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HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE  
 

Bedankt voor de aanschaf van Prodigi ™ Connect 12, een 

krachtige digitale vergrootglas met de veelzijdigheid van een tablet 

van HumanWare, wereldleider in ondersteunende technologieën 

voor mensen met een slecht gezichtsvermogen. Prodigi is een 

eenvoudige, intelligente, draagbare en aanpasbare productlijn, 

gericht op het herstellen en behouden van onafhankelijkheid voor 

mensen met een visusverlies. 

 

Prodigi Connect is een compleet vergrotingssysteem waarmee u 

kunt vergroten, documenten kunt lezen en foto's kunt maken waar 

u ook bent. 

Lees zorgvuldig de bedienings- en veiligheidsinstructies die in deze 

gebruikershandleiding worden beschreven voordat u uw Prodigi 

Connect gebruikt. Als u vragen over uw systeem hebt, neem dan 

contact op met de klantenservice van HumanWare door de 

contactgegevens in de achterkant van deze gebruikershandleiding 

te raadplegen. 

 

Copyright 2017 by Technologies HumanWare Inc., alle rechten 

voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden 

gereproduceerd of gedistribueerd in welke vorm of op welke 

manier dan ook, of opgeslagen in een database of 

retrievalsysteem, zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Technologies HumanWare Inc. 

 

Opmerking: sommige functies die in deze gebruikershandleiding 

worden uitgelegd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw taal.  
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UW PRODIGI LEREN KENNEN 

 

DOOS INHOUD  

  

Tablet Doos  

 

• Prodigi™ Connect 12  

• Voedingskabel 

• USB Kabel  

• Aan de slag Gids  

• Snel starten Gids  

• Gebruikershandleiding 

• Garantiebewijs 

 

Beschermende draagtas 

 

• Opklapbare standaard 

  

Op afstand bekijken (Optioneel)  

 

• Camera voor afstand 

• AC adapter  

• USB kabel   

• Polsband 

• Camera stok  

• Camera Snel starten handleiding  

• Camera Gebruikershandleiding  

• Garantie Kaart 

• Service Kaart 
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PRODIGI CONNECT IN EEN OOGOPSLAG  

Voorkant 

  

  

 
  

 

1. Voorkant camera  

2. Micro-SD slot  

3. USB-C poort  

4. Oplaad poort  

5. Micro-HDMI poort  

6. Koptelefoon invoer  

7. Speakers 
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 Onderrand 

  1  2  

  
  

1. Volume Omhoog- Omlaag  

2. Aan/ uit knop 

  

   

  

  

 

Achterkant     

1.   Camera   

1   
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1. Terug knop 

2. Instellingen knop  

3. Licht Knop  

4. Vastleggen/ lezen Knop  

5. Zoom uit Knop  

6. Zoom In Knop  

  

  

  

  

Knoppen    

     

  1     2     3     4     5     6   
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Vouwbare standaard 

  

1.   Open Banner Knop   

  1   
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Afstandscamera  

   
   2. Afstandscamera stok  

 

 

 

 

  

1.   Afstandscamera    

1   

2   
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Voorkant  

  
  

 

  

1. Aan/ uit knop  

2. Microfoons 

  

  

Bovenkant   

  

1   

2   
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2. Fotomaken knop  

  

LET OP : Het is van essentieel belang dat de snel startgids bij uw 

afstandscamera wordt geleverd, omdat in de snel-startgids staat 

beschreven hoe u de afstandscamera verbind. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Linkerkant   

  

1.   Zoom regelaar   

1   2   
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Monteren 

1. Houd uw standaard omhoog op een vlakke en stabiele 

ondergrond. Zorg ervoor dat de zijde met het woord “Connect” 

naar de achterkant wijst. Houd de hendel met een hand vast 

klap de voorzijde uit tot deze plat op de tafel ligt.  
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2. Vouw het boven paneel uit totdat deze ongeveer gelijkstaat 

met het onderste paneel. 
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3. Houd uw Prodigi Connect met de schermzijde naar u toe 

gericht en zorg ervoor dat het HumanWare logo aan de 

bovenkant van de tablet naar boven is gericht. Steek 

voorzichtig de bovenkant van de tablet in de gleuf en schuif de 

tablet helemaal naar voren tot u niet meer verder kan. Duw de 

onderkant van de tablet naar beneden tot u een klik hoort die 

aangeeft dat de tablet is bevestigd in de houder. 
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4. Steek de voedingskabel in de oplaadpoort van de tablet en 

steek de stekker in een stopcontact. De oplaadpoort bevindt 

zich aan de rechterkant van de tablet. Laad de tablet op totdat 

de batterij vol is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: Steek de kabel voorzichtig in de oplaadpoort   
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5. Druk de aan/uit knop in en houd deze ingedrukt om de tablet 

aan te doen. De logo’s van HumanWare en Android 

verschijnen op het schermen. Na ongeveer 30 seconden is uw 

tablet opgestart. 

 

 

HET GEBRUIK VAN PRODIGI  
 

DE KNOPPEN-BANNER  

De meeste opties van Prodigi Connect kunt u vinden via de 

Knoppen-banner onder aan uw scherm. 
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Als u deze banner wilt verbergen om zo uw scherm beter te 

kunnen zien. Beweegt u uw hand naar beneden terwijl u het een 

vinger het scherm aanraakt. De knoppen-banner zal dan 

verdwijnen en u ziet dan de knop “Open Banner” onderaan het 

scherm. Tik op de knop “Open Banner” of veeg omhoog om de 

Knoppen-banner weer te geven. 

 

 

VERGROTEN  

• Zet uw tablet aan  

• Plaats de tablet boven het document of object wat u wilt zien. 

• Het is aangeraden om de vouwbare standaard te gebruiken 

om uw tablet te stabiliseren boven het document wat u wilt 

zien 

• Beweeg het object of document onder uw tablet om de 

informatie te vinden waar u naar opzoek bent. 
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• Tik op de Zoom In-Uit knop op de hoeveelheid zoom te 

reguleren. Om de lettergrootte te vergroten, tik op de Zoom in 

knop (+). Om de lettergrootte te verkleinen, tik op de Zoom uit 

knop (+). U kunt ook op de Zoom In-Uit knop tikken en deze 

vasthouden om zo geleidelijk  het zoomniveau aan te passen, 

en los te laten zodra u het gewenste zoomniveau hebt bereikt.  

 

            
 

 

• In aanvulling op de zoom-in -uit knoppen, kunt u het ‘knijpen 

en zoomen’ gebaar gebruiken om uw zoom niveau te regelen. 

Vergroot de afstand tussen de twee vingers om uit te zoomen, 

en verklein de afstand om in te zoomen. 

 

 

 

  
  

  



 

19  

  

Om te schakelen tussen kleur, positief en negatief. Veegt u 

eenvoudig met uw vinger verticaal omhoog over de 

rechterkant van het scherm. (Zie hoofdstuk 4. Kies u contrast 

voor meer details.)  

 

 

 

 

Opmerking: Met de Prodigi-Connect kunt u beslissen of u de 

autofocus van de camera wilt vergrendelen of ontgrendelen. Dit is 

handig wanneer u de juiste focus hebt gevonden en deze wilt 

vasthouden voor het document, of wanneer u bijvoorbeeld aan 

het schrijven bent op een papier en u wilt voorkomen dat de tablet 

opnieuw gaat focussen op u hand of op het papier. Om de 

autofocus te vergrendelen, kunt u dubbel tikken (maakt niet uit 

waar u op het scherm tikt). Tik daarna nog twee keer op het 

scherm om de autofocus te ontgrendelen. Het volgende pictogram 

verschijnt dan aan de rechterkant van uw scherm wanneer 

autofocus is uitgeschakeld: 
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VASTLEGGEN 

• Plaats de tablet met behulp van de inklapbare standaard 

boven het document of voorwerp wat u wilt vastleggen.  

 

Opmerking: De tablet hoeft niet persé perfect boven het 

document uitgelijnd te zijn. Standaard zal Prodigi Connect 

automatisch de hoek van uw tablet corrigeren. Op het scherm 

geven twee driehoekige vormen aan beide zijde van het 

document de hoekcorrectie aan. U kunt dit aanpassen in de 

“Instellingen”. Tik op de “instellingen” knop. Veeg dan omhoog om 

“hoek correctie” te selecteren en tik om af te vinken. Tik op 

“Terug” om uit het menu te komen. 

 

 

 

• Tik op de “Vastleggen” knop om uw document vast te leggen 

of tik en houd uw vinger op het scherm voor twee seconden. 
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• U zult een foto geluid horen, gevolgd door een klik geluid. Dit 

geeft aan dat uw document is vastgelegd. 

• Als u eenmaal een document heeft vastgelegd, dan zal de 

licht knop vervangen worden door de “opslaan” knop. Middels 

deze knop kunt de opname in uw Galerij opslaan.  

 

  
 

Druk op de “Opslaan” knop om uw document op te slaan in de 

Galerij om deze in de toekomst te kunnen gebruiken. 

• Tik op de “Terug” knop om terug te gaan naar de Live 

Vergrootglas modes.  

 

 

HELE PAGINA VASTLEGGEN 

Om een hele pagina vast te leggen:  

• In plaats van uw document verticaal neer te leggen, plaats 

uw document zijdelings (liggende positie) zodat de 

bovenkant van uw tekst zich onder de linkerkant van uw 

Prodigi Connect bevindt en de onderkant van uw tekst 

zich onder de rechterrand van uw tablet bevindt.  

 

• Van “Vergrootglas” mode, tik eenmalig op de “zoom uit” 

knop, hiermee wordt de weergave van de volledige pagina 
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geactiveerd, wordt de LED ingeschakeld en wordt de 

Knoppen-banner verkleind. 

 

• Lijn uw pagina uit onder de klapbare standaard zodat alle 

tekst op het scherm wordt weergegeven. Vervolgens 

houdt u uw vinger ingedrukt op het scherm om vast te 

leggen. 

 

 

Tip: Om meer tekst vast te leggen, kunt u de tablet verder van het 

document afhouden, zodat er meer kijkhoek is. 

 

• Om terug te gaan naar Live modus en kleinere 

documenten of objecten vast te leggen, tik eenvoudig op 

de Knoppen-banner knop om te openen en druk eenmalig 

op de Zoom In knop. 

   

  

  

MEERVOUDIG VASTLEGGEN 

• Om meerdere pagina’s vast te leggen, ga naar Multi-

Vastleggen door van boven naar beneden te vegen aan de 

linkerzijde van het tablet scherm. 
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Opmerking: U kan ook schakelen naar Multi- Vastleggen mode 

vanuit de Instellingen. Tik op de Instellingen knop, veeg omhoog 

om Mode te selecteren, en tik om te wijzigen naar Multi-

Vastleggen. Tik op Terug om terug te gaan naar Instellingen. 

• Nu kan u een document vastleggen met meerdere pagina’s. 

Lijn de tablet uit boven de eerste pagina van het document 

wat u wilt vastleggen en tik op de Vastleggen knop of tik en 

houd uw vinger op het scherm.  

• Om Multi-Vastleggen te beëindigen en uw document te 

bekijken tik op de Multi-Vastleggen knop linksboven. 
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• Tik op de eerste pagina van uw document om het te 

openen. Tik op de ‘Lees’ knop om het lezen te starten. 

• Wanneer u klaar bent met lezen, tik op de Terug knop 

om terug te gaan naar uw document. Tik nog een keer 

op de Terug knop om terug te gaan naar de Loep 

modus. 

  

LEZEN 

Zodra u een document hebt vastgelegd, zal de Vastleggen 

knop  veranderen van camera pictogram naar een afspelen 

symbool. Dit is nu de Lees knop. 

 

 

  
 

• Tik op Lezen of druk met uw vinger op een willekeurige 

plek op het scherm 2 seconden lang om de tekst 

hardop voor te lezen aan de hand van uw 

leesvoorkeuren. U kan ook lang op een specifiek woord 

drukken om vanaf dat woord te gaan lezen. 
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Opmerking: Wanneer u op Lezen drukt, zal de knoppen-

banner samen vouwen om u afbeelding beter te kunnen 

zien. De knoppen-banner kan heropend worden door op de 

“Open knoppen-banner” te drukken of door omhoog te vegen 

aan de onderkant van het scherm.  

 

• Om het volume te regelen, gebruik de volume omhoog 

en omlaag knoppen. Om te pauzeren, druk de 

Leesknop opnieuw in of houd uw vinger lang in gedrukt 

op het scherm (op een willekeurige plek op het 

scherm.) 

• Tik in de ‘pauzestand’ op Terug om de leesweergave te 

sluiten en op Terug om terug te gaan naar de 

cameraweergave.  

  
 

• Om te hervatten, tik opnieuw op lezen of houd met uw 

vinger lang ingedrukt (op een willekeurige plek op het 

scherm). 

  

In de vergrootglas modus kunt u met de ‘leesmodus’ in-en 

uitzoomen op uw vastgelegde document. 

Om in te zoomen in een vastgelegd document: 
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• Gebruik de Zoom In-Uit knop om de hoeveelheid zoom 

te regelen. Om de lettergrootte te vergroten, tik op de 

Zoom in (+) knop. Om de lettergrootte te verkleinen, tik 

op de Zoom uit (-) knop. U kunt ook de zoom in- en uit 

knoppen aantikken en vasthouden om het zoomniveau 

geleidelijk aan te passen en dan los te laten wanneer u 

het gewenste zoomniveau heeft bereikt. 

 

• Naast de Zoom In-Uit knoppen, kunt u het ‘knijpen en 

zoomen’ gebaar gebruiken om het zoomniveau aan te 

passen. 

• Om direct naar een interessant gebied te zoomen, tik 

op dat gebied dat u wilt bekijken en de afbeelding zal 

inzoomen.  

 

Als u meer dan een keer hebt ingezoomd, kunt u door 

het document heen bewegen door te vegen over het 

scherm zonder uw vinger van het scherm af te halen. 

 

 
• Verschuif het beeld om een ander deel van het 

document te bekijken. 
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• Om tussen verschillende contrasten te schakelen, veeg 

aan de rechterkant van het scherm. Of ga naar 

Instellingen. (Zie Hoofdstuk 4.) 

 

 

 

Opmerking: tekst kan in 3 verschillende manieren worden 

weergegeven (de leesmodus): de leesmodus kan in de 

instellingen worden gewijzigd in een regel in de 

regelmodus, een kolom in de kolommodus 

(standaardinstelling) of u kunt tekst lezen zonder de 

configuratie te verliezen in de modus Pagina. Twee "groter 

dan" –pijltjes geven aan dat het einde van de alinea is 

bereikt  (˃˃). 

 

Prodigi Connect zal doormiddel van een piep en “Einde van 

het document” aangeven wanneer u het einde van het 

document heeft bereikt; tik op lezen om opnieuw vanaf het 

begin te gaan lezen. 
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• Om een andere lees functie in te stellen, tik op de 

instellingen knop en veeg omhoog om Lees Functie te 

selecteren. 

  
• Tik op Lezen Functie om de opties te selecteren. Tik 

Terug om de instellingen af te sluiten. 

• U kunt de spraaksnelheid tijdens het lezen tijdelijk 

verhogen door op het scherm naar links te vegen en de 

spraaksnelheid verlagen door naar rechts te vegen. Let 

er wel op dat het veranderen van de spraaksnelheid, de 

leessnelheid verandert. 

 

 
  

  

Opmerking: U kunt de spraaksnelheid ook permanent 

verhogen of verlagen via de instellingen. Tik op de knop 
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instellingen, selecteer uw gewenste Spreeksnelheid. Tik 

twee keer op terug om de instellingen af te sluiten. 

 

Opmerking: U kunt de lees snelheid (tekst scroll snelheid) 

aanpassen door naar links of rechts te vegen, of vanuit de 

instellingen, zelfs als spraak is gedeactiveerd.  

 

• Om te schakelen tussen Spraak aan en uit, tik twee 

keer op het scherm terwijl u aan het lezen bent. Als 

alternatief kunt u ook naar de Instellingen gaan, 

selecteer Spraak en selecteer: ‘Alleen Document’ of 

‘Uit’. 

• Prodigi Connect heeft twee verschillende stemmen die 

gebruikt kunnen worden voor het voorlezen van tekst of 

documenten. Om een andere stem te selecteren gaat u 

naar de Instellingen, naar Stem en kunt u daar een 

stem selecteren. 

• Tik op terug om terug te gaan naar uw document. Let er 

op dat de taal van de geselecteerde stem gelijk is aan 

de taal van het document wat u wilt laten voorlezen.  

• Tik op Terug om het lezen te stoppen en terug te gaan 

naar Camera modus. 
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HANDSCHRIFT TOOL  

 

De Prodigi Connect heeft een handschrift tool die handig is 

voor het markeren, tekenen of schrijven van tekst op uw 

vastgelegde afbeeldingen. 

  

Om de handschrift tool te openen: 

• Open een opgeslagen afbeelding uit de Galerij of sla 

een vastgelegd document op in de Vergrootglas. 

• Tik op het ‘Pen en Liniaal’ icoontje op de knoppen-

banner. Dit is de Handschrift tool knop. 

 

  
 

Als u eenmaal in de Handschrift tool zit, ziet u vier nieuwe 

knoppen op de knoppen-banner aan de onderkant van uw 

scherm. 

 

 

 

 

 



 

31  

  

De Tool Selecteer knop geeft u de mogelijkheid om te 

schakelen tussen de Pen, de Markeerstift en de Tekst Tool. 

Het icoontje zal veranderen afhankelijk van welk 

gereedschap is geselecteerd. De Pen, Markeerstift  en de 

Tekst Tool zijn hieronder weergegeven. 

 

  
 

Het gummetje wordt gebruikt om pen / markeerstift en tekst 

te wissen. 

 

  
 

De ‘kleuren-palet-knop’ opent het kleuren menu. Tik erop om 

de kleur van u geselecteerde gereedschap te kiezen. 
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De ‘Grootte Selectie’ knop opent de grootte menu. Tik erop 

om de grootte te kiezen van uw tekst of de pen/ markeerstift 

of uw geselecteerde gereedschap. 

  
Het gebruik van de pen of markeerstift: 

• Selecteer de pen of markeerstift door op de Tool 

Selecteer knop op de knoppen-banner (2e knop) te 

klikken. Versleep uw vinger op het scherm om te 

tekenen met de pen of markeerstift. 

  

Het wissen van tekst of pen/markeerstrepen: 

• Selecteer de Gum door op de Gum knop te drukken (de 

3e knop). 

• Beweeg uw vinger over wat u wilt verwijderen. 

• Wanneer u klaar bent, deactiveer de Gum door nog een 

keer op de Gum knop te drukken.  

Opmerking: Het gummetje wist alleen de tekeningen van 

het geselecteerde gereedschapstype. 
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Om tekst te schrijven: 

• Selecteer de Tekst Invoeren knop door te tikken op de 

2e knop op de knoppen-banner.  

• Tik en houd uw vinger ingedrukt op het scherm waar u 

de tekst wilt plaatsen. 

• Een virtueel toetsenbord verschijnt op het scherm. 

Gebruik deze om uw tekst te typen. 

• Als u klaar bent met typen, tik op de Papieren vliegtuig 

knop rechts boven in het scherm om de tekst te 

plaatsten. 

  

Het verplaatsen van uw tekst: 

• Selecteer de Tekst Invoeren functie door te drukken op 

de Selecteer gereedschap knop (2e knop). 

• Tik op de tekst die u wilt selecteren. U ziet dan een 

rood kader om het woord verschijnen. Dit betekend dat 

uw woord is geselecteerd. 

• Sleep de tekst naar een nieuwe positie 

• Tik ergens op het scherm om uw tekst te deselecteren. 

  

Het verkleinen van uw tekst: 

• Druk op de Tekst invoeren knop (2e knop) 

• Tik eenmaal op uw tekst om het te selecteren. U ziet 

een rood kader om het woord verschijnen. Dit betekend 

dat uw woord is geselecteerd 
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• Verander de tekst grootte door het knijp gebaar: 

verklein de afstand tussen 2 vingers om de tekst te 

verkleinen, en vergroot de afstand om de tekst te 

vergroten. 

• Tik op een willekeurige plek op het scherm om de tekst 

te deselecteren. 

  

Om te bewegen in een document wat u heeft aangepast: 

• Beweeg uw vingers omhoog, omlaag naar links of naar 

rechts. 

• Til als u klaar bent uw vingers van het beeld op.  

 

Let op: als de afstand tussen de vingers varieert tijdens 

het vegen, zoomt de afbeelding in of uit. 
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GEBRUIK  VAN DE CARROUSEL  MENU (HOOFDMENU) 

Prodigi Connect heeft 6 hoofd applicaties – Rekenmachine, 

Boeken, Afstandscamera (alleen mogelijk wanneer de 

afstandscamera beschikbaar is), Vergrootglas, Galerij en 

Instellingen. Ze zijn een voor een weergegeven in de 

carrousel  menu. 

  
 

Toegang tot het hoofdmenu vanuit de Loep: 

 

• Tik op Terug om de Loep af te sluiten en toegang te 

krijgen tot het hoofdmenu. 

• De Prodigi zal aangeven “Hoofdmenu” gevolgd door de 

op dat moment geselecteerde applicatie 

• De momenteel geselecteerde applicatie is aangegeven 

in het midden van het scherm. 

• Veeg naar links of naar rechts in het hoofdmenu om een 

applicatie te selecteren. 

• Om een geselecteerde applicatie uit te voeren, druk er 

op. 

• Om te annuleren en terug te gaan naar het hoofdmenu, 

tik op terug. 
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Opmerking: U kunt het hoofdmenu bereiken waar en 

wanneer u maar wilt doormiddel van twee vingers op een 

random plek op het scherm te tikken. 

 

 

DOWNLOADEN VAN BOEKEN 

De Prodigi Connect Boeken app geeft u de mogelijkheid om 

eBooks te downloaden terwijl u Bookshare gebruikt, werelds 

grootste online bibliotheek van toegankelijke boeken. 

 

Het downloaden van boeken: 

• Selecteer en tik op het Boeken icoontje in het hoofd 

menu: 

  

• De eerste keer dat u Boeken opent, zult u uw 

Bookshare login gegevens moeten invoeren doormiddel 

van het virtuele keyboard. Als eerste, voer uw 

gebruikersnaam in en tik op de blauwe knop aan de 

rechterzijde van het toetsenbord. Vervolgens, voer uw 

wachtwoord in en tik opnieuw op de blauwe knop. Uw 

login informatie zal worden opgeslagen. 
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Opmerking: Uw wachtwoord zal standaard verborgen zijn. 

Tik op het Oog icoontje aan de rechterzijde van het 

wachtwoord veld om uw wachtwoord te laten zien in tekst. 

Tik opnieuw om uw wachtwoord te verbergen. 

• Om te zoeken naar boeken, selecteer Zoek Boeken en 

tik er op. U kan zoeken naar Titel, Schrijver, Categorie, 

Content en ISBN nummer. Selecteer uw keuze en druk 

er op. 

 

• Om te zoeken naar Titel, Schrijver of Content, selecteer 

uw keuze, voer uw zoektermen in en gebruik daarvoor 

de virtuele toetsen op het scherm, en tik op de blauwe 

Zoek knop aan de rechter zijde van het toetsenbord. 

Veeg omhoog of omlaag in de resultaten lijst om een 

boek te selecteren of categorie en tik om boek 

gegevens te bekijken. 

Om te zoeken naar ISBN, selecteer ISBN  en voer een 

13 cijferig ISBN nummer in. Let er wel op dat de huidige 

ISBNs eindigen met een X. 

 

• Om naar een categorie te zoeken, selecteer en tik op 

de categorie van het Zoek Boeken submenu, en veeg 

omhoog of omlaag in de lijst van categorieën om er een 

te selecteren en tik. Selecteer een boek en tik er op om 

de Boekgegeves te bekijken.  

 

 

• Om te zoeken naar populaire boeken, selecteer en tik 

op Zoek naar Populaire Boeken van het Boeken menu. 
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Een lijst van de meest populaire boeken zal 

weergegeven worden. Selecteer een boek en tik om de 

boekgegevens te bekijken.  

 

• Om te zoeken naar kranten en tijdschriften, selecteer 

en tik op Zoek Tijdschriften van het Boeken menu. De 

resultaten zullen worden weergegeven in alfabetische 

volgorde. Veeg om hoog of omlaag om de eerste letter 

van het tijdschrift waar u naar opzoek bent en tik er op. 

Dan selecteer het tijdschrift van uw keuze en tik er op 

om het toe te voegen aan Mijn Bibliotheek submenu. 

 

• Om een periodieke uitgave te downloaden, selecteer 

Mijn Bibliotheek submenu, selecteer het tijdsbestek en 

uitgave dat u wilt lezen, en tik om het te downloaden. 

Als uw download compleet is, tik er op om de uitgave 

om het te openen. 

 

• Om een boek te downloaden wat u wilt lezen, tik op de 

Download knop terwijl u de boekgegevens bekijkt. Het 

boek zal toegevoegd worden aan Mijn Bibliotheek uit 

het submenu. 

 

 

• Om een boek of een tijdschrift te lezen wat u heeft 

gedownload, selecteer in mijn Bibliotheek submenu. 

Selecteer de boeken van uw lijst en tik op te openen
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• Tik op Lezen om te beginnen met lezen zoals voor elk 

ander document. 

• Tik opnieuw op lezen om te pauzeren. U zal dan de 

mogelijkheid krijgen om naar links en naar rechts te 

vegen om te navigeren tussen de pagina’s. 

• U kan ook navigeren doormiddel van hoofdstuk in uw 

gedownloade boeken door middel van het gebruik van 

de Tafel van Content knop op de knoppen-banner. 

 

  
 

 

• U ziet een lijst met de hoofdstukken van het 

gedownloade boek, veeg omhoog of naar beneden in 

de lijst, selecteer een hoofdstuk, en druk op Lezen om 

vanaf dat punt te gaan lezen. 

• Tik op Terug om af te sluiten en ga terug naar uw lijst 

van gedownloade boeken. Tik opnieuw op terug om 

terug te gaan naar Boeken menu. 

 

GEBRUIK VAN DE REKENENMACHINE 

Met de prodigi Connect kunt u berekeningen uitvoeren met 

de Rekenmachine-applicatie. 
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Het gebruik van de rekenmachine: 

• Selecteer en tik op het rekenmachine icoontje in het 

hoofd menu: 

  
  

Tik op de nummers en tekens. Uw berekening zal 

verschijnen aan het bovenste gedeelte van het scherm. 

Tik op DEL om het te corrigeren indien nodig of gelijk 

om het antwoordt te zien. 

 

 
 

• Als u eenmaal uw antwoord heeft, kunt u op CLR tikken 

om het bovenste gedeelte leeg te maken. 
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• Standaard, de Rekenmachine is als standaard 

ingesteld. Om gebruik te maken van de rekenmachine 

functies zoals: sin, cos, tan enz. moet u dit via de 

wetenschappelijke modus doen: Tik en houd de terug 

knop ingedrukt om terug te gaan naar de 

rekenmachine. U kunt dan op de twee pijlen onderaan 

in het midden van het scherm tikken om toegang te 

krijgen tot de wetenschappelijke wiskundige functies. 

 

• Tik op de terug knop om terug te keren naar het hoofd  

menu. 

BEKIJKEN VAN OPGESLAGEN DOCUMENTEN 

 

In de Galerij kunt u alle documenten vinden die u heeft op 

geslagen. 

• Selecteer en tik op het Galerij icoontje in het hoofd  

menu:  

  
Veeg naar links of naar rechts in de galerij om door uw 

opgeslagen documenten te bladeren.  

 

• Het momenteel geselecteerde document staat in het 

midden van het scherm. Prodigi Connect zal het eerste 

woord in het momenteel geselecteerde document 

aankondigen en aangeven. Als het document geen 
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woorden bevat, markeert Prodigi Connect het als een 

afbeelding. Een notitieblokpictogram geeft een 

document met meerdere pagina’s aan:                        

 

  
 

• Tik op een geselecteerd document te openen. 

• Tik ergens op het document om die sectie te bekijken 

op het gewenste zoomniveau. 

• U kunt schakelen tussen kleur, positief, negatief en 

Diamond Edge (Als de foto tekst bevat) contrast, en de 

helderheid aanpassen op de zelfde manier als met de 

Vergroter (zie de toepassing Vergroten voor meer 

informatie) 

• Als u meer dan 1X bent ingezoomd, kunt u door het 

document heen bewegen door middel van het vegen 

over het scherm met de vinger. 

• Veeg heen en weer over het scherm om de vergrootte 

afbeelding te bekijken. Tik op terug om terug te gaan 

naar het volledige foto zicht. 

• Wanneer u de hele afbeelding bekijkt, tik op Terug om 

een document af te sluiten en terug te gaan naar de 

Galerij 
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HET ACTIE MENU 

 

De galerij geeft de mogelijkheid tot een “Actie Menu” die 

beschikking geeft tot handige functies voor uw opgeslagen 

documenten. 

In het actie menu kunt u: 

• Een afbeelding delen door middel van andere Android 

apps 

• Een nieuwe categorie maken 

• De naam van een document of categorie veranderen 

• Een document, categorie of de content van een 

categorie verwijderen 

• Een document naar een categorie verplaatsen 

• Exporteer de tekst van document naar een tekst file in 

Android file systeem  

• Verplaats een vastgelegde afbeelding met de afstands-

camera naar de galerij voor de Diamond Edge 

toepassing.   

• Verwijder, verplaats, invoegen, toevoegen van pagina’s 

in een document met meerdere pagina’s 
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Om toegang te krijgen tot het actiemenu, drukt u lang op een 

document- of categoriepictogram in de galerij. U wordt dan 

doorgestuurd naar een menu met beschikbare acties voor 

uw geselecteerde bestand.  

Een afbeelding delen via andere  Android-apps 

• Druk lang op een afbeelding die u wilt delen 

• Tik op delen 

• Selecteer de app waardoor u uw afbeelding wilt delen 

(Bijv. Gmail, Maps, Google Drive enz.). Houd er 

rekening mee dat de apps in het deelmenu mogelijk niet 

toegankelijk zijn 

 

Het verwijderen van een document, een categorie of de 

inhoud van een categorie 

• Tik lang op het document of categorie welke u wilt 

verwijderen. 

• Tik op Verwijderen, Verwijder categorie of Verwijder 

categorie inhoud 

• Tik op Ja om het verwijderen te bevestigen 

 

De naam veranderen van een document of categorie 

• Tik lang op het document of categorie waarvan u de 

naam wilt veranderen  

• Tik op Naam veranderen of Naam veranderen categorie 

• Typ de nieuwe naam van uw document of categorie 

• Tik op Klaar (Enter toets op het toetsenbord) 
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Het maken van een nieuwe categorie 

• Tik op een willekeurig document 

• Tik op Maak nieuwe categorie 

• Typ de naam van uw nieuwe categorie 

• Tik op Klaar.  

• De categorieën zullen op alfabetische volgorde worden 

weergegeven. 

 

Het verplaatsen van een document naar een categorie 

• Tik lang op een document wat u wilt verplaatsen 

• Tik op verplaats 

• Tik op de categorie waar u het document heen wilt 

verplaatsen 

 

Het exporteren van de tekst van een document naar een 

tekstbestand in Android bestanden systeem 

• Tik lang op het document waarvan u de tekst wilt 

exporteren 

• Tik op export OCR tekst 

• De OCR (Optical Character Recognition) tekst zal 

worden opgeslagen als een tekst bestand in de 

hoofdmap van uw tablet    
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Het verplaatsen van een afbeelding vastgelegd met de 

afstandscamera naar de Galerij  

• Ga naar de categorie ‘Afstand’, druk met uw vinger op 

de afbeelding welke u wilt verplaatsen 

• Tik op Verplaatsen naar Galerij 

• De afbeelding wordt behandeld om tekst te zoeken en 

de tekst randen worden mooi afgerond met Diamond 

Edge als er tekst is gevonden. Het bestand wordt 

hernoemd naar het eerst gevonden woord in het 

document, als er tekst is gevonden 

• Het bestand kan daarna worden verplaatst naar een 

categorie indien nodig  

 

Een pagina in een document met meerdere pagina’s 

verwijderen, vervangen, invoegen of toevoegen  

• Open het document met meerdere pagina’s welke u wilt 

aanpassen 

• Om een pagina te verwijderen, druk lang op de pagina 

welke u wilt verwijderen en tik op Ja om het verwijderen 

te bevestigen 

•  Om een pagina te verplaatsen, druk lang op de pagina 

welke u wilt verplaatsen. Tik op verplaatsen, druk op Ja 

en vervolgens kunt u een nieuwe pagina vastleggen. 

• Om een pagina in te voegen, druk lang op de pagina 

waar u een nieuwe pagina wilt invoegen. Druk op 

Invoegen en vervolgens kunt u een nieuwe pagina 

vastleggen. 
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• Als u een of meerdere pagina’s wilt toevoegen, drukt u 

lang op een pagina in een document met meerdere 

pagina’s en tikt u op toevoegen 

 

HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSCAMERA 

 

Prodigi Connect beschikt over een afstandscamera die 

uitermate handig kan zijn wanneer u op afstand een beter 

zicht op iets wilt hebben, zoals een presentatie of de dia's 

van de docent tijdens een lezing. Uw afstandscamera maakt 

draadloos verbinding, heeft een batterijduur van 4 uur en 

kan tot 10 meter van Prodigi Connect worden ingesteld. De 

camera is al uit de verpakking met u tablet gekoppeld. 

Opmerking: de afstandscamera is alleen beschikbaar als u 

de optie Distance Viewing met uw Prodigi Connect hebt 

gekocht. 

 

• Om de afstandscamera te gebruiken, moet u eerst uw 

camera uitlijnen met het object dat u wilt bekijken. 

Vervolgens zet u de camera aan.  
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Plaats uw camera in een van de sleuven die u kunt 

vinden aan beide zijden van het frame van de 

vouwstandaard.  

 

 

• Ga naar het hoofdmenu door op de terug-knop te tikken 

in de loepmodus. 

• Tik op het pictogram van de Afstandscamera 
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• U heeft nu een liveweergave van uw afstandscamera. 

Om een foto te maken, tik op de Vastleggen knop. U 

kunt ook een foto maken door de Shutter knop in te 

drukken die zich aan de linkerkant van de 

afstandscamera bevindt 

• U hoort een camera klik geluid en vervolgens ziet u de 

foto die u heeft vastgelegd, daarna ziet u weer camera 

in de live modus  

• U kunt in en uit zoomen door het tikken op of ingedrukt 

houden van de Zoom in en Zoom uit knoppen (de Plus 

en de Min), u kunt ook de zoom regelaar gebruiken aan 

de linkerkant van uw afstandscamera 

• Tik op de Terug knop om terug te gaan naar het 

hoofdmenu.  

 

HET BEKIJKEN VAN DE AFSTANDSCAMERA- 

AFBEELDINGEN  

 

Foto's gemaakt met de Afstandscamera kunnen op dezelfde 

manier worden bekeken in de Galerij als de foto's gemaakt 

met de Vergrootglas. 

Om gemaakte afbeeldingen te bekijken die gemaakt zijn met 

de afstandscamera:  
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• Selecteer en druk op het Galerij icoontje in het hoofd  

menu. 

  
• Veeg naar rechts tot u het Afstandscamera pictogram 

(een kijker voor een map), en tik er op 

  
 

• Het momenteel geselecteerde document staat in het 

midden van het scherm. Prodigi Connect maakt de 

datum bekend waarop de foto is gemaakt en geeft deze 

aan. 

• Veeg naar rechts of naar links om door de beschikbare 

afbeeldingen te bladeren 

• Tik op een document om te openen 

 

LEZEN MET DE AFSTANDS CAMERA   

Als u een foto wilt lezen die met de afstandscamera is 

gemaakt, moet u de foto verplaatsen van de categorie 

Afstand naar de hoofdmap van de galerij.  

 

• In de categorie Afstand van uw Galerij (een kijker voor 

een map), drukt u op een foto dat u wilt verplaatsen  

• Druk op Verplaatsen naar Galerij 
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• Uw afbeelding staat nu in de hoofdmap van uw Galerij 

en kan vervolgens worden gelezen net zoals elk ander 

document  

 

VERWIJDER DE AFSTANDSCAMERA VAN DE STOK  

U afstandscamera is al op de camerastick aangesloten. Als 

u het van de stok wilt verwijderen, doet u het volgende: 

• Zorg dat uw camera uit is geschakeld 

• Houd met een hand de camera stevig vast 

• Zoek met uw andere hand de duimschroef onder de 

camera en draai deze los totdat de camera van de stick 

is losgemaakt. 

LET OP: De camera is erg kwetsbaar, dus zorg ervoor dat u 

hem goed vasthoudt voordat u hem van de stok verwijdert.   

 

BEKIJKEN VAN TEKSTBESTANDEN IN PRODIGI 

Met Prodigi Connect kunt u tekstbestanden in de galerij 

plakken en ze vervolgens openen met de Prodigi Connect-

interface. 
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Om een tekstbestand in Prodigi te plakken: 

 

• Kopieer de tekst die u aan Prodigi wilt toevoegen naar 

het klembord van u tablet. Dit kan buiten Prodigi 

worden gedaan in Android-toepassingen waarmee u 

tekst kunt kopiëren (bijvoorbeeld uw internetbrowser, 

Dropbox of uw e-mails.). 

• Tik op Terug om het hoofdmenu te openen. 

• Selecteer en tik op het pictogram Galerij in het 

hoofdmenu.  

 

 

• Veeg tot het pictogram Tekst is geselecteerd en tik er 

op om het tekstgedeelte van de galerij te openen. 

 
• Veeg tot het pictogram Plakken is geselecteerd en tik 

vervolgens op om de tekst te plakken die u eerder hebt 

gekopieerd:  

• Uw tekst verschijnt in Diamond Edge in de 

kolomleesmodus (originele lay-out en afbeeldingen zijn 

niet beschikbaar). Tik op Terug om terug te keren naar 

het gedeelte Tekst van de Galerij. 
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• De tekst die u geplakt heeft, wordt nu opgeslagen in 

het gedeelte Tekst van de Galerij en krijgt de naam 

naar het eerste woord van uw tekst. 

 

 

 

HOOFDSTUK 4: UW CONTRAST KIEZEN
 

 

Met Prodigi kunt u documenten, afbeeldingen en objecten in 

3 contrasttypen bekijken: kleur, positief of negatief. Voor 

documenten met tekst kan een 4e type contrast worden 

gebruikt: Diamond Edge ™. Positieve, negatieve en 

Diamond Edge-contrasten zijn bedoeld om de originele kleur 

van een document of object te verbeteren. 

Wissel tussen de verschillende contrasten door op de 

rechterrand van het aanraakscherm te vegen tijdens het 

vergroten of bekijken van een afbeelding of document: 
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U kunt ook op de knop Instellingen tikken tijdens het 

vergroten, het bekijken van een afbeelding of lezen, Contrast 

selecteren en vegen om een contrast te kiezen. Tik twee 

keer op Terug om terug te keren naar uw document of 

object. 

Kleur contrast is handig als u documenten, objecten en 

foto's in hun oorspronkelijke kleur wilt weergeven. 

Positief contrast toont tekst en afbeeldingen in 2 kleuren op 

basis van de door u geselecteerde kleurencombinatie, 

waarbij de standaardcombinatie Zwart op Wit is. Dit is een 

praktische manier om tekst in de beste kleurencombinatie 

voor uw zicht te bekijken. 

Negatief contrast toont tekst en afbeeldingen in omgekeerd 

contrast in vergelijking met uw geselecteerde 

kleurencombinatie. Als uw combinatie bijvoorbeeld Zwart op 

wit is, worden in negatief contrast tekst en afbeeldingen 

weergegeven in Wit op zwart. Dit is handig als u het contrast 

van een tekst met verschillende contrasten wilt omkeren. 

Diamond Edge contrast combineert het beste van beide 

werelden; het toont Diamond Edge Text ™ in uw 

geselecteerde kleurencombinatie en afbeeldingen in hun 

originele kleur. Hiermee kunt u tekst vergroten zonder de 

kwaliteit in de beste kleurencombinatie voor uw zicht in 

gevaar te brengen, terwijl u afbeeldingen in dezelfde kleur 

op dezelfde pagina bekijkt. 
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Note: U kunt het contrast van een galerijafbeelding niet 

wijzigen als u volledig bent uitgezoomd. Zoom iets in om het 

contrast te veranderen als deze situatie zich voordoet.  

  

  

HOOFDSTUK 5: EENVOUDIGE MODUS
 

De eenvoudige modus geeft u toegang tot de 

hoofdtoepassingen van Prodigi vanaf hetzelfde scherm. 

Prodigi is standaard ingesteld op de standaardmodus. Om 

de eenvoudige modus te activeren: 

 

• Veeg in het hoofdmenu naar het pictogram Instellingen. 

Tik op Gebruikersinterface, selecteer en tik op 

Eenvoudig en tik twee keer op Terug om het menu voor 

de eenvoudige modus te openen: 
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• Het vergrootglas, boeken, rekenmachine en instellingen 

zijn nu toegankelijk vanaf hetzelfde scherm. U kunt ook 

de tijd, datum en het weer zien. 

• Om het weer te bekijken, moeten uw Wi-Fi-verbinding 

en locatie vooraf geconfigureerd zijn. Tik hiervoor op 

het weerpictogram. Voer u informatie in en tik op de 

blauwe knop. Tik vervolgens op Terug. U kunt het 

lokale weer zien vanuit het hoofdmenu. 

• Tik en houd uw vinger op elke app om hun naam te 

horen en om de tijd, datum en het weer te weten.  

 

HOOFDSTUK 6: UW INSTELLINGEN 

WIJZIGEN
 

Het instellingenmenu van Prodigi is contextueel; 

verschillende instellingen worden weergegeven, afhankelijk 

van wat u aan het doen bent of waar u zich in het systeem 

bevindt. 

Tik op de Instellingen knop om toegang te krijgen tot de 

instellingen. Veeg omlaag om het batterijniveau te bekijken 

en veeg omhoog om een item te selecteren. Het momenteel 

geselecteerde item wordt aangekondigd en gemarkeerd met 

een kader. Blader omhoog of omlaag om het kader te 

verplaatsen en een item te selecteren. De items worden één 

voor één gelezen (standaard). Tik om de waarde te 

schakelen of te vegen in een lijst met waarden. Tik op Terug 

(linksboven) om terug te keren naar wat u aan het doen was. 
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Opmerking: Uw navigatiemodus zal anders zijn als uw 

spraakinstelling is ingesteld op "Uit" of "Alleen documenten". 

Er zal geen frame meer zijn en elk menu-item heeft een 

schaduw eronder. In deze navigatiemodus kunt u eenvoudig 

een item aanraken om het te selecteren in plaats van het 

met het kader te markeren. Hier is een lijst met de 

contextuele instellingen van Prodigi: 

 

(De waarden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn 

standaardinstellingen.)  

 

• Helderheid: 0 to 100% (50%*)  

• Contrast: Diamond Edge (als de gemaakte afbeelding 

tekst bevat), Kleur*, Positief, Negatief  

• Kleuren (Selecteer uit 20 kleuren): Zwart op wit *, Wit 

op zwart, Zwart op grijs, Grijs op zwart, Zwart op geel, 

Geel op zwart, Zwart op Oranje, Oranje op zwart, 

Zwart op cyaan, Cyaan op zwart, Zwart op paars, 

Paars op zwart, Zwart op groen, groen op zwart, blauw 

op geel, geel op blauw, wit op blauw, blauw op wit, 

Beige op zwart, zwart op beige  

• Mode (Alleen standaardmodus): Live*, Multi-

Vastleggen  

• Autofocus (Alleen live modus): Afgesloten, 

Ontgrendeld*  

• Hoekcorrectie: Ingeschakeld *, Uitgeschakeld  

• Spraak: Aan*, Alleen documenten, Uit  
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• Stem: Stem 1*, Stem 2  

• Spraak Snelheid: Heel langzaam, Langzaam, 

Normaal*, Snel, Heel snel  

• Lees Modes: Pagina, Kolom*, Regel   

• Lees Snelheid: Heel langzaam, Langzaam, Normaal*, 

Snel, Heel snel  

• Diamond Edge: Altijd*, Op verzoek   

• Letter Type: Regular, Bold*  

• Voorkeurszoom: 2x tot 35x (4x*)  

• Letter Grootte: Minimum, Klein, Gemiddeld, 

Standaard *, Groot, Zeer groot, Extra groot, Maximaal 

• Highlight (Alleen kolom- en lijnmodi Markeer op 

gesproken woorden): Display *, verbergen 

• • Galerijinhoud verwijderen (in Galerij): Alle 

bestanden permanent verwijderen in Galerij. Houd de 

knop Terug ingedrukt in de Galerij om deze instelling 

te bereiken. 

• *Uitloggen (in Books app): Uitloggen bij Bookshare. 

Houd de terug knop ingedrukt in Boeken om deze 

instelling te bereiken. 

• Bibliotheekinhoud verwijderen (in Books app): Alle 

gedownloade boeken definitief verwijderen in Boeken. 

Houd de terugknop ingedrukt in Boeken om deze 

instelling te bereiken. 

▪ Wi-Fi Setup (in Books app): Houd de knop Back 

ingedrukt om deze instelling te bereiken. 
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▪ Wi-Fi: Zet de Wifi aan en uit  

▪ Wi-Fi Netwerken: Lijst met beschikbare netwerken. 

Wanneer verbonden, wordt het netwerk 

weergegeven waarmee u bent verbonden. 

• Opgeslagen netwerken: Opgeslagen 

netwerkconfiguraties. Om een netwerkconfiguratie te 

vergeten, tikt u op netwerk, tikt u op Vergeten en tikt u 

op Ja. 

• Mode (in de Rekenmachine-app, houd Terug 

ingedrukt om deze instelling te bereiken): Standaard *, 

Wetenschappelijk  

• Grid (in de Rekenmachine-app, houd Terug ingedrukt 

om deze instelling te bereiken): Locator kleur *, Rood, 

Oranje, Geel, Paars, Cyaan, Groen, Blauw  

• Handgebaren (tijdens het vergroten, bekijken van een 

afbeelding of het lezen van een document, kunt u 

gebaren in- of uitschakelen. Ze worden standaard 

gecontroleerd): 

▪ Veeg over de linkerrand / modus: Schakelen 

tussen Live en Multi-Capture modes.  

▪ Veeg over rechterrand / Contrast:  Wisselen 

tussen contrasterende kleuren, positief, negatief en 

diamantrand (de laatste selectie wordt opgeslagen 

in het geheugen van Prodigi). 

▪ Knijpen en zoomen: Pas het zoomniveau aan door 

de afstand tussen 2 vingers te verkleinen of te 

vergroten 
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▪ Dubbel tikken: Ga naar het carrouselmenu of 

schakel tussen spraak aan en uit tijdens het lezen 

door tweemaal snel met 1 vinger te tikken. 

▪ Tik / Zoom: Druk met uw vinger snel op het 

aanraakscherm (tik op) om in te zoomen op het 

gewenste zoomniveau. 

 

U hebt toegang tot andere algemene instellingen in het 

hoofdmenu door op het pictogram Instellingen te tikken: 

 

  
 

 

 

U ziet 5 hoofdmenu's en 1 item: Gebruikersinterface, Audio, 

Systeem, Toepassingen, Afsluiten naar Android en Over.  

Blader omhoog of omlaag in de Instellingen om een menu of 

item te selecteren. Prodigi zal "submenu" aankondigen als 

een geselecteerd menu submenu's bevat en een pijl aan de 

rechterrand van het scherm toont.  

Om een menu, submenu of item te openen, selecteert u het 

en tikt u op. Zodra u de instelling heeft bereikt die u wilt 

wijzigen, tikt of veegt u omhoog in een lijst met waarden.  

Tik op Terug om terug te keren naar een vorig scherm. Tik 

op de terug knop en houd deze ingedrukt om de instellingen 

overal in het menu Instellingen te sluiten. 



 

61  

  

Hier is een lijst met de algemene instellingen van Prodigi:  

(De waarden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn 

standaardinstellingen.)  

Gebruikersinterface: 

 

• Interface: Standard*, Simple  

• Systeem Taal: Taal 1 *, Taal 2, Anders (maakt 

verbinding met internet om downloadbare 

taalpakketten te vinden) 

• Kleuren (Zie kleurenparen hierboven in contextuele 

instellingen) 

• Locator kleur: Rood *, Oranje, Geel, Paars, Cyaan, 

Groen, Blauw 

• Scherm Helderheid (Verander het helderheidsniveau 

van het scherm): 1 tot 100% (60% *) 

• Knoppen-banner: Auto*, Verborgen, Altijd  

• Tablet Trillingen: Aan*, Uit  

Audio:  

• Spraak: Aan *, Alleen documenten, Uit 

• Spraak Snelheid: Zeer langzaam, langzaam, normaal 

*, snel, erg snel   

• Geluiden: Aan*, Uit  

• Tablet Volume: 0 tot 15 (9*)  

• OCR Geluiden: Aan, Uit* System:  
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Wi-Fi Setup:  

 

▪ Wi-Fi: Schakel wifi in of uit. 

▪ Wi-Fi Netwerken: Lijst met beschikbare 

netwerken. Wanneer u bent verbonden, wordt het 

netwerk weergegeven waarmee u bent 

verbonden. 

▪ Opgeslagen netwerken: Opgeslagen 

netwerkconfiguraties. Om een 

netwerkconfiguratie te vergeten, tikt u op netwerk, 

tikt u op Vergeten en tikt u op Ja. 

 

Bluetooth Setup  

 

▪ Bluetooth: Schakel Bluetooth in of uit. Als hij is 

ingeschakeld, probeert uw Prodigi Connect beide 

andere Bluetooth-apparaten te vinden en kan 

deze door andere apparaten worden 

gedetecteerd. . 

▪ Verbonden Apparaten: Apparaten die 

momenteel zijn verbonden met Prodigi 

o Vergeet apparaat: Ontgrendel het 

apparaat. Het apparaat blijft zichtbaar in het 

submenu Apparaten. 

o Hernoem apparaat: Kies een andere 

naam voor het apparaat. 
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• Reset naam: Keert terug naar de standaardnaam 

van het apparaat. 

• Apparaten: Bluetooth-apparaten in de buurt die 

zijn gevonden door Prodigi. 

  

• Software Update (zie hoofdstuk 10)  

• Tablet automatisch uitgeschakeld: 3 min*, 5 min, 10 

min  

• Terug naar fabrieksinstellingen 

  

Toepassingen:  

• Boeken: Aangevinkt*, Uitgevinkt   

• Rekenmachine: Aangevinkt*, Uitgevinkt  

Terug naar Android: Verlaat de Prodigi.  

 

U kunt terugkeren naar Prodigi door op de startknop te 

drukken en op het Prodigi-pictogram te tikken. 

 

Over:  

• Software (Versie)  

• Stemmen (Versie)  

• OCR (Versie)  

• Boeken (Versie)  

• Rekenmachine (Versie)  

• Prodigi Updater (Versie)  
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• Serienummer 

• Model  

• Android (Versie)  

• Basis (Versie)  

• Weer 
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HOOFDSTUK 7: EEN BLUETOOTH-

TOETSENBORD AANSLUITEN
 

 

Met Prodigi Connect kunt u typen met behulp van uw eigen 

Bluetooth-toetsenbord. 

Om uw Bluetooth-toetsenbord aan te sluiten op uw Prodigi: 

• Zorg dat uw Bluetooth-toetsenbord is ingeschakeld. 

• Open de algemene instellingen door op het pictogram 

Instellingen in het hoofdmenu te tikken. 

• Selecteer en open het submenu Systeem. 

• Selecteer en voer Bluetooth-instellingen in. 

• Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Schakel het in 

door op het Bluetooth-menu-item te tikken. Na een paar 

seconden verschijnen er extra menu-items en kan uw 

tablet door andere apparaten worden gevonden. 

• Selecteer en open het submenu Apparaten. 

• Selecteer uw Bluetooth-toetsenbord en tik op het 

scherm. 

• Tik op Verbinden. 

• Uw Prodigi geeft een pincode weer. Typ dit nummer op 

uw Bluetooth-toetsenbord en druk op Enter. 

• Uw Bluetooth-toetsenbord is nu gekoppeld aan uw 

Prodigi Connect en klaar voor gebruik. 
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HOOFDSTUK 8: TOEGANG TOT ANDROID
 

Met Prodigi Connect hebt u toegang tot Android-apps. Let 
op: HumanWare biedt beperkte suppoort voor Android- en 
Android-applicaties. 
Android is toegankelijk via de instellingen in het 
carrouselmenu.  

Tik op het pictogram Instellingen en veeg omlaag om Exit 
naar Android te selecteren. U kunt ook naar android gaan 
door tegelijkertijd 4 of 5 vingers op het scherm te houden. 
Dit gebaar is overal in Prodigi beschikbaar. Om eenmaal in 
Android terug te komen naar Prodigi, selecteer u het 
Prodigi-pictogram. 

  
 

 

HOOFDSTUK 9: OPLADEN VAN DE TABLET 
 

 

• In een werksituatie waarbij u de tablet met tussenpozen 

nodig hebt, kunt u naar de stand-bymodus gaan wanneer u 

de tablet niet gebruikt door op Power te drukken. Het scherm 

wordt  uitgeschakeld. 

• Zet de tablet aan door op de aan / uit-knop te drukken. 

• Als u de tablet de komende dagen niet zult gebruiken, is 
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het aan te bevelen deze uit te zetten door de aan / uit-knop 

ingedrukt te houden en Uitschakelen te selecteren. 

Opladen van de batterij 

Tik op de knop Instellingen om het menu Instellingen te 

openen en het oplaadniveau van de tablet weer te geven. 

Als u vanaf het eerste item omhoog veegt in het menu 

Instellingen, wordt het oplaadniveau aangekondigd (als 

Spraak is ingesteld op Aan in de Instellingen). 

BELANGRIJK: de tablet wordt warm tijdens het opladen. 

Laad de tablet niet op in de buurt van een warmtebron. 

 

BELANGRIJK: sluit uw inklapbare standaard niet tijdens 

het opladen. Als u dit wel doet, kan dit uw kabel of tablet 

beschadigen. 

Het opladen van de batterij:  

• Sluit de voedingskabel aan op de oplaadpoort en 

steek deze in een stopcontact. 

• Een volledige lading vereist ongeveer 4 uur. 

 

Voorzorgsmaatregelen voor batterijveiligheid: 

 

• Demonteer of wijzig de batterij niet. 

• Er bestaat een risico op oververhitting, brand of 

ontploffing als de batterij in een vuur wordt gezet, wordt 

verwarmd, wordt afgetrokken van de schok, in contact 

komt met water of als de terminals zijn kortgesloten. 
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HOOFSTUK 10: HET OPLADEN VAN UW 

AFSTANDS CAMERA  
 

Uw camera heeft een accuduur van ongeveer 4 uur en zal 

eventueel moeten worden opgeladen 

Opmerking: Hulp van een goedziend persoon kan nodig zijn 

om uw camera op te laden. 

 

 

Om uw camera op te laden: 

• Steek de micro-USB-connector voorzichtig in de gleuf 

onder de dop. 

• Sluit de USB-connector voorzichtig aan met behulp van het 

oplaadblok van de tablet. 

• De oplaadindicator is oranje wanneer de camera wordt 

opgeladen en wordt groen zodra de batterij volledig is 

opgeladen. 
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HOOFDSTUK 11: SOFTWARE UPDATE  
 

CONFIGUREREN VAN UW WI-FI 

 

Voordat u een software-update start, moet het Wi-Fi 

netwerk worden geconfigureerd. 

 

• Tik op het pictogram Instellingen in het hoofdmenu. 

• Veeg om Systeem te selecteren en tik op. 

• Tik om Wi-Fi-instellingen te openen. 

• Selecteer Wi-Fi-netwerken en selecteer het netwerk 

waarmee u verbinding wilt maken. 

• Tik op Verbinden. Er verschijnt een toetsenbord op het 

scherm. Voer u wachtwoord in en tik op de blauwe knop. 

Tik vervolgens op Verbinden. 

 

AUTOMATISCHE UPDATE  

Wanneer uw Wi-Fi is geconfigureerd, zal de Prodigi 

automatisch elke week kijken voor updates 

Als er een update beschikbaar is, zal de Prodigi dat 

aangeven en u vragen of u de update wilt installeren!  

 

Wanneer dit voorkomt: 

• Druk op Installeren om de meeste recente update te 

installeren. Prodigi zal het download proces laten 

zien. 
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• Een nieuwe windows zal aangeven dat uw software 

up to date is. Tik op OK om terug te gaan naar de 

Prodigi 

 

HANDMATIGE UPDATE  

Soms, zal u de Prodigi handmatig willen updaten. 

• Open de instellingen in het hoofdmenu en selecteer 

vervolgens Systeem. 

• Selecteer Software-update en tik op om een 

software-update te starten. 

• Prodigi zal controleren of uw software up-to-date is 

of dat er een update beschikbaar is. 

• Als een update beschikbaar is en u deze wilt 

installeren, tikt u op Installeren. Als u wilt annuleren, 

tik u op Annuleren. 

• Als u ervoor kiest om de update te installeren, zal 

Prodigi de update downloaden en de 

downloadvoortgang weergeven. 

• Er verschijnt een nieuw venster dat aangeeft dat uw 

software up-to-date is. Tik op OK om terug te gaan 

naar Prodigi.  
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HOOFDSTUK 12: PROBLEEMOPLOSSEN 
 

Als het scherm leeg is: 

• Zoom de afbeelding uit voor minimale vergroting. 

• De tablet kan worden uitgeschakeld of in de standby-

modus worden gezet. 

Tik op Power om de tablet in te schakelen of om de standby-

modus te verlaten. 

Als kleuren moeilijk te detecteren zijn: 

• Controleer of u voldoende omgevingslicht hebt. 

• Kies een andere contrast- of kleurencombinatie in de 

Instellingen. 

• Pas het helderheidsniveau in de Instellingen aan. 

Als er veel schittering is: 

• Kantel het object in een andere richting om verblinding te 

verminderen. 

• Verlaag het helderheidsniveau in de Instellingen. 

• Verminder externe lichteffecten. 

• Als uw gemaakte foto te helder of ongelijkmatig is, moet u 

het lampje op de knopbanner uitschakelen en een nieuwe 

afbeelding maken. 

Als de afbeelding / tekst niet scherp is of wazig: 

• Gebruik de Zoom In-Out-k om in te zoomen en vervolgens 

uit het beeld om de focus van de camera te activeren. Maak 

zo nodig een nieuwe afbeelding van uw document. 

• Zorg ervoor dat u de camera stilhoudt terwijl u een foto 

maakt. 

• Zorg dat uw tablet is uitgeschakeld en veeg de LED-lampje 

en het camera-oppervlak aan de achterzijde schoon met een 

reinigingsdoekje. 
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Als de audiowaarde niet klopt: 

• Controleer of de steminstelling overeenkomt met de taal 

van uw document. Wijzig dit indien nodig in de instellingen. 

Als de tablet niet reageert: 

• Zorg dat de batterij niet leeg is. Laad het indien nodig op. 

Andere problemen: 

• Herstel fabrieksinstellingen in de Instellingen. 

• Neem contact op met uw dealer of technische 

ondersteuning. 

   

[Einde van document VER-07-2018-02-13]  

  

Voor vragen of support neemt u contact op met:  
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