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1. Productbeschrijving 

1. Inhoud van het productpakket 

Wat hierna volgt is een algemene lijst van de inhoud. Het pakket dat je ontvangt, kan bestaan uit een deel van 
de lijst en verschilt naargelang je een nieuwe gebruiker bent of een upgrade aangekocht hebt. 

 Kurzweil 3000 usb-sleutel 

 Installatie-dvd extra Acapela stemmen 

 Sticker met serienummer 

2. Minimale systeemvereisten 

De minimale systeemvereisten kan je steeds raadplegen op www.sensotec.be/k3000/extra. 

Enkele opmerkingen en tips 

 Je verkrijgt het beste resultaat wanneer het werkgeheugen (RAM) en videogeheugen (video-RAM) van je 
pc naast elkaar kunnen werken. 

 Wil je ten volle de kracht van je processor benutten, wijzig dan het energiebeheerschema naar ‘Hoge 
prestaties’. Opmerking: bij laptops zal de batterij hierdoor meer verbruiken. 

 Indien je een upgrade uitvoert van een v10, v12 of v13 en je computer voldoet slechts aan de 
systeemvereisten van één van deze versies, zal K3000 v14 Flex minder snel werken. 

 

http://www.sensotec.be/k3000/extra
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2. Kurzweil 3000 installeren en activeren 

Installeer eerst het programma op je computer. Registreer daarna je licentie (via het internet) op de usb-sleutel 
om Kurzweil 3000 te activeren. Pas na activering kun je Kurzweil 3000 gebruiken.  

1. Kurzweil 3000 usb 

Vanaf Kurzweil 3000 v14 werkt de usb-versie met een nieuwe technologie. De licentie, instellingen en 
bestanden worden nog steeds op de usb-sleutel bijgehouden. Nieuw aan deze versie is dat het programma 
Kurzweil 3000 niet meer vanop de usb-sleutel draait, maar van op de computer. 

Opmerking: De combinatie van Kurzweil 3000 v14 usb met een geïnstalleerde versie lager dan versie 14.05 
zal niet werken. 

Om met Kurzweil 3000 v14 usb te kunnen werken, moet Kurzweil 3000 v14 (vanaf 14.05) op elke computer 
waarop je Kurzweil 3000 v14 usb wenst te gebruiken, geïnstalleerd zijn. De installatie kan vanaf de usb-sleutel. 
Activering van je usb-licentie is eenmalig en gebeurt bij de eerste maal je Kurzweil 3000 v14 gebruikt met een 
aangesloten Kurzweil 3000 usb-sleutel. 

2. Kurzweil 3000 installeren of updaten 

Vooraleer je installeert 

 Beschik je over een Kurzweil 3000 PRO-versie, zorg er dan voor dat je scanner correct geïnstalleerd is 
vooraleer je Kurzweil 3000 installeert. Raadpleeg eventueel de instructies van de producent van de 
scanner en test je scanner met de software die bij de scanner hoort. 
Kurzweil 3000 werkt met vrijwel alle scanners met een TWAIN-compatibele driver. 

 Voordat je Kurzweil 3000 v14 Flex usb-versie installeert, controleer of er reeds een andere installatie van 
Kurzweil 3000 (dvd of netwerk) werd uitgevoerd op je computer. 
Indien er geen Kurzweil 3000 op het systeem geïnstalleerd is, volg de stappen beschreven in paragraaf 
Kurzweil 3000 Installeren. 
Indien er reeds Kurzweil 3000 op het systeem geïnstalleerd is, controleer dan eerst de versie van 
Kurzweil 3000 vooraleer je verdere stappen onderneemt. 

o De geïnstalleerde versie is lager dan versie 14: 

• Verwijder deze versie alvorens Kurzweil 3000 v14 Flex usb te installeren. Indien je een 
installatie verwijdert van versie 12 of vroeger, dan geldt dit zowel voor Kurzweil 
3000, de Van Dale woordenboeken voor Kurzweil, de RealSpeak stemmen, Print-
KES en KES-Tools. Verwijder op 64-bit systemen ook vorige versies van de 
Kurzweil Taakbalk en de KESI Virtual Printer. 

• Volg de stappen beschreven in paragraaf Kurzweil 3000 installeren. 

o De geïnstalleerde versie is reeds een versie 14: 

• Volg de stappen beschreven in paragraaf Kurzweil 3000 v14 Flex updaten 

Kurzweil 3000 installeren 

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken. 

 Sluit alle toepassingen af. 

 Plaats de Kurzweil 3000 usb-sleutel in een usb 2.0 poort. 

 Open Windows Verkenner. 

 Ga naar de map <usb drive>:\Install. 

 Dubbelklik op het bestand setup.exe. 
Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het 
programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP) 

 Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000.  

o Selecteer Installeer Kurzweil 3000. 

 Maak een keuze tussen de verschillende licenties/instalaties. 

o Selecteer Kurzweil 3000 USB en klik op OK. 
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 Volg de installatie-instructies. Klik telkens op Volgende om naar de volgende stap te gaan. 

 Klik op Installeren. 

 Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op. 

Kurzweil 3000 v14 Flex updaten 

Om de update te installeren moet je over Administratorrechten beschikken. 

 Sluit Kurzweil 3000 af. 

 Plaats de Kurzweil 3000 usb-sleutel in een usb 2.0 poort. 

 Open Windows Verkenner. 

 Ga naar de map <usb drive>:\Patch. 

 Dubbelklik op het bestand Patch Kurzweil 3000 v14 Flex. Dit bestand opent de downloadpagina van de 
meest recente patch voor Kurzweil 3000 v14 Flex. Indien jouw versie lager is dan de versie van de patch, 
download de patch dan en voer de patch uit. 

3. Kurzweil 3000 usb registreren en activeren 

Vooraleer je Kurzweil 3000 usb kunt gebruiken, moet je jouw versie registreren om het programma te activeren. 

Belangrijk: Houd het serienummer van het programma bij de hand. Je vindt dit serienummer op de buitenzijde 
van de Kurzweil 3000 verpakking. 

Volg onderstaande stappen om Kurzweil 3000 te registreren en te activeren: 

 Plaats de Kurzweil 3000 usb-sleutel in een usb 2.0 poort. 

 Start Kurzweil 3000 op 

o Mogelijkheid A: 
Dubbelklik op de snelkoppeling Kurzweil 3000 op je bureaublad. 

o Mogelijkheid B: 
Open Windows Verkenner. 
Ga naar de map <usb drive>:\. 
Dubbelklik op het bestand Kurzweil 3000 USB.exe. 

 De registratie- en activeringsprocedure wordt gestart. 

 Neem jouw serienummer bij de hand. 

 Meld je aan op de server van Kurzweil. Gebruik een bestaande gebruiker of creëer een nieuwe gebruiker. 

 Controleer jouw persoonlijke gegevens. (Wijzig indien nodig.) 

 Vul de gegevens in van jouw Kurzweil 3000 product. 

 Bevestig jouw activering. 

3. Kurzweil 3000 opstarten en afsluiten 

Voor het gewone gebruik van Kurzweil 3000 heb je geen speciale rechten nodig. Je kunt het programma dan 
op volgende manier opstarten en afsluiten. 

1. Opstarten 

1. Plaats de Kurzweil 3000 usb-stick in een usb 2.0 poort. 

2. Dubbelklik dan op de snelkoppeling op het bureaublad. 

3. Bevestig of wijzig de voorgestelde gebruikersnaam of creëer een nieuwe gebruiker.  

4. Klik op 'OK' of druk op Enter. 

Opmerking: Kurzweil 3000 usb kan slechts een beperkt aantal keer na elkaar opgestart worden zonder 
werkende internetverbinding. Telkens je opstart zonder werkende internetverbinding verschijnt er een 
waarschuwing. Na twintig keer opstarten zonder werkende internetverbinding kan je niet meer opstarten zonder 
werkende internetverbinding. Van zodra er daarna opgestart wordt met een werkende internetverbinding zal 
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Kurzweil 3000 opnieuw correct opstarten en kan men opnieuw twintig keer opstarten zonder werkende 
internetverbinding. 

Hou er steeds rekening mee dat wanneer je Kurzweil 3000 usb opstart in combinatie met een 
antivirusprogramma, het opstarten vertraging kan oplopen. Onderbreek de opstartprocedure niet en verwijder 
in geen geval de K3000 usb-stick uit de computer. Blijf je problemen ondervinden, kijk dan na op de FAQ-
pagina van de website www.sensotec.be/k3000 of er voor jouw antivirusprogramma een specifieke oplossing 
gekend is. 

2. Afsluiten 

 Om Kurzweil 3000 af te sluiten, sluit je eerst de openstaande documenten af. Daarna klik je op Bestand – 
Afsluiten of op het kruisje in het rode blokje in de rechter bovenhoek van het K3000-venster. 

3. Kurzweil 3000 usb stoppen 

 Stop de usb-sleutel via ‘Hardware veilig verwijderen’. Deze functie is beschikbaar in het Windows 
systeemvak. 

   of    

De usb-sleutel verwijderen zonder hem vooraf te stoppen kan jouw werkbestanden beschadigen. 

Een snelkoppeling om de usb-sleutel veilig te verwijderen op je bureaublad installeren 

Op je usb-sleutel vind je het bestand 'shortcut2K3000usb.exe' waarmee je een extra snelkoppeling kunt 
installeren. 

 Safely Remove K3000 usb: via deze snelkoppeling kan je vanop je bureaublad de Kurzweil 3000 usb-
sleutel veilig uit je computer verwijderen. 

Dubbelklik op het bestand 'shortcut2K3000usb.exe' en volg de instructies op het scherm om de snelkoppeling 
te installeren. 

4. Extra Acapela stemmen installeren 

Een standaard stemmenset van 11 Acapela stemmen worden automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 
3000. De standaard stemmen, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

 Nederlands (Belgisch) 
o Jeroen 
o Zoe 

 Nederlands 
o Daan 
o Jasmijn 

 Engels (Verenigd 
Koninkrijk) 

o Graham 
o Rachel 

 Frans (België) 
o Justine 

 Frans (Europees) 
o Julie 
o Antoine 

 Duits 
o Klaus 
o Sarah 

Behalve deze standaard stemmen zijn er nog meer hoogwaardige stemmen beschikbaar voor gebruik met 
Kurzweil 3000. Deze stemmen bevinden zich gegroepeerd in installatiepakketten op de DVD ‘Extra’. Je kunt 
deze installatiepakketten ook downloaden via www.sensotec.be/k3000/extra.  

Vooraleer je installeert 

 Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de extra stemmen 
wenst te installeren. 

 Bij installatie via download: zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste Acapela stemmen of 
talen reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint. Je vindt de downloadlinks via 
www.sensotec.be/k3000/extra.  

http://www.sensotec.be/k3000
http://www.sensotec.be/k3000/extra
http://www.sensotec.be/k3000/extra
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Installatie vanaf DVD 

1. Plaats de Acapela installatie-dvd in de computer 
2. Open Windows Verkenner 
3. Ga naar het dvd-station 
4. Ga naar de map van het stemmenpakket dat je wenst te installeren 
5. Dubbelklik op het bestand setup.exe 
6. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het 

programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP) 
7. Volg de installatie-instructies 
8. Klik op installeren 
9. Verwijder de dvd uit het dvd-station 

Installatie vanaf download 

1. Open Windows Verkenner 
2. Ga naar de map waar je het pakket met de Acapela stemmen hebt gedownload 
3. Dubbelklik op het bestand 
4. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het 

programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP) 
5. Volg de installatie-instructies 
6. Klik op installeren 

5. Extra beeldwoordenboeken installeren 

Een standaard set van 4 Nederlandse beeldwoordenboeken worden automatisch mee geïnstalleerd met 
Kurzweil 3000. De standaard beeldwoordenboeken, ingebed in Kurzweil 3000 zijn: 

 Widgit Beeldwoordenboek 

 Sclera Beeldwoordenboek 

 Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek 

 Sensotec Homofonen 

Behalve deze standaard beeldwoordenboeken zijn er nog extra beeldwoordenboeken beschikbaar voor gebruik 
met Kurzweil 3000. Deze beeldwoordenboeken kun je downloaden via www.sensotec.be/k3000/extra.  

Vooraleer je installeert 

 Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de 
beeldwoordenboeken wenst te installeren. 

 Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste beeldwoordenboeken reeds gedownload hebt 
voor je met de installatie begint. Je vindt de links met deze pakketten via www.sensotec.be/k3000/extra.  

Installatie vanaf download 

1. Open Windows Verkenner 
2. Ga naar de map waar je het pakket met de beeldwoordenboek hebt gedownload 
3. Dubbelklik op het bestand 
4. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het 

programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP) 
5. Volg de installatie-instructies 
6. Klik op installeren 

6. Actief Van Dale verklarend woordenboek wijzigen 

Bij installatie van de Van Dale woordenboeken worden 3 verklarende woordenboeken geïnstalleerd: Van Dale 
Verklarend Nederlands, Van Dale Nederlands voor de basisschool en Van Dale Nederlands als tweede 
taal (NT2). 

Per K3000-sessie kan slechts 1 van de 3 verklarende woordenboeken Nederlands actief zijn. 

http://www.sensotec.be/k3000/extra
http://www.sensotec.be/k3000/extra


Kurzweil 3000 – Installatiegids 

 

Wanneer je K3000 usb voor de eerste keer opstart, kan je als gebruiker een keuze maken tussen de 
verschillende verklarende woordenboeken. Het gekozen woordenboek wordt jouw standaard woordenboek. 

Van Dale woordenboek wijzigen 

Wens je een ander woordenboek te gebruiken, dan kan je de selectie van het actieve woordenboek wijzigen: 

 Plaats de Kurzweil usb-sleutel in een usb poort. 
Of, indien Kurzweil 3000 usb reeds opgestart was: sluit Kurzweil 3000 usb af. 

 Ga via Windows Verkenner naar de map Kurzweil op de Kurzweil usb-sleutel. 

 Start het programma VanDaleUSB.exe op. 

 Selecteer het gewenste Van Dale verklarend woordenboek:  

o Van Dale Verklarend Nederlands 

o Van Dale Nederlands voor de basisschool 

o Van Dale Nederlands als tweede taal 

 Bevestig je keuze. 

 

 

Meer weten over het gebruik van Kurzweil 3000 

en andere compenserende software? 

 Website: www.sensotec.be/K3000  

 E-mail: dyslexie@sensotec.be 

 

Sensotec nv, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke 

http://www.sensotec.be/K3000
mailto:dyslexie@sensotec.be

