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Järgige selle juhendi kolme sammu ja teie uus I-110 seade seadistatakse ja on 
kasutusvalmis.

Samm 1: Algseadistus
Seadme käivitamine

Ühendage toitejuhe seadmega ja 
ühendage pistikupesaga.

Vajutage toitenuppu.

Seadistamine
Seadme sisselülitamisel kuvatakse üks kahest kuvast. Kui teie seade ei ole 
eelkonfigureeritud, palutakse teil esmalt Windowsi installimisprotsess lõpule viia. 

Windowsi seadistamine

Kuigi see protsess ei nõua Microsofti 
kontot, soovitame teil luua ühendus 
kasutaja kontoga, mitte hooldaja kontoga 
või luua uus kasutaja konto.

Käivitusviisard: Vali oma rakendus

Valige seadme sisselülitamisel 
automaatselt käivitatav rakendus.
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Samm 2: Teabevahetustarkvara 
konfigutatsioon

TD Snap seadistusviisard

Järgige juhiseid uue kasutaja loomiseks või 
salvestatud kasutajafaili taastamiseks.

Communicator 5 seadistusviisard

Järgige uue kasutaja loomise juhiseid.

TD Snap
Sümboli toetusega 
sidevahendid

Communicator 5
Tekstipõhised 
sidevahendid



Samm 3: Paigaldage ja paigutage
Seade võib paigaldada kinnitussüsteemi abil, asetades selle 
tasasele pinnale või toestades selle integreeritud tugihargi 
külge. Alustage kasuta mugava paigutamisega, seejärel leidke 
seadme asend, mis tagab neile selge ekraani nähtavuse ja 
lihtsa juurdepääsu nende valikumeetodile. Paigutage seade 
alati kasutajale sobivaks, mitte vastupidi. Võib eeldada, et 
seade tuleb päeva jooksul uuesti kohale paigutada. Kinnitage 
turvaliseks transportimiseks õlarihm.

Juurdepääsuviisi näpunäideted TD Snap 
Puuteekraani 
juurdepääsumeetodid
 ■ Puudutage, vajutage 

sisestusklahvi (ENTER) ja vajutage 
Exit (Välju), laske kasutajal seadme 
puuteekraani abil navigeerida ja valikuid 
teha.

 ■ Kui pühkimine või nuppude valimine 
on keeruline, kaaluge sisestusmeetodi 
muutmist või puudutage Välju.

 ■ Klahvikaitsed on saadaval kõigi 
eelseadistatud ruudustiku suuruse 

konfiguratsioonide jaoks.

Hiire äratamine
 ■ Navigeerige peahiire, traditsioonilise 
hiire või juhtkangi abil, mis on ühendatud 
seadme USB-porti.

 ■ Kasutage hiirt ekraanil ringiliikumiseks, 
seejärel tehke valikud, kasutades 
viiteaega või lülitit. 

 ■ Mõnede inimeste jaoks võivad 
standardsed hiiresuvandid olla rasked. 
Te võite kaaluda spetsiaalset hiirt, 
näiteks juhtkuuli, juhtmevaba hiirt või 
juhtkangi.

Skaneerimine
 ■Valige installiviisardis 

TD-skaneerimise leht. Need leheküljed 
on loodud tõhususe suurendamiseks.

 ■ Kui te ei valinud seadistusprotsessis 
skaneerimislehe komplekti, looge uus 
lehekomplekt:

Vali Muuda.

Valige vahekaart Lehekomplekt.

Valige praegune lehekülje komplekt. 

Valige Loo lehekomplekt.

Valige Core First Scanning 
lehekomplekt ja seejärel Järgmine.

Valige Loo.

Lehekülje komplekti laadimiseks 
valige Core First Scanning .

 ■ Laadige alla skannimise rakendusjuhendi 
, et saada teavet ja ideid 
skaneerimisoskuste õpetamiseks.

Visuaalset või helilist 
tagasisidet vajavate isikute 

puhul lülitage sisse esiletõstmine 
või valiku tagasiside heli.
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Oleme siin, et teid aidata

Lisateave:

qrco.de/I-110Support

Lisateavet 
juurdepääsuviiside 

kohta leiate 
järgmiselt 
aadressilt:

qrco.de/bbA7US

myTobiiDynavox
Kasutage oma tasuta kontot sünkroonimiseks, 
lehekomplektide jagamiseks, varukoopiate 
talletamiseks ja paljuks muuks! Külastage:  
www.myTobiiDynavox.com

Õppimiskeskus
Tobii Dynavoxi õppimiskeskus:  
learn.tobiidynavox.com

Koolitusmaterjalid
Kasutusjuhendid:  
https://qrco.de/I-110manual

Communicator 5 koolituskaardid:  
https://qrco.de/C5Cards

TD Snap Core esmakoolituskaardid: 
https://qrco.de/TDSnapCards

TD Snap Text koolituskaardid: 
https://qrco.de/TextCards

TD Snap Afaasia koolituskaardid::  
https://qrco.de/AphasiaCards

TD Snap Scanning rakendusjuhend: 
https://qrco.de/ScanGuide

Täiendav tugi
Kogukond:  
https://qrco.de/TDFB

Selle saamiseks pöörduge kohaliku Tobii 
Dynavox esindaja poole.

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbA7US
http://www.myTobiiDynavox.com
http://learn.tobiidynavox.com
https://qrco.de/I-110manual
https://qrco.de/C5Cards
https://qrco.de/C5Cards
https://qrco.de/TDSnapCards
https://qrco.de/TextCards
https://qrco.de/AphasiaCards
https://qrco.de/AphasiaCards
https://qrco.de/ScanGuide
https://qrco.de/TDFB


#
120

0
8510

 To
b

ii D
yna

vox I-110
 A

lusta
m

isjuhend
 v.1.1 - et-EE


