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Følg disse tre trin for at konfigurere din nye I-110-enhed og gøre den klar til 
brug.

Trin 1: Førstegangskonfiguration
Start enheden

Slut strømkablet til enheden, og sæt 
stikket i en stikkontakt.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

Konfiguration
Når du tænder din enhed, vises én af to skærme. Hvis din enhed ikke er konfigureret på 
forhånd, bliver du bedt om først at afslutte konfigurationen af Windows. 

Konfiguration af Windows

Konfigurationen kræver ikke en Microsoft-
konto, men vi anbefaler, at du ikke bruger 
en medhjælpers konto men bruger en 
brugers konto eller opretter en konto.

Startguide: Vælg app

Vælg appen, der skal startes automatisk, 
når du tænder enheden.
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Trin 2: Konfiguration af 
kommunikationssoftware

Guide til konfiguration af TD Snap

Følg anvisningerne for at oprette din nye 
bruger, eller gendan en gemt brugerfil.

Guide til konfiguration af 
Communicator 5

Følg anvisningerne for at oprette din nye 
bruger.

TD Snap
Symbolunderstøttede 
brugere

Communicator 5
Tekstunderstøttede 
brugere



Trin 3: Montering og placering
Enheden kan placeres ved hjælp af et monteringssystem, 
ligge fladt på en overflade eller støttes af den indbyggede 
støttefod. Start med at placere brugeren i en komfortabel 
stilling. Indstil derefter placeringen af enheden, så brugeren 
kan se skærmen klart og har nem adgang til sin ønskede 
valgmetode. Placér altid enheden, så den passer til 
brugeren, og ikke omvendt. Det kan blive nødvendigt at 
justere placeringen af enheden i løbet af dagen. Brug 
skulderremmen, når du skal transportere enheden sikkert.

Tips om adgangsmetoder til TD Snap
Adgangsmetoder til 
berøringsskærm

 ■ Touch, Touch-enter og Touch-
slip giver brugeren mulighed for at 
navigere og udføre valg på enhedens 
berøringsskærm.

 ■ Hvis det er vanskeligt at bruge 
strygebevægelser eller vælge 
knapper, kan du overveje at skifte til 
adgangsmetoden Touch-enter eller 
Touch-slip.

 ■ Der findes fingerguider til alle 
forudindstillede konfigurationer af 
gitterstørrelse.

Musedvæl
 ■ Brug en hovedmus, en almindelig mus 
eller en joystick, der er sat i USB-porten 
på din enhed, til at navigere.

 ■ Brug musen til at navigere rundt på 
skærmen. Vælg derefter ved at dvæle 
eller med en kontakt. 

 ■ Standardindstillingerne for en mus kan 
være vanskelige for nogle personer. 
Du kan overveje en speciel mus, fx en 
trackball, en trådløs mus eller en joystick.

Scanning
 ■ Vælg sidesættet til scanning i guiden 
til konfiguration af TD. Siderne heri er 
designet til at øge effektiviteten.

 ■ Opret et nyt sidesæt, hvis du ikke 
valgte sidesættet til scanning under 
konfigurationen:

Vælg Redigér.

Vælg fanen Sidesæt.

Vælg det aktuelle sidesæt. 

Vælg Opret sidesæt.

Vælg Sidesæt til scanning til Core 
First, og vælg Næste.

Vælg Opret.

Vælg Scanning til Core First for at 
indlæse sidesættet.

 ■ Download implementeringsvejledningen 
til scanning med oplysninger og idéer til 
undervisning i brugen af scanning.

Aktivér Fremhævning eller 
Feedbacklyd ved valg.
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Vi er her for at hjælpe

Få flere 
oplysninger:

qrco.de/I-110Support

Få flere 
oplysninger om 

adgangsmetoder:

qrco.de/bbFxk6

myTobiiDynavox
Brug din gratis konto til at synkronisere og dele 
sidesæt, gemme sikkerhedskopier og meget 
mere! Besøg:  
www.myTobiiDynavox.com

Undervisningscenter
Tobii Dynavoxs undervisningscenter:  
learn.tobiidynavox.com

Undervisningsmaterialer
Brugervejledning:  
https://qrco.de/I-110manual

Undervisningskort til Communicator 5: 
https://qrco.de/C5Cards

Undervisningskort til TD Snap Core First: 
https://qrco.de/TDSnapCards

Implementeringsvejledning til scanning i TD 
Snap: https://qrco.de/ScanGuide

Yderligere support
Community:  
https://qrco.de/TDFB

For teknisk support, bedes du kontakte din 
lokale Tobii Dynavox-repræsentant.

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbFxk6
http://www.myTobiiDynavox.com
http://learn.tobiidynavox.com
https://qrco.de/I-110manual
https://qrco.de/C5Cards
https://qrco.de/TDSnapCards
https://qrco.de/ScanGuide
https://qrco.de/TDFB
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