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1 Belangrijk
Voer geen aanpassingen of wijzigingen door die
niet in deze handleiding staan vermeld. Volg
alle veiligheidsinstructies voor een juiste werking
van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet
opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies
• Bescherm het apparaat tegen regen en vloeistoffen
om schade aan het apparaat of kortsluiting te
voorkomen.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme warmte door
het op een verwarming of in direct zonlicht te plaatsen.
• Bescherm de snoeren tegen schade doordat ze in
elkaar komen te zitten, met name bij de stekkers en
waar snoeren het apparaat verlaten.
• Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in
deze gebruikershandleiding staan vermeld. Haal het
apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren.
Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra
gerepareerd worden.
• Alle draadloze apparaten zijn gevoelig voor
interferentie. De prestaties kunnen hierdoor worden
aangetast.
• Maak een back-up van uw gegevens en opnames.
De fabrieksgarantie dekt geen gegevensverlies door
verkeerd handelen van gebruikers.

Oplaadbare interne accu
• Dit apparaat bevat een li-polymeeraccu die niet door
de klant vervangen mag worden. De accu mag alleen
in erkende servicecentra of door een erkende Philipspartner voor dicteerapparaten worden vervangen.
• Accu's bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het
milieu. Gebruikte accu's moeten op een officieel
inzamelpunt weggegooid worden.

Kleine kinderen
Uw apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen
kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten bereik van
kleine kinderen.

Gebruiksomgeving
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen omtrent RFblootstelling wanneer het vóór de mond wordt gebruikt
of op minimaal 2,2 cm afstand van het lichaam wordt
gebruikt.
Sommige onderdelen van het apparaat zijn magnetisch.
Onderdelen van metaal kunnen door het apparaat
worden aangetrokken. Plaats geen creditcards en
magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat
of in het docking station, omdat gegevens hierdoor
gewist kunnen worden.

Verstoren van medische apparatuur
Het gebruik van radio-zendapparatuur kan de
functionaliteit van onvoldoende afgeschermde medische
apparaten schaden. Neem contact op met een arts of de
fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of
het voldoende is afgeschermd tegen externe RF-energie
of indien u andere vragen heeft. Schakel het apparaat
uit in zorginstellingen waarbij de regelgeving u erop wijst
dat u dit moet doen. Ziekenhuizen of zorginstellingen
kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig zijn voor
externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur
SpeechOne bevat onderdelen die elektromagnetische
golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen
de werking van geïmplanteerde medische apparaten
verstoren, zoals pacemakers of geïmplanteerde
cardioverter-defibrillators. Fabrikanten van medische
apparaten raden u aan het draadloze apparaat
op minimaal 15,3 cm afstand te houden van het
geïmplanteerde medische hulpmiddel om potentiële
verstoring van het medische apparaat te voorkomen.
Personen die over dergelijke apparaten beschikken:
• moeten het draadloze apparaat altijd meer dan 15,3
cm uit de buurt van het medische apparaat houden
wanneer het draadloze apparaat wordt ingeschakeld.
• mogen het draadloze apparaat niet in een borstzak
dragen.
• moeten het draadloze apparaat onmiddellijk
uitschakelen wanneer ze vermoeden dat er
interferentie plaatsvindt.
• moeten de richtlijnen van de fabrikant van het
geïmplanteerde medische apparaat lezen en volgen.
Als u nog verdere vragen heeft over het gebruik
van uw draadloze apparaat in combinatie met een
geïmplanteerd medisch apparaat, vraag uw zorgverlener
dan om advies.

Belangrijk
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Hoortoestellen

Weggooien van oude producten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen de
werking van hoortoestellen verstoren. Vraag om advies
bij uw zorgverlener indien er interferentie optreedt.

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op
een product betekent dat het voldoet aan de
Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het
plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor
effgh
elektrische en elektronische producten werkt.
Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi
uw oude producten niet weg met het normale huisvuil.
Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit,
voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier
schade van ondervinden.

Voertuigen
RF-signalen kunnen elektronische voertuigsystemen
verstoren die op de verkeerde manier zijn
geïnstalleerd of onvoldoende zijn afgeschermd,
zoals elektronische brandstofinjectiesystemen,
elektronische antiblokkeersystemen (ABS), elektronische
snelheidscontrolesystemen en airbagsystemen. Neem
voor meer informatie contact op met de fabrikant of
de dealer van de fabrikant van uw voertuig of van de
accessoires die zijn toegevoegd.
Alleen opgeleid personeel mag onderhoud uitvoeren
aan het apparaat of het apparaat in een voertuig
installeren. Indien de installatie of het onderhoud niet op
de juiste wijze wordt uitgevoerd, kan dit gevaarlijk zijn en
kan elke garantie die op het apparaat van toepassing is,
vervallen.
Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw
voertuig op de juiste wijze is bevestigd en functioneert.
Bewaar of vervoer geen ontvlambare vloeistoffen,
gassen of explosieve materialen in hetzelfde
compartiment als het apparaat, de onderdelen of
accessoires hiervan. Indien uw voertuig is voorzien van
een airbag, denk er dan aan dat airbags met grote
kracht worden opgeblazen.

Gebruik in vliegtuigen
Draadloze zenders kunnen de werking van andere
elektronische apparatuur negatief beïnvloeden,
waardoor er een storing kan optreden. Schakel uw
apparaat uit als u vliegt.

Reinigen en desinfecteren
• Trek alle snoeren uit het apparaat voordat u het begint
te reinigen.
• Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te
reinigen.
• Om het apparaat te desinfecteren gebruikt u
producten voor het desinfecteren van klinische ruimtes
en verzorgingsapparatuur, zoals desinfectiedoekjes
voor harde oppervlakken.
• Gebruik geen agressieve chemicaliën of
geconcentreerde reinigingsmiddelen.
• Zorg ervoor dat er geen vocht in openingen komt.
• Wrijf niet met harde of scherpe voorwerpen over het
oppervlak, aangezien dit het oppervlak permanent
kan beschadigen of krassen kan veroorzaken.

4

Belangrijk

›

Over deze gebruikershandleiding
Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van
uw apparaat. Zie de volgende hoofdstukken van deze
gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving.
Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen
Tip
• Met dit symbool wordt er informatie verstrekt
waarmee u uw apparaat efficiënter en eenvoudiger
kunt gebruiken.

Opmerking
• Met dit symbool worden opmerkingen aangegeven
die u in acht moet nemen als u het apparaat gebruikt
of hanteert.

Waarschuwing
• Dit symbool waarschuwt voor schade aan het
apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade
ontstaan door verkeerd gebruik.

Belangrijk
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2 Uw SpeechOne

Wat zit er in de verpakking

Meest opvallende kenmerken van
het product
•
•
•
•
•
•
•

Draadloos opnemen
Microfoon van studiokwaliteit
Razendsnel draadloos opladen
Een gehele dag accu
Modern ergonomisch ontwerp
Verliesvrije audio-overdracht
Skype-ondersteuning
Dicteerheadset

Docking station

Statuslampje

×2

Oorkussen 			

Hoofdkussen

Headset

Quick
start
guide

Nekband

Micro USB-kabel 		Snelstartgids

			
		
Afstandsbediening
(PSM6500,
PSM6800)
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Uw SpeechOne

Productcode voor
SpeechExec software
(PSM6800)

Overzicht van uw SpeechOne

9

10

1

2

3
8

1

Microfoon

2

Microfoonarm

3

Ledlampje voor de status

4

Headsettoets

5

Luidspreker

6

Afneembaar magnetisch oorkussen

7

Hoofdkussenhouder

8

Afneembaar magnetisch hoofdkussen

9

Hoofdband

10

Bevestiging hoofdband

7
6
5
4

Overzicht van het docking station
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5

2

1

7

8

4

3

9

10

1

Telefoontoets

2

Opnametoets

3

‘Niet storen’-toets

4

Ledlampjes voor accu en koppelen

5

Ledlampjes in toets

6 	 Magnetische pad voor het opladen van
de headset
7

MicroUSB-poort voor pc-verbinding

8

Poort voor afstandsbediening

9

Poort voor voetpedaal

10

Poort voor statuslampje

11

Micro USB-poort voor opladen

11

Uw SpeechOne
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Overzicht van de
afstandsbediening
(PSM6500, PSM6800)

1

2
4

3

1

LED voor opnemen

2

Toets Instructie

3

Toets Invoegen/overschrijven

4

Toets Einde brief/prioriteit

5

Toets Opnemen

5
6
6

7

Toets Snel vooruit spoelen

9

8

Toets Weergave/Pauze

11

9

Aanraaknavigatie/linkermuisknop

12

10

Linkermuisknop

11

Rechtermuisknop

12

Instelbare functietoetsen

13

Toets Opdracht

14

Linkermuisknop

8

10

13

14

8

Uw SpeechOne

	 Toets Terugspoelen
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Waarschuwing
• Lees voordat u uw SpeechOne aansluit eerst de
veiligheidsinstructies (zie Veiligheidsinstructies).

2h

De accu opladen
Laad de interne accu op voordat u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt of als u het apparaat voor een lange
tijd niet heeft gebruikt. Als de accu helemaal leeg is en
uw apparaat wordt uitgeschakeld, moet u de accu een
poosje opladen voordat u het apparaat weer inschakelt.
Opmerking
• Een volledige oplaadcyclus neemt ongeveer twee uur
in beslag.

Opladen via docking station
Opmerking
• Als u uw apparaat oplaadt via een docking station,
zorg er dan voor dat de micro USB-aansluiting is
aangesloten op de USB-poort voor opladen, met de
markering 5V DC.

1

XX Tijdens het opladen branden de ledlampjes van
de accu op het docking station een voor een
totdat de headset wordt verwijderd of helemaal is
opgeladen.
XX Als het opladen is voltooid, gaan alle drie de
ledlampjes van de accu op het docking station wit
branden.
Waarschuwing
• Zorg dat er geen metalen onderdelen in het docking
station aanwezig zijn. Als dat wel het geval is, is
opladen niet mogelijk.

Aan de slag
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Opladen via computer
Voordat u de accu via een computer oplaadt, controleert
u of uw computer is ingeschakeld.
Opmerking
• Het is niet mogelijk om op te nemen terwijl uw
SpeechOne is aangesloten op de computer. Om een
opname te maken, moet u het docking station ook op
de computer aansluiten.

Opladen via de USB-stroomvoorziening
(optioneel)
Opmerking:
• U hebt voor het snel opladen een USB-voeding
van minimaal één ampère nodig. De voeding is niet
inbegrepen en moet afzonderlijk worden gekocht.
• Volledig opladen duurt ongeveer een uur.

CLICK

XX Tijdens het opladen knippert het ledlampje voor
de status op de headset.
XX Als het opladen is voltooid, stopt het ledlampje
voor de status op de headset met knipperen en
gaat het continu branden.
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XX Tijdens het opladen branden de ledlampjes van
de accu op het docking station een voor een
totdat de headset wordt verwijderd of helemaal is
opgeladen.
XX Als het opladen is voltooid, gaan alle drie de
ledlampjes van de accu op het docking station wit
branden.

Informatie over de accustatus
Als de SpeechOne uit het docking station wordt
verwijderd, geven de ledlampjes voor de accu op het
docking station de status van de accu weer.

LED voor de accu

Accustatus
meer dan 7 uur opnametijd
resterend
7 uur of minder opnametijd
resterend
2,5 uur of minder
opnametijd resterend

4 sec

Koppelen
Zodra u uw SpeechOne op een docking station
hebt aangesloten, kunt u draadloos dicteren en de
dicteerheadset op andere werkplekken gebruiken,
zonder dat u deze opnieuw hoeft te koppelen.
Opmerking:
• Als u meerdere docking stations gebruikt, dient u een
afstand van minstens 50 cm aan te houden tussen
elk docking station. Indien de afstand kleiner is dan
50 cm, kan er interferentie tussen de docking stations
optreden.
• Zorg ervoor dat de afstand tussen de SpeechOne
en het docking station niet groter is dan 5 meter.
Raadpleeg Meer informatie over draadloze
technologie voor meer informatie.
De SpeechOne en het docking station koppelen
• Sluit de SpeechOne ongeveer 4 seconden aan op het
docking station.
XX Het koppelingsproces begint.
XX Als het koppelen is voltooid, gaan de ledlampjes
voor de accu op het docking station een seconde
branden. Daarna wordt de status van de accu
weergegeven.

Van gekoppeld apparaat wisselen
Als uw gewenste docking station al met een andere
SpeechOne is verbonden, geven de ledlampjes voor
de accu op dit docking station de accustatus van de
verbonden headset weer.
Volg de stappen in De SpeechOne en het docking
station koppelen om deze huidige verbinding te
verbreken en uw eigen SpeechOne te koppelen met het
gewenste docking station.
Opmerking:
• Maak onderscheid tussen de volgende twee
situaties:
• Als de draadloze verbinding tussen de SpeechOne
en het docking station wordt verbroken, worden alle
drie de ledlampjes van de toetsen op het docking
station oranje. Het ledlampje voor de status op de
headset wordt rood.
• Als er een probleem is met de USB-verbinding van
het docking station (als de USB-kabel bijvoorbeeld
op de verkeerde USB-poort van het docking station
is aangesloten), gaan alle drie de ledlampjes van
de toetsen op het docking station oranje branden
en kleurt ook het ledlampje voor de status op de
headset oranje.

Aan de slag
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Meer informatie over draadloze
technologie
De SpeechOne maakt gebruik van draadloze
technologie om verbinding te maken tussen de
dicteerheadset en het docking station.
De SpeechOne en het docking station hoeven niet
in elkaars gezichtsveld te liggen om een draadloze
verbinding tot stand te brengen. De maximale afstand
tussen de SpeechOne en het docking station mag echter
niet groter zijn dan 5 meter. Hoe dichter de apparaten
bij elkaar in de buurt zijn, hoe beter de prestaties. De
verbinding is vatbaar voor interferentie op afstand en
voor obstakels of andere elektronische apparaten.
Opmerking:
• Zorg dat er een minimale tussenruimte van 50 cm
aanwezig is tussen het docking station en andere
draadloze apparaten, zoals smartphones of laptops.
Indien de afstand kleiner is dan 50 cm, kan er
interferentie tussen de docking station en andere
draadloze apparaten optreden.

Uitschakelingsmodus
Als de SpeechOne meer dan 6 uur lang niet wordt
gebruikt, gaat deze vanzelf uit om te voorkomen dat
de accu leeg raakt. De ledlampjes voor de accu op het
docking station gaan dan uit.
Ga als volgt te werk om het apparaat opnieuw in te
schakelen:
• Leg het apparaat ongeveer 4 seconden op het docking
station.
XX Als de verbinding met het docking station tot
stand wordt gebracht, gaan de ledlampjes voor
de accu op het docking station een seconde
branden en wordt daarna de accustatus
weergegeven.
of
• Druk op de headsettoets totdat het ledlampje voor de
status op de headset groen brandt.

De draadloze verbinding opnieuw
instellen

Buiten bereik
Als de draadloze verbinding wordt verbroken, klinkt er
een spraakbericht om u hierover te informeren. Als u een
SpeechExec-toepassing uitvoert op de computer, wordt
de software gestopt.
In dit geval dient u in de buurt van het docking station te
komen, zodat het apparaat weer binnen bereik ligt.
XX De verbinding wordt opnieuw tot stand gebracht.
XX Een spraakbericht informeert u dat de verbinding
opnieuw tot stand is gebracht.

Stand-bymodus en
Uitschakelingsmodus
Stand-bymodus
De SpeechOne schakelt automatisch over naar de
Stand-bymodus als deze 4 minuten inactief is.
XX Het ledlampje voor de status op de headset gaat
snel groen knipperen.
Ga als volgt te werk om het apparaat snel opnieuw te
activeren:
• Til de headset gewoon op totdat het ledlampje voor
de status op de headset groen knippert.
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U kunt de draadloze verbinding opnieuw instellen als u
problemen ondervindt met uw apparaat (bijvoorbeeld
wanneer de SpeechOne niet reageert of geen verbinding
maakt met het docking station).

1

Druk op de headsettoets op de headset totdat het
ledlampje voor de status op de headset uit gaat.

2

Laat de headsettoets op de headset los en wacht
totdat het ledlampje voor de status op de headset
weer gaat branden.

3

Koppel het docking station los van uw computer (en
eventueel van het stopcontact).

4

Sluit het docking station aan op de computer (of
optioneel op het stopcontact) via de meegeleverde
USB-kabel. Zorg ervoor dat u de USB-poort voor
pc-verbinding op het docking station gebruikt met de
markering .

5

Plaats de SpeechOne op het docking station en
wacht ongeveer 4 seconden.
XX De SpeechOne zou gedetecteerd moeten worden
en automatisch worden gekoppeld aan het
docking station.

4 Uw SpeechOne
gebruiken
Opmerking:
• Alle gebruiksfuncties, zoals het opnemen of
configureren van uw SpeechOne met SpeechControl
driver en configuratiesoftware, moet worden
uitgevoerd met het docking station aangesloten
op uw computer. Sluit de SpeechOne hiervoor niet
rechtstreeks aan op de computer via een USB-kabel.
De SpeechOne hoeft uitsluitend op de computer
aangesloten te worden, indien u het apparaat wilt
opladen.

Dragen met de hoofdband
U kunt de meegeleverde hoofdband gebruiken om uw
headset perfect op uw hoofd af te stemmen voor het
beste draagcomfort.

1

Draai de microfoonarm als u de kant waaraan u deze
wilt dragen wilt wijzigen.

2

Bevestig een van de twee hoofdkussens aan de
hoofdkussenhouder en een aan de hoofdband.

3

Maak de hoofdband langer of korter totdat deze
comfortabel past.

Draagstijlen
U kunt de SpeechOne-headset links of rechts dragen.
Draai de microfoonarm gewoon 180 graden.

180°
U kunt de headset voor het beste draagcomfort op de
volgende manieren dragen:

XX De luidspreker moet worden uitgelijnd met het
midden van uw oor.

Uw SpeechOne gebruiken
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Klassieke draagstijl

De nekband dragen

De klassieke manier om de headset te dragen, is zonder
de hoofdband.

1

Maak de hoofdband los van de microfoonarm
door deze ter hoogte van de verbinding omhoog te
trekken.

2

Bevestig de nekband aan de microfoonarm door
deze ter hoogte van de verbinding omlaag te duwen.

3

Trek de nekband over uw oren.

1

Draai de microfoonarm als u de kant waaraan u deze
wilt dragen wilt wijzigen.

2

Trek de hoofdband omhoog om deze te verwijderen.

3

4

Bevestig het magnetische oorkussentje aan de
luidspreker en het magnetische hoofdkussentje aan
de hoofdkussenhouder.

Maak de hoofdband langer of korter totdat deze
comfortabel past.

XX Het oorkussentje moet comfortabel over het
midden van uw oor rusten.
XX De microfoon moet zijn uitgelijnd met uw mond.
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XX De luidspreker moet worden uitgelijnd met het
midden van uw oor.

Een opname maken

Skype-oproepen

Voor het opnemen en afspelen van dictaten met de
SpeechOne moet u dicteersoftware, zoals Philips
SpeechExec, op uw computer installeren.

Uw SpeechOne kan ook worden gebruikt als een Skypeheadset waarmee u inkomende Skype-oproepen kunt
beantwoorden.

Voor meer informatie over opnemen met de SpeechOne
en de Philips SpeechExec software, kunt u de
SpeechExec gebruikershandleiding downloaden via
www.philips.com/dictation.

Als u een inkomende Skype-oproep ontvangt:

Raadpleeg De afstandsbediening gebruiken (PSM6500,
PSM6800) voor meer informatie over het opnemen met
de afstandsbediening (PSM6500, PSM6800).
Opmerking:
• Zorg ervoor dat de afstand tussen de SpeechOne en
het docking station niet groter is dan 5 meter.
Raadpleeg Buiten bereik voor meer informatie.
• Zorg dat het docking station op uw computer is
aangesloten. Anders is opnemen niet mogelijk.

1

Zorg dat het docking station op uw computer is
aangesloten.

2

Druk een keer op de toets Opnemen op het docking
station of druk een keer op de headsettoets op de
headset om een opname te starten.

3

Druk opnieuw op de toets Opnemen op het docking
station of op de headsetknop op de headset om een
opname te stoppen.
Opmerking:

• Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een
opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt,
moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de
toets Opnemen drukken om verder te gaan met de
opname.

XX begint het statuslampje rood te knipperen;
XX gaat het ledlampje in de telefoontoets op het
docking station groen branden.
Een inkomende Skype-oproep beantwoorden:
• Druk een keer op de telefoontoets op het docking
station
of
• Druk een keer op de headsettoets op de headset.
XX Alle actieve opnamen zullen worden gestopt.
XX De ledlampjes van de telefoon, de toetsen ‘Niet
storen’ op het docking station en het statuslampje
gaan rood branden.
Een Skype-oproep beëindigen:
• Druk opnieuw op de telefoontoets op het docking
station
of
• Druk opnieuw op de headsettoets op de headset.
XX De ledlampjes van de telefoon en de toetsen ‘Niet
storen’ op het docking station gaan uit en het
statuslampje wordt groen.
Een Skype-oproep weigeren:
• Druk twee keer op de telefoontoets op het docking
station
of
• Druk twee keer op de headsettoets op de headset.
Opmerking:
• Beweeg de microfoonarm omhoog om deze te
dempen tijdens een Skype-oproep.
• Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een
opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt,
moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de
toets Opnemen drukken om verder te gaan met de
opname.
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Statuslampje
Gebruik het statuslampje om aan uw collega's aan
te geven of u beschikbaar of bezet bent. Zo kunt u
productiever werken omdat u minder wordt onderbroken.

Het statuslampje op uw computer bevestigen

1

Draai het statuslampje in de startpositie (zie de
onderstaande illustratie). Houd vervolgens de
onderkant vast en trek het bovenste deel naar u toe
totdat een horizontale positie is bereikt.

‘Niet storen’-modus
Tijdens een opname met uw SpeechOne gaan het
ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het docking
station en het statuslampje automatisch rood branden
om aan te geven dat u niet beschikbaar bent.
U kunt de ‘Niet storen’-modus echter ook activeren als u
wilt aangeven dat u bezet bent.
De ‘Niet storen’-modus inschakelen:

2

Sluit het docking station aan op uw computer met de
meegeleverde micro USB-kabel. Zorg ervoor dat u de
USB-poort voor pc-verbinding op het docking station
gebruikt met de markering . Sluit het statuslampje
daarna aan op de poort voor het statuslampje op het
docking station.

• Druk een keer op de ‘Niet storen’-toets op het docking
station.
XX Het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het
docking station en het statuslampje gaan rood
branden.
De ‘Niet storen’-modus uitschakelen:
• Druk opnieuw op de ‘Niet storen’-toets op het docking
station.
XX Het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het
docking station gaat uit en het statuslampje gaat
groen branden.
Opmerking:
• Als u tijdens een opnamesessie een Skype-oproep
ontvangt en de oproep aanneemt, blijven het
statuslampje en het ledlampje op de ‘Niet storen’toets rood branden.

3

Verwijder de sticker van de magneet aan de
onderkant van het statuslampje.

De afstandsbediening gebruiken
(PSM6500, PSM6800)
Als u een SpeechMike-gebruiker bent:

4

Bevestig het statuslampje aan de zijkant of
achterkant van uw scherm.

• U kunt de afstandsbediening van de SpeechOneheadset net zo gebruiken als uw SpeechMike. De
functies van de afstandsbediening zijn exact hetzelfde.
U hoeft alleen de SpeechOne-headset op te zetten
en daarna uw opname te starten en beheren met de
afstandsbediening.
Als u geen SpeechMike-gebruiker bent:
• Download de gebruikershandleiding voor SpeechMike
Premium Air op www.speechmike.com/premium-air/
support.
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Toetsenmodi

Dragon-modus voor Mac

U kunt met SpeechOne of SpeechOneafstandsbediening (PSM6500, PSM6800) verschillende
toepassingen op uw computer of in uw browser beheren.
Er zijn zes verschillende toetsenmodi beschikbaar
voor dit doel: de Opdrachtmodus, Toetsenbordmodus,
Browsermodus, Windows-spraakherkenningsmodus,
Dragon-modus voor Mac en Dragon-modus voor
Windows. U kunt de toekenning van toetsen voor elke
modus wijzigen in de SpeechControl software. Download
de software gratis op
www.dictation.philips.com/speechcontrol.

In deze modus kunt u de spraakherkenningssoftware
Dragon NaturallySpeaking op een Mac-computer
gebruiken met behulp van de standaardsneltoetsen voor
Dragon.

Opdrachtmodus

Dragon-modus voor Windows
In deze modus kunt u de spraakherkenningssoftware
Dragon NaturallySpeaking op een Mac-computer
gebruiken met behulp van de standaardsneltoetsen voor
Dragon.

Toekenning van toetsen in elke modus

De Opdrachtmodus is de standaardmodus van
uw SpeechOne. In deze modus is elke toets van
uw SpeechOne toegewezen aan een opdracht. In
de SpeechControl-software kunt u bepalen welke
opdrachten moeten worden uitgevoerd bij het indrukken
of loslaten van een toets op uw SpeechOne, zodat u
verschillende computertoepassingen kunt bedienen.

1
3

Toetsenbordmodus

4

Wijs een toets van uw SpeechOne toe aan een
snelkoppeling die u op uw computer gebruikt, zodat u
verschillende computertoepassingen kunt bedienen.
In de SpeechControl-software kunt u bepalen welke
opdrachten moeten worden uitgevoerd bij het indrukken
van een toets op uw SpeechOne.

7

In deze modus kunt u ook de spraakherkenningssoftware
Dragon NaturallySpeaking op een Windows-computer
gebruiken met behulp van de standaardsneltoetsen voor
Dragon.

5

2

6

8
9

10

11

13

12

14

Browsermodus
Wijs een toets van de SpeechOne toe aan een
snelkoppeling of opdracht in uw browser om
verschillende dicteertoepassingen in uw browser te
bedienen. In de SpeechControl-software kunt u bepalen
welke opdrachten moeten worden uitgevoerd bij het
indrukken van een toets op uw SpeechOne.

Windows-spraakherkenningsmodus
In deze modus kunt u de vooraf geïnstalleerde
spraakherkenningssoftware in Windows gebruiken
met behulp van de vooraf geconfigureerde Windowssneltoetsen.

Uw SpeechOne gebruiken
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Toetsenbordmodus

Opdrachtmodus

Opdracht
1

Instructie

2

Invoegen/overschrijven/toevoegen

3

Einde van brief/prioriteit

4

Opnemen

5

Snel terugspoelen

6

Snel vooruitspoelen

7

Afspelen

8

Opdracht

Snelkoppeling
in
SpeechControl

1 Opnemen/stoppen (Dragon- [NumKey+]
microfoon aan/uit)
2

Tab vooruit

[Tab]

3

Tab achteruit

[Shift+Tab]

4

SpeechOne-microfoon aan/

[Microfoon AAN/UIT]

5

Vorige woorden markeren

[Ctrl+Shift+Left]

Aanraaknavigatie/linkermuisknop

6

Volgend veld (Dragon)

[Ctrl+Shift+N]

9

Linkermuisknop

7

Afspelen

10

Rechtermuisknop

11

Instelbare functietoets

12

Instelbare functietoets

13

Instelbare functietoets

14

Instelbare functietoets

uit

8 Aanraaknavigatie/
linkermuisknop
9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

11 Dicteervenster weergeven
(Dragon)

[Ctrl+Shift+D]

12 Tekst overnemen
(dicteervenster in Dragon)

[Ctrl+Shift+T]

13

Instelbare functietoets

14 Overschakelen naar
verborgen modus (Dragon
Medical Practice Edition)
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[Ctrl+Shift+H]

Browsermodus (voor Philips SpeechLive clouddicteeroplossing)

Windows-spraakherkenningsmodus

Snelkoppeling
in
SpeechControl

Opdracht

Opmerking:
• De toetstoekenning in de Browsermodus is afhankelijk
van de toepassing die u in uw browser gebruikt.
Er is daarom geen standaardconfiguratie voor
deze modus. De onderstaande tabel beschrijft de
standaard toetstoekenning voor de Philips SpeechLive
cloud-dicteeroplossing.

Opdracht

1

-

2

Volgend veld (Dragon)

[Tab]

3

Tab achteruit

[Shift+Tab]

4

Windows-microfoon aan/uit

[Ctrl+Win]

5

Vorige woorden markeren

[Ctrl+Shift+Left]

6

Volgende woorden markeren [Ctrl+Shift+Right]

7

-

1

-

2

Invoegen/overschrijven/toevoegen

3

-

4

Opnemen

5

Snel terugspoelen

9

Linkermuisknop

6

Snel vooruitspoelen

10

Rechtermuisknop

7

Afspelen

11

Kopiëren

[Ctrl+C]

8

Aanraaknavigatie/linkermuisknop

12

Knippen

[Ctrl+X]

9

Linkermuisknop

13

Plakken

[Ctrl+V]

10

Rechtermuisknop

14

Instelbare functietoets

[Ctrl+Shift+H]

11

Naar begin van dictaat

12

Naar einde van dictaat

13

Instelbare functietoets

14

Instelbare functietoets

8 Aanraaknavigatie/
linkermuisknop
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Dragon-modus voor Mac

Opdracht
1

-

2

Tab vooruit

3

Dragon-modus voor Windows

Snelkoppeling
in
SpeechControl

Opdracht

Snelkoppeling
in
SpeechControl

1

-

[Tab]

2

Tab vooruit

[Tab]

Tab achteruit

[Shift+Tab]

3

Tab achteruit

[Shift+Tab]

4

Dragon-microfoon aan/uit

[⌘+F11]

4

Dragon-microfoon aan/uit

[NumKey+]

5

Vorige woorden markeren

[Alt+Shift+Left]

5

Vorige woorden markeren

[Ctrl+Shift+Left]

6

Volgende woorden markeren [Alt+Shift+Right]

6

Volgend veld (Dragon)

[Ctrl+Shift+N]

7

Afspelen

7

Afspelen

8 Aanraaknavigatie/
linkermuisknop

8 Aanraaknavigatie/
linkermuisknop

9

Linkermuisknop

9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

10

Rechtermuisknop

11

Kopiëren

[⌘+C]

12

Knippen

[⌘+X]

13

Plakken

[⌘+V]

14

Instelbare functietoets

11 Dicteervenster weergeven
(Dragon)

[Ctrl+Shift+D]

12 Tekst overnemen
(dicteervenster in Dragon)

[Ctrl+Shift+T]

13

Instelbare functietoets

14 Overschakelen naar
verborgen modus (Dragon
Medical Practice Edition)
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[Ctrl+Shift+H]

Schakelen tussen toetsenmodi via het
docking station

Modus

Ga als volgt te werk om te schakelen tussen de
toetsenmodi:

Dragon-modus
voor Windows

1

Steek de USB-kabel in de USB-poort
aan de
achterkant van uw docking station om verbinding te
maken met de pc.

2

Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een
voedingseenheid (bijv. een USB-telefoonoplader).

4

Houd de telefoontoets en ‘Niet storen’-toets op het
docking station tegelijk drie seconden ingedrukt.
XX De ledlampjes voor de accu op het docking
station beginnen te knipperen.
XX Uw huidige modus wordt als volgt aangegeven:

Modus

Ledlampjes in toets

Functie
van toets
Opnemen

Opdrachtmodus

Opnemen
starten/
beëindigen

Toetsenbordmodus

SpeechOnemicrofoon in-/
uitschakelen
wanneer
Dragonspraakherkenningssoftware
wordt gebruikt

Browsermodus

Opnemen
starten/
beëindigen

Windowsspraakherkenningsmodus

Windowsmicrofoon in-/
uitschakelen

Dragon-modus
voor Mac

Dragonmicrofoon in-/
uitschakelen

Dragonmicrofoon in-/
uitschakelen

U kunt naar een andere modus gaan door
herhaaldelijk op de toets Opnemen op het docking
station te drukken totdat u de gewenste modus
hebt bereikt. Druk bijvoorbeeld een keer op de
toets Opnemen als u in de Opdrachtmodus bent
en wilt overschakelen naar de toetsenbordmodus.
Druk vijf keer op de toets Opnemen als u in de
Opdrachtmodus bent en wilt overschakelen naar de
Dragon-modus voor Windows.

6

Druk op het docking station kort op de telefoontoets
en ‘Niet storen’-toets tegelijk om uw selectie van de
gewenste modus te bevestigen en de modusselectie
te verlaten.

7

Als u verder wilt werken met uw SpeechOne headset,
steekt u de USB-kabel in de USB-poort van uw
pc/laptop. Gebruik de 5 VDC-aansluiting van het
docking station als u AirBridge gebruikt.

• Steek de USB-kabel niet in een pc of laptop (geen
internetverbinding).
Plaats de SpeechOne headset op het docking
station. Hierdoor maakt u draadloos verbinding met
het docking station.

Functie
van toets
Opnemen

5

Opmerking:

3

Ledlampjes in toets

Tip
• U kunt altijd de huidige toetsenmodus controleren
door op het docking station kort op de telefoontoets
en ‘Niet storen’-toets tegelijk te drukken. De
geselecteerde modus wordt onmiddellijk weergegeven
(zie illustratie in de vorige tabel).

Uw SpeechOne gebruiken

21

Schakelen tussen toetsenmodi op de
afstandsbediening (PSM6500, PSM6800)
Ga als volgt te werk om te schakelen tussen de
toetsenmodi:

1

Houd de toets Einde brief/prioriteit (•EoL/••Prio)
en de toets Invoegen/overschrijven (Ins/Ovr)
tegelijkertijd ingedrukt gedurende drie seconden.
XX Alle ledlampjes van de toetsen op de
afstandsbediening knipperen tegelijk.

2

Druk op de relevante toets voor de gewenste modus.
De toetsen worden als volgt aan de toetsenmodi
toegekend:

Modus

Toets

Functie van
toets Opnemen

Tip
• U kunt altijd uw huidige toetsenmodus controleren
door kort tegelijkertijd op de toets Einde van brief/
prioriteit (•EoL/••Prio) en de toets Invoegen/
overschrijven (INS/OVR) te drukken. Het ledlampje van
de toets die aan de huidige modus is toegekend (zie
vorige tabel), gaat kort oranje branden. Het ledlampje
van de toets F1 wordt bijvoorbeeld oranje als de
Opdrachtmodus is geactiveerd.

Handsfree dicteren met een
Philips-voetpedaal
Als u een Philips voetpedaal aansluit, kunt u de
dicteerfuncties bedienen met uw voetpedaal. Hierdoor
hebt u uw handen vrij tijdens het werk.
Opmerking:

Opdrachtmodus

F1

Toetsenbordmodus

F2

Browsermodus

F3

Windowsspraakherkenningsmodus

F4

Opnemen starten/
beëindigen
SpeechOnemicrofoon in-/uitschakelen wanneer
Dragon-spraakherkenningssoftware
wordt gebruikt
Opnemen starten/
beëindigen
Windowsmicrofoon in-/
uitschakelen

Dragon-modus
voor Mac

•EoL/••Prio

Dragon-microfoon
in-/uitschakelen

Dragon-modus
voor Windows

INS/OVR

Dragon-microfoon
in-/uitschakelen

XX De SpeechOne verlaat de modusselectie en
schakelt over naar de geselecteerde modus.
Opmerking:
• U hebt 10 seconden de tijd om een modus te
selecteren. Na 10 seconden verlaat u automatisch
de modusselectie en moet u de stappen voor
modusselectie opnieuw starten.
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• Voordat u het voetpedaal op het docking station
aansluit, dient u te controleren of het docking station
is losgekoppeld van de computer en het stopcontact.
Indien het wel is aangesloten, is het mogelijk dat het
voetpedaal niet wordt gedetecteerd.
• Voor het opnemen en afspelen van dictaten met een
Philips voetpedaal, dient u dicteersoftware op uw
computer te installeren, zoals Philips SpeechExec.
Als u andere dicteersoftware dan Philips SpeechExec
gebruikt, van een derde partij, moet de driversoftware
worden geïnstalleerd voordat u de SpeechOne en het
voetpedaal aansluit.
• Om de beste resultaten te behalen tijdens het
handsfree dicteren, zult u waarschijnlijk het
opnamevolume moeten bijstellen. U kunt het
opnamevolume bijstellen in de audio-instellingen
van uw opnametoepassing, zoals Philips SpeechExec
dicteersoftware of Dragon NaturallySpeaking
spraakherkenningssoftware.

Een voetpedaal voor handsfree dicteren aansluiten:

1

Sluit een Philips voetpedaal uit de ACC2300-serie
aan op het docking station van uw SpeechOne.

Toekenning van toetsen van Philips
voetpedalen
Voetpedaal ACC2310/ACC2320
De Philips-voetpedalen 2310 en 2320 hebben elk
drie knoppen. De voetpedalen 2310 en 2320 hebben
standaard de volgende instellingen:

				 ACC2310

ACC2320
		

Voetpedaal ACC2330

2

Sluit het docking station aan op de computer.
Het Philips-voetpedaal 2330 heeft vier knoppen.
Het voetpedaal 2330 heeft standaard de volgende
instellingen:

				 ACC2330
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De firmware upgraden
Uw SpeechOne wordt aangestuurd door een intern
programma dat we firmware noemen. Als onderdeel
van voortdurend productonderhoud wordt de firmware
geüpgraded en worden fouten hersteld.
Het is mogelijk dat er een nieuwere versie (een update)
van de firmware beschikbaar is gekomen nadat u het
apparaat heeft aangeschaft. In dat geval kunt u uw
apparaat eenvoudig updaten naar de nieuwste versie.
Opmerking:
• Een firmware-upgrade is alleen mogelijk als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Er moeten minimaal twee ledlampjes voor de accu
branden op het docking station (wat betekent dat
de SpeechOne nog genoeg vermogen heeft voor
minimaal 2,5 uur).
• De SpeechOne staat niet in de Stand-bymodus.
• De SpeechOne is in het ideale geval in het docking
station geplaatst.
• Er is geen opname gestart en er wordt geen geluid
afgespeeld.

1

Download de firmware-update voor uw SpeechOne
op www.speechone.com/support of gebruik de
functie voor firmware-upgrades in de SpeechControl
driver en configuratiesoftware.

2

Sluit het docking station aan op de computer met
behulp van de meegeleverde USB-kabel. Zorg ervoor
dat u de USB-poort voor pc-verbinding op het
docking station gebruikt met de markering . Plaats
de SpeechOne daarna op het docking station.

3

Als u er tijdens de installatie voor hebt gekozen om
de SpeechControl driver en configuratiesoftware
automatisch te starten, open het programma dan
door op het pictogram
te klikken in het systeemvak
van de Windows-taakbalk. Om het programma
handmatig te starten, opent u het Windowsstartmenu in Windows en selecteert u Philips
Speech Control > Philips Device Control Center.

4

Op het tabblad Device (Apparaat) klikt u op
Firmware upgrade (Firmware bijwerken).

5

Klik op de knop Import (Importeren) en selecteer de
map met de firmware-bestanden die geïmporteerd
moeten worden.

6

Klik op de gewenste upgradeversie in de lijst
Available firmware versions (Beschikbare
firmwareversies).
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7

Klik op de knop Upgrade (Bijwerken) om de nieuwe
firmware te installeren.
XX De firmware-upgrade neemt ongeveer 30
seconden in beslag.
XX Als de firmware-upgrade is uitgevoerd, wordt de
verbinding tussen de SpeechOne en het docking
station kort verbroken en branden de ledlampjes
in de toetsen op het docking station oranje.
XX Het koppelingsproces wordt automatisch gestart.
De ledlampjes in de toetsen op het docking
station gaan uit als de verbinding wordt opnieuw
tot stand is gebracht.
Let op

• Ontkoppel het docking station niet van de computer
tijdens de firmware-upgrade! Hierdoor kan uw
apparaat beschadigd raken.

5 Service en
ondersteuning
Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in
deze gebruikershandleiding worden besproken. Haal
het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren.
Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra
gerepareerd worden.

Contact opnemen met onze
ondersteunende Philips-partners
Als u vragen heeft over uw SpeechOne of als u
technische problemen ondervindt, kunt u contact
opnemen met een van onze ondersteunende Philipspartners. De lokale partner bij wie u uw SpeechOne
heeft aangeschaft, probeert uw vragen te beantwoorden
en uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Problemen oplossen
In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende
problemen waar u tegenaan kunt lopen met de
SpeechOne. Als u het probleem niet kunt oplossen aan
de hand van onderstaande informatie, neemt u contact
op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het
apparaat heeft aangeschaft.

Probleem
De SpeechOne reageert niet op
invoeropdrachten.

Oorzaak
• De draadloze verbinding met het
docking station kan onderbroken
worden.

Oplossing
• Controleer de draadloze verbinding.
• Verklein de afstand met het docking
station.
• Start het koppelingsproces, zoals
beschreven in hoofdstuk Koppelen.

• De USB-kabel is aangesloten op
• Haal de USB-kabel uit het docking
de verkeerde USB-poort van het
station en sluit deze aan op de
docking station (d.w.z. USB-poort voor USB-poort voor pc-verbinding op het
opladen, voorzien van de markering
docking station, met de markering .
5V DC).
• Uw computer staat in de slaapstand. • Haal uw computer uit de slaapstand.
• De accu is leeg.

• Laad de SpeechOne op.
• Indien geen van de bovenstaande
oplossingen het probleem oplost,
dient u de draadloze verbinding te
herstellen. Raadpleeg De draadloze
verbinding opnieuw instellen voor
meer informatie.
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Probleem
De SpeechOne werkt helemaal niet
meer.

Oorzaak

Oplossing

• Sommige computermakers beperken • Gebruik een voeding. (De voeding is
niet inbegrepen en moet afzonderlijk
de outputkracht van USB-poorten
worden gekocht.)
tot 100 mA. Deze poorten zijn
mogelijk niet krachtig genoeg om de • Sluit de SpeechOne aan via een
zelfstandige hub.
SpeechOne goed te laten werken.

De SpeechOne wordt niet ingeschakeld. • De accu is bijna leeg.

• Laad de SpeechOne op.

De SpeechOne kan geen verbinding
maken met het docking station.

• Het koppelen kan opnieuw ingesteld
zijn of de SpeechOne is eerder
gekoppeld aan een ander docking
station.

• Start het koppelingsproces, zoals
beschreven in hoofdstuk Koppelen.
• Als het opnieuw koppelen het
probleem niet oplost, dient u de
draadloze verbinding te herstellen.
Raadpleeg De draadloze verbinding
opnieuw instellen voor meer
informatie.

De SpeechOne is aangesloten op de
computer, maar het geluid is alleen
te horen via de luidsprekers van de
computer.

• De SpeechOne staat niet ingesteld als • Selecteer de SpeechOne als
standaardapparaat voor het afspelen standaardapparaat voor het afspelen
van geluid in de geluidsinstellingen
van geluid.
van Windows.

De SpeechOne neemt geen geluid op.

• Het inputniveau is te laag, doordat de • Selecteer de SpeechOne als
verkeerde opname-bron is gekozen.
standaardapparaat voor het
opnemen van geluid in de
geluidsinstellingen van Windows.

Mijn computer kan het voetpedaal niet • Het docking station is aangesloten op • Koppel het voetpedaal los van het
docking station en koppel het docking
detecteren.
de computer en/of het stopcontact
station los van de computer en/of het
voordat u het voetpedaal heeft
stopcontact. Sluit vervolgens eerst
aangesloten.
het voetpedaal aan op het docking
station en sluit het docking station
daarna aan op de computer en/of
het stopcontact.
De verbinding tussen de SpeechOne en • Het docking station is aangesloten op • U kunt het docking station ook via
het docking station wordt onderbroken.
een USB-poort met lage spanning op
de meegeleverde USB-kabel op de
uw computer.
voedingseenheid en de USB-poort
aansluiten om deze op te laden
(aangegeven met ‘5V DC’). Raadpleeg
Opladen via docking station voor
meer informatie.
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Kleuren van ledlampjes en hun
betekenis
De ledlampjes op uw SpeechOne en het docking station
geven de verbinding en de accustatus aan. Daarnaast
geven ze aan dat er een probleem in ontstaan in het
gebruik van uw SpeechOne en het docking station.
Gebruik de volgende tabel om meer informatie over
de verbindingsstatus en de accustatus te bekijken en
potentiële problemen te achterhalen:

Ledlampje
van
SpeechOne

Ledlampjes
in toetsen
op docking
station

Ledlampjes
voor accu
op docking
station

Betekenis

groen

uit

• status
weergegeven

• verbinding in
orde

rood

oranje

• status niet
weergegeven

• verbinding
onderbroken of
verbroken
• draadloze
verbinding in
orde, maar
geen USBverbinding

oranje

oranje

• status
weergegeven

groen knipperend

uit

• status
weergegeven

• Standbymodus

uit

oranje

• status niet
weergegeven

• SpeechOne
uitschakelen

rood

oranje

• status niet
weergegeven

• niet gekoppeld
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6 Technische gegevens
Ontwerp en afwerking
• Materiaal: hoogwaardige polymeren met een
hygiënisch oppervlak
• Kleur: zwart

Afmetingen en gewicht
• Headset (incl. hoofdband en oorkussentjes):
Productafmetingen (B x D x H): 155 × 150 × 140 mm
Gewicht: 81 g
• Docking station:
Productafmetingen (B x D x H): 120 × 120 × 32 mm
Gewicht: 395 g
• Afstandsbediening:
Afmetingen: 158 × 45 × 30 mm
Gewicht: 110 g
• Statuslampje:
Afmetingen: 36 × 36 × 98 mm
Gewicht: 58 g
• Magnetisch oorkussentje: 50 mm
• Magnetische hoofdkussentjes: 48 × 12 mm

Aansluitingen
• Draadloze technologie: 2,4 GHz ISM-band
• Modulatie: 8 FSK
• Maximaal bereik: max. 5 meter

Audio
•
•
•
•
•
•

Type microfoon: elektret-condensatormicrofoon
Microfooncapsule: 10 mm
Kenmerk: uni-directioneel
Frequentiebereik: 150 – 15.000 Hz
Gevoeligheid van de microfoon: -37 dBV
Signaal-naar-ruis-verhouding: > 70 dBA

Geluid
• Type luidspreker: ingebouwde, ronde dynamische
luidspreker van 23 mm
• Akoestisch frequentiebereik: 300 – 7.500 Hz
• Vermogen: > 200 mW
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Voeding
• Accutype: ingebouwde, oplaadbare lithiumpolymeeraccu
• Accucapaciteit: 360 mAh
• Levensduur accu: tot 12 uur opnemen
• Stand-bytijd: > 100 uur
• Oplaadtijd: 80% na 60 min., ca. 2 uur tot volledig
opladen

Docking station
• USB: micro USB voor opladen
micro USB voor gegevensoverdracht
USB type A voor voetpedaal
• Kensington Security Slot

Milieuspecificaties
• Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)
• Loodvrij gesoldeerd product
• Certificaten: CE, FCC, C-Tick (Australië en NieuwZeeland)

Gebruiksomstandigheden
• Temperatuur: 5 – 45 °C
• Vochtigheid: 10% – 90%

Systeemeisen
• Processor: Intel dual core of vergelijkbare AMDprocessor, 1 GHz of sneller
• RAM: 2 GB (32-bits)/4 GB (64-bits)
• Ruimte op harde schijf: 100 MB voor SpeechExec
software, 30 MB voor SpeechControl-software, 4,5 GB
voor Microsoft .NET Framework
• Besturingssysteem: Windows 10 Pro/Enterprise (64bits), Windows 8.1/7 (32/64-bits), Windows Server
2012 (64-bits), Windows Server 2008 R2 (32/64-bits),
macOS 10.13/10.12 (Mac-functionaliteit kan beperkt
zijn)
• Eén vrije USB-poort
• Grafische kaart: DirectX-compatibele grafische kaart
met hardwareversnelling aanbevolen
• Geluid: Windows-compatibel geluidsapparaat
• Browser: Internet Explorer 9 of hoger of de huidige
versie van Chrome of Firefox
• Beschikbare USB-poort
• SpeechExec: Internetverbinding voor vereiste softwareactivatie

Aanvullende systeemvereisten voor
spraakherkenningssoftware
• Ondersteunde spraakherkenningssoftware:
Nuance Dragon Professional 13/14/15 Individual/
Group,
Nuance Dragon Legal 13/14/15,
Dragon Medical Practice Edition 3.x/4.x,
Nuance Dragon SDK Client Edition 14,
M*Modal Fluency Direct 8.0 en recentere versies,
M*Modal Fluency for Imaging 3 en recentere versies
• Processor: Intel dual core of vergelijkbare AMDprocessor, 2,2 GHz of sneller
• RAM: 4 GB (32-bits)/8 GB (64-bits)
• Vrije ruimte op harde schijf: 8 GB

Accessoires (optioneel)
• SpeechOne-afstandsbediening ACC6100
• SpeechOne-dockingstation en -statuslampje
ACC6000
• AirBridge draadloze adapter voor SpeechOne en
SpeechMike Premium Air ACC4100

Technische gegevens
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FCC Warning Statement

œ

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment
generates uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and
receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
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Noch Speech Processing Solutions GmbH, noch
aangesloten firma's zijn tegenover de koper van dit
product of derden aansprakelijk voor schadeclaims,
verliezen, kosten of uitgaven die de koper of een
derde partij moet maken ten gevolge van een ongeval,
verkeerd gebruik of misbruik van dit product, of ten
gevolge van ongeautoriseerde modificaties, reparaties,
wijzigingen van het product, of veronachtzaming van de
bedienings- en onderhoudsinstructies van Philips.
Deze gebruikershandleiding is geen document
van contractuele aard. Wij accepteren geen
aansprakelijkheid voor wijzigingen, vergissingen of
drukfouten.
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