Aan de slag met de Blue-Bot TacTile Reader
Zorg voor het gebruik van de TacTile Reader dat deze volledig is opgeladen. Afhankelijk van
hoe ver de batterij is opgeladen kan dit tot 10 uur duren.
Gebruik voor het opladen de USB kabel die geleverd is bij de TacTile Reader, deze kunt u
aansluiten op een USB poort of USB lader.
De led indicator “status” zal rood kleuren. Wanneer de TacTile Reader volledig is opgeladen
zal deze groen kleuren.
Wanneer de batterij bijna leeg is begint de led indicator rood te knipperen.
Laad de batterij op voordat hij volledig leeg is, dit is beter voor de levensduur.
Zorg ervoor dat de TacTile Reader volledig is opgeladen wanneer u hem voor langere tijd
niet zult gebruiken.

Verbinden met de Blue-Bot




Zet de TacTile Reader aan door middel van de knoppen aan de onderzijde, zet de
Blue-Bot die u wilt verbinden ook aan.
Druk op de blauwe Bluetooth knop van de Tactile Reader en de Blue-Bot zal
automatisch worden verbonden.
De ogen van de Blue-Bot zullen blauw kleuren.

Programmeren met de TacTile Reader
Een TacTile Reader heeft ruimte voor 10 tegels, door het plaatsen van de tegels in de reader
programmeert u een reeks. Boven elke tegel zal een rood lichtje gaan branden wanneer
deze wordt herkend door de Reader. Wanneer u de reeks tegels heeft geplaatst en deze
klaar is drukt u op de groene SEND knop, hierdoor worden de commando’s doorgestuurd
naar de Blue-Bot. Bij elke stap die de Blue-Bot zet zal de LED bij de juiste tegel branden.
In totaal kunnen er 3 TacTile Readers aan elkaar worden gekoppeld om zo 30 commando’s
achter elkaar te kunnen programmeren. Gebruik hiervoor de USB kabels om ze te koppelen.
Wanneer de TacTile Readers gekoppeld zijn gebruikt u de knoppen van de meeste rechtse
TacTile Reader die is gekoppeld.
Let op!
De Tactile Reader kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Bij horizontaal
gebruik moet het TTS logo op de tegels te zien zijn. Bij verticaal gebruik moet de Blue Bot
onderin op de tegel te zien zijn.
Met de Tactile Reader kan de Blue-Bot ook hoeken van 45 graden maken, hiervoor is een
uitbreidingsset beschikbaar.

Gebruik
De Tactile Reader bevat de volgende tegels:
 8 x vooruit
 8 x achteruit
 4 x links
 4x rechts
 1 x pauze

Horizontaal gebruik

Verticaal gebruik
Geluid aan/ uit
aan/ uit
knop

SEND knop
(groen)
Status LED
Power LED

USB
aansluiting

Bluetooth
(blauw)
verbind knop

Led statussen





Groen: De Reader staat aan
Knipperend blauw: Aan het verbinden
Blauw: Verbonden
Knipperend rood: batterij niveau is laag

Probleemoplossingen
Probleem
De TacTile Reader wilt niet verbinden met
een Blue-Bot.

De Tiles worden niet herkend
De Blue-Bot reageert niet wanneer ik op
de Bluetooth knop druk.
De Blue-Bot gaat niet in de juiste richting

Oplossing
Zorg ervoor dat de Blue-Bot is opgeladen en
aan staat. Zorg ervoor dat de afstand tussen
de Blue-Bot en de TacTile Reader niet te ver
is.
De batterij van de TacTile Reader is leeg,
laad deze op.
De Blue-Bot kan buiten bereik zijn, Zorg
ervoor dat de afstand tussen de Blue-Bot en
de TacTile Reader niet te ver is.
Zorg ervoor dat de Tegels goed geplaatst
zijn, lees de Let op! op de vorige pagina

Specificaties
Probleem
Batterij
Batterijduur
Oplaadduur
Bluetooth bereik

Oplossing
3.7V 2600 mAH Lithium Polymeer
Bij normaal gebruik 8 uur
10 uur voor volledig opladen
10 meter.

