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Dolphin Toetsenbord met grote karakters
Het Dolphin toetsenbord heeft grote gedrukte karakters, met een hoog contrast
die gemakkelijker te zien zijn. Het Dolphin toetsenbord bevat ook 18
Snelknoppen voor snelle toegang tot de belangrijkste Dolphin software functies.
Deze knoppen zijn groot en verschillen van vorm waardoor ze voelbaar zijn en
eenvoudig te vinden met de vingers.
Met de Snelknoppen kunt u:
SuperNova starten
Het regelpaneel van Dolphin
weergeven voor toegang tot alle functies
Help functie starten
De vergroting instellen
Schakelen tussen kleuren schema's
De Spraak snelheid instellen
Benaderen van online diensten, zoals: nieuws,
radio, weerbericht en podcasts

Onderhoud van uw toetsenbord
Onderhoud uw toetsenbord goed. Voor het schoonmaken verwijdert u eerst de
kabel uit de computer. Maak het schoon met een droge doek of een zachte
borstel. Als u drank over het toetsenbord krijgt, verwijder dan de kabel, droog
de vloeistof, keer het om en laat het drogen. Zodra het gedroogd is, maak het
schoon met een vochtige doek om kleven te voorkomen.
Het complete pakket?
De Dolphin leverancier biedt een reeks klaarvoor-gebruik computer en laptop pakketten met
de Dolphin software reeds geïnstalleerd en alle
gewenste accessoires.
Voor meer hulp en adviezen kunt u contact
opnemen met Dolphin of uw lokale leverancier.
Zoek uw lokale leverancier op:
www.YourDolphin.com/dealers

Een overzicht van de Snelknoppen vindt u aan de achterkant van deze
brochure.

Wat u nodig heeft
Het Dolphin Toetsenbord met grote karakters wordt aanbevolen bij het gebruik
van SuperNova versie 13.5 of later. Als u reeds de laatste Dolphin software
heeft geïnstalleerd zijn instellingen niet nodig, plug eenvoudig uw Dolphin
toetsenbord in via een USB kabel en start onmiddellijk!
Het Dolphin toetsenbord werkt met computers die gebruik maken van de
besturingssystemen Windows 8, Windows 7 of Windows XP.
Het Dolphin toetsenbord kan ook worden gebruikt zonder dat de Dolphin
SuperNova software draait, alleen de ‘Snelknoppen’ werken dan niet. De
andere toetsen werken als gebruikelijk.

Garantie
Uw Dolphin toetsenbord heeft 12 maanden
garantie op fabricage fouten. Als u een denkt
dat er een probleem is, neem dan direct
contact met ons op met de vermelding waar
en wanneer u het gekocht heeft.
We zullen een toetsenbord met een fabrieksfout graag
vervangen. We zullen een toetsenbord dat onoordeelkundig gebruikt is of
beschadigd is echter niet vervangen.

Vragen?
Stuur ons een email: info@yourdolphin.com
Info op aanvraag beschikbaar in grootdruk of Braille van de Dolphin website.
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