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Hva er i esken?

Før du starter
Slå på iPad og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen. 
Sørg for å velge Sett opp manuelt og velg et Wi-Fi-nettverk så snart du blir bedt 
om det. TD Snap -appen og noen assisterende datafiler lastes inn automatisk.

Plasser iPad mini inn i dekselet
Fjern gummirammen fra plastskallet.

Legg gummirammen flatt med støtbeskytterne vendt opp. Juster 
lydstyrke-knappene på iPad til knappene i gummirammen, og legg 
deretter hjørnene på iPad i rammen. Ikke strekk gummien for mye.

Sett det øverste hjørnet ved av/på- og lydknappene inn i toppleppen på 
plastskallet. Trykk forsiktig skallet over toppen av iPad til det sitter fast.

Klem langs den øvre kortsiden fra hjørne til hjørne for å sikre god 
passform.

Trykk på de andre sidene av den innkapslede iPad-en i plastskallet.

Sjekk iPad-ens langsider og sørg for at alt er tett. Du må kanskje klemme 
den innkapslede iPad-en inn i plastskallet for at den skal sitte bedre. Hvis 
kantene på gummien er strukket forbi kanten av plastskallet, kan du skyve 
dem tilbake på plass med fingrene. 

Se bruksanvisningen for Mobile Mini for instruksjoner for fjerning av 
MobileDemand-dekselet.
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Kom i gang med Tobii Dynavox Mobile Mini
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Kom i gang med TD Snap

Veiviser for oppsett av TD Snap

Start appen TD Snap.

Følg instruksjonene for å opprette en ny bruker eller gjenopprett lagret bruker.

Vi er her for å hjelpe

myTobiiDynavox

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

Learning Hub

Tobii Dynavox Learning Hub (Kun engelsk): learn.tobiidynavox.com

Opplæringsmateriell

Support og opplæring: http://qrco.de/nbno2d

Ytterligere støtte

Community: www.facebook.com/TobiiDynavoxNorge/

Teknisk støtte for Norge: 55 55 10 60

Bruksanvisningen for Mobile Mini finnes i Apple Books -appen på 
iPad-en.

Opplæringskortene leder deg gjennom det grunnleggende om bruk 
og redigering i TD Snap.

Skann QR-koden eller gå til https://qrco.de/TDSnapCards
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