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Følg de tre trinnene i denne veiledningen, og din I-110-enhet vil være ferdig 
satt opp og klar til bruk.

Trinn 1: Første oppsett
Start enheten

Koble strømkabelen til enheten og koble til 
en stikkontakt.

Trykk på Av-/på-knappen.

Oppsett
Når du skrur på enheten din, vil du se en av to skjermer. Hvis enheten din ikke har blitt 
forhåndskonfigurert, vil du bli bedt om å fullføre prosessen med Windows-oppsett først. 

Oppsett av  
Windows

Selv om denne prosessen ikke krever 
en Microsoft-konto, så anbefaler vi at 
du kobler til eller oppretter en konto for 
brukeren, og ikke for hjelperen.

Automatisk oppstart-veiviser:  
Velg din app

Velg hvilken app som automatisk skal 
starte når enheten slås på.
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Trinn 2: Konfigurering av 
kommunikasjonsprogramvare

Veiviser for oppsett, TD Snap

Følg instruksjonene for å opprette den nye 
brukeren din, eller gjenopprett en lagret 
brukerfil.

Veiviser for oppsett, Communicator 5

Følg instruksjonene for å opprette den nye 
brukeren din.

TD Snap
Symbolstøttede 
kommunikatører

Communicator 5
Tekststøttede 
kommunikatører



Trinn 3: Stativ og posisjon
Enheten kan posisjoneres ved hjelp av et monteringssystem, ved å legge 
den flatt på en overflate, eller ved å bruke den integrerte støtten. Begynn 
ved å sørge for at brukeren er komfortabelt plassert, og finn deretter 
enhetsposisjonen som gir dem god sikt til skjermen og enkel tilgang til 
ønsket tilgangsmåte. Plasser alltid enheten for å passe til brukeren, ikke 
motsatt. Det er forventet at enheten kanskje må posisjoneres på nytt i 
løpet av dagen. Koble til skulderstroppen for sikker transportering.

Tilgangsmåte-tips for TD Snap
Tilgangsmåter med 
skjermberøring

 ■ Berøring, Klikk ved berøring og Klikk ved 
slipp gjør at brukeren kan navigere og 
velge ved bruk av berøringsskjermen på 
enheten.

 ■ Hvis det er vanskelig å sveipe, eller å 
velge knapper, kan du vurdere å bytte 
tilgangsmåten til Klikk ved berøring eller 
Klikk ved slipp.

 ■ Fingerguider er tilgjengelig 
for alle forhåndsinnstilte 
rutenettstørrelse-konfigurasjoner.

Musedveling
 ■ Naviger ved hjelp av en hodemus, en 
tradisjonell mus eller en joystick koblet til 
via USB-porten på enheten din.

 ■ Bruk musen til å bevege deg rundt på 
skjermen, og gjør deretter valg ved hjelp 
av fokusering eller en bryter. 

 ■ Bruk av en standard mus kan være 
vanskelig for noen mennesker. Du kan 
vurdere å bruke en spesialmus, slik som 
en styringsball, en trådløs mus eller en 
joystick.

Skanning
 ■ Velg sidesettet TD Skanning i 
oppsettsveiviseren. Disse sidene er 
designet for å forbedre effektiviteten.

 ■ Hvis du ikke valgte Skanning-sidesettet 
i oppsettsprosessen, lager du et nytt 
sidesett:

Velg Rediger.

Velg Sidesett-fanen.

Velg det gjeldende sidesettet. 

Velg Opprett sidesett.

Velg Core First Skanning-sidesett, og 
velg Neste.

Velg Opprett.

Velg Core First Skanning for å laste 
inn sidesettet.

 ■ Last ned guiden om 
skanningsimplementering for 
informasjon og ideer for å lære bort 
skanneferdigheter.

For brukere som trenger visuell eller auditiv respons/feedback, slå 
på Markering eller Tilbakemeldingslyd ved valg.
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Vi er her for å hjelpe

For mer 
informasjon:

qrco.de/I-110Support

For mer informasjon 
om tilgangsmåter:

qrco.de/bbFX5V

myTobiiDynavox
Bruk den gratis kontoen din til å synkronisere, 
dele sidesett, lagre sikkerhetskopier, og mer! 
Besøk: www.myTobiiDynavox.com

Opplæring
Tobii Dynavox-opplæringsvideoer:  
www.tobiidynavox.no

Opplæringsmateriell
Brukerveiledning:  
https://qrco.de/I-110manual

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

TD Snap Core First – opplæringskort: 
https://qrco.de/TDSnapCards

TD Snap – tekstopplæringskort: 
https://qrco.de/TextCards

TD Snap, veiledning for implementering av 
skanning: https://qrco.de/ScanGuide

Ytterligere støtte
Community:  
https://www.facebook.com/
TobiiDynavoxNorge

Teknisk støtte for Norge:  
55 55 10 60

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbFX5V
http://www.myTobiiDynavox.com
http://www.tobiidynavox.no
https://qrco.de/I-110manual
https://qrco.de/C5Cards
https://qrco.de/TDSnapCards
https://qrco.de/TextCards
https://qrco.de/ScanGuide
https://www.facebook.com/TobiiDynavoxNorge
https://www.facebook.com/TobiiDynavoxNorge
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