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Följ de tre stegen i den här guiden så kommer din nya I-110-enhet att 
installeras och redo att användas.

Steg 1: Första installationen
Starta enheten

Anslut strömkabeln till enheten och 
kontakten till ett uttag.

Tryck på strömbrytaren

Inställning
När du slår på enheten, ser du en av två skärmar. Om din enhet inte har konfigurerats i 
förväg, blir du ombedd att slutföra inställningsprocessen för Windows. 

Installation av Windows

Trots att denna process inte kräver ett 
Microsoft-konto, rekommenderar vi att du 
ansluter till eller skapar ett användarkonto 
och inte en vårdgivares konto.

Starta inställningsguiden: Välj din app

Välj vilken app som ska startas automatiskt 
när enheten slås på.
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Steg 2: Konfiguration av 
kommunikationsprogramvara

Inställningsguide för TD Snap

Följ anvisningarna för att skapa din nya 
användare eller återställa en sparad 
användarfil.

Inställningsguide för Communicator 5

Följ anvisningarna för att skapa din nya 
användare.

TD Snap
Användare av symboler 
för kommunikation

Communicator 5
Användare av text för 
kommunikation



Steg 3: Montera och placera
Enheten kan fästas i ett monteringssystem, läggas platt på 
en yta eller ställas upp med det inbyggda stativet. Börja 
med att se till att användaren sitter bekvämt och placera 
sedan enheten så att användaren ser skärmen tydligt och 
enkelt kan komma åt sin valda styrningsmetod. Placera 
alltid enheten så att det passar individen, inte tvärtom. Det 
är förväntat att enheten kan behöva placeras om under 
dagen. Fäst axelremmen för säker transport.

Manövermetodstips för TD Snap
Manövermetoder med 
pekskärm

 ■ Med Peka, Peka och håll och Peka och 
släpp kan användaren navigera och 
göra val på enhetens pekskärm.

 ■ Om det är svårt att svepa på 
skärmen eller välja en knapp kan 
manövermetoden ändras till Peka och 
håll eller Peka och släpp.

 ■ Raster/fingerguide finns tillgängliga för 
alla förinställda rutnätsstorlekar.

Mushovring
 ■ Navigera med en huvudmus, traditionell 
mus eller en joystick ansluten till 
enhetens USB-port.

 ■ Använd musen för att flytta runt på 
skärmen och gör sedan val med 
fokusering eller en kontakt. 

 ■ Standardmusalternativ kan vara svåra 
för vissa. Överväg att använda en 
specialmus såsom en styrkula, trådlös 
mus eller joystick.

Skanning
 ■ Välj siduppsättningen TD för skanning 
i inställningsguiden. Dessa sidor är 
utformade för att öka effektiviteten.

 ■ Om du inte valde siduppsättningen 
Skanning i installationsprocessen, skapa 
en ny siduppsättning.

Välj Redigera.

Välj fliken Siduppsättning.

Välj den aktuella siduppsättningen. 

Välj Skapa siduppsättning.

Välj Siduppsättningen Core First för 
skanning och klicka på Nästa.

Välj Skapa.

Välj Core First för skanning för att 
läsa in siduppsättningen.

 ■ Ladda ner användningsguiden för 
skanning för information och idéer för att 
lära ut skanningsförmåga.

För användare som behöver visuell återkoppling eller ljudåterkopp-
ling, aktivera återkopplingsljud för markering eller val.
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Vi är här för att hjälpa dig

För mer  
information:

qrco.de/I-110Support

För mer 
information om 

manövermetoder:

qrco.de/bbFkqc

myTobiiDynavox
Använd ditt kostnadsfria konto för att 
synkronisera, dela siduppsättningar, lagra 
säkerhetskopior och mer! Besök:  
www.myTobiiDynavox.com

Learning hub
Tobii Dynavox Learning hub:  
learn.tobiidynavox.com

Utbildningsmaterial
Användarmanual:  
https://qrco.de/I-110manual

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

TD Snap Core First träningskort: 
https://qrco.de/TDSnapCards

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

TD Snap Afasi träningskort: 
https://qrco.de/TextCards

Tillämpningsguide för TD Snap-skanning: 
https://qrco.de/ScanGuide

Extra support
Webbforum:  
https://qrco.de/TDFB

Teknisk support i Sverige:  
08 522 950 20 (välj 1 för support)

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbFkqc
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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