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Druk-om-te-toetsen gebruiken

In de richtlijnen voor veel internationale, nationale en regionale toetsen 
is het toegestaan of noodzakelijk dat leerlingen TI-Nspire™-
rekenmachines gebruiken bij het maken van een examen. Met Druk-om-
te-toetsen kunt u rekenmachines van leerlingen snel klaarzetten voor 
toetsen met een beperkt gebruik van toepassingen, programma's en 
andere bestanden. Als een rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-
modus staat, hebben leerlingen geen toegang tot 3D-
grafiekfunctionaliteit, bestaande mappen, documenten en 
Rekenkladblok-gegevens. 

Druk-om-te-toetsen schakelt documenten en bepaalde functies van 
rekenmachinetoepassingen tijdelijk uit. Na de toets kunnen deze 
documenten en functies eenvoudig worden hersteld voor gebruik in de 
klas.

Alle TI-Nspire™ en TI-Nspire™ CAS-rekenmachines met OS-versie 1.3 of 
hoger hebben de Druk-om-te-toetsen-functie. De Druk-om-te-toetsen-
functie is ook aanwezig op de TI-Nspire™ CX-rekenmachine en de 
TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachine met OS-versie 3.0 of hoger.

Opmerking: Druk-om-te-toetsen is ook beschikbaar op de TI-84 en 
wanneer u een TI-Nspire™-rekenmachine in de TI-84-modus gebruikt.

De Druk-om-te-toetsen-modus inschakelen
1. Zorg ervoor dat de rekenmachine uitgeschakeld is.

2. Op een touchpad houdt u de toetsen d c ingedrukt. 

(Op een ClickPad houdt u de toetsen d c w ingedrukt.)

Laat de toetsen niet los tot het scherm Druk-om-te-toetsen 
verschijnt. 
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U moet de standaardinstellingen voor alle andere beperkingen 

veranderen voordat u Druk-om-te-toetsen opent. U kunt de 

standaardinstellingen niet veranderen nadat u de instellingen 
geaccepteerd heeft, tenzij u Druk-om-te-toetsen afsluit en weer 
inschakelt.

3. Selecteer verdere beperkingen of deselecteer beperkingen zoals 
gewenst.

Om de standaardinstellingen te accepteren drukt u op · of klikt u 
op Druk-om-te-toetsen starten. 
(Op een Clickpad: druk op · of klik op Druk-om-te-toetsen 
starten.)

Wanneer u de Druk-om-te-toetsen-modus start, gebeurt het 
volgende:

• 3D-grafieken worden automatisch uitgeschakeld.

• Bestaande Rekenkladblok-gegevens worden gewist.

• Bestaande documenten en mappen binnen de map Mijn 
documenten worden gewist.

• Er wordt een map "Druk-om-te-toetsen" gecreëerd binnen de 
map Mijn documenten.

De standaardinstellingen veranderen

1. Om de hoekinstellingen te veranderen drukt u op e om het 
uitrolmenu te markeren.

a) Druk op ¤ om de lijst met opties weer te geven. Beschikbare 
opties zijn: graden, radialen en decimale graden.

b) Druk op £ of ¤ om de gewenste optie te markeren.

c) Druk op · om de optie te selecteren.

Clickpad: Druk op · om de optie te selecteren.

2. Druk op e of druk op ¤ om door de lijst met beperkingen te 

lopen. Druk op £ om snel het laatste item in de lijst te openen. Blijf 

op £ drukken om omhoog te gaan door de lijst met beperkingen.

3. Wanneer een beperking gemarkeerd is, drukt u op x om de optie 
te deselecteren. Als u de optie deselecteert, wordt deze beschikbaar 
voor leerlingen. Standaard zijn alle beperkingen geselecteerd (niet 
beschikbaar voor leerlingen). U kunt de volgende functies selecteren 
of deselecteren:
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• Meetkundefuncties beperken

• Functie pakken en verplaatsen uitschakelen

• Vectorfuncties uitschakelen

• "isPrime" uitschakelen

• Grafieken van differentiaalvergelijkingen uitschakelen

• Grafieken van ongelijkheden uitschakelen

• Goniometrische functies beperken

• De logbx template en sommatiefuncties uitschakelen

• Wortels van veeltermen vinden en Simultane 
vergelijkingsoplosser uitschakelen

4. Druk op e om Druk-om-te-toetsen starten te selecteren en druk 

vervolgens op ·.

(druk op een Clickpad op e om Druk-om-te-toetsen starten te 

selecteren en druk vervolgens op ·.)

De rekenmachine slaat de instellingen op en start opnieuw op. Als de 
rekenmachine opnieuw is opgestart, verschijnt het volgende 
dialoogvenster om te bevestigen dat de rekenmachine in de Druk-om-te-
toetsen-modus staat.

Opmerking: het scherm op uw rekenmachine kan er anders uitzien, 
afhankelijk van of u de standaard Druk-om-te-toetsen-instellingen 
heeft gewijzigd. U kunt de instellingen niet veranderen als de 
rekenmachine opnieuw is opgestart.

5. Druk op x of · om OK te selecteren. 

(Op een Clickpad: Druk op x of · om OK te selecteren).

Het hoofdscherm wordt geopend.
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De Helpfunctie openen

1. Klik in het venster Druk-om-te-toetsen op , in de 
linkerbenedenhoek. 

Druk vanuit een geopend document op ~ en selecteer Druk-om-

te-toetsen > Help. (Clickpad: / c, selecteer vervolgens Druk-
om-te-toetsen > Help)

Het Help-venster wordt geopend, waarmee u informatie over elke 
beperking kunt bekijken.

2. Klik op OK om het Help-venster te sluiten.

Setup afsluiten
Het scherm Druk-om-te-toetsen afsluiten zonder de Druk-om-te-toetsen-
modus in te schakelen:

1. Druk op d of druk op e om Annuleren te selecteren.

2. Druk op ·.

(Op een Clickpad: Druk op ·.)

Het 
hangslotje 
geeft aan 
dat de 
rekenmachi
ne in de 
Druk-om-te-
toetsen-
modus 
staat.
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De rekenmachine gebruiken in de 
Druk-om-te-toetsen-modus

De beperkingen van de Druk-om-te-toetsen-modus 
bekijken
Wanneer een rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-modus staat, 
knippert het ledlampje aan de bovenkant van de rekenmachine, 
waardoor u snel kunt zien dat Druk-om-te-toetsen is ingeschakeld — 
zelfs wanneer de rekenmachine uitstaat. 

• Als het ledlampje groen-groen knippert, zijn alle beperkingen 
geselecteerd. 

• Als het ledlampje geel-geel knippert, zijn één of meer beperkingen 
gedeselecteerd.

Opmerking: oudere TI-Nspire™ CAS-rekenmachine hebben geen 
ledlampje aan de bovenkant van de rekenmachine.

De geselecteerde beperkingen bekijken:

1. Zet de rekenmachine uit.

2. Druk op c om de rekenmachine aan te zetten.

(Op een Clickpad: Druk op w om de rekenmachine in te 
schakelen.)

Er wordt een dialoogvenster geopend met de geselecteerde 
beperkingen van Druk-om-te-toetsen.

3. Druk op x of · om OK te selecteren. 

(Op een Clickpad: Druk op x of · om OK te selecteren).

Het hoofdscherm wordt geopend.
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Systeeminstellingen
Wanneer u Druk-om-te-toetsen start, worden de systeeminstellingen 
voor de rekenmachine op 'standaard' ingesteld. De systeeminstellingen 
van de rekenmachine vóórdat Druk-om-te-toetsen werd gestart worden 
niet onthouden. U kunt de systeeminstellingen veranderen terwijl u in de 
Druk-om-te-toetsen-modus bent. Wanneer u de Druk-om-te-toetsen-
modus afsluit, worden alle systeeminstellingen teruggezet op de 
instellingen die geselecteerd waren voordat u de Druk-om-te-toetsen-
modus in ging.

Documenten uit het geheugen verwijderen
Als u veel documenten heeft opgeslagen op uw rekenmachine, kan het 
zijn dat u niet genoeg geheugen heeft om Druk-om-te-toetsen te 
starten. Als er niet genoeg geheugen is, verschijnt het bericht “Niet 
genoeg geheugen om de Druk-om-te-toetsen-modus in te gaan. 
Verwijder eerst enkele documenten." op de rekenmachine. 

Om geheugen vrij te maken moet u enkele documenten verwijderen 
voordat u de Druk-om-te-toetsen-modus kunt ingaan. Om deze situatie 
op te lossen doet u het volgende:

• Verwijder onnodige documenten van uw rekenmachine

• Gebruik de TI-Nspire™-software om een back-up van documenten 
op een computer of andere rekenmachine te maken. U kunt de 
documenten terugzetten nadat u de Druk-om-te-toetsen-modus 
heeft afgesloten.

De rekenmachine aan- en uitzetten in de Druk-om-te-
toetsen-modus
Als u de rekenmachine uitzet of als deze in de Automatic Power Down™ 
(APD™)-stand gaat terwijl hij in de Druk-om-te-toetsen-modus staat, dan 
blijft de machine in de testmodus wanneer u hem weer aanzet. Er 
verschijnt een bericht om u eraan te herinneren dat de rekenmachine in 
de Druk-om-te-toetsen-modus staat. In dit bericht worden de 
geselecteerde beperkingen weergegeven.
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Opmerking: als er een dialoogvenster geopend is als de rekenmachine 
zichzelf uitschakelt in de Druk-om-te-toetsen-modus, dan wordt dit 
dialoogvenster weergegeven wanneer u de rekenmachine weer 
inschakelt. 

De Druk-om-te-toetsen-modus verlaten en opnieuw ingaan
Wanneer een rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-modus staat, kunt 
u gegevens die u toegevoegd heeft in een eerdere sessie wissen zonder 
de Druk-om-te-toetsen-modus te verlaten. Gegevens kunnen onder 
andere bestanden, Rekenkladblok-gegevens en bibliotheken zijn. 
Gegevens van een eerdere sessie wissen:

1. Zorg ervoor dat de rekenmachine uitgeschakeld is.
(Op een touchpad: druk op / c.)

(Op een clickpad: druk op / w.)

2. Druk op d c om de rekenmachine in te schakelen.

(Op een clickpad: druk op d c w.)

Het venster Druk-om-te-toetsen wordt weergegeven.

3. Klik op Druk-om-te-toetsen resetten om de gegevens te wissen. 
Om de gegevens van de vorige sessie te behouden klikt u op OK.
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Als u Druk-om-te-toetsen resetten selecteert, blijven alle 
beperkingen behouden en worden alle documenten die gecreëerd 
zijn en alle gegevens die ingevoerd zijn in de vorige Druk-om-te-
toetsen-sessie gewist.

Opmerking: als u gegevens hebt ingevoerd en opgeslagen op de 
rekenmachine in de TI-84-modus, dan worden die gegevens niet 
verwijderd als de rekenmachine gewist wordt in de Druk-om-te-toetsen-
modus met behulp van een TI-Nspire™-toetsenbord. De TI-84 Plus-
gegevens zijn echter niet toegankelijk wanneer u het TI-Nspire™-
toetsenbord gebruikt.

Automatisch opslaan
Als de rekenmachine opnieuw wordt opgestart in de Druk-om-te-
toetsen-modus, dan blijft de rekenmachine in de testmodus en keert 
deze terug naar het laatst geopende document.

Batterijlading beheren
Als u een TI-Nspire™- of TI-Nspire™ CAS-rekenmachine gebruikt, kunt u 
de batterijen verwijderen en vervangen terwijl u in de Druk-om-te-
toetsen-modus bent. Als u de batterijen vervangt, blijft de rekenmachine 
in de testmodus. Wanneer u de rekenmachine weer aanzet, wordt het 
herinneringsbericht weergegeven.

Als u de TI-Nspire™ CX- en TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachines gebruikt, 
moet u ervoor zorgen dat de oplaadbare batterij volledig is opgeladen 
voordat u de Druk-om-te-toetsen-modus start of voordat u met een toets 
begint.

Van toetsenbord wisselen
Wanneer u de TI-Nspire™- of TI-Nspire™ CAS-rekenmachine gebruikt, 
zorg er dan voor dat u de Druk-om-te-toetsen-modus afsluit, voordat u 
probeert over te schakelen naar een ander toetsenbord; bijvoorbeeld van 
een TI-Nspire™-toetsenbord naar een TI-84 Plus-toetsenbord en 
andersom.

Als u van toetsenbord wisselt terwijl u in de Druk-om-te-toetsen-modus 
bent, geeft de rekenmachine het volgende bericht:
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Werken met documenten in de Druk-om-te-
toetsen-modus
Wanneer de rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-modus staat, 
worden alle mappen en documenten die op de rekenmachine stonden 
voordat u de Druk-om-te-toetsen-modus opende gedeactiveerd. In de 
Druk-om-te-toetsen-modus ziet u in Mijn documenten alleen de map 
Press-to-Test.

Docenten kunnen documenten verzenden en inzamelen wanneer de 
rekenmachines in de Druk-om-te-toetsen-modus staan. Als u echter een 
document wilt inzamelen dat leerlingen gecreëerd of bewerkt hebben in 
de Druk-om-te-toetsen-modus, dan moet u de documenten van de 
rekenmachines van de leerlingen inzamelen voordat u de Druk-om-te-
toetsen-modus verlaat.

Mijn documenten openen

1. Druk op c  om het hoofdmenu te openen.

(Op een clickpad: druk op c.)

2. Selecteer Mijn docs om de bestandsmanager te openen.
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U kunt mappen en documenten in de map Press-to-Test creëren, opslaan 
of wissen.

Een nieuw document openen

1. Druk op c  om het hoofdmenu te openen.

(Op een clickpad: druk op c.)

2. Selecteer Nieuw doc of / N om een nieuw document te openen.

3. Gebruik ¤ en £ om de toepassing te markeren die u wilt 

toevoegen op de pagina, en druk op ·.

(Op een clickpad: druk op ·.)

Een hangslotje  naast de naam van het geopende document in de 
titelbalk geeft aan dat de rekenmachine in de Druk-om-te-toetsen-
modus staat.

Beperkingen van Druk-om-te-toetsen begrijpen
Wanneer u ervoor kiest om functies te beperken, dan zijn die functies 
niet langer beschikbaar in het toepassingsmenu. Als u bijvoorbeeld de 
meetkundefunctionaliteit beperkt, dan worden alle opties in de menu's 
Meting, Constructie en Transformatie uitgeschakeld.

De informatie in de volgende tabel geeft een overzicht van hoe 
beperkingen werken.

Beperking Beschrijving

3D-grafiekfunctionaliteit 
uitschakelen

De mogelijkheid om de 3D-
grafiekfunctie te gebruiken wordt 
automatisch uitgeschakeld wanneer u 
de Druk-om-te-toetsen-modus start.

Hangslotje
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Meetkundefuncties 
beperken

Er kunnen geen meetkundige objecten 
worden gemeten, geconstrueerd of 
getransformeerd

Functie pakken en 
verplaatsen uitschakelen

Een getekende functie kan niet gepakt 
en verplaatst worden

Vectorfuncties uitschakelen De volgende vectorfuncties kunnen niet 
berekend worden: eenheidsvector 
[unitV(], uitwendig product [crossP(] en 
inwendig product [dotP(].

"isPrime" uitschakelen De functie "isPrime" om te bepalen of 
een getal een priemgetal is, kan niet 
gebruikt worden.

Grafieken van 
differentiaalvergelijkingen 
uitschakelen

Het grafiektype 
Differentiaalvergelijking is 
uitgeschakeld in de Grafieken- en 
Meetkunde-toepassingen.

Grafieken van 
ongelijkheden uitschakelen

Er kunnen geen grafieken van 
ongelijkheden met <, >, ≤ en ≥ getekend 
worden

Goniometrische functies 
beperken 

Schakelt alle vormen van cotangens, 
secans en cosecans uit bij 
goniometrische functies.

logbx template en 
sommatiefuncties 
uitschakelen

• Schakelt de logbx template, log-
grondtal en converteren naar log-
grondtalfuncties uit.

• Schakelt alle sommatietemplates en 
functies met inbegrip van ) en 
sumSeq uit.

Wortels van veeltermen 
vinden en Simultane 
vergelijkingsoplosser 
uitschakelen

• De wortels van een 
veeltermvergelijking, waaronder 
polyRoots(, cPolyRoots(, solve(, 
cSolve(, simult(, cSimult(, zeros( en 
cZeros( kunnen niet berekend 
worden.

• Kan geen stelsel lineaire 
vergelijkingen oplossen, waaronder 
linSolve( en simult(.

Beperking Beschrijving
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3D-grafiekfunctionaliteit uitschakelen
Wanneer u de Druk-om-te-testen-modus start, worden 3D-grafieken 
automatisch uitgeschakeld. U kunt deze functie niet inschakelen in de 
Druk-om-te-testen-modus. Opties voor het gebruik van 3D-grafieken 
worden uitgeschakeld in de volgende menu's.

Meetkundefuncties beperken
Als u ervoor kiest om de meetkundefuncties te beperken, dan worden 
alle opties in de menu's Meting, Constructie en Transformatie 
uitgeschakeld.

De opties Coördinaten en Vergelijkingen in het menu Acties zijn 
eveneens uitgeschakeld.

Locatie/Toepassing Pad

Grafieken en 
Rekenkladblok

• b Beeld > 3D-grafieken

De opties in deze 
menu's zijn 
uitgeschakeld in 
de Druk-om-te-
toetsen-modus.

De opties in dit 
menu zijn 
uitgeschakeld 
in de Druk-om-
te-toetsen-
modus.
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Functie pakken en verplaatsen uitschakelen
• "Functie pakken en verplaatsen" uitschakelen is alleen van 

toepassing op objecten die gedefinieerd zijn als functies in de 
toepassingen Grafieken en Meetkunde.

• Functie pakken en verplaatsen uitschakelen is niet van toepassing op 
lijnen en functies in Gegevensverwerking en Statistiek. 

• Door functie pakken en verplaatsen uit te schakelen worden 
schuifknoppen in de Grafieken- en Meetkunde-toepassingen niet 
beperkt.

• U kunt geen enkele functie verplaatsen in Grafieken, Meetkunde of 

Rekenkladblok. Als u bijvoorbeeld de grafiek van y=x3 heeft 
getekend, kunt u de functie selecteren, maar kunt u deze op geen 
enkele manier verplaatsen.

• U kunt wel het coördinatenstelsel pakken en verplaatsen.

Vectorfuncties uitschakelen
Wanneer vectorfuncties zijn uitgeschakeld, kunnen leerlingen de 
volgende functies niet berekenen:

• Eenheidsvector [unitV(] 

• Uitwendig product [crossP(]

• Inwendig product [dotP(].

De functie "isPrime" uitschakelen
De functie isPrime( wordt gebruikt om te bepalen of een getal een 
priemgetal is (een geheel getal groter dan twee, dat alleen deelbaar is 
door zichzelf en één). Als deze functie wordt uitgeschakeld, kunnen 
leerlingen het isPrime(-commando  in de Catalogus en de optie Test>Is 
Prime in de wiskundige operatoren niet selecteren. Als een leerling de 
functie isPrime( handmatig opent, dan leidt het invoeren van de 
uitdrukking tot een foutmelding.
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Grafieken van differentiaalvergelijkingen uitschakelen
Het grafiektype Differentiaalvergelijking is uitgeschakeld in de 
Grafieken- en Meetkunde-toepassingen. Gebruikers kunnen niet 
handmatig een differentiaalvergelijking intypen en de grafiek ervan 
tekenen. Opties voor het tekenen van differentiaalvergelijkingen 
worden uitgeschakeld in de volgende menu's.

Grafieken van ongelijkheden beperken
Wanneer het tekenen van grafieken van ongelijkheden beperkt is, 
kunnen leerlingen geen functies van ongelijkheden intypen of 
ongelijkheden pakken en verslepen naar een grafiek in de toepassingen 
Grafieken, Meetkunde en Rekenkladblok.

Goniometrische functies uitschakelen
Als goniometrische functies zijn uitgeschakeld, kunnen leerlingen geen 
uitgeschakelde functies gebruiken in berekeningen of grafieken. 

• Als u op μ drukt op de rekenmachine worden de functies csc, 

sec, cot, csc-1, sec-1 en cot-1 uitgeschakeld.

• Leerlingen kunnen uitgeschakelde commando's en wizards niet 
selecteren in de Catalogus (door op k te drukken op de 
rekenmachine).

• Leerlingen kunnen geen uitgeschakelde wiskundige operatoren 
en wizards selecteren.

• Als een leerling probeert om handmatig uitgeschakelde functies 
in een uitdrukking in te voeren, dan leidt het uitwerken van de 
uitdrukking tot een foutmelding.

In de volgende tabel worden de beperkte goniometrische functies 
opgesomd.

Locatie/Toepassing Pad

Grafieken en 
Rekenkladblok

• b Grafiektype > Diff vgl

• /b Grafiektype > 
Differentiaalvergelijking

Meetkunde (binnen een 
analysevenster)

• b > Grafiektype > Diff vgl

• /b Grafiektype > 
Differentiaalvergelijking

csc sec cot
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De logbx template uitschakelen
Leerlingen kunnen de logbx (converteren naar log-grondtal) en log(a, b) 
commando's en templates, inclusief logbx templates, niet gebruiken.

• Wanneer leerlingen op Ö drukken op de rekenmachine, worden 
alleen berekeningen in log10 opmaak geaccepteerd.

• Als een leerling de commando's log(a,b) en >logbase( met de hand 
invoert, leidt het invoeren van het commando tot een foutmelding.

• Leerlingen kunnen log(a), log(a,10) en log(a,10.) invoeren.

Sommatiefuncties en templates uitschakelen

Leerlingen kunnen commando's,  en templates die betrekking 
hebben op sommatie niet gebruiken. De commando's ∑( en sumSeq( zijn 

uitgeschakeld. Specifiek wordt  uitgeschakeld op de volgende 
locaties:

csc-1 sec-1 cot-1

arccsc arcsec arccot

arccsch arcsech arccoth

sech sech-1 csch

csch-1( coth coth-1(

Locatie/Toepassing Pad

Toetsenbord t

Notities • b Berekeningen>Analyse>Som

• /b>  (Clickpad: /b> )

Rekenmachine en 
Rekenkladblok

• b Analyse>Som

• /b>  (Clickpad: /b> )
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Wortels van veeltermen vinden uitschakelen
De commando's polyRoots(, cPolyRoots(, solve(, cSolve(, simult(, 
cSimult(, zeros( en cZeros( worden uitgeschakeld. Als leerlingen 
proberen om deze commando's handmatig in te voeren, dan leidt het 
verzenden van het commando tot een foutmelding.

Specifiek worden deze commando's uitgeschakeld in de volgende 
locaties:

Opmerking: als polynoom-tools zijn uitgeschakeld, kan de gebruiker 
Wortels van polynoom zoeken, Reële wortels van polynoom en 
Complexe wortels van polynoom niet gebruiken.

Catalogus (k)
• : Schakel )( en sumSeq( uit

• : Schakel )( uit

• : Schakel  uit (CAS: : Schakel 

 uit)

• : Schakel  uit (CAS:  Schakel 

 uit)

Locatie/
toepassing

Pad

Opmerkingen • b Berekeningen>Algebra>Polynoom-tools

• b Berekeningen>Algebra>Oplossen

• b Berekeningen>Algebra>Nulpunten

• b Berekeningen>Algebra>Complex>Oplossen

• b Berekeningen>Algebra>Complex>Oplossen 

Rekenmachine 
en 
Rekenkladblok

• b Algebra>Polynoom-tools

• b Algebra>Oplossen

• b Algebra>Nulpunten

• b Algebra>Complex oplossen

• b Algebra Complexe nulpunten

Locatie/Toepassing Pad
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De simultane vergelijkingenoplosser uitschakelen
De commando's linSolve(, simult(, en cSimult( zijn uitgeschakeld in 
menu's en in de Catalogus. Als leerlingen proberen om deze commando's 
handmatig in te voeren, dan leidt het verzenden van de commando's tot 
een fout.

Deze commando's worden uitgeschakeld in de volgende locaties:

Catalogus (k) • : Schakelen polyEval(, polyRoots(, 
cPolyRoots(, solve(, cSolve, zeros( en cZeros uit

• : Uitschakelen van:

1. Algebra>Polynoom-tools

– Wortels van polynoom zoeken...

– Reële wortels van polynoom

– Complexe wortels van polynoom

2. Algebra>Oplossen

3. Algebra>Nulpunten

4. Algebra>Complex>Oplossen

5. Algebra>Complex>Nulpunten

Opmerking: sommige van de genoemde items zijn 
specifiek voor de TI-Nspire™ CAS-rekenmachine.

Locatie/Toepassing Pad

Notities • b Berekeningen>Algebra>Stelsel 
vergelijkingen oplossen...

• b Matrix & Vector>Simultaan

Rekenmachine en 
Rekenkladblok

• b Algebra>Stelsel vergelijkingen 
oplossen

• b Matrix & Vector>Simultaan

Locatie/
toepassing

Pad
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De Druk-om-te-toetsen-modus afsluiten
Door Druk-om-te-toetsen af te sluiten worden alle gegevens en 
documenten die gecreëerd zijn in de Druk-om-te-toetsen-modus gewist, 
en worden de bestanden en documenten die op de rekenmachine 
stonden voordat Druk-om-te-toetsen werd gestart teruggezet. Om de 
Druk-om-te-toetsen-modus af te sluiten moet de rekenmachine 
aangesloten zijn op een andere TI-Nspire™ rekenmachine, TI-Nspire™ 
CAS-rekenmachine, TI-Nspire™ CX-rekenmachine of TI-Nspire™ CAS 
CX-rekenmachine.

1. Sluit de rekenmachine aan op een andere TI-Nspire™ rekenmachine 
met behulp van de rekenmachine-naar-rekenmachinekabel.

2. Druk op c, selecteer Mijn docs en druk op ~ om het menu 
Documenten te openen.
(Clickpad: druk op w, selecteer Mijn docs en druk op / c)

3. Selecteer Druk-om-te-toetsen. Deze menuoptie is alleen zichtbaar 
en actief in de Druk-om-te-toetsen-modus.

4. Druk op ¢ en selecteer Druk-om-te-toetsen afsluiten.

Catalogus (k) • : Schakel linSolve( en Simult( uit

• : Binnen Algebra>Stelsel 
vergelijkingen oplossen, schakel uit:

1. Stelsel vergelijkingen zoeken

2. Stelsel lineaire vergelijkingen 
oplossen

• : Schakel Matrix>Simultaan uit

Locatie/Toepassing Pad
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• Als de rekenmachine is aangesloten op een andere 
rekenmachine, dan sluit de rekenmachine de Druk-om-te-
toetsen-modus af en start hij opnieuw op in de normale modus.

• Als er geen rekenmachine is aangesloten verschijnt het volgende 
bericht: 

• De rekenmachine sluit de Druk-om-te-toetsen-modus niet af tot 
hij opnieuw is opgestart. Als u de kabel loshaalt tijdens het 
overzenden, dan blijft uw rekenmachine in de Druk-om-te-
toetsen-modus staan. 

Opmerking: u kunt de Druk-om-te-toetsen-modus ook afsluiten door 
succesvol een OS-upgrade te ontvangen (van rekenmachine- of 
computersoftware). Als u hetzelfde OS ontvangt, dan sluit de 
rekenmachine de Druk-om-te-toetsen-modus niet af.

Druk-om-te-toetsen verwijderen van meerdere 
rekenmachines
Docenten die werken met de TI-Nspire™ Navigator™ Docentensoftware 
kunnen Druk-om-te-toetsen uitschakelen op meerdere rekenmachines 
die aangesloten zijn op hun computer. Uw rekenmachines moeten 
ingeschakeld en op een van de volgende manieren aangesloten zijn:

• Via het TI-Nspire™ Dockingstation 

• Via de TI-Nspire™ Navigator™ draadloze slede

• Via de TI-Nspire™ CX draadloze netwerkadapter

• Met een directe verbinding via een standaard USB-kabel

Druk-om-te-toetsen verwijderen
1. Zorg ervoor dat u een map met de naam Druk-om-te-toetsen in de 

Bestandsmanager op uw computer heeft.
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2. Creëer een leeg .tns-bestand met de naam "Exit Test Mode.tns." 

Opmerking: namen van mappen en bestanden zijn 
hoofdlettergevoelig, en moeten een naam krijgen zoals beschreven.

3. Selecteer in de Inhoud-werkruimte Tools > Verzendtool. Het venster 
Overzendtool wordt geopend.

4. Klik op Toevoegen aan verzendlijst en navigeer dan naar de map 
Press-to-Test waarin het bestand "Exit Test Mode.tns" is opgeslagen.

5. Klik op Overzenden starten.

Het bestand "Exit Test Mode.tns" wordt naar de aangesloten 
rekenmachines verzonden en in de map Press-to-Test geplaatst om 
Druk-om-te-toetsen uit te schakelen en de rekenmachine start 
opnieuw op.

6. Sluit het venster Overzendtool als het overzenden voltooid is.

Druk-om-te-testen afsluiten vanaf een computer
In een TI-Nspire™ Navigator™ Docentensoftware-klas kunt u Druk-om-
te-testen van een rekenmachine verwijderen terwijl deze is aangesloten 
op de computer.

1. Begin een klas-sessie vanuit de Klas-werkruimte (als er nog geen 
klas-sessie is geopend).

Opmerking: de rekenmachine hoeft niet aangemeld te zijn bij de 
klas om Druk-om-te-testen te verwijderen. U kunt Druk-om-te-testen 
ook verwijderen als de rekenmachine is aangemeld.

2. Druk op c en selecteer Mijn documenten om de 
bestandsmanager te openen.
(Clickpad: druk op w, selecteer Mijn docs en druk op / c)

3. Druk op ~ om het menu Documenten te openen.

4. Selecteer Druk-om-te-toetsen. Deze menuoptie is alleen zichtbaar en 
actief in de Druk-om-te-toetsen-modus.
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5. Druk op ¢ en selecteer Druk-om-te-toetsen afsluiten.

Druk-om-te-testen wordt verwijderd van de rekenmachine en de 
rekenmachine wordt opnieuw opgestart. Druk-om-te-testen is pas 
verwijderd nadat het opstartproces voltooid is.

Als er geen klas actief is, verschijnt het bericht "Sluit uw TI-Nspire™-
rekenmachine op een andere TI-Nspire™-rekenmachine aan en probeer 
het nogmaals".

Van Druk-om-te-toetsen terugkeren naar de normale 
functionaliteit
Bij het afsluiten van Druk-om-te-toetsen worden alle gegevens en 
bestanden die gecreëerd zijn in de Druk-om-te-toetsen-modus gewist. 
Alle bestanden en systeeminstellingen worden hersteld naar de toestand 
van vóórdat Druk-om-te-toetsen werd ingeschakeld op de rekenmachine.

• Alle documenten die gecreëerd zijn tijdens de Druk-om-te-toetsen-
sessie worden permanent verwijderd. Als u de Druk-om-te-toetsen-
modus opnieuw inschakelt, staan deze documenten niet vermeld in 
de map Press-to-Test. 

• Als er een document geopend was voordat u de Druk-om-te-toetsen-
modus inschakelde, dan wordt dat document hersteld in dezelfde 
weergave (Mijn documenten, Paginasorteerder of paginaweergave) 
wanneer u de Druk-om-te-toetsen-modus afsluit. Als het geopende 
document niet-opgeslagen veranderingen bevat, dan is het 
herstelde geopende document nog steeds niet-opgeslagen. 

• Als er geen geopend document is, geeft de rekenmachine Mijn 
documenten weer.
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Druk om te testen voor de TI-84 Plus-modus
Om de Druk-om-te-toetsen-modus in de TI-84 Plus-modus in te schakelen 
moet het TI-84 Plus-toetsenbord geplaatst zijn en moet de TI-84 Plus-
modus ingeschakeld zijn.

Opmerking: het gebruik van Druk-om-te-toetsen in de TI-84 Plus-modus 
heeft geen invloed op TI-Nspire™-bestanden. De informatie in deze 
paragraaf is alleen van toepassing op TI-Nspire™ als u het TI-84-
toetsenbord gebruikt.

De Druk-om-te-toetsen-modus inschakelen
1. Zet de rekenmachine uit.

2. Houd |, ~ en É ingedrukt tot het scherm Opties resetten wordt 
geopend.

De hoekmodus is standaard ingesteld op DEGREE, Stat diagnostiek is 
AAN en de functies logBASE en sommatie (∑) zijn uitgeschakeld.

3. Om de standaardinstellingen te veranderen beweegt u de cursor 
over de gewenste instelling en drukt u op ÎÍ. 

4. Druk op q (onder OK op het scherm) om OK te selecteren.

De door u geselecteerde opties verschijnen op het scherm Reset 
voltooid.

5. Druk op een toets om verder te gaan.
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6. Controleren of toepassingen, programma's en functies zijn 
uitgeschakeld:

Andere variabelen die opgeslagen zijn in het RAM en in het 
gearchiveerde geheugen (inclusief AppVars) worden gewist.

Controleren of functies uitgeschakeld zijn
Als leerlingen proberen toegang te krijgen tot uitgeschakelde functies, 
dan worden de volgende informatieschermen weergegeven:

Druk op ‹Œ 

Druk op  

Druk op ƒ 
_ 

Druk op  
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Opmerking: als een rekenmachine al in de testmodus staat, dan zijn 
toepassingen en programma's uitgeschakeld. Als u Druk-om-te-toetsen 
probeert te starten op een TI-Nspire™-rekenmachine met het TI-84-
toetsenbord terwijl de Druk-om-te-toetsen-modus reeds actief is, dan 
wordt het scherm Reset voltooid weergegeven. De huidige instellingen 
worden weergegeven en het RAM wordt gereset. De rekenmachine is 
gereed voor gebruik door een andere leerling, in een schone toets-
toestand, zoals vereist.

De Druk-om-te-toetsen-modus afsluiten
Wanneer u TI-Nspire™ rekenmachines opnieuw inschakelt 
gebruikmakend van het TI-84-toetsenbord en TI-84 Plus-rekenmachines, 
dan worden de toepassingen en programma's hersteld.

De volledige functionaliteit van een TI-Nspire™-rekenmachine in de TI-84 
Plus-modus herstellen:

• Koppel uw rekenmachine aan een andere TI-Nspire™ rekenmachine 
in de TI-84 Plus-modus of aan een TI-84 Plus-rekenmachine.

• Verzend een willekeurig bestand van of naar de rekenmachine die in 
de testmodus staat.

• U kunt ook TI-Connect™ gebruiken om een bestand van uw 
computer naar uw rekenmachine te downloaden.

Een bestand van een andere TI-84 Plus-rekenmachine overzenden:

1. Druk op de ontvangende machine op y 8 en markeer RECEIVE. 
Druk nog niet op Í.

2. Druk op de verzendende rekenmachine op y 8.

3. Selecteer een bestand om te verzenden door een categorie te 
selecteren, en vervolgens een bestand om te verzenden te kiezen.
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4. Markeer TRANSMIT om het bestand te verzenden, maar druk nog 
niet op Í.

5. Druk op Í op de ontvangende rekenmachine.

6. Druk op Í op de verzendende rekenmachine.

Opmerking: het kan zijn dat u uw variabele een andere naam moet 
geven of moet overschrijven om het bestand te kunnen overzenden.

Opmerking: de TI TestGuard™ App voor de TI-83 Plus en TI-84 Plus is 
niet bedoeld voor het uitvoeren en verzenden van toetsinstellingen 
wanneer deze op een TI-Nspire™-rekenmachine in de TI-84-modus is 
geladen, inclusief de functie Opnieuw inschakelen. Bovendien knipperen 
de ledlampjes die aangeven dat u in de Druk-om-te-toetsen-modus bent, 
niet in de TI-84-modus.
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Bijlage: Service en Ondersteuning

Productinformatie, service en garantie TI

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de batterijen 
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u de batterijen 
vervangt. 

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. 

• Gebruik nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar. Gebruik 
verschillende merken batterijen (of typen binnen merken) niet 
samen.

• Gebruik NOOIT oplaadbare AAA-batterijen in uw rekenmachine. 
Gebruik uitsluitend AAA alkalinebatterijen.

• Installeer de batterijen volgens de polariteits (+ en -) diagrammen. 

• Lever gebruikte batterijen onmiddellijk in op een daarvoor 
aangewezen punt. 

• Verbrand batterijen niet en haal ze niet uit elkaar.

Afdanken van batterijen
• Beschadig batterijen niet en doorboor of verbrand ze niet. De 

batterijen kunnen openbarsten of exploderen, waardoor gevaarlijke 
chemicaliën vrijkomen. Lever gebruikte batterijen in op een 
daarvoor aangewezen punt.

Product en 
serviceinformatie TI

Voor meer informatie over producten van en 
service door TI, kan per E-mail contact worden 
opgenomen met TI. Ook is informatie te vinden 
op de TI-pagina op het World Wide Web.

E-mailadres: ti-cares@ti.com

Internetadres: education.ti.com

Informatie service 
over garantie

Raadpleeg voor informatie over de 
garantievoorwaarden en -periode of over 
service, de garantiebepalingen die bij dit 
product worden geleverd of neem contact op 
met het verkooppunt waar u dit TI-product 
heeft gekocht.

mailto:ti-cares@ti.com
http://education.ti.com/netherlands


28 Bijlage: Service en Ondersteuning



29

Symbols
"isPrime" uitschakelen 11, 13

A
aan en uit 6
Automatisch opslaan 8

B
Batterijstroom beheren 8
beperkingen 5

bekijken 5
beperkingen bekijken 5
beperkingen van de Druk-om-te-

toetsen-modus 5

C
copyright statement ii
CX-rekenmachines

batterijstroom beheren 8

D
De Druk-om-te-toetsen-modus 

afsluiten 18
De Helpfunctie openen 4
De logbx template uitschakelen 15
de rekenmachine aanzetten 6
De rekenmachine uitzetten 6
De simultane vergelijkingsoplosser 

uitschakelen 17
De standaardinstellingen 

veranderen 2
Documenten uit het geheugen 

verwijderen 6
Druk om te testen voor de TI-84 Plus-

modus 22
Druk-om-te-toetsen

afsluiten 18
Druk-om-te-toetsen uitschakelen 7
Druk-om-te-toetsen verwijderen 19
Druk-om-te-toetsen verwijderen van 

meerdere rekenmachines 19

Druk-om-te-toetsen weer 
inschakelen 7

Druk-om-te-toetsen-modus
inschakelen 1

Druk-om-te-toetsen-modus 
inschakelen 1

Druk-om-te-toetsen-modus voor TI-
84 Plus inschakelen 22

E
een bestand van een andere TI-84 

Plus overzenden 24
Een nieuw document openen 10

F
Functie pakken en verplaatsen 

uitschakelen 11, 13

G
Gebruiken in de Druk-om-te-

toetsen-modus 5
geheugen vrijmaken 6
goniometrische functies 14
Goniometrische functies 

uitschakelen 14
Goniometrische functies worden 

beperkt en "isPrime"-functies 
uitgeschakeld 11

grafieken van ongelijkheden 14
Grafieken van ongelijkheden 

beperken 14
Grafieken van ongelijkheden 

uitschakelen 11

H
hangslotje 10
help

openen 4
Help-venster 4
hoe beperkingen werken 10

Index



30

I
isPrime(, functie 13

K
knipperend ledlampje 5

L
Ledlampje 5
linSolve 17
logbx (converteren naar log-

grondtal) 15
logbx template en sommatiefuncties 

uitschakelen 11

M
meerdere rekenmachines

Druk-om-te-toetsen verwijderen 
19

Meetkundefuncties beperken 11, 12, 
13

meetkundefuncties beperken 12
Mijn documenten 9
Mijn documenten openen 9

N
nieuw document 10

P
Press-to-Test folder 9

S
setup

afsluiten 4
Setup afsluiten 4
Simult( 17
simultane vergelijkingsoplosser 17
sommatiefuncties 15
Sommatiefuncties en templates 

uitschakelen 15
standaardinstellingen

veranderen 2
Systeeminstellingen 6

T
templates 15
Terugkeren naar de normale 

functionaliteit 21
TI-84 Plus

controleren of functies 
uitgeschakeld zijn 23

Druk-om-te-toetsen-modus 
afsluiten 24

Druk-om-te-toetsen-modus 
inschakelen 22

TI-84 Plus-modus 8, 22

V
Van toetsenbord wisselen 8
Vectorfuncties uitschakelen 11, 13

W
Werken met documenten 9
Wortels van veeltermen vinden 16
Wortels van veeltermen vinden en 

Simultane vergelijkingsoplosser 
uitschakelen 11

Wortels van veeltermen vinden 
uitschakelen 16


	Belangrijke informatie
	Druk-om-te-toetsen gebruiken
	De Druk-om-te-toetsen-modus inschakelen
	De standaardinstellingen veranderen
	De Helpfunctie openen
	Setup afsluiten

	De rekenmachine gebruiken in de Druk-om-te-toetsen-modus
	De beperkingen van de Druk-om-te-toetsen-modus bekijken
	Systeeminstellingen
	Documenten uit het geheugen verwijderen
	De rekenmachine aan- en uitzetten in de Druk-om-te- toetsen-modus
	De Druk-om-te-toetsen-modus verlaten en opnieuw ingaan
	Automatisch opslaan
	Batterijlading beheren
	Van toetsenbord wisselen

	Werken met documenten in de Druk-om-te- toetsen-modus
	Mijn documenten openen
	Een nieuw document openen

	Beperkingen van Druk-om-te-toetsen begrijpen
	3D-grafiekfunctionaliteit uitschakelen
	Meetkundefuncties beperken
	Functie pakken en verplaatsen uitschakelen
	Vectorfuncties uitschakelen
	De functie "isPrime" uitschakelen
	Grafieken van differentiaalvergelijkingen uitschakelen
	Grafieken van ongelijkheden beperken
	Goniometrische functies uitschakelen
	De logbx template uitschakelen
	Sommatiefuncties en templates uitschakelen
	Wortels van veeltermen vinden uitschakelen
	De simultane vergelijkingenoplosser uitschakelen

	De Druk-om-te-toetsen-modus afsluiten
	Druk-om-te-toetsen verwijderen van meerdere rekenmachines
	Druk-om-te-testen afsluiten vanaf een computer
	Van Druk-om-te-toetsen terugkeren naar de normale functionaliteit

	Druk om te testen voor de TI-84 Plus-modus
	De Druk-om-te-toetsen-modus inschakelen
	Controleren of functies uitgeschakeld zijn
	De Druk-om-te-toetsen-modus afsluiten


	Bijlage: Service en Ondersteuning
	Productinformatie, service en garantie TI
	Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de batterijen
	Afdanken van batterijen


	Index


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


