
Gecreëerd door

Ga aan de slag met

OC-software voor 
communicatie met 
symbolen en tekst



Grid veilig gebruiken

Grid en uw 
persoonlijke gegevens
Grid 3 slaat geen 
gebruikersgegevens online op 
zonder uw toestemming. Alle 
gegevens met betrekking tot 
uw sociale en e-mailaccounts 
worden lokaal opgeslagen en 
nooit gedeeld. 

Grid mag niet de enige manier zijn waarop 
de gebruiker een noodoproep of alarm kan 

activeren.

Grid is niet bedoeld om een gebruiker 
medisch te beoordelen.

thinksmartbox.com/safety

Grid in een medische 
omgeving gebruiken

Wanneer u een account aanmaakt 
in Grid 3 krijgt u verschillende 
privacyinstellingen te zien. Met 
uw toestemming kan Grid 3 de 
chatgeschiedenis vastleggen en 
locatiegegevens gebruiken om 
de voorspellingen in de loop der 
tijd te verbeteren. Deze gegevens 
worden altijd lokaal opgeslagen 
en worden niet naar Smartbox 
verzonden.

thinksmartbox.com/privacy



Voor wie is Grid 
bedoeld?

Een OC-gebruiker Ondersteuning van een 
OC-gebruiker

• Communicatie
• Toegankelijke apps
• Alternatieve toegang 

tot andere software
• Regeling van andere 

apparaten in uw huis

• Instellingen wijzigen
• Grid-

gebruikersprofielen 
aanmaken

• Grid-sets toevoegen
• Grid-sets bewerken of 

aanmaken
• Op afstand bewerken

Grid 3 is software voor Windows-apparaten

Zorg ervoor dat u de handleiding hebt gelezen en 
bekend bent met het gebruik van uw apparaat en het 
Windows-besturingssysteem.
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Voor het eerst aan de slag

Selecteer het Grid-
pictogram op uw 

bureaublad

Maak een 
gebruikersprofiel aan

Kies uw stem

Maak verbinding 
met Dropbox voor 
back-ups

Maak een 
Smartbox-account aan 
om Grid op afstand te 
kunnen bewerken en 

andere onlineservices te 
gebruiken 

Kies uw Grid-sets
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E-mail

Telefoon

Andere apps op uw 
toestel beheren

Ontdek en leer

... en nog veel 
meer!

Stel uw 
toegangsmethode en 
persoonlijke accounts in

Open uw communicatie 
Grid-set en begin te 

praten!

@@

“Hallo!”
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Meer informatie

Leer hoe u de content 
kunt bewerken en 
personaliseren

Deze handleiding bevat de basisinformatie om 
Grid te gebruiken. Ga voor meer informatie naar 
onze website op thinksmartbox.com

Alternatieve 
toegangsmogelijkheden 
en andere instellingen

Geavanceerde 
bewerkingen en 
functies

thinksmartbox.com/learn-at-home
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A

Informatiegidsen en 
hulpmiddelen voor 
Grid-sets
We hebben een reeks 
informatiegidsen en hulpmiddelen 
voor de Grid-sets.

thinksmartbox.com/learning-resources

Webinars en 
leerprogramma’s
We delen het hele jaar door 
regelmatig webinars. U kunt de 
leerprogramma’s en ook kortere 
video’s op ons YouTube-kanaal 
bekijken.

thinksmartbox.com/youtube

Meld u aan om lid 
te worden van onze 
community
Een plek waar Grid-gebruikers, 
professionals en families ideeën 
delen, vragen stellen en elkaar 
ondersteunen.

thinksmartbox.com/facebook
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OC is de afkorting van Ondersteunde Communicatie. 
Mensen gebruiken OC om te commu-niceren als ze 
weinig of geen spraak hebben. 

OC gebeurt op allerlei verschillende manieren met 
gebruik van symbolen of tekst om te kiezen wat u 
wilt zeggen. OC-oplossingen variëren van low-tech, 
met gebruik van borden en boeken, tot high-tech 
communicatiehulpmiddelen zoals een Grid Pad.

Grid gebruiken voor OC

Grid kan op allerlei manieren worden gebruikt, 
zoals taal leren met een op onderzoek gebaseerde 
kernwoordenschat zoals Super Core, tot snelle zinnen 
samenstellen met een toegankelijk teksttoetsenbord.

U kunt allerlei stemmen en vocabulaires kiezen en 
aanpassen, zodat u kunt zeggen wat u wilt zeggen op 
de manier waarop u het wilt zeggen.

Wat is OC?1
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Super Core is een van de Grid-sets voor 
symboolcommunicatie

Fast Talker is een op tekst gebaseerde 
Grid-set met allerlei hulpmiddelen om snel 

berichten te schrijven
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Kennismaken met Grid2

Gebruikersprofielen
In uw gebruikersprofiel worden al uw Grid-

sets, voorkeuren en andere instellingen 
opgeslagen.

Grid Verkenner
Grid Verkenner is het startscherm met al uw 

Grid-sets.



13

Grid-sets
Een Grid-set is een app in de Grid-software. 

Deze sets zijn de hulpmiddelen voor 
communicatie en nog veel meer.

Bewerkingsstand
U kunt elke Grid-set personaliseren en 

bewerken of u kunt een Grid-set helemaal 
zelf aanmaken.
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Welkom bij Grid Verkenner3

In Grid Verkenner ziet u al uw Grid-sets. Als u een Grid-
set selecteert, gaat die open.

Grid Verkenner is volledig toegankelijk. U kunt uw eigen 
toegangsmethode gebruiken om Grid-sets te selecteren 
of van de ene naar de andere pagina te navigeren.

Het menu kan worden geopend voor meer opties.
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Als u vanuit een Grid-set wilt terugkeren naar Grid 
Verkenner, selecteert u Menu en dan Grid Verkenner.

Tip: U kunt het Grid Verkenner-menu verbergen onder 
Instellingen en dan Computer. Dit is ideaal als u een 
toetsenbord met afdekraster gebruikt.

Als u wilt terugkeren naar Grid Verkenner, zoekt 
u het Grid Verkenner-pictogram. Dit pictogram 

maakt deel uit van allerlei Grid-sets.



16

Het Grid Verkenner-menu4

Grid-sets toevoegen
Open het venster ‘Grid-sets toevoegen’

Grid-sets rangschikken
Via Grid Verkenner kunt u Grid-sets rang-  
schikken, mappen aanmaken en Grid-sets 
verwijderen

Grid-sets delen
Open het venster om Grid-sets met anderen 
te delen

Op afstand bewerken
Meld u aan bij uw Smartbox-account en 
ga naar de Grid-sets van goedgekeurde 
gebruikers

Gebruikers
Open het Grid-gebruikersscherm

Instellingen
Toegang tot uw Grid-instellingen

Help
Open het Helpvenster in Grid met informatie 
voor toegang tot verdere ondersteuning door 
Grid en Smartbox
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5

Grid ondersteunt een reeks toegangsmethodes die 
onder Instellingen en Toegankelijkheid worden 
geconfigureerd.

Grid is standaard toegankelijk met een druk op de knop 
als uw toestel een touchscreen en een muis heeft. 

U krijgt toegang tot een grote verscheidenheid 
aan instellingen en opties die kunnen worden 
geoptimaliseerd om aan uw behoeften te voldoen.

Toegang met het touchscreen
U krijgt directe toegang tot Grid via het touchscreen 

Toegangsinstellingen in Grid
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van uw communicatiehulpmiddel. U kunt ook een 
afdekraster gebruiken die de interactie nauwkeuriger 
maakt. Gebruik de instellingen om aan te geven hoe 
Grid op uw aanraking moet reageren.

Toegang met schakelaars
U kunt schakelaars via de contacten van 3,5 mm 
aansluiten, via USB-poorten of zelfs draadloos. Grid 
kan worden geconfigureerd om uw Grid-sets op 
verschillende manieren te scannen en u kunt meerdere 
schakelaars aansluiten.

Toegang met oogbesturing
Grid ondersteunt een aantal populaire toestellen 
voor oogbesturing. Selecteer uw camera en pas de 
instellingen aan uw behoeften aan.

Toegang met een aanwijzer
Toegang met een aanwijzer omvat allerlei verschillende 
hulpmiddelen, van trackballs tot hoofd-trackers, die 
allemaal een muisaanwijzer op het scherm regelen. 
Gebruik de instellingen van Grid om aan te geven hoe 
u met de software wilt communiceren en op het scherm 
wilt klikken.

Tip: Grid kan ook met uw stem worden geregeld als u 
over spraak beschikt. Configureer de software en zeg 
“Hey, Grid 3!” om te beginnen.
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6Uw stem kiezen

Grid heeft meer dan 200 stemmen in 32 talen. U vindt ze 
onder Instellingen en Spraak. Gebruik de keuzelijst om 
de stem en het accent te kiezen.

Druk op Luisteren om een voorbeeld van een stem te 
beluisteren.

Als een stem grijs wordt weergegeven, kunt u die stem 
naar uw toestel downloaden.

U kunt de Toonhoogte en Snelheid van elke stem naar 
wens aanpassen.

Tip: Grid ondersteunt ook gepersonaliseerde stemmen 
van veel providers. Deze worden vaak aangemaakt met 
opnamen van echte stemmen.

“Voorstellingsvermogen is 
belangrijker dan kennis!”
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Grid-sets7

Grid-set
Een Grid-set bestaat uit aan 
elkaar gekoppelde rasters. Elke 
Grid-set is bedoeld voor een 
specifieke taak, zoals symbool-
communicatie of e-mail.

Rasters
Een raster bestaat uit rijen en 
kolommen die cellen bevatten. 
Elk raster kan worden geopend 
door elke toegangsmethode.

Cellen
Cellen kunnen woorden, 
berichten, symbolen en allerlei 
andere functies bevatten.

A
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Veel van onze Grid-sets hebben informatiegidsen en 
handleidingen, zodat u ze goed kunt gebruiken.

U vindt ze ook op onze website
thinksmartbox.com
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De eerste Grid-sets kiezen8

Op het Grid-sets scherm hebben we de rasters 
in categorieën ingedeeld. U kiest welke van deze 
categorieën u aan uw profiel wilt toevoegen.

Symboolcommunicatie
Op symbolen gebaseerde Grid-sets die 
kunnen worden gebruikt voor toegang 
tot de kernwoordenschat of om zinnen 
met specifieke onderwerpen te vormen. 
Voorbeelden zijn Super Core, WordPower 
en meer.

Tekstcommunicatie
Op tekst-gebaseerde Grid-sets met ver-
schillende toetsenborden en extra 
functies, zoals berichten opslaan. 
Voorbeelden zijn Fast Talker, Text Talker en 
Alpha Core.  

Interactief leren
Leuke activiteiten om het concept van 
oorzaak en gevolg te introduceren, keuzes 
te maken en een geweldige manier om de 
software te verkennen, met animaties en 
games.
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Toegankelijke apps
Gebruik sociale media met apps voor 
Twitter en Facebook, luister naar muziek 
met Spotify, bekijk video’s op YouTube, 
gebruik het internet en nog veel meer. 

Servus omgevingsregeling
Als uw communicatiehulpmiddel is 
voorzien van infrarode of draadloze 
signalering, kunt u uw tv, audio, 
contacten, enz. via Grid bedienen.

Computer bedienen
Gebruik Grid om Windows te bedienen 
en toegang te verkrijgen tot andere 
toepassingen, zoals Microsoft Office, 
webbrowsers, games en nog veel meer.

Als u met een leeg profiel wilt beginnen, kiest u Niets 
selecteren.

U kunt de Grid-sets altijd later toevoegen of verwijderen. 
U hoeft dat dus niet nu meteen te beslissen.
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Meegeleverde Grid-sets9

Symboolcommunicatie

Super Core 50
Super Core Learning Grids
WordPower 100
WordPower 60
WordPower 25
Beeline
Vocabulary for Life
Symbol Talker A, B, C en D

Tekstcommunicatie

Fast Talker
Fast Talker Large Cell
Alpha Core
Text Talker

Interactief leren

Oorzaak en gevolg
Keuzes
Uitdagingen
Visuele scènes

Toegankelijke apps

Super Core 50

Vocabulary for Life

Fast Talker

Alpha Core
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Facebook
Twitter
YouTube
YouTube Kids
Muziek en video
Spotify
Amazon Echo
Camera
Klok
Internetbrowser
SMS
Eenvoudige SMS
Telefoon
E-mail
Eenvoudige e-mail
Aantekeningen

Besturing

Servus omgevingsbesturing
Simple Servus
Computerbesturing
Computerbesturing voor 
schakelaars

Web browser

Whatsapp

Facebook

Spotify
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10

U kunt meer Grid-sets aan Grid Verkenner toevoegen 
door Grid sets toevoegenin het menu te kiezen.

Grid-sets zijn in categorieën ingedeeld en u kunt meer 
informatie over elke Grid-set lezen, voordat u die aan uw 
Grid Verkenner toevoegt.

Meer Grid-sets toevoegen
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11Alternatieve Grid-set versies

Veel Grid-sets zijn verkrijgbaar in verschillende versies. 
Versies met verschillende symboolsets, functies voor 
specifieke toegangsmethodes, zoals drukknoppen of 
schakelaars, alternatieve toetsenborden, enz.

U kunt zoeken naar alternatieve versies in het venster 
Grid set toevoegen.

Andere talen

Veel Grid-sets zijn in andere talen vertaald. U kunt 
de taal van het venster Grid set toevoegen via het 
keuzemenu instellen.
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Online Grids

Online Grids is de plek waar u Grid-sets voor allerlei 
verschillende taken kunt vinden. Er zijn honderden 
Grid-sets beschikbaar, ontworpen door de wereldwijde 
community van Grid-gebruikers.

Wanneer u Online Grids selecteert in het venster Grid 
set toevoegen, kunt u alle bestaande en nieuwe Grid-
sets zien. U kunt zoeken met het vergrootglaspictogram 
en de categorieën en filters gebruiken om te vinden wat 
u zoekt.

12
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Soundbox door Jim
De Soundbox Grid-set 
stelt gebruikers van Grid 
3 in staat om muziek te 
maken.

Communicatie op IC door 
QuoVadis
Een Grid set voor basis 
communicatie voor 
patiënten op een IC 
afdeling.

Positioning Guide door 
Neil
Een handige Grid-set 
die wordt gebruikt om 
de oogbesturing juist te 
positioneren.

Hieronder ziet u slechts drie Grid-sets die door ons 
Smartbox-team zijn uitgelicht.
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Wanneer u een Grid-set hebt geopend, verandert het 
Grid-menu, zodat u nog meer opties ziet.

Het Grid-set menu13

Beginscherm
Ga terug naar het beginscherm van de Grid-
set

Terug
Terug naar het vorige raster  

Grid Verkenner
Sluit de Grid-set en ga terug naar Grid 
Verkenner

Grid bewerken
Open de bewerkingsstand om uw Grid-set te 
wijzigen

Woordenlijst bewerken
Verander de woordenlijst van het raster, 
indien aanwezig

Instellingen
Open de Grid-instellingen
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Woord zoeken
Open ‘Woord zoeken’, dan kunt u woorden in 
de Grid-set zoeken. U ziet ook hoe u naar dat 
woord navigeert

Afdrukken
Een raster of een Grid-set afdrukken

Grid-set handleiding
Open een internetbrowser om de 
documentatie van de Grid-set te downloaden
 
Hulp
Open het venster Help voor toegang tot 
verdere ondersteuning
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Dit is Super Core 50, een op symbolen gebaseerd Grid-
set met kernwoordenschat. Het raster is verdeeld in 
cellen en elke cel heeft een woord en een symbool. 

De cellen in de bovenste rij van dit raster hebben 
verschillende opdrachten en een tekstvak voor de chat. 

De woorden van de zin die u samenstelt, worden hier 
weergegeven. 

Een Grid-set voor symbool-
communicatie gebruiken14
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De Super Core Grid-sets zijn ontworpen met 
kernwoorden op het startschermraster. Terwijl u de zin 
samenstelt, ziet u dat onze Smart Grammar-technologie 
de cellen bijwerkt, zodat het eenvoudiger voor u wordt 
om zinnen samen te stellen. 

Sommige cellen hebben een kleine driehoek in de 
hoek, dit zijn sprongcellen. Via deze cellen gaat u naar 
een nieuw raster met meer woorden of een specifiek 
onderwerp of thema. Druk op de knop ‘Terug’ of als u 
‘Terug’ uit het menu kiest, dan gaat u weer terug naar 
het vorige raster.
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Een Grid-set voor tekst-
communicatie gebruiken15

Dit is Fast Talker, een op tekst gebaseerd raster 
met veel krachtige functies om het schrijven van uw 
berichten efficiënter te maken.

Uw bericht wordt weergegeven in het tekstvak boven 
aan het raster en u ziet de spraakopdracht aan de 
rechterkant.

Voorspelling en chatgeschiedenis

U kunt schakelen tussen voorspelling en 
chatgeschiedenis met de geschiedenis cel.



35

De cellen met voorspellingen of chatgeschiedenis 
worden weergegeven onder het schrijfvak voor de chat. 
Grid maakt gebruik van SwiftKey-voorspelling die het 
woord voorstelt dat u typt en het eventuele volgende 
woord.

De chatgeschiedenis onthoudt alles wat u zegt, zodat 
u het snel weer terug kunt vinden. Voer het trefwoord 
van een zin in, zoals ‘koffie’, dan ziet u een aantal 
bijbehorende frasen.

Alternatieve toetsenborden
Veel op tekst gebaseerde Grid-sets hebben een 
alternatieve toetsenbordindeling, zoals grote cellen, 
schakelfrequentie, AEIOU en meer.

Deze vindt u in de Grid-set instellingen of als 
alternatieve versies in het venster Grid-set toevoegen.

Fast Talker Large Cell
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Grid-sets met anderen delen16

U kunt Grid-set delen met andere mensen en van het 
ene naar het andere toestel verplaatsen. 

Online Grids

Via Online Grids kunt u een Grid-set delen met andere 
Grid-gebruikers. Hiervoor hebt u een Smartbox-account 
nodig. In Grid Verkenner gaat u naar Menu en naar 
Grid-sets delen.

U ziet alle momenteel gedeelde Grid-sets.

Als u Toevoegen selecteert, ziet u alle rasters die u kunt 
delen.

Kies de Grid-set en geef hem een beschrijving, zodat u 
de Grid-set goed kunt identificeren.

Grid-sets die u naar Online Grids uploadt kunnen altijd 
later bijgewerkt en verwijderd worden.

Een Grid-setbestand opslaan

Grid-sets kunnen als een Grid-setbestand worden 
opgeslagen. Via Menu, Grid sets delen, Grid set 
bestand kunt u een van uw Grid-sets selecteren. Druk 
daarna op ‘Opslaan’.  
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U kunt kiezen waar u deze Grid-set op uw toestel wilt 
opslaan, zoals een USB-stick, externe schijf of andere 
gedeelde mappen.

Als u een Grid-setbestand wilt openen, dubbelklikt 
u erop, waarna het aan Grid Verkenner wordt 
toegevoegd.

Meerdere toestellen gebruiken

Als u zich aanmeldt bij uw Smartbox- en Dropbox-
accounts op een ander toestel of Grid for iPad, 
worden uw Grid-sets en instellingen automatisch 
gesynchroniseerd. U kunt uw Grid-sets op beide 
toestellen bewerken en bijwerken. Uw wijzigingen 
worden op beide plaatsen doorgevoerd.
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Instellingen17

Voor toegang tot uw Grid-instellingen gaat u naar Menu 
en Instellingen. 

Uw gebruiker
Hier kunt u uw profielnaam, foto en opstartopties 
wijzigen. U kunt er ook voor kiezen om van uzelf een 
primaire gebruiker te maken die automatisch tijdens het 
opstarten wordt geladen.

Toegang
Configureer de toegangsmethodes. Kies uit schakelaar, 
touchscreen, aanwijzer, oogbesturing en stembesturing.

Spraak
Hier stelt u al uw stem- en spraakopties in. Indien 
geactiveerd configureert u hier ook de audio-feedback.

Schrijven
Bepaal wat er gebeurt wanneer u een bericht schrijft, 
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inclusief automatische correcties, chatgeschiedenis en 
symbolen.

Accounts
Beheer uw Smartbox-, Dropbox- en e-mailaccounts.

Contactpersonen
Beheer de contactpersonen voor uw telefoon, voeg 
contactpersonen toe en stuur e-mails met Grid-sets.

Internet
Beheer uw favorieten en de filteropties voor de content.

Telefoon
Sluit een smartphone aan op Grid om oproepen en 
tekstberichten te maken en te ontvangen.

Computer
Bepaal hoe de menubalk eruit ziet en selecteer de 
webcams en printers voor Grid.

Omgevingsbediening
Bepaal de omgevingsbedieningstoestellen voor de 
compatibele hardware.

Licenties
Controleer of u actieve licenties hebt voor stemmen, 
symboolbibliotheken en Grid-sets. 
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Gebruikersprofielen18

Grid ondersteunt meerdere gebruikersprofielen met:

• Grid sets
• Accountgegevens
• Instellingen
• Bestanden met opgeslagen berichten
• Uw Grid verkenner indeling
• Voorspellingen
• Woordenboek
• Contactpersonen
• Aantekeningen
• E-mail- en tekstberichten

U kunt van één gebruiker de Primaire Gebruiker maken 
die kan wordt geopend wanneer Grid wordt gestart. 

Tip: U kunt ook kiezen welke Grid set u wilt openen 
wanneer Grid start, zodat je meteen kunt beginnen met 
praten!
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Een back-up maken van uw 
gebruikersprofiel 19

Als u voor alle zekerheid een back-up wilt maken van uw 
volledige gebruikersprofiel of uw profiel op een ander 
apparaat wilt opslaan, kunt u een volledige kopie van 
uw Grid-gebruiker maken. Ga daarvoor naar Menu, dan 
Instellingen en Gebruiker.

Onder aan het venster met gebruikersinstellingen ziet 
u de knop Back-up gebruiker. Druk hierop, dan kunt u 
kiezen waar uw back-up wordt opgeslagen.

Een back-up herstellen

U kunt een back-up herstellen door naar Menuen dan 
Gebruikers te gaan. Selecteer Backup terugzetten om 
uw back-upbestand op uw toestel te zoeken. Druk dan 
op Openen.
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Bewerkingsstand20

In de bewerkingsstand kunt u elk raster bewerken 
en personaliseren, of een nieuwe Grid-set helemaal 
opnieuw maken. 

In de bewerkingsstand hebt u volledige controle over 
hoe de Grid-set eruitziet en kunt u het gedrag van elke 
cel wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld een woord aan een raster toe-
voegen door een nieuwe tekstcel aan te maken, of 
u kunt een meer ingewikkelde opdracht aan cellen 
toevoegen, zoals het nemen van een foto op een 
camera-raster.
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Uiterlijk
Regel de afmetingen, kleur en 
vorm van elke cel.

Symbool
U kunt het symbool op elke cel 
wijzigen of bewerken. U kunt zelfs 
een foto kiezen.

Label
Wijzig de afmetingen en het 
lettertype van het label.

Voor meer informatie gaat u naar het Grid-
trainingscentrum

thinksmartbox.com/training-centre
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Bewerken op afstand21

Via Bewerken op afstand kunt u iemand toegang tot 
uw Grid-sets geven, zodat ze wijzigingen voor u kunnen 
aanbrengen via een ander toestel. U kunt Grid 3 blijven 
gebruiken terwijl zij de content wijzigen.  

Voor het activeren van Bewerken op afstand moet u 
zich aangemeld hebben op uw Smartbox- en Dropbox-
account.

Geef iemand toegang tot uw Grid-sets 

U kunt andere gebruikers toestaan om zich via een 
ander toestel aan te melden om uw Grid-sets te 
veranderen.

Ga daarvoor naar Menu, dan Instellingen en Accounts 
en vervolgens Gebruikers van bewerken op afstand.
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Voer het e-mailadres van de aangestelde bewerker in 
en druk op Toevoegen.

De bewerker ontvangt een e-mail met de uitnodiging 
om een Smartbox-account aan te maken en Grid te 
installeren.

Tip: U hebt geen Grid-licentie nodig om het Grid van 
een andere gebruiker op afstand te bewerken!

De Grid-sets van een andere gebruiker bewerken

Als u toegang hebt verkregen om de Grid-sets van een 
andere gebruiker op afstand te bewerken, meldt u zich 
aan via het startscherm van Grid. Selecteer Op afstand 
bewerken en meld u aan met uw Smartbox-account.

U ziet een lijst met gebruikers die u hebben uitgenodigd 
om de Grid-sets te bewerken. Selecteer een gebruiker, 
dan gaat u naar zijn of haar Grid Verkenner. Hier kunt u 
Grid-sets openen en de bewerkingsstand gebruiken om 
wijzigingen aan te brengen.
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Grid updaten22

Grid wordt voortdurend ontwikkeld met nieuwe functies, 
content en bugfixes. Daarom raden wij u aan om Grid 
altijd up-to-date te houden.

Als uw toestel is aangesloten op internet, zoekt Grid 
tijdens de opstart naar updates. Als er een update 
beschikbaar is, dan ziet u de kennisgeving in de rechter-
bovenhoek. Druk op het pictogram om de update te 
starten.

Smartbox Update gebruiken

Met Smartbox update kunt u handmatig controleren of 
er updates zijn.  (add kunt u)
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23Ondersteuning

Ons team staat klaar om u te helpen.

Online chat
Thinksmartbox.com

E-mail
support@thinksmartbox.com

Telefoon
UK: 01684 578868
NL: 035 548 87 01
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Veiligheidswaarschuwingen24

Beoogd gebruik
• Grid 3 wordt gebruikt als een spraakgestuurd   
 communicatiehulpmiddel (VOCA) 
• Grid 3 wordt gebruikt om een Windows-computer  
 te besturen
• Grid 3 wordt gebruikt voor het bedienen van   
 externe apparaten via omgevingsbediening

Beoogde gebruiker
Grid 3 is ontworpen voor individuen met complexe com-
municatie- en/of toegangsbehoeften.

Bedoelde omgeving
Grid 3 kan worden gebruikt in verschillende leefomge-
vingen, waaronder:

• particuliere woningen 
• begeleide woningen
• zorginstellingen
• scholen, hogescholen, universiteiten
• in de gemeenschap, zoals winkels, restaurants
• ziekenhuizen (acute zorg, revalidatie en lokale   
 klinieken)
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Belangrijke contra-indicaties, waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen
Grid 3 is ontworpen als hulp bij expressieve communicatie. 
Grid 3 moet worden gebruikt in combinatie met andere 
Ondersteunde Communicatie (OC)-methodes en mag 
daarom niet afzonderlijk worden gebruikt om een individu 
in staat te stellen expressief te communiceren. Andere 
OC-methodes zijn bijvoorbeeld het gebruik van op papier 
gebaseerde systemen, gebarentaal of het gebruik van 
oogbesturingsframes. 

De software is zeer robuust en betrouwbaar ontworpen 
en geproduceerd, maar het is mogelijk dat de functie 
verloren gaat door stroomverlies of andere technische 
problemen. Daarom mag Grid 3 niet als volgt worden 
gebruikt:

• als een levensondersteunend apparaat
• als het enige welzijnstoestel
• als de enige manier waarop de gebruiker een   
 noodoproep of alarm kan activeren
• om geneesmiddelen toe te dienen
• als de enige interactiemethode met apparaten  
 voor omgevingsbediening

Grid 3 is ook niet bedoeld om informatie te verstrekken 
die wordt gebruikt om beslissingen te nemen voor 
diagnose of therapeutische doeleinden.
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Systeemvereisten25

Processor   1,33 GHz Quad Core of sneller
Geheugen   2 GB RAM of meer
Harde schijf  3 GB+ ruimte op de harde schijf
Besturingssysteem Windows 8, 8.1, 10 Home en Pro
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Word lid van de 
Smartbox-community

Een vriendelijke plek waar Grid-
gebruikers ideeën delen, vragen stellen 

en nog veel meer.

thinksmartbox.com/facebook
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Haal meer uit Grid

Ga naar ons online trainingscentrum 
voor bewerkingstips en geavanceerde 

instellingen

thinksmartbox.com/learn-at-home
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