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Belangrijke informatie

Texas Instruments geeft geen garantie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip
van maar niet beperkt tot willekeurig welke impliciete garanties van
verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot
welke programma's of boekmaterialen dan ook, en stelt dergelijke materialen
uitsluitend beschikbaar "zoals ze zijn". Texas Instruments is in geen enkel
geval aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of voortvloeiende
schade in verband met of voortkomend uit de aankoop of het gebruik van deze
materialen, en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Texas
Instruments, ongeacht de actievorm, is niet hoger dan de aankoopprijs van dit
product. Voorts is Texas Instruments niet aansprakelijk voor welke eis van
welke aard dan ook tegen het gebruik van deze materialen door enige andere
partij.

Grafische producttoepassingen (Apps) zijn gelicentieerd. Zie de voorwaarden
van de licentieovereenkomst voor dit product.

© 2014 Texas Instruments Incorporated

Mac® en Windows® zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.



Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken

Als alternatief voor TI TestGuard™ wist Press-to-Test het gehele RAM en
Archive en schakelt het programma's, apps, Pic Vars en Image Vars uit.

U kunt Press-to-Test openen op TI-84 Plus rekenmachines met OS versies
2.40, 2.43, 2.53MP en 2.55MP, en op de TI-84 Plus C met OS versie 4.0 en
hoger.

Opmerking: Press-to-Test bevat minder rekenmachineopties op de TI-84 Plus
met OS versie 2.40, 2.43 en 2.53MP.

Voer de volgende stappen uit om Press-to-Test te gebruiken op de
rekenmachine van een leerling:

1. Met de TI-84 Plus of TI-84 Plus C UITGESCHAKELD houdt u de toetsen
naar rechts, naar links en ON ingedrukt, en laat u ze weer los.

2. Het scherm RESET OPTIONS (Reset-opties) verschijnt:

TI-84 Plus C

Opmerkingen:

• Er wordt een blauwe statusbalk op de TI-84 Plus C weergegeven in
de TEST MODE (toetsmodus) en in de TEST MODE ENABLED
(Toetsmodus ingeschakeld).

• Pic en Image Vars worden uitgeschakeld op de TI-84 Plus C. Deze
Vars zijn opgeslagen in het archiefgeheugen op de TI-84 Plus C. Vars
worden verwijderd uit het RAM en Arc op de TI-84 Plus en de TI-83
Plus.

Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken 3



4 Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken

• ANGLE (Hoek) wordt standaard ingesteld op DEGREE (Graden),
STAT DIAGNOSTICS (Stat diagnostiek) wordt ingesteld op ON (Aan)
en DISABLE logBASE (logbBASE uitschakelen) en DISABLE S(
(Sommatie uitschakelen)

worden ingesteld op YES (Ja).

• Press-to-Test kan alleen de logBASE of summation S(-functies op de
TI-84 Plus met minimaal OS versie 2.53MP en de TI-84 Plus C met OS
versie 4.0 en hoger van een leerling uitschakelen.

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

4. Druk op OK (q). Het scherm RESET COMPLETE (Reset voltooid)
verschijnt.

TI-84 Plus C

5. Druk op de rekenmachine van de leerling opŒ om te controleren of de
toepassingen uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:

TI-84 Plus C

Opmerking:



• Alle variabelen, behalve AppVars, die opgeslagen zijn in het RAM en
in het gearchiveerde geheugen worden gewist.

6. Druk op de rekenmachine van de leerling op¼ om te controleren of de
programma's uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:

TI-84 Plus C

7. Druk op de rekenmachine van de leerling op » om te controleren of
logBASE en summation S( uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm
verschijnt:

TI-84 Plus C

8. Op de TI-84 Plus C rekenmachine van de leerling worden Pic en Image
Vars weergegeven als uitgeschakeld.

Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken 5



6 Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken

      TI-84 Plus C

9. In het geheugenbeheer (yLMem Mgmt/Del) worden uitgeschakelde
bestanden weergegeven met het "is niet gelijk aan"-teken.

TI-84 Plus C

Een rekenmachine uit de toetsmodus halen

Docenten kunnen functies, programma's, toepassingen, Pic Vars en Image
Vars weer inschakelen op één van de volgende manieren:

• Koppel een rekenmachine aan de rekenmachine van de leerling en zend
bestand(en) over door opy8, SEND/RECEIVE
(Verzenden/Ontvangen) te drukken.

-of-

• Verzend een rekenmachinebestand vanaf de computer met TI Connect™.

-of-

• Gebruik de functie voor opnieuw inschakelen van de TI TestGuard™ App.

Opmerking voor de docent:



Als een leerling bestanden, die gecreëerd zijn tijdens een toets, van de
rekenmachine moet verwijderen gebruik dan de volgende twee stappen.

Als u geen bestanden hoeft te wissen, volg dan stap 2 hieronder.

1. Reset rekenmachinebestanden.

a) Schakel de rekenmachine uit terwijl deze in de Press-to-Test- of
toetsmodus staat.

b) Open "Press-to-Test" nogmaals — houd de toetsen naar rechts, links en
ON ingedrukt en laat ze weer los.

c) Selecteer OK wanneer u het Reset Verification Screen
(Verificatiescherm reset) ziet. De rekenmachine is nu "schoon".

2. Schakel bestanden weer in om de toetsmodus uit te schakelen.

a) Koppel de rekenmachine en verzend een bestand om de rekenmachine
uit de toetsmodus te halen.

Texas Instruments (TI) Ondersteuning en Service

Informatie over TI-
producten en
diensten

Neem voor meer informatie over TI-producten
en diensten contact op met TI via e-mail of ga
naar de website van TI.

E-mail: ti-cares@ti.com
Internet: education.ti.com

Informatie over
service en garantie

Zie voor informatie over de duur en de
voorwaarden van de garantie of over
productservice het garantiecertificaat bij dit
product, of neem contact op met uw plaatselijke
Texas Instruments-leverancier/distributeur.
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