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Compact 6 HD Speech Dock

Introductie
Met de opvouwbare Compact 6 HD Speech Dock 
accessoire kan eenvoudig een snapshot gemaakt 
worden van een complete pagina en de Compact 6 
HD Speech kan vervolgens de tekst scannen, 
omzetten en voorlezen.

1. Bodemplaat
2. Standaard
3. Koppelingsplatform
4.  Uitsparing voor 
  camera en verlichting

5. USB aansluiting
6. Luidspreker
7. Luidspreker aan/uit knop

Ontvouwen van de Speech Dock

De Compact 6 HD Speech gebruiken met de Speech Dock  

Plaats de Speech 
Dock voor je met de 
achterzijde van de 
standaard van je af. 

Leg de Compact 6 
HD Speech er op met 
het scherm omhoog 
gericht.

De  Compact 6 HD 
Speech is correct 
geplaatst wanneer de 
camera en verlichting 
op de uitsparing 
liggen. 

De  witte Scan knop  
en de USB 
aansluiting zijn naar 
je toe gericht.

Til voorzichtig het 
koppelingsplatform 
ca. 1 cm omhoog om 
te ontkoppelen.

Breng het 
koppelingsplatform 
voorzichtig in een 
verticale positie.

Houd het 
koppelingsplatform 
en de standaard  in 
één hand en til ze 
voorzichtig 1 cm 
omhoog om te 
ontkoppelen.

Breng ze omlaag en 
druk het 
koppelingsplatform 
tegen de achterzijde 
van de standaard 
zodat het een compact 
geheel vormt. 

Houd de standaard 
en het 
koppelingsplatform in 
de ene hand en de 
bodemplaat in de 
andere hand. 

Til de standaard 
omhoog en ontvouw 
deze in een 
rechtopstaande 
positie en schuif deze 
vervolgens omlaag 
om te vergrendelen.

Breng het 
koppelingsplatform 
omhoog in een 
horizontale stand. 

Druk hem voorzichtig 
omlaag in de 
standaard om hem 
vast te zetten. 

Opvouwen van de Speech Dock
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Waarschuwingen

Cautions

Documenten positioneren

Specificaties

Optelec is niet verantwoordelijk voor gebruik anders 
dan in deze handleiding beschreven. Bewaar deze 
gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. 

• Gebruik enkel een zachte reinigingsdoek om de 
  Speech Dock te reinigen. 
• Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen.
• Plaats de Speech Dock niet op een instabiele of 
  ongelijke ondergrond.
• Gebruik of bewaar de Speech Dock niet in een 
  vochtige of warme omgeving.
• Gebruik of bewaar de Speech Dock niet in een 
  omgeving onder 0° of boven 40°. 
• Stel de Speech Dock niet bloot aan overmatige 
  hitte of direct zonlicht. 
• Gebruik de Speech Dock niet in water. 
• Vermijd contact met bijtende vloeistoffen. 
• Vermijd schokken en gooi of laat de Speech Dock 
  niet vallen. 
• Gebruik alleen de Compact 6 HD oplader om de 
  Speech Dock van stroom te voorzien.

Risico’s en bijwerkingen: niet bekend

•  Opvouwbaar ontwerp – voor compacte 
  opslag /gebruik
•  Afmetingen opgevouwen: 
  375 x 124 x 44 mm
•  Afmetingen uitgevouwen: 
  370 x 124 x 365 mm
•  Gewicht: 
  1.28 kg

De kabels aansluiten

Plaats het document 
rechtop in 
portretstand.

Plaats de 
linkerbovenhoek van 
het document precies 
in lijn met de 
linkerbovenhoek van 
de bodemplaat.

Het document moet 
vlak liggen op de 
bodemplaat. Let erop 
dat het document niet 
op het hellend deel 
van de bodemplaat 
ligt.

Indien correct 
geplaatst kan de 
Compact 6 HD 
Speech een volledige 
pagina in portretstand 
scannen en 
voorlezen.

Als de luidsprekerknop aan staat en de 
geluidskabel aangesloten is, wordt het 
geluid aangezet en zal de luidspreker 
geluid geven.

Als de luidspreker is uitgeschakeld zal de 
Compact 6 HD Speech opladen. 

De Compact 6 HD Speech laadt niet op 
wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Sluit de USB kabel van 
het koppelingsplatform 
aan op de Compact 6 
HD Speech USB poort 
om de Compact 6 HD 
Speech van stroom te 
voorzien en om de 
luidspreker te koppelen.

Sluit de Compact 6 HD 
Speech USB oplader 
aan op de achterzijde 
van de standaard in de 
USB aansluiting.

Opladen en geluid


