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Följ de fyra stegen i den här guiden så kommer din nya I-Seriesenhet att 
installeras och vara 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.

Steg 2: Konfigurera kommunikationsprogram
Följ anvisningarna i vald programvara för att skapa en ny användare eller återställa en 
befintlig användarfil.
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TD Snap
Användare av symboler 
för kommunikation

Communicator 5
Användare av text för 
kommunikation

Utför ingen kalibrering för blickstyrning (Gaze Interaction) förrän 
enheten har monterats och användaren är bekvämt placerad. Se 
steg 3 för tips om montering och placering.



Steg 3: Montera och placera
Optimerad positionering för både enheten och individen är nödvändig för framgångsrik 
användning. Placera enheten på ett monteringssystem eller ett bord med hjälp av den 
justerbara basen.

Tips för montering och placering
 ■ Se till att användaren är bekvämt placerad. Justera 
monteringen och enheten så att det passar individen, 
inte tvärtom.

 ■ Starta trackstatus-fönstret för att kontrollera 
ögonposition. Rikta in enheten så att användaren 
kan se skärmen tydligt och ögonen är inom 
trackstatusfönstret. 

 ■ Flytta enheten närmre eller längre bort från 
användaren tills triangeln är i det gröna området i 
trackstatusfönstret. 

 ■ Om användarens huvud lutar åt vänster eller höger ska 
även enheten lutas så att de överensstämmer.

 ■ Om användaren ligger i ett tillbakalutat läge, till 
exempel i en säng, kan enheten monteras ovanför hen 
med exempelvis ett golvställ som monteringsenhet. 

 ■ Placera skärmen så att användaren tittar rakt mot den 
istället för att behöva titta upp eller ner. Högre är bättre 
än lägre.

 ■ Kalibrering av ögonstyrning kalibrerar användarens 
ögon, inte personens läge. Flytta enheten istället för att 
omkalibrera om användaren ändrar läge.

Starta trackstatus på enheten:

Tryck på Adaptive-knappen på enhetens 
framsida.



Steg 4: Kalibrera
En perfekt kalibreringspoäng krävs inte för att ögonstyrning ska vara effektiv. När du 
håller på att komma igång, kalibrera en gång utan att oroa dig för mycket över poängen 
och låt sedan användaren öva på ögonstyrning. Du kan alltid återgå till kalibreringen 
senare.

Kalibrera TD Snap:
Tryck på knappen Redigera.

Välj Användare.

Välj Manövermetod.

Välj Ögonstyrning.

Bläddra ner och välj Kalibrera.

Kalibrera Communicator 5:
Öppna Snabbmenyn. 
Öppna snabbmenyn genom att 
trycka på Ctrl + M på tangentbordet, 
högerklicka med musen, eller tryck, håll 
in och släpp var som helst på skärmen.

Välj Avancerade inställningar.

Välj Manövermetod och bekräfta att 
Gaze Interaction (ögonstyrning) är valt.

Välj Inställningar för ögonstyrning. 
Här kan du ändra mellan 
aktivitetstyperna fokusering och 
kontakt, byta kalibreringsprofil och 
starta en ny kalibrering.

Du behöver inte kalibrera varje gång du använder enheten.
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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/ISManual

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)

Mer information om 
de olika processer 

för inställning:

qrco.de/bbBdN3
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