Snap Core First
Harjoittelukortit

Nämä ovat Snap Core First -harjoittelukorttisi. Ne auttavat
sinua yhdistämään laitteesi päivittäiseen elämääsi ja
esittelemään sinulle joitain perusmuokkauksen taitoja.
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Lisätuki

QR-koodit
Käytämme QR-koodeja, jotta sinulla on nopea pääsy tietoihin,
kuten videoihin, ilman tarvetta kirjoittaa verkko-osoitteita. Skannaa
QR-koodi käyttämällä kameraa älypuhelimessasi tarkastellaksesi
linkitettyjä tietoja.

Android-käyttäjät

iOS-käyttäjät

Lataa maksuton QR-koodilukusovellus
Google Play store -sivustolta. Hae
“QR-skanneria” tai “QR-lukijaa”
vaihtoehtojen löytämiseksi.

Jos sinulla on iOS 11, avaa puhelimesi
kamera ja osoita se QR-koodia kohti.
Napauta ilmoitusta, joka tulee näkyviin.

Windows-käyttäjät:
Lataa maksuton QR-koodilukusovellus
Windows store -sivustolta. Hae
“QR-skanneria” tai “QR-lukijaa”
vaihtoehtojen löytämiseksi.

Jos et ole vielä päivittänyt iOS 11, lataa
QR-koodiskannauksen sovellus. On App
store -sivustolla on olemassa useita
maksuttomia sovelluksia.
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UKK
Rajoittaako AAC käyttäjän puhumista?
Ei. Itse asiassa on olemassa vuosikymmenen verran
tutkimuksia, jotka ilmaisevat, että AAC ei häiritse
luonnollisen puheen käyttöä tai kehitystä.

Onko AAC hyödyllinen henkilöille, joilla on
jonkin verran puhetta?

Skannaa tämä
koodi tavallisia
kysymyksiä ja
vastauksia varten.
(Vain englanniksi)

Kyllä. AAC tukee henkilöä, jolla on puhevaikeuksia
saavuttamaan täyden potentiaalin keskustellessa
itsenäisesti sekä tuttujen ja ei-tuttujen
viestintäkumppanien kanssa.

Onko olemassa ratkaisu, jos yksilöllä on
fyysinen vamma, eikä kykene koskemaan
viestintälaitteeseen?
Kyllä. On olemassa useita eri tapoja, joilla henkilö voi
suorittaa valintansa AAC-laitteella. Tätä kutsutaan
usein käyttömenetelmäksi. Henkilöt, jotka eivät kykene
koskemaan viestintälaitteeseen voivat käyttää katsetta,
päähiirtä, hiirtä tai skannausta pääasiallisena tapanaan
valita.

Voiko joku olla liian nuori tai vammainen
käyttääkseen AAC:tä?

Skannaa tämä
koodi nähdäksesi
videon koskien
käyttömenetelmiä
korkean teknologian
laitteiden osalta.
(Vain englanniksi)

Ei. Et voi koskaan olla liian nuori tai liian vammainen
viestinnän parantamiseksi.
AAC vaikuttaa positiivisesti kielen kehitykseen,
tunnistukseen ja lukutaitoon, sekä myös osallistumiseen
sosiaaliseen, koulutuksellisiin ja leikin ympäristöihin.
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Laitehuolto
Laitteemme ovat rakennettu eri tavoin kuin tavalliset kannettavat tietokoneet
tai taulutietokoneet.
Ne on rakennettu kestämään. Laitteet on varustettu nopealla SSD-kiintolevyllä, joka
kestää iskuja ja niissä on IP54-vedenkestävyysluokitus, joten ne kestävät kosteutta ja
pölyä. Lisäksi, näyttö on iskunkestävää Gorilla Glass™-lasia.

Ota laitteesi mukaan minne menetkin ja luota
sen kestävyyteen.
Käytätkö laitettasi kevyessä sateessa?
Ei ongelmaa! Laitteesi on suunniteltu kestämään roiskevettä. Varmista, että portin suojat
ovat paikoillaan ollessasi liikkeellä ja tämä antaa sinulle aikaa poistua sateesta.

Laitteesi käyttö päivällisellä?
Ei ongelmaa. Pyyhi näyttö kostealla liinalla tarvittaessa.

Laitteestasi huolehtiminen on tärkeää ja helppoa.
Johdosta huolehtiminen:

Puhdistus:

■■ Laitetta ladatessa, pidä se virtalähteen

■■ Ennen puhdistusta, sammuta laite ja

■■ Virtajohtoa ei pidä kiertää tiukasti,

■■ Antibakteerisia liinoja voidaan käyttää.
■■ Pyyhi vain ulommat pinnat ja anna

lähellä välttääksesi tahatonta johtojen ja
liittimien vetämistä.
taittaa tai kiertää minkään esineen
ympärille.

irrota kaikki johdot.

tuotteen kuivua luonnollisella tavalla.

Älä käytä
ruiskutuotteita, jotka
saattavat kyllästää
laitteen.
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Snap Core First asennus
1 Avaa Snap Core First
2 Käyttäjän ohjattu asennus käynnistyy

avatessasi Snap Core First -ohjelman
ensimmäistä kertaa.
3 Kirjaudu sisään myTobiiDynavoxiin nyt

tai myöhemmin.
4 Kirjoita henkilön nimi, joka tulee

käyttämään Snap Core Firstiä.
5 Valitse ääni.
6 Poimi ruudukon koko, käyttäjä voi

käyttää asianmukaisesti ja anna
useimmat painikkeet sanastoa varten.

Avustavat vihjeet ruudukon koon valitsemiseksi
Pienimmät ruudukot, 1x1 - 2x3, eivät ole tarkoitettuja pitkäaikaisiksi. Ne ovat
yksinkertaisesti lähtökohtaisia harjoitussivuja, jotka eivät anna käyttäjälle taitoa
navigoida sivujen välillä.
Itse asiassa, käyttäjän tulee siirtyä nopeasti suurempaan ruudukkoon (ainakin 3x3),
joka mahdollistaa navigoinnin opettelun. Voit aina tukea heitä, jos on tarvittavaa.
Tämä auttaa sinua myös mallintamaan oikean navigoinnin ja sanaston valinnat
käyttäjää varten.
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Snap Core First -sanasto
Ydin

Pikavastaukset

Pieni sarja usein käytettyjä sanoja, joita
voidaan yhdistellä ainutlaatuisten viestien
luomiseksi.

Pienet sanat ja lauseet, joita käytetään
jokapäiväisissä ympäristöissä keskustelun
jatkamiseksi, huomion saamiseksi, tai
kommentointiin.

Aiheet

Työkalupalkki

Esitallennetut viestit, järjesteltyinä
viestinnällisten tarkoitusten pohjalta,
liittyen erityiseen tilanteeseen tai
ympäristöön.

Kaikki viestintätyökalut sijaitsevat
työkalupalkilla. Hae työkaluja kuten Ydin,
Aiheet, ja Pikavastaukset tästä.

Sanalistat ja aihesanat
Sanalistat ovat järjesteltyinä luokan
mukaan (esim. ruoka, lemmikit, jne.).
Aihesanat ovat luokiteltuja luokan mukaan
ja liittyvät tiettyyn aiheeseen.
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Snap Core First -sanasto
Käyttäytymistuet (löytyvät kussakin aiheessa)
Ensin...Sitten

Miniaikataulut

Näytä henkilölle mitä tapahtuu ensin ja
mitä tapahtuu seuraavaksi.

Näytä pienten toimenpiteiden sarjojen
järjestys.

Sosiaalinen kerronta (skripti)

Visuaalinen ajastin

Tarinat, jotka kuvaavat tilannetta ja
tunnistavat, miten henkilö saattaa kokea ja
hallita kyseistä positiivisilla tavoilla.

Näyttää kuinka paljon aikaa on jäljellä
aktiviteetissa.

Työpöytä

Muokkaustyökalu
Työpöydällä
sijaitsevat mm.
äänenvoimakkuuden
säätimet ja
kaukosäätimet.
Voit siirtyä siihen
työkalupalkilta.

Tee muutoksia
sisältöön tai asetuksiin.
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AAC:n käyttö
AAC:n käyttö tarkoittaa tilaisuuksien tarjontaa henkilöille, jotta
nämä voivat osallistua jokapäiväisiin aktiviteetteihin. Ensimmäinen
askel onnistuneeseen käyttöönottoon on olla erinomainen
viestintäkumppani.
Viestintäkumppanin taidot ovat tekniikoita, joita voit käyttää
avustaaksesi tehokkaampaa viestintää.
Tilaisuuksien
tunnistaminen
Etsi aikaa päivän mittaan,
jolloin henkilö voi oppia ja
harjoittaa viestintätaitoja.
Esim., auta heitä
käyttämään Snap Core
First -ohjelmaa viestimään
heidän välipalavalintansa
tai katseltavan elokuvan.

Myönteisen
viestintäympäristön
luonti
Omaksu nämä asenteet ja strategiat, jotka rohkaisevat
viestintää.

■■ Oleta kyvykkyys

“Tiedän, että kykenet
suoriutumaan tästä.”

■■ Kohdennu käyttöön, ei

testaukseen
Sen sijaan, että sanoisit
“Etsi kirja.” Sano “On
lukuaika. Mitä kirjaa
lukisimme?”

■■ Vastaa kaikkeen

viestintään
Oppija: Hymyilee sinulle.
Kumppani: “Tervehdys
myös sinulle!”

Skannaa tämä
koodi katsellaksesi
videota positiivisen
viestintäympäristön
luomisesta.
(Vain englanniksi)

■■ Odota

Kumppani laskee viiteen
ennen kuin antaa apua
sanaston paikantamiseksi.
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AAC:n käyttö
Mallintaminen
Mallintamisen on osoitettu olevan paras tapa opettaa
ihmisille viestintää käyttämällä AAC:tä. Mallinnus käsittää
laitteen koskettamisen ja käytön puhuessasi ja ollessasi
henkilön kanssa vuorovaikutuksessa.

■■ Mallintamisen avulla

näytetään käyttäjälle
kuinka kommunikoidaan.

■■ Ei vaadi jäljittelyä.
■■ Mallinna avainsanoja

jokaisen sanomasi sanan
sijaista.

■■ Mallinna hakiessasi

Skannaa tämä koodi
katsellaksesi videon,
joka demonstroi
mallintamista.
(Vain englanniksi)

sanoja.

■■ Virheet ovat OK.

Ne suovat sinulle
mahdollisuuden mallintaa
niiden korjauksen

■■ Mallinnus ei ole kyselyä
tai testausta.

Onnistumisien etsintä
Onnistumisien etsintä on enemmän kuin henkilön
viestintää sen osalta mitä odotat, milloin odotat sitä ja
kuinka odotat sitä.

Menestys voi käsittää:

(Vain englanniksi)

■■ Kasvanutta huomiota

■■ Pidempää

■■ Viestinnän aloitusta
■■ Sanaston laajennettua

■■ Suurempaa

vuorovaikutukselle

käyttöä

Skannaa tämä koodi
katsellaksesi videota
koskien onnistumisien
etsintää.

vuorovaikutusta
vuorovaikutuksesta
nauttimista

■■ Enemmän itsenäisyyttä
viestinnässä
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Käytetään sitä!
Onnittelut! Siirrytään oleelliseen ja puhutaan siitä,
miten käyttää Snap Core Firstiä jokapäiväisessä elämässäsi.
Olemme luoneet neljä aktiviteettia saadaksemme sinut alkuun.
Valitse aktiviteetit, jotka ovat motivoivia ja pysyvät osallistavina.
Toista aktiviteetteja vapaasti, koska toisto tukee oppimista.

Älä tee näitä aloittelijan virheitä!

■■ Sinun ei tarvitse luoda jotakin aivan alusta alkaen.

Olemme rakentaneet puitteet. Tutustu siihen mitä
on Snap Core First -ohjelmassa ja mukauta se sitten
käyttäjää varten.

■■ Älä tuota liiallisesti paineita itsellesi tai käyttäjälle.

Kaikkien tehtävien päättäminen tarkasti alussa ei ole
realistista. On helppoa tehdä virheitä. Käytä kortilla
#4 antamiamme vihjeitä - “AAC:n käyttö” antaaksesi
käyttäjälle tilaisuuksia osallistua.

Yksityiskohtaisemmat
tavoitteet ja
oppituntisuunnitelmat,
tarkasta kortti #11
- Polut Core First
-sisältöä varten ja
Core First Learning
Core First Learning.
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Tärkeää tietoa
Tuki ja koulutus: www.tobiidynavox.com/support-training (Vain englanniksi)
Teknisen tuen numero: Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox -edustajaan
saadaksesi teknistä tukea.

Huomautuksia:
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Tehtävä

Kirjan lukeminen
Valmistelu
Valitse aiheet tehtäväpalkissa. Paikanna
Luettava aihe ja tarkasta sanasto ennen
aktiviteetin aloittamista.

Vaiheet
1

Materiaalit
Snap Core First
Lukuaihe
Suosikkikirja

2

Mukava paikka
3

Esittele kirja ja näytä
kansi. Keskustele kirjan
sisällöstä.
Lue joka sivu ja
pidä tauko lopussa
antaaksesi tilaa
viestinnälle.
Lukiessasi, keskeytä
kommentoidaksesi ja
kysyäksesi kysymyksiä

(esim., mitä ajattelet
tässä vaiheessa? Onko
se pelottavaa? Luulen,
että poika pelkäsi.).
Lopetettuasi kirjan
lukemisen, älä kysele
4 sisällöstä, sen sijaan
kysy miten he kokivat
sisällön tai mitä he
ajattelivat tarinasta.

Hyödylliset vihjeet
■■Jos on olemassa toistuva lause tarinassa ja sinulla on tyhjä painike sivulla,
ohjelmoi lause painikkeelle.

■■ Valitse painike aina, kun toistuva lause tulee esiin.
■■ Viestit kuten “Käännä sivua” ja “Lue se uudelleen” ovat jo ohjelmoituja laitteelle.
■■ Kommentoi kaikkea, mitä lapsi katselee ja/tai mihin tämä osoittaa ympäristössä.
Kun päätetty, vakuuta heille, miten erinomaisesti he viestivät sinun kanssasi.

■■ Tarkasta kirja uudelleen, kohdentuen kuviin. Huomaa sanat laitteessa, jotka
vastaavat kuvia ja näytä mallia valitsemalla ne.
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Tehtävä

Pelin pelaaminen
Peli-ideoita
Lähde kalaan, Sota, Bingo, Muisti,
Karkkimaa

Valmistelu
Valitse aiheet tehtäväpalkissa. Paikanna
Peliaihe ja tarkasta sanasto ennen
aktiviteetin aloittamista.

Materiaalit

Vaiheet

Snap Core First
Lukuaihe

1

Suosittu lautapeli
tai korttipeli
Välipalat
(vaihtoehtoinen)

2

Esittele peli ja käy läpi
säännöt, jos et ole
pelannut aikaisemmin.

3 Pidä taukoja

Aloita pelin pelaaminen
käyttämällä
tarkastamaasi
sanastoa.

4 Kun peli on päättynyt,

kommentoidaksesi miten
peli on etenemässä.
varaa aikaa
kommenteille.

Hyödylliset vihjeet
■■ Tarkista Pelisanat-kansio kohdassa Aihesanat sanaston lisäsanoja varten.
■■ Viestit, kuten “Minun vuoroni”, “Pelaa uudelleen,” ja “En pidä tästä pelistä” ovat jo
ohjelmoituja laitteellesi.

■■ Aseta käyttäjä valvomaan kunkin vuoron toteutumista (minun vuoroni, sinun
vuorosi) valitsemalla asianmukaiset painikkeet.
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Aktiviteetit

Urheilun katselu
Valmistelu
Valitse aiheet tehtäväpalkissa. Paikanna
Urheiluaihe ja tarkasta sanasto ennen
aktiviteetin aloittamista.

Vaiheet
1 Esittele

urheilutapahtuma, jota
olet katselemassa ja
tarkasta, mitkä tiimit
pelaavat.

Materiaalit
Snap Core First
Urheilun aihe
Suosikki
urheilutapahtuma

2 Esittele miten navigoida

Välipalaa
(vaihtoehtoinen)

ja aktivoida painikkeita
antaaksesi hauskoja
kommentteja pelin
aikana.

3 Kun aktiviteetti on

päättynyt, huomioi
kaikki onnistuneet
viestinnän yritykset
(esim., “Pidin kovasti
tavasta, jolla osoitit
palloa näyttääksesi
minulle, että pidit siitä.”).

Hyödylliset vihjeet

■■ Käytä muokkaus-painiketta lisätäksesi suosikkitiimin painikkeelle, jossa
ilmaistaan “Suosikkitiimi [ ]”.

■■ Viestit kuten “Onko tänään peli?,” “Pidän tästä tiimistä,” ja “Ovat surkeita” ovat
jo ohjelmoituja laitteellesi.

■■Jos sinulla on tyhjä painike, ohjelmoi siihen hauska kannustus tiimiäsi varten.
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Aktiviteetit

Ravintolaan meno
Valmistelu
Valitse aiheet tehtäväpalkissa. Paikanna
Ravintola-aihe ja tarkasta sanasto ennen
aktiviteetin aloittamista.

Vaiheet
1 Keskustele ravintolaan

menosta.

Materiaalit
Snap Core First
-ravintola-aihe
Suosikkiravintola

2 Voit aloittaa sanaston

mallinnuksen jo ennen
ravintolaan saapumista.
Esim., valitse “Mennään
ravintolaan päivälliselle”
-painike.

Maukasta ruokaa

3 Kun olet ravintolassa,

näytä mallia laitteen
kanssa aterian läpi.
4 Kun olet päättänyt

ateriasi, huomioi
kaikki onnistuneet
viestintäyritykset. (esim.,
“Painettuasi “lisää” tiesin
tarjota sämpylöitä!”).

Hyödylliset vihjeet

■■ Viestit, kuten “Voimmeko syödä ulkona?,” “Pidän tästä paikasta,” ja “En näe
täällä mitään, mistä pidän” ovat jo ohjelmoituina laitteellesi.

■■ Rohkaise kaikkia pöydässä ottamaan osaa, mukaan lukien odottava henkilöstö.
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Sanan haku

Skannaa tämä
koodi lisätietoja
varten liittyen
Haku-ominaisuuksiin
(Vain englanniksi)

1

Valitse Hakutyökalu.

2 Valitse tekstiruutu ja kirjoita sana, jonka haluat löytää.
3 Vaihtoehtojen luettelosta, valitse haluttu tulos.
4 Noudata korostettua polkua löytääksesi sanasi

tai lauseesi.
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Ruudukon kokojen muutos
Suosittelemme priorisoimaan käyttäjän kyvykkyyden
valita painikkeet tarkasti. Viestintälaitteen käytön fyysinen
toimenpide vaatii harjoitusta. Aloita pienemmällä
ruudukon koolla. Käyttäjän tullessa kokeneemmaksi
laitteen käytössä, he saattavat siirtyä laajempiin
ruudukon kokoihin. Ruudukon koon muuttaminen on
helppoa ja Core First -sivusarja on suunniteltu pitämään
sanaston sijaintipaikka johdonmukaisena kaikkien
ruudukon kokojen läpi.

1

Skannaa tämä
koodi nähdäksesi
lyhyen videon
koskien muuttuvaa
ruudukon kokoa.
Vain englanniksi

Valitse Muokkaa-painike.

2

Valitse sivusto-välilehti.

3

Valitse ruudukon koko.

4

Suorita valinta optimoidusta ruudukon koosta.

5

Valitse Valmis.
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Painikkeen muokkaus
1

Siirry muokattavan painikkeen sivulle.

2

Valitse Muokkaa.

3

Muokkauspaneeli ponnahtaa näyttösi alaosasta.
Huomaa “Painike” on jo korostettuna.

4

Valitse painike, jota haluat muokata.

5

Muuttaaksesi painikkeen symbolin:

Skannaa tämä
koodi saadaksesi
lisätietoja
painikkeiden
muokkauksesta.
Vain englanniksi

Valitse Haku-painike symbolin
löytämiseksi.
Valitse Kamera-painike
valokuvan lisäämiseksi.
6

Tekstin muuttamiseksi, joka näkyy painikkeella, kirjoita Merkintä-kenttään.
Muuttaaksesi viestin, joka asetetaan tai puhutaan painikkeen tullessa valituksi,
kirjoita Viesti-kenttään.
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Valitse tyyli, muuttaaksesi painikkeen väriä, rajoja, fonttia tai asettelua.

8

Muokkaa Toimintoja muuttaaksesi mitä tapahtuu painikkeen tullessa valituksi.

9

Kun päätetty, valitse Valmis.

9

Käyttäytymistukien muokkaus
1 Etsi tuen sivu, joka sisältää muokattavan

5 Valitse kynäkuvake millä tahansa

käyttäytymisen.

rivillä muutosten suorittamiseksi.

2 Valitse Muokkaa.
6 Valitse Esikatselupainike tuen

muokkauspaneelin alaosassa
esikatsellaksesi muutoksiasi
Käyttäytymistuen -sivulle.
7 Kun päätetty, valitse Valmis.
3 Valitse painike muokattavaa tukea

varten.

4 Valitse toiminto (Mini-aikataulu, Visuaalinen

ajastin, Ensin - Sitten, tai Skripti).
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Sivujesi jako ja tallennus:
Synkronoidaan

Synkronoinnin avulla voit:
■■ Käytä samaa sivuston versiota useilla laitteilla
■■Jaa sivusto muiden kanssa
■■ Muokkaa etänä
■■ Aseta sivustosi pilvelle yksittäisellä napsautuksella

Toisin kuin kopioidessa, synkronoidut sivut liitetään keskinäisesti päivitetyn version
välityksellä pilvessä.
Valitessasi synkronoinnin, lähetät muutoksia, jotka olet tehnyt pilvellä ja vastaanotat
muutoksia, jotka ovat muiden suorittamia.
Kun kaikki liitetyt laitteet ovat synkronoituna, niissä kaikissa on sama sivuston versio!

Tämä on
Synkronointipainikkeesi. Se
sijaitsee
Snap Core First
-sisällön yläpalkilla.
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Sivujesi jako ja tallennus:
Tallenna tiedostoon

Snap-käyttäjäsi ja -sivut voidaan varmuuskopioida tiedostoon.
Nämä tiedostot voidaan tallentaa ja jakaa myTobiiDynavox.com
-sisällössä tai voit tallentaa ne paikallisesti laitteellesi tai USB:lle.

Synkronoi
tai Tallenna
tiedostoon?

Synkronointi
Synkronointi on kaikkein hyödyllisintä, kun
käyttäjä siirtyy eri laitteiden välillä.
Ehkä heillä on laite koulussa ja toinen
laite kotona. Sivuston synkronointi kahden
laitteen välillä yhdenmukaisuuden
varmistamiseksi.
Synkronointia voidaan myös käyttää
etämuokkausta varten, häiritsemättä
käyttäjää. Esim., käyttäjä voi jatkaa
viestintälaitteensa käyttöä samalla,
kukin muokkaat sivustoa tietokoneellasi.
Synkronoi tietokoneella, synkronoi sitten
viestintälaitteella vastaanottaaksesi
muutokset.

Tallenna tiedostoon
Tiedostoon tallennus on parempi kuin
henkilöiden kanssa jako, jotka haluavat
tuottaa omat muutoksensa, sinusta
erillisinä ja vain halutessasi jakaa
muutaman sivun, ei koko sivustoa.
Tallennus tiedostoon on erinomaista ajalla,
jolloin sinulla ei ole internet-yhteyttä. Luo
varmuuskopioitu tiedosto itsellesi tai aseta
tiedosto USB-levyasemalla jakaaksesi
jonkun toisen kanssa.
Tallennus tiedostoon on vain tapa
käyttäjän varmuuskopioimiseksi, mukaan
lukien kaikki heidän asetuksensa.

Synkronointia voidaan myös käyttää
helppona varmuuskopioinnin
menetelmänä yksittäiselle laitteelle. Aina
synkronoidessasi, luot varmuuskopion
pilvelle.
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Pathways for Core First
Pathways for Core First on MAKSUTON kumppanuus-sovellus, joka
toimittaa asiantuntevaa ohjausta sen osalta miten osallistetaan
Snap Core First -käyttäjiä.

Polut ottavat sinut askelittain taitojen läpi, jotka
auttavat sinua maksimoimaan AAC-viestinnän
hyödyt Snap Core First -sisällön kanssa.

■■ Asenna Core First
■■ Mukauta Core First

■■ Kehitä sosiaalisia taitoja
■■ Rohkaise positiivista

■■ Kokeile sitä käyttäen

■■ Tunnista tavoitteet

■■ Rakenna viestintätaitoja
■■ Kehitä toiminnallisia

■■ Opi huippuvihjeitä kasvun

oppimalla miten muokata
hauskoja toimintoja

taitoja

käyttäytymistä

käyttämällä
tavoiteruudukkoa
rohkaisemiseksi

■■ Jäljitä edistymistä
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myTobiiDynavox.com

Maksuton myTobiiDynavox.com -tilisi antaa sinulle pääsyn useisiin
etuihin, mukaan lukien pilvitallennus varmuuskopioita varten,
Sivusarjojen synkronointi ja jako, oppituntisuunnitelmat ja vielä
lisää!

myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavoxiin liittyminen
mahdollistaa sinun tekevän seuraavaa:

■■ Varmuuskopioi järjestelmäsi turvallisesti
■■ Lataa ilmaiset työkalut ja resurssit
■■Tarkasta maksuttomat Core First
-oppituntisuunnitelmat

■■ Opi saatavilla olevat päivityksistä
■■ Siirry tekniseen tukeen ja usein esitettyihin
kysymyksiin (FAQ:t)

■■Jaa sivusarjat ja sivuniput
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Lisätuki
Yhteisö: bit.ly/TDFBCommunity

Tekninen tuki:
Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox
-edustajaan saadaksesi teknistä tukea.

#12007987 Tobii Dynavox Snap CF -koulutuskortit v.1.0 - fi-FI
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