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Noudata kolmea vaihetta tässä oppaassa ja uusi I -110 laite asennetaan ja on 
valmis käytettäväksi.

Vaihe 1: Alustava asennus
Käynnistä laite

Liitä virtajohto laitteeseen ja kytke pistorasiaan.

Paina virtapainiketta.

Asennus
Kytkiessäsi laitteesi päälle, näet jomman kumman kahdesta näytöstä. Jos laitettasi ei ole 
esimääritetty, sinua kehotetaan suorittamaan Windows-asennus ensin. 

Windows-asennus

Windows-asennus ei vaadi Microsoft-
tiliä, suosittelemme, että luot tai käytät 
laitteen käyttäjän omaa tiliä, etkä hoitajan 
käyttäjätiliä.

Ohjattu toiminto: Valitse sovelluksesi

Valitse mikä sovellus käynnistetään 
automaattisesti, kun laite kytketään päälle.
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Vaihe 2: Viestintäohjelmiston määritys

TD Snap, ohjattu asennus

Seuraa kehotteita luodaksesi uuden 
käyttäjän tai palauttaaksesi tallennetun 
käyttäjätiedoston.

Communicator 5, ohjattu asennus

Seuraa kehotteita luodaksesi uuden 
käyttäjän.

TD Snap
Symbolien tuella 
kommunikoiville

Communicator 5
Tekstin tuella viestiville



Vaihe 3: Kiinnitys ja sijoittaminen
Laitteen voi sijoittaa kiinnitysjärjestelmää käyttäen, asettamalla sen 
tasaisesti pinnan päälle tai tukemalla sen integroitua jalkaa vasten. 
Aloita etsimällä käyttäjälle mukava asento, ja etsi sitten laitteelle 
asento, josta käyttäjä näkee näytön selvästi ja pääsee käyttämään 
helposti haluamaansa valintamenetelmää. Sijoita laite aina 
käyttäjälle sopivalla tavalla, ei toisinpäin. Laitetta saatetaan joutua 
siirtämään päivän aikana. Liitä olkahihna turvallista kuljetusta varten.

Valintatapaa koskevat vinkit TD Snapille
Kosketusnäytön 
valintatavat

 ■ Kosketus-, Aktivoi heti koskettaessa- ja 
Aktivoi irrottaessa kosketus -tilojen avulla 
käyttäjä voi laitteen kosketusnäyttöä 
käyttäen siirtyä ja tehdä valintoja.

 ■ Mikäli näytön pyyhkäiseminen tai 
painikkeiden valitseminen on vaikeaa, 
harkitse valintatavan muuttamista tilaan 
Aktivoi heti koskettaessa tai Aktivoi 
irrottaessa kosketus.

 ■ Näppäinsuojat ovat saatavina kaikkia 
esiasetettuja ruudukon koon määrityksiä 
varten.

Osoitin ja viiveaika
 ■ Siirry käyttäen laitteesi USB-porttiin 
liitettyä päähiirtä, perinteistä hiirtä tai 
ohjaussauvaa.

 ■ Liiku näytössä hiirtä käyttäen, ja tee 
sitten valintoja viiveaikaa tai kytkintä 
käyttäen. 

 ■ Tavanomaiset hiirivaihtoehdot voivat 
olla hankalia osalle käyttäjistä. Voit 
harkita otettavaksi käyttöön erikoishiiren, 
kuten ohjauspallolla varustetun tai 
langattoman hiiren, tai ohjaussauvan.

Askellus
 ■ Valitse TD-askellus-sivusto Ohjatusta 
asennuksesta. Nämä sivut on suunniteltu 
tehokkuuden parantamiseksi.

 ■ Jos et valinnut Askellus-sivustoa 
asennuksen aikana, luo uusi sivusto:

Valitse Muokkaa.

Valitse Sivusto-välilehti.

Valitse nykyinen sivusto. 

Valitse Luo sivusto.

Valitse Core First -askellus -sivusto ja 
valitse Seuraava.

Valitse Luo.

Valitse Core First -askellus 
ladataksesi sivuston.

 ■ Lataa Askelluksen käyttöönotto-
opas, niin saat tietoja ja ideoita 
askellustaitojen opettamista varten.

Jos käyttäjä tarvitsee 
visuaalista tai 

äänipalautetta, ota käyttöön 
Korostus tai Valinnan palauteääni.
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Olemme täällä auttaaksemme

Lisätietoja:

qrco.de/I-110Support

Lisätietoa 
valintatavoista:

qrco.de/bbA7US

myTobiiDynavox
Käytä maksutonta tiliäsi synkronointiin, 
sivustojen jakoon, varmuuskopioiden 
tallennukseen ja paljon muuhun! Vieraile:  
www.myTobiiDynavox.com

Oppimiskeskus
Tobii Dynavox -oppimiskeskus:  
learn.tobiidynavox.com

Koulutusmateriaalit
Käyttöopas:  
https://qrco.de/I-110manual

Communicator 5 -harjoittelukortit: 
https://qrco.de/C5Cards

TD Snap Core First -harjoittelukortit: 
https://qrco.de/TDSnapCards

TD Snap -tekstiharjoittelukortit: 
https://qrco.de/TextCards

TD Snap -afasiaharjoittelukortit: 
https://qrco.de/AphasiaCards

TD Snap – Askelluksen käyttöönotto-opas: 
https://qrco.de/ScanGuide

Lisätuki
Yhteisö:  
https://qrco.de/TDFB

Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox 
-edustajaan saadaksesi teknistä tukea.

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