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Volg de drie stappen in deze gids, waarna het nieuwe I-110-apparaat ingesteld 
en gebruiksklaar is.

Stap 1: Eerste instellingen
Het apparaat starten

Sluit het netsnoer aan op het apparaat 
en steek de stekker in een stopcontact.

Druk op de aan/uit-knop.

Instellingen
Wanneer u het apparaat inschakelt, ziet u een van de twee schermen. Als uw apparaat 
niet vooraf is geconfigureerd, wordt u gevraagd eerst het Windows Setup-proces te 
voltooien. 

Windows Setup

Hoewel er voor dit proces geen 
Microsoft-account nodig is, raden we 
u aan verbinding te maken met een 
gebruikersaccount of er een te maken. 
Gebruik niet het account van een 
zorgverlener.

Opstartwizard: Kies de app

Kies welke app automatisch wordt 
gestart wanneer het apparaat wordt 
ingeschakeld.
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Stap 2: Configuratie communicatiesoftware

TD Snap-configuratiewizard

Volg de aanwijzingen om uw nieuwe 
gebruiker te maken of een opgeslagen 
gebruikersbestand te herstellen.

Communicator 5-configuratiewizard

Volg de aanwijzingen om een nieuwe 
gebruiker te maken.

TD Snap
Communicators met 
symboolondersteuning

Communicator 5
Communicators met 
tekstondersteuning



Stap 3: Montage en plaatsing
Het apparaat kan worden geplaatst met behulp van een 
montagesysteem, plat op een oppervlak worden gelegd of op de 
geïntegreerde standaard worden geplaatst. Zorg ervoor dat de 
gebruiker comfortabel zit en plaats het apparaat zodanig dat hij 
of zij het apparaat goed kan zien en gemakkelijk toegang heeft 
tot de gewenste selectiemethode. Plaats het apparaat zodanig 
dat het aan de behoeften van de gebruiker voldoet, en niet 
andersom. U kunt ervan uitgaan dat de positie van het apparaat in de loop van de dag 
moet worden veranderd. Bevestig de schouderriem om het apparaat veilig te dragen.

Selectiemethodetips voor TD Snap
Selectiemethoden via een 
aanraakscherm

 ■ Met Aanraken, Selectie bij aanraken en 
Aanraken bij loslaten kan de gebruiker 
navigeren en selecties maken met 
behulp van het aanraakscherm op het 
apparaat.

 ■ Als vegen of het selecteren van knoppen 
moeilijk is, denk er dan over na om de 
selectiemethode te wijzigen in Selectie 
bij aanraken en Aanraken bij loslaten.

 ■ Afdekrasters zijn beschikbaar voor 
vooraf ingestelde rastergroottes.

Muisdwell
 ■ U kunt navigeren met een hoofdmuis, 
traditionele muis of joystick die op 
de USB-poort van het apparaat is 
aangesloten.

 ■ Gebruik de muis om over het scherm te 
bewegen en maak vervolgens selecties 
door te dwellen of met een schakelaar. 

 ■ Voor sommige personen kan het gebruik 
van een gewone muis moeilijk zijn. U kunt 
een speciale muis overwegen, zoals een 
trackball, draadloze muis of joystick.

Scannen
 ■ Kies de TD Scanning-paginaset die in 
de configuratiewizard is ingesteld. Deze 
pagina's opgemaakt om de efficiëntie te 
verbeteren.

 ■ Als u in het installatieproces de 
Scanning-paginaset niet hebt 
geselecteerd, maakt u een nieuwe 
paginaset:

Selecteer Bewerken.

Selecteer het tabblad Paginaset.

Selecteer de huidige paginaset. 

Selecteer Paginaset maken.

Selecteer de Core First Scanning-
paginaset en selecteer Volgende.

Selecteer Maken.

Selecteer Core First Scanning om de 
paginaset te laden.

 ■ Download de implementatiehandleiding 
voor scannen voor informatie en ideeën 
om scanvaardigheden aan te leren.

Voor personen die visuele of 
auditieve feedback nodig 

hebben, schakelt u Markerings- of 
Selectiefeedbackgeluid in.
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Wij zijn er om u te helpen

Voor meer 
informatie:

qrco.de/I-110Support

Voor meer 
informatie over 

selectiemethoden:

qrco.de/bbFxh1

myTobiiDynavox
Gebruik uw gratis account om te 
synchroniseren, paginasets te delen, back-ups 
op te slaan en nog veel meer! Ga naar:  
www.myTobiiDynavox.com

Leercentrum
Tobii Dynavox-leercentrum:  
learn.tobiidynavox.com

Trainingsmaterialen
Gebruikershandleiding:  
https://qrco.de/I-110manual

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

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

TD Snap Tekst-trainingskaarten: 
https://qrco.de/TextCards

TD Snap Afasie-trainingskaarten: 
https://qrco.de/AphasiaCards

TD Snap implementatiegids voor scannen: 
https://qrco.de/ScanGuide

Extra ondersteuning
Community:  
https://qrco.de/TDFB

Neem contact op met uw lokale Tobii 
Dynavox-vertegenwoordiger voor technische 
ondersteuning.

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbFxh1
http://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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