Beste NOIT gebruiker,
Dank je wel voor je aankoop. Je hebt zojuist geïnvesteerd in de “state of the art” met deze NOIT, een stuk actuele technologie die mensen en kinderen
ondersteunt in het leren van nieuwe levensvaardigheden en in het vollediger leren deelnemen aan het leven. Vaardigheden die de NOIT kan helpen te
verbeteren zijn:







behouden van focus en aandacht;
opvolgen van instructies;
sociale vaardigheden;
vaardigheden in luisteren en spreken, lezen en schrijven;
evenwicht, en hand-/oogcoördinatie;
verbeteren en harmoniseren van de zintuigen.

Een gecertificeerde Davis Autisme Counselor in je omgeving kan je ondersteunen in het gebruik van de NOIT. Om die te vinden kun je kijken op:
www.dyslexie.com/providers.htm of www.davisdyslexie.nl.
Bekijk ook de NOIT-research-website www.noitresearch.org om:





vervangende gel-pads te bestellen ( als dat niet mogelijk is kun je bellen met 001 888 999 3324 om een bestelling te plaatsen);
een korte video te bekijken omtrent het gebruik en het onderhoud van een NOIT-unit;
toegang te krijgen tot vertalingen in verschillende talen;
contact met ons op te nemen voor verdere hulp of vragen.

Met vriendelijke groet,
Het NOIT Research Team
1601 Bayshore Hwy. Suite 260, Burlingame, CA 94010

Lees aub deze instructies voor gebruik
 Dompel de NOIT niet onder in water.
 Gebruik de gel-pads niet op een wond, bij bloedingen, infecties of ontstoken huid.
 Gebruik de NOIT nooit tijdens het autorijden.
 Gebruik de NOIT niet tijdens het slapen.
 Houd de NOIT buiten bereik van dieren en kleine kinderen.
Het wordt afgeraden dit product te gebruiken zonder voorafgaand overleg met een Davis Autisme Counselor-Coach. Dit geldt met name
voor autistische mensen/kinderen die een geschiedenis hebben van zelfmutilatie of agressie naar anderen, en/of aan het begin of midden in
de pubertijd zitten.

Hoe te beginnen
Haal de NOIT uit zijn beschermende metaal-gevoerde zak door deze door te knippen of te snijden tussen de gesealde rand en de hersluitbare rand. Gebruik dit zakje voor
het bewaren van de NOIT wanneer deze niet gebruikt wordt. De NOIT is al aangesloten op een gel-pad. De NOIT moet worden opgeladen voor gebruik.
Haal het snoertje om de NOIT-unit op te laden uit het plastic omhulsel. Indien wordt gekozen voor opladen via een USB aansluiting, plug het snoer dan in de USB poort in,
en in de NOIT. De NOIT moet op het moment van opladen uit staan ( schakelaar naar links). De computer moet aan staan om de NOIT te kunnen opladen.
Als de NOIT wordt opgeladen via een stopcontact, neem dan de adapter-stekker uit het plastic omhulsel. Plug het oplaadsnoer in de USB-adapter-stekker en in de NOIT.
Steek de USB-adapter-stekker in een stopcontact.

Boven de aan/uit knop, gaat de behuizing van de NOIT, rood oplichten tijdens het opladen. Wanneer het dat verandert in groen, is de NOIT volledig opgeladen.
De batterij van de NOIT wordt niet beschadigd als de NOIT gedurende de nacht ingeplugd blijft. Het wordt echter wel aangeraden om de NOIT, wanneer deze volledig is
opgeladen, in de beschermende met metaalgevoerde zak te bewaren als hij niet gebruikt wordt.
Toepassen van de NOIT: het gebied van gebruik is op de middellijn van de rug, boven de schouderbladen onder de kraaglijn.
De huid in dat gebied behoort vrij te zijn van vocht, zeep, crème, haar, of droge huidschilfers. Het gebied moet ook vrij zijn
van wonden/wondjes, bloedingen, infecties of ontstekingen. Maak het gebied schoon met een ‘natte tissue’ op alcoholbasis
of iets dergelijks. Let erop dat er geen water of vocht inbrengende substantie in de tissues zit. Het gebied moet daarna goed
gedroogd worden, voordat de NOIT wordt aangebracht.
Stel de NOIT vlak voor gebruik in op volume 4. Zet de NOIT-unit aan door de on/off schakelaar naar rechts te schakelen. Druk
op de plus (+) knop aan de bovenkant van de behuizing. De unit zal het getal van de volume-instelling laten horen. Als de
instelling ‘4’ wordt aangegeven, is de unit klaar voor gebruik. Wanneer een hogere instelling wordt aangegeven, druk dan op
de min (-) knop tot er wel een instelling ‘4’ wordt weergegeven. Wanneer een lagere instelling wordt weergegeven, druk dan
op de plusknop (+) zo vaak als nodig is tot er ‘4’ wordt weergegeven.
Verwijder het beschermende afdekvel van de achterkant van de gel pad. Bewaar dit beschermende afdekvel om dit, wanneer de NOIT wordt afgedaan, te hergebruiken.
Plaats de gel-pad op het voorbehandelde huidgebied. Als de gebruiker het volume niet prettig vindt, pas dat dan aan tot de gebruiken tevreden is.
Als het tijd is om het gebruik van de NOIT te stoppen, verwijder de unit dan van de rug van de gebruiker, door de gel-pad voorzichtig los te trekken. Plaats het
beschermende afdekvel op de gel-pad en plug de unit in om hem weer op te laden. Wanneer de NOIT volledig is opgeladen, plaats hem dan samen met de aangesloten gelpad in de beschermende metaalgevoerde zak en sluit deze.
Indien je meer aanwijzingen/assistentie nodig hebt, neem dan contact op met NOIT Research op admin@noitresearch.org. Of een Davis Autisme Counselor in Nederland.

Gebruik en onderhoud van de NOIT
NOIT configuratie/samenstelling:
Het is handig om de NOIT erbij te hebben, wanneer je deze handleiding leest. De unit van de NOIT is een printed circuit board met alle benodigde componenten in de
beschermende behuizing. Op de achterzijde zit een bevestigingsingang voor het vastmaken van de gel pad. Opmerking: er is geen gevaar voor elektrische schokken als je
deze bevestigingsingang aanraakt. De gel-pad wordt aan de klevende kant beschermd door het afneembare plastic afdekvel. Afhankelijk van de configuratie (samenstelling)
van de gel-pad die je gebruikt, zou je twee blinkende koperen cirkels ter grootte van een 50-cent muntstuk kunnen zien.

Gebruikersinstructies voor de NOIT:
Voordat je de NOIT aanbrengt, moet je het volume instellen door op de + of – knoppen te drukken. Je hoort een mechanische stem die het volume benoemt. Het geluid van
de ‘ting’ zal sterker klinken voor de persoon die de NOIT draagt, dan voor iemand die hem niet draagt, dus stel het volume zodanig in dat het heel zacht te horen is. We
stellen voor om in het begin een volume van 4 in te stellen. Vermijd het tegelijkertijd indrukken van de + en – knoppen.
Wanneer het volume is ingesteld, houd je de (ingeschakelde) NOIT ongeveer 15 cm van het hoofd van de gebruiker af. Wanneer de gebruiker onmiddellijk een negatieve
reactie laat horen op het geluid, staat het volume te hoog. Zet het volume wat lager en probeer het nogmaals. Opmerking: sommige mensen hebben een hyper- of
hoogsensitief gehoor, dus wees dan voorzichtig met het volume. Na een periode van aaneengesloten gebruik kan dit hypergevoelige gehoor minder gevoelig worden en zou
het nodig kunnen zijn het optimale volume opnieuw te bepalen en aan te passen.
Haal het afdekvel van de gel-pad af door het bij een hoekje los te trekken. Bewaar het afdekval voor later gebruik. Pak de NOIT vast aan de zijkanten, met de
aansluitingspoorten naar onderen. Plaats de gel-pad op de juiste plek opr de rug en druk er zachtjes op om het op de juiste positie vast te plakken. De gehele pad moet
contact maken met de huid. Het kan nodig zijn om de kantjes met de hand wat glad te strijken. De geschikte plek is midden op de ruggengraat, net boven de
schouderbladen. Plaats de NOIT met de goede kant (zodat het woord NOIT rechtop leesbaar is) naar boven.
ZEER BELANGRIJK: de huid moet op de juiste manier worden voorbehandeld. De NOIT gel-pad kleeft alleen goed op zeepvrije, vochtvrije, crème-vrije en haarloze huid. Het
wordt dan ook aangeraden om haartjes die in het gebied van de NOIT aanwezig zijn te scheren of weg te halen met ontharingscrème. Indien je de huid schoonmaakt met
vochtige tissues, vergewis je er dan van dat die geen water bevatten. De NOIT mag alleen worden aangebracht op onbeschadigde, schone huid, op de juiste plek ( het
midden van de ruggengraat, net boven de schouderbladen). Gebruik de gel-pad niet op een wond, bloeding, geïnfecteerde of ontstoken huid.

Verwijderen van de NOIT:
Wanneer je de NOIT verwijdert, zorg er dan voor dat je de gel-pad voorzichtig losmaakt terwijl de NOIT-unit erop aangesloten blijft. Als je probeert de gel-pad los te maken
door aan de NOIT te trekken, kan de NOIT beschadigd worden. De NOIT moet verwijderd worden voordat de gebruiker gaat slapen of douchen/baden. Plak het afdekvel na
het verwijderen van de NOIT weer op de gel pad.

Onderhoud:
In wezen zijn er 2 onderdelen bij de NOIT: de NOIT-unit en de gel-pad. De NOIT-unit is tamelijk stevig en behoeft maar weinig onderhoud. Indien de Unit schoongemaakt
moet worden kun je dit doen met een vochtig doekje of een ‘vochtige tissue’. Dompel de unit nooit onder in water!
De gel-pads kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met een vochtige doek om huidschilfers en pluisjes die zich op de gel pad ophopen te verwijderen. Met een
vochtige vinger of de nagel kunnen pluisjes langs de randen van de gel pad ook effectief worden verwijderd. Wees daarbij voorzichtig zodat er geen gel van de pad wordt
gekrabd. Gebruik geen zeep of ontsmettingsmiddel voor het schoonmaken van de gel-pad. Indien de gel-pad nat is geworden en vol water zit, moet je hem met de
kleefzijde naar boven, onbedekt, in de koelkast leggen totdat de kleefkracht terug is gekomen. Dit duurt meestal een paar uur. Indien de gel pad zijn kleefkracht verliest,
door uitdroging of door veelvuldig gebruik, sprenkel dan enkele druppels water op de gel en leg de gel-pad in de koelkast zoals boven beschreven. Opmerking: de gel-pad
mag niet langer dan 2 uur in de koelkast blijven liggen.

Hoe bepaal je of de gel pad correct werkt:
Er is een manier om er zeker van te zijn dat de gel-pad op de juiste manier het stereo geluid produceert. Wanneer het volume wordt veranderd, laat de NOIT in het Engels
een getal tussen 1 en 7 horen om aan te geven op welk volumeniveau hij is ingesteld. Wanneer de gel-pad niet goed functioneert, zal dat getal slechts gedeeltelijk hoorbaar
zijn. Bijvoorbeeld: je drukt op de knop en je hoort “four” als de gel-pad nog goed functioneert. Echter, als je slechts “f” hoort of “or” dan moet de gel-pad vervangen
worden, ook als die nog steeds goed kleeft.

Vervangen van de gel-pads:
Vervangende gel-pads kunnen besteld worden in setjes van 4 bij NOIT research. Bezoek de NOIT Research website ( www.noitresearch.org) en ga naar het online
bestelsysteem. Klik op de link “Order New Gel Pads” die onder het “Useful Links” menu aan de rechter zijkant staat. Indien dit niet lukt, neem dan contact op het NOIT
Research per telefoon: 001 888 999 3324 of een Davis autisme counselor in NL.
De gel-pads kunnen zeker zeven tot tien dagen gebruikt worden. Indien de huid elke keer goed wordt voorbehandeld wordt deze tijd zeker gehaald. Het op de juiste manier
schoonmaken en laten drogen van de gel-pads is essentieel om de langste levensduur te halen. Toch zal de pad, ondanks goed zorg, op een bepaald moment moeten
worden vervangen, omdat hij niet meer goed genoeg plakt of omdat de geluidstest, die boven beschreven staat, niet het juiste resultaat meer geeft.
Om de gelpad te vervangen, plaats je de NOIT met de gel-pad (met het afdekvel erop) naar beneden op een stevige ondergrond. Haal de gel-pad voorzichtig van de NOIT af,
door op de kleine vergrendelingshendel te duwen, die zich direct onder de oplaadpoort bevindt en schuif de NOIT-unit van de gel-pad af. Bevestig dan een nieuwe gel-pad,
door de bevestigingsrail van de gel-pad in de bevestigingspoort van de NOIT-unit te schuiven. Vergewis je ervan dat de pad goed zit, door te controleren of de
vergrendelingshendel in de juiste positie staat en de gel-pad vast zit.

Opladen van de batterij
Nadat de NOIT van de gebruiker is afgehaald kan hij worden opgeladen. Tijdens het opladen moet de NOIT-unit uitgeschakeld zijn. De oplaadpoort is de zilverkleurige
opening vlak naast de on/off schakelaar. De NOIT wordt geleverd met een USB-poort-oplaadsnoer en een USB-adapter-stekker, dus de NOIT kan zowel via een stopcontact
als via een computer worden opgeladen. Indien de computer wordt gebruikt, moet die ingeschakeld zijn voordat je de NOIT oplaadt. Sluit de NOIT op de computer aan met
het oplaadsnoer. De aansluitopeningen zijn van verschillende groottes, waardoor het aansluiten niet verkeerd kan worden uitgevoerd. Indien de USB-stekker wordt
gebruikt, sluit dan de NOIT aan met behulp van het aansluitsnoer en steek de stekker in een stopcontact. Dan gloeit onmiddellijk het lampje boven de on/off schakelaar
rood op. Deze rode gloed geeft aan dat de batterij aan het opladen is. Afhankelijk van de tijd dat de NOIT in gebruik was, zal de duur van het opladen variëren van slechts
enkele minuten tot wel twee uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal er boven de on/off switch een zwak groen licht zijn. Koppel het oplaadsnoer los en berg de
unit op tot het volgende gebruik.
OPMERKING: Berg de NOIT niet voor een langere periode op indien hij volledig opgeladen is. Indien je de NOIT langer dan één dag wilt opbergen, is het beter om de batterij
een paar uur ‘leeg te laten lopen’ zodat zijn levensduur verlengd wordt.

NOIT garantie en gebruiksvoorwaarden
Definities:
NOIT Research LLC is de naam van het bedrijf dat de NOIT heeft ontwikkeld, hem produceert en verkoopt.
NOIT is de afkorting van Natural Orientation Inducing Tool.
NOIT is een leerinstrument dat een stereo geluid voortbrengt.
Facilitator/counselor is een erkende Davis Autism Approach® counselor of Davis ® Counselor.
De NOIT is niet bedoeld als geneesmiddel of behandeling voor welke aandoening dan ook. De NOIT is geen medisch apparaat dat ter goedkeuring zou moeten worden
aangeboden aan medische regelgeving.
De koper aanvaardt alle risico’s van het instellen en gebruiken van van de NOIT.
Vervangende gel-pads kunnen gekocht worden bij NOIT Research LLC, of bij een van hun aangewezen vertegenwoordigers. Indien gebruik wordt gemaakt van gel-pads of
andere onderdelen die niet van NOIT Research afkomen, vervalt de garantie.

Garantiebepalingen
NOIT Research zal de NOIT-unit vervangen indien deze binnen één jaar na aankoop door een technisch mankement niet meer werkt, en hij normaal gebruikt werd.
Indien een NOIT wordt teruggestuurd binnen de garantietermijn zal deze worden gecontroleerd op beschadiging door water en fysieke schade door ‘verkeerd gebruik’
gebruik of verwaarlozing. Indien dit wordt vastgesteld, vervalt de garantie.
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