οδηγού πλήκτρων

Το πλέγμα Grid Pad υποστηρίζει οδηγούς πλήκτρων που σας βοηθουν 
να κάνετε ακριβέστερες επιλογές. Οι οδηγοί πλήκτρων είναι συνήθως 
προσαρμοσμένοι ώστε να ταιριάζουν σε συγκεκριμένα πολυπλέγματα. 
(Δείτε τις οδηγίες που παρέχονται με τους οδηγούς πλήκτρων κατά την 
τοποθέτησή τους στο Grid Pad).
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4.4
Πρόσβαση με πληκτρολόγιο και 
ποντίκι

Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι στο Grid 
Pad χρησιμοποιώντας είτε τις θύρες USB είτε μέσω Bluetooth. Για 
να χρησιμοποιήσετε μια ενσύρματη συσκευή, απλά συνδέστε την 
σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι του Grid Pad. Τα 
πληκτρολόγια και τα ποντίκια USB ανιχνεύονται αυτόματα από τα 
Windows.

Για να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο ή ποντίκι Bluetooth, βεβαιωθείτε 
ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ακολουθήστε τις οδηγίες 
σύζευξης που παρέχονται με το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.
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4.5 Πρόσβαση με αναγνώρισης φωνής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο Grid 3. Αυτό απαιτεί ένα επιπλέον μικρόφωνο ή 
ακουστικά με μικρόφωνο που θα πρέπει να συνδεθούν με το Grid 
Pad σας. Συνιστούμε μικρόφωνο ή ακουστικά με μικρόφωνο USB ή 
Bluetooth.

Όταν ρυθμιστούν, οι φωνητικές εντολές ενεργοποιούνται με την ομιλία 
της φράσης αφύπνισης “Hey Grid 3 ...” που ακολουθείται από το κείμενο 
που βρίσκεται πάνω στο κελί που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις πρόσβασης με φωνή

Οι ρυθμίσεις για τη ρύθμιση της φωνητικής πρόσβασης βρίσκονται 
στις Ρυθμίσεις - Πρόσβαση - Λόγος. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να 
επιλέξετε το μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αγγίζοντας την 
είσοδο ήχου κάτω από το μικρόφωνο. Αφού επιλέξετε το μικρόφωνο, 
σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων 
και το Βελτίωση για να αυξήσετε την επιτυχία αναγνώρισης εκφωνώντας 
αρκετές προτάσεις δοκιμής.

Μπορείτε να ορίσετε τη φράση αφύπνισης “Hey Grid 3 ...” σε οτιδήποτε 
θέλετε και να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να 
δώσετε τις εντολές σας μετά την ενεργοποίηση της φράσης αφύπνισης.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν ήχο για να ακούγετε μετά την 
ενεργοποίηση της φράσης αφύπνισης και μετά από κάθε επιλογή σας.
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Ανίχνευση βλέμματος στο Grid Pad

Το Grid Pad σας μπορεί να υποστηρίξει την πρόσβαση με ανίχνευση 
βλέμματος. Συνδέστε τη μονάδα ανίχνευσης βλέμματος στο Grid Pad για 
να έχετε πρόσβαση στη συσκευή.

Προσάρτηση μονάδας ανίχνευσης βλέμματος στο Grid 
Pad

Η μονάδα ανίχνευσης βλέμματος προσαρτάται στο κάτω μέρος του 
Grid Pad. Τοποθετήστε το Grid Pad με την όψη προς τα κάτω σε μια 
επίπεδη επιφάνεια και αφαιρέστε τη βάση στήριξης. Χρησιμοποιήστε το 
παρεχόμενο κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις τέσσερις βίδες.

4.6Ανίχνευση βλέμματος
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Τοποθετήστε τη μονάδα ανίχνευσης βλέμματος στο Grid Pad ώστε να 
ευθυγραμμίσετε τις οπές των βιδών με τις οπές στην κάτω πλευρά του 
Grid Pad.

Συνδέστε τη μονάδα ανίχνευσης βλέμματος στο Grid Pad με τις 
δύο βίδες που παρέχονται, σφίξτε με το παρεχόμενο κατσαβίδι και 
βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένες.

Συνδέστε τη σύνδεση USB της συσκευής ανίχνευσης βλέμματος στη 
θύρα USB 3.0 στη δεξιά πλευρά του Grid Pad. Μη χρησιμοποιείτε 
κάποιο διανομέα USB ή καλώδιο προέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή απόδοση της συσκευής.

Τοποθετήστε την επιμήκη βάση στήριξης στη θέση που ήταν 
τοποθετημένη η βάση στήριξης του Grid Pad και χρησιμοποιήστε τις 
τέσσερις βίδες για να στερεώσετε σταθερά τη βάση στο Grid Pad.

Ανάλογα με τη συσκευή ανίχνευσης βλέμματος που έχετε ίσως 
χρειαστεί να εγκαταστήσετε το κατάλληλο λογισμικό.



53

Setting up your Grid Pad for eye gaze access

Είναι σημαντικό να ρυθμίσετε το Grid Pad σας με κατάλληλο και ασφαλή 
τρόπο για την πρόσβαση με τα μάτια. Τοποθετήστε τη συσκευή σε 
απόσταση μεταξύ 40cm και 75cm από τα μάτια σας, χρησιμοποιώντας 
είτε την ενσωματωμένη βάση είτε τοποθετημένη σε μια βάση που 
σας εξυπηρετεί. Η καλύτερη θέση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη 
συσκευή ανίχνευσης βλέμματος που χρησιμοποιείτε. (Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές τοποθέτησης, ανατρέξτε στην 
ενότητα Προσάρτηση του Grid  Pad σε αυτό το εγχειρίδιο).
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Ανάλογα με τη συσκευή ανίχνευσης βλέμματος μπορεί να διαφέρει και 
η βέλτιστη απόσταση. Στην ιδανική περίπτωση η συσκευή ανίχνευσης 
βλέμματος θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι μεταξύ 50cm 
και 70cm από τα μάτια σας.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο παρακολούθησης βλέμματος του Grid 
3 για να βρείτε τη σωστή απόσταση και γωνία. Αυτό βρίσκεται στο 
Ρυθμίσεις - Πρόσβαση - Ανίχνευση Βλέμματος - Βαθμονόμηση. Ορισμένες 
συσκευές ανίχνευσης βλέμματος έχουν δυνατότητα ζωντανής προβολής, 
η οποία θα σας δώσει μια ζωντανή εικόνα του τι βλέπει η συσκευή.



55

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση της συσκευής ανίχνευσης βλέμματος σας βοηθά να 
δείτε το πώς τα μάτια σας κινούνται πάνω στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια 
μιας βαθμονόμησης θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε στόχους στην 
οθόνη και η συσκευή θα βαθμολογήσει πόσο ακριβής είστε στο να 
κρατάτε το βλέμμα σας σε κάθε θέση. Στο Grid 3 ανοίξτε τις Ρυθμίσεις 
- Πρόσβαση και επιλέξτε Ανίχνευση Βλέμματος. Χρησιμοποιήστε το 
αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε τη συσκευή σας. Επιλέξτε 
Βαθμονόμηση για να εμφανίσετε τις επιλογές βαθμονόμησης.

Χρησιμοποιώντας τις επιλογές βαθμονόμησης, μπορείτε να επιλέξετε 
τον τρόπο εμφάνισης των στόχων βαθμονόμησης, το χρώμα του 
φόντου και τον αριθμό των σημείων βαθμονόμησης. Μπορείτε επίσης 
να επιλέξετε μεταξύ συνεχούς ή κλιμακωτής βαθμονόμησης που σας 
επιτρέπει να πατήσετε την οθόνη ώστε να προχωρήσετε στο επόμενο 
σημείο βαθμονόμησης. Πατήστε το πλήκτρο Βαθμονόμηση για να 
ξεκινήσετε. Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμησης κάνοντας 
κλικ στο σταυρό στην επάνω δεξιά γωνία. Αφού ολοκληρώσετε τη 
διαδικασία, θα λάβετε τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης. Η 
συσκευή θα θυμάται τη βαθμονόμησή σας, οπότε δεν χρειάζεται να 
βαθμονομείτε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Η 
επαναβαθμονόμηση συνιστάται σε περίπτωση αλλαγής περιβάλλοντος 
ή θέσης.
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Βελτίωση βαθμονόμησης

Αφού ολοκληρώσετε την πρώτη βαθμονόμηση, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βελτίωση βαθμονόμησης για να εστιάσετε 
σε οποιεσδήποτε προβληματικές περιοχές. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία 
για να ελέγξετε τη θέση της συσκευής και το περιβάλλον σας για τυχόν 
παρεμβολές όπως αντανακλάσεις ή έντονο φως.

Βαθμονόμηση σε κάποιο πολύπλεγμα

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια βαθμονόμηση απευθείας από ένα 
πολύπλεγμα με την εντολή Βαθμονόμηση. Ορισμένα πολυπλέγματα 
έχουν ήδηαυτή την επιλογή  στο πλέγμα ρυθμίσεων. Μπορείτε επίσης 
να χρησιμοποιήσετε την εντολή Βελτίωση βαθμονόμησης για να 
εστιάσετε σε δύσκολες περιοχές.

Ρυθμίσεις επιλογών ανίχνευσης βλέμματος

Στο Grid 3 μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε 
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να συμπεριφέρονται τα μάτια σας. Υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές 
ανάλογα με τη συσκευή που φαίνονται κάτω από τη συσεκυή. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει εξομάλυνση, γεγονός που εξομαλύνει την 
απόκριση της συσκευής και σε ορισμένες περιπτώσεις κάνει ευκολότερη 
τη μετακίνηση στην οθόνη.

Ορισμένες συσκευές υποστηρίζουν την ανίχνευσης του ενός ή και των 
δύο ματιών. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν η ανίχνευση και των δύο 
ματιών προκαλεί προβλήματα.

Στην Ενεργοποίηση μπορείτε να αποφασίσετε πώς θέλετε να επιλέγετε 
τα κελιά. Μπορείτε να επιλέξετε εκπνοή χρόνου, βλεφάρισμα ή πάτημα 
για το κλικ.

 Εκπνοή χρόνου για κλικ
Η εκπνοή χρόνου ενεργοποιεί ένα κελί μόλις περάσει καθορισμένος 
χρονικό διάτημα παραμονής του βλέμματός σας σε αυτό το 
κελί. Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο και την εμφάνιση της 
λειτουργίας εκπνοής χρόνου. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τις 
επαναλαμβανόμενες ενεργοποιήσεις.

 Βλεφάρισμα για κλικ
Το Βλεφάρισμα για κλικ σας επιτρέπει να επισημάνετε τα κελιά με 
το βλέμμα σας και να τα επιλέγετε με ανοικοκλείσιμο των ματιών 
καθορισμένης διάρκειας. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος 
βλεφαρίσματος μπορούν να ρυθμιστούν για να φιλτράρουν τα ακούσια 
βλεφαρίσματα.

 Πάτημα διακόπτη για κλικ
Το Πάτημα διακόπτη για κλικ σας επιτρέπει να συνδέσετε έναν 
πρόσθετο διακόπτη στο Grid Pad να ενεργοποιείτε το κελί που έχει 
επισημανθεί με το βλέμμα σας. Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη σύνδεσή 
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σας στο διακόπτη από τις Ρυθμίσεις - Πρόσβαση - Διακόπτης.
 Επισήμανση
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές σχετικά με την επισήμανση 
κελιών με το βλέμμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εμφανίσετε 
μια κουκκίδα η οποία να δείχνει πώς εμφανίζεται το βλέμμα σας στην 
οθόνη.

Έλεγχος υπολογιστή

Από τον Έλεγχο Υπολογιστή μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο 
θέλετε να αλληλεπιδράσετε με τα Windows.

 Μετακίνηση δείκτη, Χωρίς κλικ
Η μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού απλά σας δίνει τη δυνατότητα 
να μετακινείτε τον κέρσορα του ποντικιού στην οθόνη χωρίς να γίνεται 
κλικ.

 Μετακίνηση δείκτη, Διακόπτης για κλικ
Με το Διακόπτης για κλικ μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ανίχνευση 
βλέμματος για να μετακινείτε το δείκτη στην οθόνη και να πατάτε το 
διακόπτη για να κάνετε μια επιλογή. Θα χρειαστεί να έχετε συνδέσει 
ένα διακόπτη στο Grid Pad και να το ρυθμίσετε από τις Ρυθμίσεις - 
Πρόσβαση - Διακόπτης.

 Μετακίνηση δείκτη, Βλεφάρισμα για κλικ
Το Βλεφάρισμα για κλικ χρησιμοποιεί την ανίχνευση βλέμματος για τη 
μετακίνηση του δείκτη στην οθόνη και το βλεφάρισμα για τις επιλογές 
σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ελάχιστο και τον μέγιστο χρόνο 
βλεφαρίσματος για να αποτρέψετε τυχαίες ενεργοποιήσεις.

 Μετακίνηση δείκτη, Εκπνοή χρόνου για κλικ
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Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην οθόνη με το βλέμμα σας. Η 
εκπνοή χρόνου θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα όταν το βλέμμα σας 
παραμείνει κάπου.

 Εκπνοή χρόνου για μετακίνηση και κλικ
Η Εκπνοή χρόνου για κλικ σας επιτρέπει να μετακινείτε το δείκτη του 
ποντικιού στην οθόνη με το βλέμμα σας. Αν το βλέμμα σας παραμείνει 
κάπου θα εμφανιστεί η ένδειξη της εκπνοής χρόνου.  Με αυτήν την 
επιλογή δε θα φαίνεται ο δείκτης του ποντικιού στην οθόνη.

 Μεγέθυνση για μετακίνηση και κλικ
Με τη Μεγέθυνση για μετακίνηση και κλικ μπορείτε να εστιάσετε σε 
ένα μέρος της οθόνης με αργό ρυθμό μεγέθυνσης, ώστε να μπορείτε 
να εντοπίσετε ακριβώς πού θέλετε να αλληλεπιδράσετε με την οθόνη. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και το επίπεδο μεγέθυνσης.

Χρήση ανίχνευσης βλέμματος για τον έλεγχο του 
ποντικιού

Ορισμένες συσκευές ανίχνευσης βλέμματος έχουν το δικό 
τους λογισμικό με επιλογές ελέγχου υπολογιστή. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό αντί των επιλογών ελέγχου 
υπολογιστή του Grid 3.

Άλλες συσκευές ανίχνευσης βλέμματος

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Grid Pad με μια συσκευή ανίχνευσης 
βλέμματος που ήδη έχετε, υπάρχουν διαθέσιμες πλάκες προσάρτησης 
για μια σειρά από τις δημοφιλείς συσκευές. Ανατρέξτε στον τοπικό σας 
αντιπρόσωπο και τις σχετικές οδηγίες για την τοποθέτηση εναλλακτικών 
συσκευών.
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Σε αυτήν την εννότητα

5.1 Εισαγωγή στον Έλεγχο Περιβάλλοντος
5.2 Εκπομποί
5.3 Πολυπλέγματα Ελέγχου Περιβάλλοντος Servus
5.4 Ελεγκτές Υπερύθρου
5.5 Ρύθμιση συσκευής ραδιοκυμάτων
5.6 Σύνδεση ενός έξυπνου τηλεφώνου με το 
Grid Pad σας
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Έλεγχος Περιβάλλοντος

5
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5.1
Εισαγωγή στον Έλεγχο 
Περιβάλλοντος

Το Grid Pad σας μπορεί να ελέγξει μια σειρά συσκευών για να σας δώσει 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Με την τεχνολογία υπέρυθρων, το Grid Pad 
σας μπορεί να μάθει να ελέγχει την τηλεόραση, τους αποκωδικοποιητές 
ή άλλες συσκευές στο σπίτι σας. Το Grid Pad περιλαμβάνει επίσης 
εκπομπό ραδιοκυμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 
των φωτιστικών, θυρών, παραθύρων και πολλών άλλων

Οι ρυθμίσεις του ελέγχου περιβάλλοντος βρίσκονται στο Grid 3 στις 
Ρυθμίσεις - Έλεγχος Περιβάλλοντος.
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Το Grid Pad σας διαθέτει δύο ενσωματωμένους εκπομπούς. Ένας 
υπέρυθρος εκπομπός GEWA και ένας εκπομπός ραδιοκυμάτων 
βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Αλλαγή του ραδιοπομπού

Το Grid Pad παρέχεται είτε με εκπομπό EasyWave είτε με εκπομπό 
Z-Wave. Εάν πρέπει να εναλλάξετε τον πομπό, μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση στη θύρα ξεβιδώνοντας τον πίνακα στο πίσω μέρος 
της συσκευής σας. Αποσυνδέστε τον εγκατεστημένο εκπομπό και 
αντικαταστήστε τον με τον επιθυμητό. Μπορεί επίσης να χρειαστεί 
να εγκαταστήσετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης για τον νέο 
εκπομπό.

5.2Εκπομποί

Ο υπέρυθρος εκπομπός και η γωνία εκπομπής του
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Το Grid 3 συνοδεύεται από δύο έτοιμα πολυπλέγματα για τον έλεγχο 
περιβάλλοντος: το Έλεγχος Περιβάλλοντος Servus και το Απλός Έλεγχος 
Περιβάλλοντος Servus.

Συμβουλή: Επιπλέον πληροφορίες για τον Έλεγχο Περιβάλλοντος είναι 
διαθέσιμες μέσω των Online Grids. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε 
φωνητικά ενεργοποιούμενες συσκευές όπως το Amazon Alexa για να 
ελέγξετε το σπίτι σας.

5.3
Πολυπλέγματα Ελέγχου 
Περιβάλλοντος Servus

Απλός Έλεγχος Περιβάλλοντος Servus

Έλεγχος Περιβάλλοντος Servus
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5.4Ελεγκτές Υπερύθρου

Ρύθμιση υπέρυθρου τηλεχειριστηρίου

Τα πολυπλέγματα Ελέγχου Περιβάλλοντος Servus είναι διαμορφωμένα 
για λειτουργία με διάφορες συσκευές. Θα χρειαστεί να διδάξετε στο 
Grid Pad τους σωστούς υπέρυθρους κώδικες.

Χρήση αρχείων υπερύθρων τηλεχειριστηρίων

Διατηρούμε μια λίστα με διαφορετικούς κωδικούς IR για πολλές 
συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας. Πριν αρχίσετε να ρυθμίζετε τις 
συσκευές σας, ελέγξτε τη λίστα για να δείτε εάν διαθέτουμε τους 
σχετικούς κωδικούς προ-προγραμματισμένους για εξοικονόμηση 
χρόνου. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται ως αρχεία .remote. Για να 
βρείτε την τρέχουσα λίστα απομακρυσμένων συσκευών επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα:

thinksmartbox.com/ir-remotes

Εγκάσταση αρχείου τηλεχειριστηρίου

Για να εγκαταστήσετε ένα αρχείο .remote, κάντε λήψη του αρχείου που 
χρειάζεστε από τον ιστότοπό μας, κλείστε το Grid 3 και ανοίξτε το File 
Explorer.

Πηγαίνετε στη θέση: Users\Public\Documents\Smartbox\Grid 3\
Environment Control Accessories

Αντιγράψτε το αρχείο .remote από αυτόν το φάκελο και ανοίξτε το Grid 
3.

Στο Grid 3 Πηγαίνετε στο Ρυθμίσεις - Έλεγχος Περιβάλλοντος και τώρα 
θα δείτε να αναγράφεται η νέα συσκευή.
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Ρύθμιση υπερύθρων χειροκίνητα

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα ένα τηλεχειριστήριο, ανοίξτε το Grid 3 
και μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις - Έλεγχος Περιβάλλοντος. Στην 
περιοχή Παρελκόμενα, επιλέξτε Προσθήκη.

Θα δείτε μια λίστα με παρελκόμενα. Επιλέξτε τον τύπο που θέλετε να 
διαμορφώσετε και θα μεταφερθείτε στην οθόνη εκμάθησης.

Εδώ μπορείτε να ονομάσετε τη συσκευή σας (χρήσιμο εάν 
χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν τύπους), να αλλάξτε το 
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εικονίδιο και το πιο σημαντικό να διδάξετε τις λειτουργίες της.
Επιλέξτε τη λειτουργιία που θέλετε να διδάξετε, για παράδειγμα Power 
(Τροφοδοσία) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Εκπάθηση στη δεξιά 
πλευρά του παραθύρου.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο Εκμάθησης για τις υπέρυθρες και θα σας 
ζητηθεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη.
  
Θυμηθείτε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριό σας απευθείας προς 
στο μπροστινό μέρος του Grid Pad. Θα δείτε την κόκκινη ενδεικτική 
λυχνία λήψης LED στην επάνω αριστερή γωνία της συσκευής. Όταν 

ληφθεί ο κωδικός IR, αυτή η λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα γίνει πράσινη και μπορείτε να 
δοκιμάσετε πατώντας την επιλογή Μετάδοση τώρα. Ακολουθήστε 
αυτά τα βήματα για κάθε λειτουργία που διαθέτει στο τηλεχειριστήριο 
σας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK για να την αποθήκευση και 
επιστροφή στο παράθυρο Ελέγχου Περιβάλλοντος.
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Έλεγχος πολλαπλών παρελκομένων

Εάν ελέγχετε περισσότερα από ένα είδη παρελκομένων του ίδιου 
τύπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κελιά αυτόματου περιεχομένου 
στα πολυπλέγματα Ελέγχου Περιβάλλοντος. Εάν έχετε μια τηλεόραση 
στο υπνοδωμάτιο και στο σαλόνι για παράδειγμα, μπορείτε να 
δημιουργήσετε δύο κελιά αυτόματου περιεχομένων τηλεόρασης για να 
επιλέξετε την τηλεόραση στην οποία θα στέλνετε εντολές.

Μοναδικές εντολές υπερύθρων

Αν έχετε ένα παρελκόμενο ή ένα παιχνίδι με λίγες μόνο λειτουργίες, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Υπέρυθρες για να 
δημιουργήσετε ένα κελί μιας συγκεκριμένης ενέργειας. Όταν 
προσθέσετε την εντολή υπέρυθρων, θα μεταφερθείτε στο παράθυρο 
Εκμάθηση υπερύθρων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κάντε 
κλικ στο OK για να προσθέσετε την εντολή σε ένα κελί.
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5.5Ρύθμιση συσκευής ραδιοκυμάτων

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ραδιοκυμάτων EasyWave ή 
Z-Wave, πρέπει πρώτα να τη συζεύξετε με το Grid Pad και στη συνέχεια 
να διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Στο 
παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιούμε μια πρίζα EasyWave, ωστόσο οι 
ίδιες οδηγίες ισχύουν και για τις συσκευές Z-Wave.

Σύζευξη μιας πρίζας EasyWave

Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις - Έλεγχος Περιβάλλοντος και επιλέξτε 

Εκπομοί. Επισημάνετε το EasyWave και πατήστε Ρύθμιση.
Θα χρειαστεί να ορίσετε ένα πλήκτρο για την πρίζα. Επιλέξτε ένα από τα 
πλήκτρα από το μενού και κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία. Αυτό 
θα είναι χρήσιμο εάν πρόκειται να χρησιμοποιείτε περισσότερες από 
μία πρίζες. Δώστε στο πλήκτρο ένα αναγνωρίσιμο όνομα και πατήστε 
enter.

Συνδέστε την πρίζα EasyWave σε μια πρίζα στον τοίχο και πιέστε το 
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πλήκτρο μία φορά για να μπείτε στην κατάσταση εκμάθησης. Η λυχνία 
LED θα αναβοσβήνει με σταθερό τρόπο.

Στο Grid 3 επισημάνετε το πλήκτρο που μόλις ονομάσατε και επιλέξτε 
Εκπομπή Α. Στην πρίζα EasyWave πατήστε το πλήκτρο τρεις φορές. 
Αυτό θα θέσει τη συσκευή στη κατάσταση λειτουργίας. Μπορείτε τώρα, 
να επιλέξετε την Εκπομπή A για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να 
στείλετε το B για να την απενεργοποιήσετε.

Προσθήκη της συζευγέμης πρίζας σε ένα 
παρελκόμενο

Αφού γίνει σύζευξη της πρίζας, μπορείτε να την αντιστοιχίσετε σε ένα 
παρεκλόμενο και να την χρησιμοποιήσετε στα πολυπλέγματα Ελέγχου 
Περιβάλλοντος Servus. Στην περιοχή Ρυθμίσεις - Έλεγχος Περιβάλλοντος, 
πατήστε Προσθήκη στο πλαίσιο Παρεκλόμενα. Από το παράθυρο 
Προσθήκη παρεκλομένου επιλέξτε πρίζα και πατήστε Επόμενο.

Τώρα μπορείτε να δώσετε στο παρεκλόμενο ένα όνομα. Αυτό είναι 
χρήσιμο εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ταυτόχρονα. Σε 



71

αυτό το παράδειγμα, η πρίζα ελέγχει έναν ανεμιστήρα γραφείου. 
Κάτω από τις ενέργειες, επιλέξτε Ενεργοποίηση και επιλέξτε το όνομα 
του πλήκτρου σας από το αναπτυσσόμενο μενού (π.χ. ανεμιστήρας 
γραφείου Α). Στη συνέχεια, επιλέξτε τη ενέργεια Off και ορίστε την στο 
όνομα του πλήκτρου σας ακολουθούμενο από το γράμμα B. Πατήστε 
OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να επιστρέψετε στο 
παράθυρο ελέγχου περιβάλλοντος.

Η πρίζα σας θα εμφανίζεται πλέον κάτω από τα παρεκλόμενα και 
θα είναι έτοιμη για χρήση στο πολύπλεγμα Ελέγχου Περιβάλλοντος 
Servus. Για να το δοκιμάσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλέγμα 
ανεμιστήρα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρίζα.
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5.6

Το Grid Pad μπορεί να συνδεθεί σε ένα smartphone Android, 
επιτρέποντάς σας να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου 
και τηλεφωνήματα. Λάβετε υπόψη σας ότι ενώ αυτή είναι μια 
επιλογή σε πολλά Android smartphones, υπάρχουν πολλά μοντέλα 
που δεν υποστηρίζουν την απαραίτητη εφαρμογή Remote Phone. 
Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο Smartbox για συμβουλές 
σχετικά με συμβατά μοντέλα. Θα χρειαστεί επίσης να χορηγήσετε άδεια 
χρήσης στο λογισμικό Remote Phone software.

Πριν αγοράσετε κάποια άδεια, σας συνιστούμε να δοκιμάσετε τη 
ρύθμιση του τηλεφώνου με μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση για να 
βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας, το Grid Pad και το Grid 3 λειτουργούν 
σωστά μαζί.

Σημειώστε ότι το λογισμικό Remote Phone software και η αντίστοιχη 
εφαρμογή δεν είναι λογισμικό της Smartbox και διατηρούνται από την 
JustRemotePhone.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Remote Phone

Στον υπολογιστή

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Remote Phone desktop από 
το φάκελο Support στο Grid Pad. Ανοίξτε το μενού Έναρξη και επιλέξτε 
Support Documents. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης CallCentre.
exe. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση το λογισμικό θα ανοίξει και θα 
είναι έτοιμο για σύνδεση με το τηλέφωνό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας 
έκδοσης της εφαρμογής Remote Phone desktop από τη διεύθυνση 
justremotephone.com.

 Σύνδεση ενός έξυπνου τηλεφώνου 
με το Grid Pad σας
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Στο έξυπνο τηλέφωνό σας

Θα χρειαστεί επίσης να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Remote Phone 
στο τηλέφωνό σας. Για να βρείτε την εφαρμογή, ανοίξτε το πρόγραμμα 
περιήγησης στο Internet και μεταβείτε στη διεύθυνση justremotephone.
com. Υπάρχουν δύο εκδόσεις της εφαρμογής, μια πλήρης επί πληρωμή 
έκδοση και μια για δωρεάν δοκιμή 15 ημερών. Πριν αγοράσετε την 
πλήρη έκδοση, σας συνιστούμε να κάνετε λήψη της δοκιμαστικής 
έκδοσης για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με 
το λογισμικό. Το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει ενεργοποιημένη την 
τεχνολογία Bluetooth για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Remote 
Phone.

Ρύθμιση του Grid 3

Βεβαιωθείτε ότι το CallCenter εκτελείται στο Grid Pad σας. Στο Grid 3 
ανοίξτε τις Ρυθμίσεις - Τηλέφωνο. Σε αυτό το σημείο το Grid 3 θα ζητήσει 
πρόσβαση στο CallCenter. Επιλέξτε το πλαίσιο ‘Remember answer’ 
στο αναδυόμενο παράθυρο και πατήστε Grant. Τώρα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες κινητής τηλεφωνίας σε πολυπλέγματα 
για SMS ή τηλέφωνο, όπως το Γρήγορη Ομιλία 3.

 Γρήγορη Ομιλία 3
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Σε αυτήν την εννότητα

6.1 Εισαγωγή στο Grid 3
6.2 Προσθήκη Πολυπλεγμάτων
6.3 Χρήσιμες εντολές για τον έλεγχο του Grid 
Pad σας από το Grid 3
6.4 Λογαρισμοί Grid 3
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Grid 3

6
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6.1 Εισαγωγή στο Grid 3

Το Grid 3 είναι εγκατεστημένο και είναι έτοιμο προς χρήση στο Grid Pad 
σας. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού AAC έχει σχεδιαστεί για 
να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε και να συνδεθείτε με τον κόσμο 
γύρω σας. Τα πάντα στο Grid 3 μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να 
σας ταιριάζουν και με τον τρόπο που θέλετε να έχετε πρόσβαση στο 
Grid Pad σας.

Άνοιγμα του Grid 3 με την εκκίνηση

Το Grid 3 έχει ρυθμιστεί να ανοίγει αυτόματα όταν εκκινείτε Grid Pad 
σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση ανοίγοντας το 
Grid 3 πηγαίνοντας στο Ρυθμίσεις - Υπολογιστής και απενεργοποιώντας 
το Εκκίνηση του Grid 3 με τα Windows.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ποια πολυπλέγματα ανοίγουν όταν 
ανοίγει το Grid 3. Τα πολυπλέγματα φαίνονται στο αναπτυσσόμενο κάτω 
από την εκκίνηση.
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Για να προσθέσετε ένα πολύπλεγμα στον Εξερευνητή Πλέγματος (την 
αρχική οθόνη του Grid 3), πατήστε το μενού και επιλέξτε Προσθήκη 
πλέγματος.

Εξερευνήστε τις διάφορες κατηγορίες για να επιλέξετε τα πολυπλέγματά 
σας. Κάθε πολύπλεγμα διαθέτει μια περιγραφή για να σας βοηθήσει 
να βρείτε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Ορισμένες κατηγορίες 
περιέχουν ομάδες σχετικών πολυπλεγμάτων σε ένα φάκελο. Μόλις 
επιλέξετε το πολύπλεγμα θα δείτε την πλήρη περιγραφή του καθώς 
και όλες τις εναλλακτικές εκδόσεις που περιέχουν διαφορετικά σύνολα 
συμβόλων ή επιλογές πρόσβασης.

Νέα πολυπλέγματα

Για να δημιουργήσετε ένα πολύπλεγμα από το μηδέν, επιλέξτε 
Νέο από το παράθυρο Προσθήκη πλέγματος. Από εδώ μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επεξεργασίας του Grid 3 για να 
δημιουργήσετε ό, τι χρειάζεστε.

6.2Προσθήκη Πολυπλεγμάτων
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Online Grids

Η υπηρεσία Online Grids σάς δίνει τη δυνατότητα να 
μοιράζεστε πολυπλέγματα και να τα μεταφορτώνετε στο 
Grid Pad σας. Επιλέγοντας τα Online Grids από το παράθυρο 

Προσθήκη πλέγματος μπορείτε να αναζητήσετε και να 
περιηγηθείτε σε κοινόχρηστα πλέγματα από τη Smartbox και 
άλλους χρήστες.

Επεξεργασία πολυπλεγμάτων

Το Grid 3 διαθέτει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί 
για να κάνουν την επεξεργασία και τη δημιουργία πλεγμάτων απλή. 
Η λειτουργία επεξεργασίας θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε 
αλλαγές στο πολύπλεγμα που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. 
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Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε κελιά, σειρές, στήλες, 
εντολές και πολλά άλλα.

Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας πατώντας 
Μενού - Επεξεργασία ή πατώντας το πλήκτρο F11 σε ένα συνδεδεμένο 
πληκτρολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία 
πολυπλέγματος, ανατρέξτε στο εκπαιδευτικό υλικό του Grid 3 που 
παρέχεται με το Grid Pad.
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6.3
Χρήσιμες εντολές για τον έλεγχο 
του Grid Pad σας από το Grid 3

Αυτές οι εντολές μπορούν να προστεθούν στα κελιά στα πολυπλέγματά 
σας για τον έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών του Grid Pad σας 
απευθείας από το Grid 3.

Κλείσιμο υπολογιστή

Απενεργοποίηση 
οθόνης

Μπαταρία

Ποσοστό μπαταρίας

Εξερευνητής 
Πλέγματος

Φωτεινότητα

Κελί ανάπαυσης

Βαθμονόμηση

Τερματίζει τη λειτουργία του Grid Pad και όλων 
των ανοικτών προγραμμάτων

Απενεργοποιεί την οθόνη του Grid Pad σας. Σε 
αντίθεση με την εντολή Αναμονή υπολογιστή 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 
πρόσβασής σας για να ενεργοποιήσετε ξανά την 
οθόνη.

Εμφανίζει ένα κελί που δείνχει την υπολοιπόμενη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας ως εικονίδιο

Εμφανίζει ένα κελί που δείνχει την υπολοιπόμενη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας επί τοις εκατό

Σας πηγαίνει πίσω στον Εξερευνητή Πλέγματος 
για να επιλέξετε ένα άλλο πολύπλεγμα

Κυκλική εναλλαγή στα διάφορα επίπεδα 
φωτεινότητας

Απενεργοποιήστε όλα τα κελιά στο πολύπλεγμα 
εκτός από το κελί Ανάπαυση. Αυτό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως διάλειμμα όταν 
χρησιμοποιείτε πρόσβαση με τα μάτια ή με 
δείκτη κεφαλής και αποτρέπει τις ανεπιθύμητες 
ενεργοποιήσεις

Ξενικά μια νέα βαθμονόμηση της ανίχνευσης 
βλέμματος
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Στην οθόνη Ρυθμίσεις - Λογαριασμοί μπορείτε να διαχειριστείτε ποιοι 
λογαριασμοί είναι συνδεδεμένοι με το Grid 3. Μπορείτε να συνδέσετε 
το λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Smartbox, Dropbox 
και οποιουσδήποτε Χειριστές Εξ Αποστάσεως Επεξεργασίας που έχουν 
πρόσβαση στα πολυπλέγματά σας.

Email
Το Grid 3 μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τους λογαριασμούς του 
Outlook, Hotmail, Gmail και Yahoo με το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασής σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το POP3 / SMTP 
για να συνδεθείτε με άλλους παροχείς email.

Λογαριασμός Smartbox
Ο λογαριασμός σας στη Smartbox σας παρέχει πρόσβαση στην Εξ 
Αποστάσεως Επεξεργασία, δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για 
τα πολυπλέγματά σας στο Dropbox και σας δίνει τη δυνατότητα να 
μοιράζεστε πολυπλέγματα μέσω των Online Grids. Απλά συνδεθείτε 
με το email και τον κωδικό πρόσβασής σας ή δημιουργήστε ένα νέο 
λογαριασμό από το Grid 3.

Dropbox
Η σύνδεση του Grid 3 με το Dropbox σας επιτρέπει να δημιουργείτε 
αντίγραφα ασφαλείας για τα πολυπλέγματά σας και κάνετε συγχρονισμό 
μεταξύ συσκευών. Η σύνδεση στο Dropbox επιτρέπει στους Χειριστές 
Εξ Αποστάσεως Επεξεργασίας να συνδεθούν στο Grid 3 για να 
τροποποιήσουν τα πολυπλέγματά σας από άλλες συσκευές.

Χειριστές Εξ Αποστάσεως Επεξεργασίας
Από το παράθυρο λογαριασμών μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε και 
άλλους λογαριασμούς Smartbox που μπορούν να επεξεργαστούν από εξ 
αποστάσεως τα πολυπλέγματα στη συσκευή σας.

6.4Λογαρισμοί Grid 3
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Σε αυτήν την εννότητα

7.1 Ενημερώσεις λογισμικού
7.2 Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μπαταρία σας
7.3 Καθαρισμός και αποθήκευση του Grid Pad σας



83

Περιποίηση του Grid Pad σας

7
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7.1 Ενημερώσεις λογισμικού

Ενημερώσεις Grid 3

Το Grid 3 ενημερώνεται συχνά με νέες δυνατότητες και υποστήριξη 
για νέες μεθόδους πρόσβασης. Εάν είναι διαθέσιμη μια σύνδεση στο 
Διαδίκτυο, το Grid 3 θα σαρώσει αυτόματα για τυχόν ενημερώσεις. Αν 
υπάρχει διαθέσιμη κάποιοα ενημέρωση, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση 
στην επάνω δεξιά γωνία του Grid 3 .

Πατήστε το εικονίδιο ειδοποίησης για να ανοίξετε την ενημέρωση από 
τη Smartbox και να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Grid 3.

Για να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις, μεταβείτε στην 
επιλογή Ρυθμίσεις - Υπολογιστής και απενεργοποιήστε την επιλογή 
Έλεγχος για ενημερώσεις.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε την πρώϊμη πρόσβαση στις 
ενημερώσεις για το Grid 3 από τις Ρυθμίσεις - Υπολογιστής. Μια πρώϊμη 
πρόσβαση σε νέα έκδοση θα μπορούσε να έχει νέες λειτουργίες για να 
τις δοκιμάσετε αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές υπόκεινται σε 
αλλαγές και ενδέχεται να μην έχουν δοκιμαστεί με τη συσκευή σας.

Ενημερώσεις Smartbox

Θα βρείτε το λογισμικό ενημέρωσης Smartbox Update στο μενού 
“Έναρξη” από προεπιλογή. Ανοίξτε το πρόγραμμα και κάντε κλικ στο 
κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσετε μια αυτοματοποιημένη ενημέρωση 
από το διαδίκτυο για όλο το λογισμικό της Smartbox που είναι 
εγκατεστημένο στη συσκευή σας. Το Grid Pad θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένο στο διαδίκτυο για να ελέγξει για τυχόν ενημερώσεις.
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Ενημερώσεις Windows
Οι ρυθμίσεις ενημέρωσης των Windows βρίσκονται στις Ρυθμίσεις 
- Ενημέρωση & Ασφάλεια στο μενού “Έναρξη”. Σε αυτήν την οθόνη 
θα δείτε την κατάσταση τυχόν εκκρεμών ενημερώσεων. Μπορείτε να 
επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις. Σημειώστε 
ότι αυτό δεν εμποδίζει τη Microsoft να παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας.



86

7.2
Αξιοποιήστε στο έπακρο τη 
μπαταρία σας

Το Grid Pad διαθέτει μια μεγάλη μπαταρία, σχεδιασμένη να κρατά όλη 
την ημέρα.

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Εξετάζουμε τις μπαταρίες μας σε διάφορες καταστάσεις, από 
συντηρητική έως εντατική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο δοκιμής των μπαταριών μας επισκεφτείτε:

thinksmartbox.com/battery-life

Το Grid Pad σας η μπαταρία θα διαρκέσει για περίπου 15 ώρες ή 
10 ώρες όταν χρησιμοποιείτε την ανίχνευση βλέμματος ως μέθοδο 
πρόσβασης.

Προβολή της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής της 
μπαταρίας

Μπορείτε να προσθέσετε την εντολή Μπαταρία σε ένα κελί στο 
πολύπλεγμά σας για να δείτε την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας σας από το Grid 3. Στα Windows θα χρειαστεί να πατήσετε 
το εικονίδιο της μπαταρίας στη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος 
της οθόνης σας για να δείτε πόση διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει 
απομείνει.

Αξιοποιήστε στο έπακρο την μπαταρία σας

Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορεί να σας βοηθούν να συνεχίζετε 
να μιλάτε ακόμα για ακόμα περισσότερο.
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 Απενεργοποίηση οθόνης

Μπορεί να απομακρυνθείτε για λίγο από τη συσκευή σας ή να 
απενεργοποιήσετε την οθόνη για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, 
για παράδειγμα. Η Απενεργοποίηση οθόνης σας επιτρέπει να 
απενεργοποιήσετε την οθόνη του Grid Pad όταν το επιλέξετε και να την 
αφυπνίσετε ξανά χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο πρόσβασης.

Όταν ενεργοποιηθεί, η εντολή  Απενεργοποίηση οθόνης θα 
απενεργοποιήσει την οθόνη χωρίς να κλείσει πλήρως τη συσκευή. Για να 
επανενεργοποιήσετε την οθόνη θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά 
τη μέθοδο πρόσβασης. Εάν χρησιμοποιείτε την ανίχνευση βλέμματος, 
κοιτάζοντας το κέντρο της οθόνης θα αφυπνίσετε τη συσκευή σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απενεργοποίησης της οθόνης 
ύπνου μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις - Υπολογιστής. Εδώ μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μείωση φωτεινότητας, το χρονικό 
διάστημα πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης και τον 
χρόνο παραμονής για την αφύπνιση με την ανίχνευση βλέμματος.

 Εντολές φωτεινότητας

Χρησιμοποιήστε τις εντολές Φωτεινότητας στο Grid 3 για να αυξήσετε ή 
να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Αν θέλετε να εξοικονομήσετε 
ενέργεια, η ρύθμιση φωτεινότητας σε χαμηλά επίπεδα μπορεί να 
σας βοηθήσει. Η Smartbox συνιστά τη ρύθμιση της φωτεινότητας της 
οθόνης στο 70%.
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7.3
Καθαρισμός και αποθήκευση του 
Grid Pad σας

Καθαρισμός της συσκευή σας

Η εμπρόσθια γυάλινη επιφάνεια του Grid Pad σας μπορεί να καθαριστεί 
χρησιμοποιώντας ένα πανί μικροϊνών. Το Grid Pad θα πρέπει να 
καθαρίζεται τακτικά με ένα αντιβακτηριδιακό σφουγγάρι. Μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε μαντηλάκια με βάση το οινόπνευμα για να 
καθαρίσετε τόσο την οθόνη όσο και την εξωτερική θήκη του Grid Pad.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρό καθαρισμού με ψεκασμό ή γυαλίσετε 
απευθείας πάνω στο Grid Pad ή βυθίστε τη συσκευή στο νερό ή άλλο 
υγρό.

Αποθήκευση του Grid Pad σας

Όταν δεν χρησιμοποιείται, το Grid Pad σας θα πρέπει να αποθηκεύεται 
με ασφάλεια. Μην ακουμπάτε ή πιέζετε σκληρά αντικείμενα στην 
οθόνη. Αποσυνδέστε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις θύρες 
του Grid Pad, συμπεριλαμβανομένων των θυρών USB, των θυρών 
διακοπτών και του καλωδίου τροφοδοσίας.

Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειρισμού

Όταν συσκευάζετε το Grid Pad, συνιστούμε να αφαιρείτε τις μπαταρίες 
AAA από το πλήκτρο τηλεχειρισμού και να αποσυνδέετε τους διακόπτες.
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Σε αυτήν την εννότητα

8.1 Υποστήριξη Smartbox
8.2 Προδιαγραφές Grid Pad
8.3 Σημειώσεις ασφαλείας
8.4 Δήλωση συμμόρφωσης
8.5 Προειδοποιήσεις μπαταρίας
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Παραρτήματα

8
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8.1 Υποστήριξη Smartbox

Διαδικτυακή υποστήριξη

Η ομάδα της Smartbox είναι εδώ για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο το Grid Pad και το Grid 3. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
ένα εισιτήριο υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να 
χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης ή να αναζητήσετε 
στη βάση γνώσεων μας τα άρθρα υποστήριξης.

thinksmartbox.com/smart-support

Διαδικτυακή συζήτηση

Η υποστήριξη μέσω διαδικτυακής συζήτησης (Online Chat) διατίθεται 
από τον ιστότοπό μας. Οι ώρες λειτουργίας εμφανίζονται στο παράθυρο 
συνομιλίας.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδικτυακή 
συζήτηση (Online Chat) απευθείας από το μενού Έναρξης των Windows.

Εξ Αποστάσεως υποστήριξη για το Grid 3

Η ομάδα υποστήριξης μας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 
απομακρυσμένη σύνδεση για παρέχεθ υποστήριξη μέσω σύνδεσης 
στο διαδίκτυο. Αν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια συνεδρία εξ 
αποστάσεως υποστήριξης, μπορείτε να το κάνετε απευθείας από το 
Grid 3. Μεταβείτε στο μενού - Βοήθεια και επιλέξτε Εξ Αποστάσεως 
Υποστήριξη.

Βάση γνώσεων

Η βάση γνώσεων της Smartbox είναι γεμάτη από συμβουλές, οδηγούς 
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και εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων, έτσι ώστε να σας βοηθήσει 
να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Grid Pad και το Grid 3.

thinksmartbox.com/knowledge-base

Άλλη υποστήριξη

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από τις 9 π.μ. - 5:30 μ.μ. (5 μ.μ. την Παρασκευή) μέσω του 
τηλεφώνου:

+44 (0) 1684 578868

Αν προμηθευτήκατε το Grid Pad εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό συνεργάτη της Smartbox. Μπορείτε να 
βρείτε τη λίστα των διεθνών συνεργατών μας στη διεύθυνση:

thinksmartbox.com/where-to-buy

Κοινότητα Facebook

Η κοινότητα μας στο Facebook είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να 
έρθετε σε επαφή και να παρακολουθείτε τα τελευταία νέα. Αυτή η 
ομάδα χρηστών της Smartbox αυξάνεται καθημερινά και είναι το ιδανικό 
μέρος για να ζητήσετε συμβουλές, να μοιραστείτε ιδέες και να βρείτε 
έμπνευση.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, το δίκτυο μας στην υποστηρικτική 
τεχνολογία, των χρηστών της Smartbox, των γονέων, των φροντιστών και 
των θεραπευτών θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει.

thinksmartbox.com/facebook
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8.2 Προδιαγραφές Grid Pad

Συσκευή

Επεξεργαστής:   Intel Core i5-7Y54, 4mb cache, up to   
    3.20GHz
RAM:     8GB DDR3
Σκληρός δίσκος:   SSID SATA III, 128GB
Λειτουργικό Σύστημα:  Windows 10 Pro
Οθόνη:     12.5 inch 1920 x 1080 with anti glare

Πρόσβαση

2 x 3.5mm θύρες διακοπτών
3.5mm Headphone / microphone combo port
1 x USB 2.0 port
1 x USB 3.0 port

Ανίχνευση βλέμματος

Προαιρετική συσκευή ανίχνευσης βλέμματος για το Grid Pad (πωλείται 
ξεχωριστά)

 Έλεγχος Περιβάλλοντος

GEWA Infrared
EasyWave or Z-Wave radio

Στήριξη

Ενσωματωμένη βάση
Πλάκα προσάρτησης (Daessy ή Rehadapt)
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Συνδεσιμότητα

Dual band wireless AC 8265
Bluetooth 4.2 LE

Άλλες πληροφορίες

Εμπρόσθια κάμερα:    2mp
Οπίσθια κάμερα:    5mp
Διάρκεια ζωή μπαταρίας:   15 ώρες
Διάρκεια ζωή μπαταρίας 
με συσκευή ανίχνευσης βλέμματος:  10 ώρες
Χρόνος φόρτισης:   8 ώρες
Διαστάσεις:    335 x 223 x 45mm
Βάρος:     2.7Kg
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8.3 Σημειώσεις ασφαλείας

Το Grid Pad σας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως συσκευή υποστήριξης 
ζωής στην περίπτωση όταν έχετε κάποια έλλειψη λειτουργικότητας λόγω 
πιθανής απώλειας ισχύος ή άλλων τεχνικών προβλημάτων.

Αξιολόγηση IP

Η μπροστινή οθόνη του Grid Pad σας έχει αξιολογηθεί ως IP54.8

Δοκιμή πτώσης

Οι συσκευές Grid Pad έχουν δοκιμαστεί σε πτώση από ύψος ενός 
μέτρου. Σημειώστε ότι αυτή η δοκιμή δεν περιλαμβάνει κανένα 
συνημμένο αξεσουάρ ή παρεκλόμενο.

Νερό και άλλα υγρά

Το μπροστινό μέρος του Grid Pad σας μπορεί να αντέξει ελαφριά βροχή 
και πιτσιλιές. Αποφύγετε να επιτρέπεται οποιαδήποτε επαφή με νερό 
στο πίσω μέρος της συσκευής. Μη βυθίζετε ποτέ το Grid Pad σε υγρά.

Αποφυγή βλάβης της ακοής

Η χρήση ακουστικών και ηχείων σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει 
μόνιμη απώλεια ακοής. Διατηρήστε πάντα την ένταση της συσκευής σε 
ασφαλές επίπεδο.

Τροφοδοσία και μπαταρίες

Το Grid Pad σας περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Με 
την πάροδο του χρόνου η απόδοση της μπαταρίας θα υποβαθμιστεί. Ο 
χρόνος χρήσης ενός Grid Pad μετά από μια πλήρη φόρτιση μπορεί να 
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μειωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Για βέλτιστη απόδοση, το Grid Pad δεν πρέπει να φορτίζεται σε 
ακραίες θερμοκρασίες κάτω από 0 ° C ή πάνω από 45 ° C. Σε αυτές τις 
θερμοκρασίες, η μπαταρία σας θα φορτίζεται αργά ή καθόλου.

Μην εκθέτετε το Grid Pad σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 90 ° 
C, καθώς αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, 
ανάφλεξη ή έκρηξη της μπαταρίας. Προσέξτε της συνθήκες αυτές και 
κατά την αποθήκευση του Grid Pad.

Φορτίστε το Grid Pad μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. 
Η χρήση ανεπίσημων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή ζημιά στο Grid Pad σας και να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το 
καλώδιο τροφοδοσίας του Grid Pad έχει χαθεί ή έχει υποστεί ζημιά, 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Το Grid Pad δεν είναι συσκευή που μπορεί να επισκευαστεί από το 
χρήστη της. Εκτός από τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, μην ανοίξετε 
το περίβλημα του Grid Pad ή του καλωδίου τροφοδοσίας του, καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και στον εαυτό σας.

Όταν η μπαταρία του Grid Pad έχει εξαντληθεί και η συσκευή δεν 
είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή θα τερματιστεί 
αυτόματα για να αποφευχθεί η βλάβη της μπαταρίας και του υλικού. 
Το λειτουργικό σύστημα θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό όσο το 
δυνατόν πιο ασφαλώς, ωστόσο συνιστάται να συνδέσετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας πριν κλείσει το Grid Pad. Η μπαταρία που τροφοδοτεί 
το Grid Pad σας υπόκειται σε κανονισμούς. Συμβουλευθείτε την 
ταχυδρομική σας υπηρεσία ή τον μεταφορέα πριν την αποστολή για να 
εξασφαλίσετε την ασφαλή παράδοση της συσκευής σας.
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Ταξιδεύοντας με το Grid Pad σας

Όταν ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι το Grid Pad είναι επαρκώς 
προστατευμένο από πιθανά χτυπήματα και αναταράξεις.

Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου στα 
αεροπλάνα. Οι διάφορες αεροπορικές εταιρείες έχουν διαφορετικούς 
κανόνες, επομένως συνιστάται να επικοινωνήσετε με την αεροπορική 
εταιρεία σας προτού ταξιδέψετε. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε εδώ:

caa.co.uk/passengers/before-you-fly/baggage/items-that-are-allowed-in-
baggage

Θερμοκρασία

Εάν χρησιμοποιείται σε ζεστές θερμοκρασίες ή σε άμεσο ηλιακό 
φως, το Grid Pad μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες που μπορούν να 
προκαλέσουν την αυτόματη απενεργοποίησή του. Πρόκειται για ένα 
χαρακτηριστικό ασφαλείας για την αποφυγή βλάβης της συσκευής. Αν 
συμβεί αυτό, περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή σας πριν από την 
επόμενη επανεκκίνηση.
Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έκλεισε πλήρως πριν την αποθηκεύσετε 
ή την τοποθετήσετε σε κάποια τσάντα.

Προσάρτηση

Ακολουθήστε τις οδηγίες τόσο για το Grid Pad όσο και για τη βάση 
στήριξής σας κατά την προσάρτηση του Grid Pad. Ενώ έχουμε 
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πάρει κάθε προφύλαξη για να γίνει αυτό εύκολο και ασφαλή τρόπο, 
εναπόκειται σε εσάς να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας είναι 
προσαρτημένη με ασφάλεια.

Έκτακτα περιστατικά

Για κανένα λόγο δεν πρέπει το Grid Pad σας να είναι ο μοναδικός τρόπος 
για να κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης ή να ενεργοποιήσετε ένα 
συναγερμό.

Ασφάλεια

Εάν υποστεί βλάβη μικρά κομμάτια ενδέχεται να αποσυνδεθούν από 
το Grid Pad. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Τα μικρά 
παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται κατά τη χρήση της συσκευής.

Προειδοποίηση επιληψίας

Μερικοί άνθρωποι με φωτοευαίσθητη επιληψία είναι επιρρεπείς σε 
επιληπτικές κρίσεις όταν εκτίθενται σε ορισμένες φωτεινές πηγές ή 
φωτεινά μοτίβα. Εάν αισθάνεστε περίεργα ή ναυτία όταν βρίσκεστε 
μπροστά από το Grid Pad, ειδικά αν το χρησιμοποιείτε με μια συσκευή 
ανίχνευσης βλέμματος, μετακινηθείτε μακριά από τη συσκευή και 
συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Ασφάλεια ανίχνευσης βλέμματος

Η παρατεταμένη χρήση μιας συσκευής ανίχνευσης βλέμματος μπορεί 
να καταπονήσει τους μύες των ματιών. Κάνετε συχνά διαλείμματα και 
ξεκουραστείτε αν παρατηρήσετε κόπωση των ματιών.
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Απόρριψη του Grid Pad

Το Grid Pad πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς για τη απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εγγύηση

Το Grid Pad καλύπτεται από την τυπική εγγύηση 2 ετών από τη στιγμή 
της αγοράς.

Επισκευές

Το Grid Pad δεν είναι συσκευή που μπορεί να επισκευαστεί από το 
χρήστη. Εάν η συσκευή σας απαιτεί επισκευή, επικοινωνήστε με τον 
τοπικό αντιπρόσωπο της Smartbox. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση thinksmartbox.com.
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Το Grid Pad είναι μια ιατρική συσκευή κατηγορίας 1.

Το Grid Pad συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/EEC 
(MDD) – Medical Device Directive, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2007/47/EC.

Το Grid Pad υπόκειται στην Οδηγία 2001/96/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  (WEEE) 
και δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα αστικά απορρίμματα. 
Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τις τοπικές σας εγκαταστάσεις 
αποκομιδής  WEEE για την απόρριψη αυτού του προϊόντος.

2004/108/EC (EMC) – Electromagnetic Compatibility Directive 

2006/95/EC (LVD) – Low Voltage Directive

Το Grid Pad συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2011/65/EU (RoHS 2) – 
Restriction of hazardous substances Directives 

WEEE 

FCC Statement 

Το Grid Pad συμμορφώνεται με το Part 15 of the FCC’s Rules for 
transmission regulations.

8.4Δήλωση συμμόρφωσης
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8.5 Προειδοποιήσεις μπαταρίας

Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή συνθλίβετε την μπαταρία.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά και αποφύγετε την 
αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.

Μην αποθηκεύετε με τυχαίο τρόπο την μπαταρία π.χ. σε κουτί ή συρτάρι 
όπου μπορεί να βραχυκυκλωθεί από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Μην υποβάλλετε την μπαταρία σε μηχανική καταπόνιση. 

Σε περίπτωση διαρροής από την μπαταρία, μην αφήνετε το υγρό να 
έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε 
την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική 
συμβουλή.

Μην χρησιμοποιείτε άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που προβλέπεται 
ειδικά για χρήση με τον εξοπλισμό και ανατρέξτε στις οδηγίες του 
κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του εξοπλισμού για επίσημη οδηγία 
φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε άλλη μπαταρία με τον εξοπλισμό, εκτός εάν έχει 
εγκριθεί από τη Smartbox.

Η χρήση της μπαταρίας από τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρείται.

Διατηρήστε την μπαταρία καθαρή και στεγνή. 

Σκουπίστε τη μπαταρία με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν είναι δεν είναι 
καθαρή.
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Μην αφήνετε την μπαταρία σε παρατεταμένη φόρτιση όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε.

Μετά από εκτεταμένες χρονικές περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να 
χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε την μπαταρία αρκετές 
φορές για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.

Διατηρήστε την αρχική βιβλιογραφία προϊόντος για μελλοντική 
αναφορά.

Χρησιμοποιείστε την μπαταρία μόνο για τη χρήση για την οποία 
προοριζόταν.

Όταν είναι δυνατόν, αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή όταν δεν 
τη χρησιμοποιείτε. 

Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
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