
TD Talk og 
AssistiveTouch
Undervisningskort



Med appen TD Talk kan du deltage i 
samtaler ansigt til ansigt.

AssistiveTouch giver dig adgang til 
andre apps.
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Hurtigbeskeder
Færdige beskeder der 
straks oplæses, når de 
vælges.

Flere hurtigbeskeder 
Åbn siden med 
hurtigbeskeder for at 
oplæse hurtigbeskeder 
eller redigere dine 
hurtigbeskeder.

Beskedvindue 
Se og rediger teksten 
der skal oplæses.

Oplæs 
Oplæs teksten i 
beskedvinduet. Du 
kan også pause og 
fortsætte oplæsningen.

Ryd 
Ryd hele teksten i 
beskedvinduet.

Fraseprædiktion 
TD Talk lærer, mens 
du skriver, og bruger 
oplysningerne til at 
gætte sætninger. 
Prædiktion er baseret 
på hyppighed og gør 
kommunikationen 
hurtigere og mere 
personlig.

Slet ord 
Slet ordet til venstre for 
markøren.

Ordprædiktion. 
Gæt automatisk ord på 
grundlag af det, du har 
skrevet indtil nu.

Backspace 
Slet tegnet til venstre 
for markøren.

Ændre sprog 
Skift mellem sprog til 
oplæsning.

TD Talk – Rundvisning

TD Talk er designet til hurtig kommunikation ansigt til ansigt. Brug appen 
til at kommunikere med andre. 
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TD Talk – Rundvisning (fortsat)

1

Øjenstyret 
systemmenu 
Se på området under 
øjenstyringsenheden 
for at åbne menuen, 
der indeholder Pause/
Fortsæt, Mere og 
AssistiveTouch.

Slå AssistiveTouch 
til/fra 
Slå AssistiveTouch til. 
Brug AssistiveTouch til 
at åbne skærmen Hjem 
og alle dine andre apps.

Mere 
Åbn Dashboard og 
Indstillinger.

Pause/Fortsæt 
øjenstyring
Til/fra-knap til at 
pause og fortsætte 
øjenstyringen.
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TD Talk – Tips om kommunikation

Tippene gør det nemmere for dig at bruge TD Talk.

2

Tip Prøv det

Hold regelmæssige pauser i 
øjenstyringen.
Øjenstyringsenheden kan pauses, når 
du ikke taler, og du kan fortsætte, når 
du er klar til at tale..

Se på området under 
øjenstyringsenheden for at åbne 
den øjenstyrede systemmenu.

Vælg Pause. Øjenstyringen pauses.

Gentag trinnene ovenfor for at 
fortsætte øjenstyringen.

Rediger beskeder direkte i 
beskedvinduet.  
Ret, fjern eller tilføj ord i hele 
beskedvinduet ved hjælp af 
redigeringsmenuen.

Se på det sted i sætningen, som 
du vil redigere. Der vises en streg 
under ordet, og redigeringsmenuen 
vises. 

Du kan gøre følgende, når et ord er 
fremhævet:

Udskifte ordet.
Vælge et gættet ord eller skrive 
bogstaver.

Slette ordet. 
Vælge backspace.

Flytte markøren. 
Brug højre og venstre pil i 
redigeringsmenuen til at flytte 
markøren og skriv derefter for at 
indsætte tekst.

Vælg X for at lukke 
redigeringsmenuen.
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TD Talk – Tips om kommunikation (fortsat)

2

Tip Prøv det

Brug kun tegnsætning og store 
bogstaver, når det gør din besked 
tydeligere.  
Det kan kræve tid og kræfter at bruge 
tegnsætning og store bogstaver. De 
ændrer ikke måden, som din besked 
oplæses på, medmindre punktummerne 
adskiller sætningerne i et afsnit.

 • Brug tegnet ? eller !, når din besked 
skal lyde som et spørgsmål eller et 
udbrud.

 • Kommaer indsætter pauser i en 
sætning. Brug kommaer til eftertryk 
og tempo.

 • Store bogstaver har en synlig effekt 
men ændrer ikke oplæsningen af et 
ord. TD Talk skriver automatisk det 
første ord i en sætning med stort. 
Ellers skal du ikke tænke på at skrive 
ord med store bogstaver, medmindre 
andre læser din besked.

Benyt dig af ordprædiktion. 
Ordprædiktion lærer af det, du skriver, 
og kan gøre din kommunikation 
hurtigere.

Kast et blik på 
ordprædiktionsknapperne, når du 
skriver et ord, for at se, om det 
rigtige ord v-ises.

Kig igen, når du har skrevet 2-3 
bogstaver.

Du kan øge dvæletiden for 
ordprædiktion i TD Talk > 
Indstillinger > Tastatur, hvis du 
synes, at du kommer til at lave 
utilsigtede valg, når du læser de 
gættede ord.
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TD Talk – Tips om kommunikation (fortsat)

Tip Prøv det

Skriv ligesom du taler.  
Talesprog er forskelligt fra den mere 
formelle grammatik i skriftsprog. Brug 
delvise sætninger og mere uformel 
grammatik, der afspejler din tale.

 • “Skal vi afsted?

 • “Jeg kunne godt, men nej tak.”

 • “Næste gang.”

Brug fraseprædiktion.  
Fraseprædiktion lærer, hvordan du 
sætter ord sammen og gætter på, hvad 
du vil sige på baggrund af hyppig brug 
af ord. Jo mere du bruger TD Talk til at 
tale, jo bedre bliver fraseprædiktionen, 
og du kan sige, det du vil, hurtigere og 
nemmere.

Kast et blik på beskedvinduet efter 
et ord eller to for at se, om TD Talk 
har gættet en sætning.

Hvis den gættede sætning er 
korrekt, skal du fastholde dit blik 
på det sidste ord i sætningen for at 
acceptere den.

Fortsæt med at skrive, hvis den 
gættede sætning ikke er korrekt.
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Tip Prøv det

Hurtigbeskeder er ofte den 
hurtigste kommunikationsmulighed. 
Brug de redigerbare beskeder til at 
give udtryk for behov her og nu, holde 
en samtale i gang og forberede, hvad 
du ønsker at sige forud for situationer 
som fx lægebesøg, præsentationer og 
familiesammenkomster. 

Vælg Flere hurtigbeskeder og 
derefter Rediger hurtigbeskeder.

Vælg hurtigbeskeden, der skal 
redigeres og skriv din besked på 
tastaturet. 

Vælg Gem, og vend tilbage til 
hovedtastaturet.

Afsæt tid til at lære.  
Øjenstyring er en færdighed. 
Kommunikation med TD Talk bliver 
mere og mere automatisk med tiden, jo 
mere du bruger programmet.

Finindstil din øjenstyring ved at 
tilpasse indstillingerne, efterhånden 
som du bliver bedre til det.

Brug idéerne til øvelser i næste 
afsnit, og fokuser på individuelle 
færdigheder.
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TD Talk – Idéer til øvelser

Øv at pause og fortsætte øjenstyringen.  
Se på området under øjenstyringsenheden for at åbne den øjenstyrede systemmenu, 
vælg derefter til/fra-knappen til at pause øjenstyring. Gentag trinnene for at fortsætte 
øjenstyringen. Prøv det et par gange.

Øv dig på at skrive, ligesom du taler.
Sætningerne nedenfor kan eventuelt 
blive brugt i en formel, skriftlig 
kommunikation. Hvordan siger du dem i 
en dagligdags tone?

 • Lad os afsætte lidt tid i dag til at 
snakke om penge.

 • Jeg ønsker dig held og lykke.

 • Jeg håber, at du har haft det godt i de 
sidste par måneder.

Tænk på sætninger, du ofte bruger i en 
samtale. Eksemplerne nedenfor kan 
muligvis hjælpe dig. Skriv dem i TD Talk. 

Udbrud 
På ingen måde! Interessant. Virkelig?!

Fyldord eller sætninger 
… som…, uhm ..., jeg mener, du ved, … 
hvis det giver mening, … jeg ved ikke hvad.

Lokale ord og sætninger 
Det er brandvarmt. Kommer I? Ryd bordet.

Eksperimenter med tegnsætning og brug af store bogstaver.  
Skriv følgende sætninger, og lyt til forskellen med eller uden tegnsætning og 
store bogstaver. Det hjælper dig med at finde ud af, hvornår det er godt at bruge 
tegnsætning og store bogstaver, og hvornår du kan springe det over og spare tid. 

Valgmulighed 1 Valgmulighed 2

1 Jeg vil have en skjorte, jeans og 
en frakke på.

Jeg vil have en skjorte jeans og 
en frakke på

2 Må jeg få det? Må jeg få det

3 Det er Jane derhenne. Det er Jane, derhenne.

4 Wow! Det er utroligt! Wow, det er utroligt

5 Jeg kan lide det men han kan 
ikke.

Jeg kan lide det, men han kan 
ikke.
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TD Talk – Idéer til øvelser (fortsat)

Prøv at redigere ord i beskedvinduet.  
Skriv en sætning og lav med vilje en fejl (stav et ord forkert, tilføj eller fjern et ord). 
Rediger fejlen ved at rette dit blik mod ordet i beskedvinduet.

Spar tid med ordprædiktion.  
Skriv “Jeg skal hen i caféen i morgen tidlig” uden at bruge ordprædiktion. Skriv 
derefter sætningen igen med ordprædiktion. Sammenhold tid og indsats.

Prøv at bruge fraseprædiktion.  
Skriv en at sætningerne nedenfor og få den læst højt fem gange med TD Talk. 
Sætningen bliver nu føjet til dit frasesæt. Ryd beskedvinduet og begynd at skrive den 
samme sætning igen. Du kan se den gættede sætning. Se på det sidste ord i den 
gættede sætning for at vælge sætningen, og oplæs den derefter.

 • Mit navn er [navn].

 • Min adresse er [adresse].

 • [Navn på person] er min [indbyrdes forhold].

 • Jeg arbejder (eller arbejdede) hos [arbejdsgiver] som [stilling].

 • Jeg bruger enheden til kommunikation, og jeg forstår alt, hvad du siger.

Brug og rediger hurtigbeskeder. 
Find hurtigbeskeder, som du kan bruge 
i følgende situationer.

 • Når nogen fortæller en vittighed.

 • Hvis nogen spørger, om du kan lide 
en film eller et tv-program.

 • Når du skal bruge noget hurtigt.

 • Hvis nogen begynder at tale, mens 
du skriver en besked.

 • Når du vil have flere oplysninger 
under en samtale.

Rediger en hurtigbesked på grundlag af 
det, du ville sige i situationerne nedenfor.

 • Del bekymringer eller lav en liste med 
spørgsmål til din læge eller terapeut.

 • Fortæl en ven eller et familiemedlem om 
dine seneste oplevelser. 

 • Giv anvisninger til din hjælper.
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Bemærk: Læs kortene Finindstilling af øjenstyring, hvis brugen af 
AssistiveTouch volder dig problemer.

Knappen AssistiveTouch 
Åbner menuen til AssistiveTouch. Menuen 
på knappen AssistiveTouch lægger sig 
oven på andet skærmindhold og kan flyttes 
efter behov.

Menu til AssistiveTouch 
Indeholder navigationsværktøjer med adgang til 
øjenstyring, så du kan bruge dine øjne til at trykke, 
stryge, justere lydstyrke, skifte mellem apps m.m.

Rundvisning

AssistiveTouch – Brug af apps

Du skal bruge AssistiveTouch til at bruge andre apps på din iPad, når du 
er klar til at bevæge dig uden for TD Talk. Indstillingerne for øjenstyring og 
øjenstyringens virkemåde på AssistiveTouch afviger fra TD Talk, så du skal 
muligvis ændre indstillingerne i iPadOS.

Skift til AssistiveTouch fra TD Talk.  
Du skal bruge AssistiveTouch til at navigere uden for TD Talk. Appen 
slukkes automatisk, når du igen åbner TD Talk.

 • Se på området under øjenstyringsenheden fra tastaturet i TD Talk 
for at åbne den øjenstyrede systemmenu, og vælg derefter Slå 
AssistiveTouch til/fra. Markøren (en grå cirkel) vises på skærmen og 
følger dit blik.

 • Se på menuknappen til AssistiveTouch, indtil menuen åbnes.

 • Se på Hjem i menuen til AssistiveTouch, indtil skærmen Hjem vises.

1

Slå AssistiveTouch 
til/fra

Menu til 
AssistiveTouch



Hold en pause, hvis du har brug for det.  
Du kan pause øjenstyringsenheden til læsning eller hvile og fortsætte øjenstyringen, 
når du er klar.
 • Se på menuknappen til AssistiveTouch for at åbne menuen til 
AssistiveTouch.
 • Se på Pause/genoptag pause for at pause.
 • Gentag trinnene ovenfor for at fortsætte øjenstyringen.

Brug iPad’en med dine øjne.
 • Tryk og scroll findes i øverste niveau af menuen til AssistiveTouch. Du kan finde 
andre berøringsbevægelser, som fx Enkelttryk, Langt tryk og Tryk to gange, under 
punktet Specielle handlinger i menuen til AssistiveTouch.
 • Vælg menuknappen til AssistiveTouch, og vælg derefter Scroll og 
scrolleretning. Placer derefter markøren i området af skærmen, hvor du vil scrolle. 
 • AssistiveTouch vender tilbage til Tryk, når du udfører en anden handling som 
fx pause eller scrolle. Du kan ændre handlingen, som appen vender tilbage til, 
i Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch > 
Tilbagefaldshandling.

Flyt knappen til AssistiveTouch.  
Du kan flytte knappen til AssistiveTouch på skærmen for at få den af vejen. Vælg 
Flyt menu i menuen til AssistiveTouch, og hold derefter dit blik på skærmen, hvor 
menuknappen til AssistiveTouch skal placeres.

Vælg apps.  
Stil dig selv disse spørgsmål, når du skal overveje, hvilke apps du vil bruge med 
øjenstyring. 
 • Har du de nødvendige færdigheder til at bruge appen (såsom Tryk, Scroll, Langt 
tryk)?
 • Hvis du ikke har de nødvendige færdigheder, er appen så en god måde for dig at 
øve og opbygge færdigheder? 
 • Er appen af stor interesse? Du vil sandsynligvis arbejde hårdere og længere, hvis du 
er motiveret, når du forsøger at åbne vanskelige apps.
 • Findes der indstillinger i iPadOS eller TD CoPilot, der kan hjælpe med at gøre 
appen nemmere at bruge med øjenstyring? Se kortene Finindstilling af øjenstyring 
med flere oplysninger.
 • Kan du konfigurere indstillingerne i appen, så de passer bedre til din færdigheder? 
Det kan muligvis være skift af skærmretning fra stående til liggende stilling, 
ændring af indstillinger for svartid eller timeout, udskiftning af vanskelige opgaver 
(vælg og træk) med simplere opgaver (vælg) eller færre valg på skærmen.
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AssistiveTouch – Idéer til øvelser
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Idé til øvelse Prøv det

Tænd AssistiveTouch fra TD Talk.

Øv navigation mellem TD 
Talk og skærmen Hjem 
med AssistiveTouch.

Se på området under 
øjenstyringsenheden i TD Talk for at 
åbne den øjenstyrede systemmenu. 

Vælg AssistiveTouch.

Vælg menuknappen til 
AssistiveTouch og vælg derefter 
Hjem.

Brug Pause/genoptag pause, når 
du skal holde en pause.

Slå valg med dvæle i 
øjenstyring midlertidigt fra, 
så du kan læse lidt, se en 
video eller bare slappe af.

Vælg menuknappen til 
AssistiveTouch og vælg derefter 
Pause/genoptag pause.

Se rundt på skærmen, og læg 
mærke til, at valg med pause er 
deaktiveret.

Vælg menuknappen til 
AssistiveTouch, og vælg derefter 
Pause/genoptag pause.

Scroll med øjnene.

Du kan scrolle i websider, 
menuer, lister, apps m.m. 
med dine øjne. Følg 
trinnene til højre, og 
prøv at scrolle i appen 
Indstillinger for iPadOS.

Vælg Indstillinger for iPadOS.

Vælg menuknappen til 
AssistiveTouch, vælg Rul og derefter 
Rul ned.

Vælg Indstillinger for iPadOS 
vinduet til at scrolle ned gennem 
indstillingerne.

Bemærk: AssistiveTouch vender 
tilbage til Tryk, når du har brugt 
en anden handling som fx 
scrolle. Gentag trin 2-3 ovenfor, 
hvis du vil scrolle igen.
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AssistiveTouch – Idéer til øvelser (fortsat)
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Idé til øvelse Prøv det

Flyt menuknappen til AssistiveTouch.

Sommetider er 
menuknappen til 
AssistiveTouch i vejen. 
Du kan altid flytte 
menuknappen til 
AssistiveTouch til et andet 
sted!

Vælg menuknappen til 
AssistiveTouch, og vælg derefter 
Flyt menu.

Se på stedet på skærmen, hvor 
menuknappen til AssistiveTouch 
skal placeres. 

Hold blikket i den indstillede 
dvæletid for at slippe menuknappen 
til AssistiveTouch det pågældende 
sted.

Prøv Appskifter.

Appskifter er den hurtigste 
måde at flytte mellem 
apps på din TD Pilot.

Vælg menuknappen til 
AssistiveTouch, og vælg derefter 
Appskifter. 

Du kan se alle apps, der er aktive 
på din TD Pilot. Vælg en app for at 
åbne den.

Bemærk: Hvis appen, du leder 
efter, ikke vises i Appskifter, er 
appen ikke aktiv i øjeblikket. 
Gå til skærmen Hjem og start 
appen ved at vælge ikonet for 
appen.
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Montering og placering

Kontroller altid, at der er et solidt underlag.  
Begynd altid med at skifte stilling og kalibrere igen, før du udfører yderligere fejlfinding. 
De fleste problemer med øjenstyring kan løses eller udbedres ved hjælp af disse to 
vigtige trin.

 • Tag om nødvendigt briller på og puds dem.

 • Placer enheden, så den passer til personen, når vedkommende sidder komfortabelt. 
Brug Styringsstatus til kontrol af korrekt placering. 

 • TD Pilot skal placeres i øjenhøjde. TD Pilot skal placeres højere end bordfladen for de 
fleste brugere, når de sidder ved et bord eller et skrivebord. 

 • Kalibrer igen for at tage højde for ændringer i det omgivende lys, kropsstilling, træthed 
og øjenbevægelser (som muligvis skyldes medicin eller tørhed) i løbet af dagen. 

Bemærk: Du åbner Styringsstatus ved at starte TD CoPilot fra skærmen 
Hjem. Eller bed en partner om at skubbe knappen til styringsstatus til 
venstre i partnervinduet på bagsiden af enheden TD Pilot.
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Finindstil øjenstyring

Se på følgende problemer. Prøv én eller flere løsninger. Sommetider kan 
en kombination hjælpe. 

Problem Løsning

Øjenstyringsen-
heden 
registrerer ikke 
øjnene.

 • Kontroller, at TD Pilot er opladt og tændt.

 • Kontroller, at AssistiveTouch er aktiveret (følg 
konfigurationsproceduren i vejledningen til TD Pilot).

 • Kontroller, at kablet mellem TD Pilot-enheden og iPad’en er 
sat korrekt i.

 • Kontroller enhedens og personens placering.

 • Gennemgå oplysningerne om genskin fra eventuelle briller.

Utilfredsstillende 
nøjagtighed.

 • Kontroller enhedens og personens placering. Kalibrer 
derefter igen.

 • Gennemgå løsningerne til problemer nedenfor. Flere 
løsninger kan være mulige.

Nøjagtigheden 
forværres med 
tiden.

 • Kalibrer igen. Husk at kontrollere siddestilling før kalibrering.

 • Se væk, eller luk øjnene et øjeblik, og fokuser igen.

 • Reducer lysstyrken på skærmen: 
Indstillinger for iPadOS > Skærm & lysstyrke

 • Forøg tekststørrelsen, så mål med tekst bliver større: 
Indstillinger for iPadOS > Skærm & lysstyrke > 
Tekststørrelse

 • Se “Trætte eller tørre øjne” nedenfor.

Genskin fra 
briller forstyrrer.

 • Puds brillerne.

 • Begræns eller fjern lys, der kommer ind bag fra personen, 
der bruger enheden.

 • Hvis personen bruger briller med flerstyrkeglas, skal du 
prøve at flytte enheden, så du kommer til at bruge den del af 
glasset, der er beregnet til computerbrug.
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Problem Løsning

Langsom 
markørreaktion.

 • Øg indstillingen for følsomhed: 
TD CoPilot > Indstillinger > AssistiveTouch

Vanskeligt at 
holde dvæl 
tilstrækkeligt 
længe.

 • Forkort dvæletiden: 
TD Talk > Indstillinger > Tastatur

TD Talk > Indstillinger > Aktivering

Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > 
AssistiveTouch > Pausebetjening i sekunder

 • Forøg bevægelsestolerance: 
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > 
AssistiveTouch

 • Reducer indstillingen for følsomhed: 
TD CoPilot > Indstillinger > AssistiveTouch

Valg udføres for 
hurtigt eller er 
utilsigtet.

 • Forøg dvæletiden i TD Talk og/eller i AssistiveTouch: 
TD Talk > Indstillinger > Tastatur

TD Talk > Indstillinger > Aktivering

Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > 
AssistiveTouch > Pausekontrol i sekunder

 • Reducer bevægelsestolerance: 
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > 
AssistiveTouch

Markøren 
hopper eller 
glider af sig 
selv.

 • Reducer indstillingen for følsomhed: 
TD CoPilot > Indstillinger > AssistiveTouch

 • Fjern farve fra markør:  
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring 
> Farve

 • Juster størrelsen af markør:  
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring

Markøren kan 
ikke ses.

 • Rediger størrelse og farve på markøren, så den bliver tydelig: 
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring

Finindstilling af øjenstyring (fortsat)
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Problem Løsning

Menuknappen 
til 
AssistiveTouch 
er i vejen eller 
distraherer.

 • Flyt menuknappen til AssistiveTouch på skærmen.

 • Reducer uigennemsigtigheden for menuknappen til 
AssistiveTouch i inaktiv tilstand: 
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > 
AssistiveTouch

Følelse af 
køresyge.

 • Reducer lysstyrken på skærmen: 
Indstillinger for iPadOS > Skærm og lysstyrke

 • Fjern farve fra markør:  
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring

 • Aktiver indstillingen Reducer bevægelse: 
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Bevægelse

 • Aktiver indstillingen Begræns billedfrekvens:  
Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Bevægelse

Trætte eller 
tørre øjne.

 • Hold en pause.

 • Reducer lysstyrken:  
Indstillinger for iPadOS > Skærm og lysstyrke

 • Forøg tekststørrelse: 
Indstillinger for iPadOS > Tekststørrelse

 • Søg råd hos din læge.

Øjnene følger 
ikke hinanden 
(strabisme).

 • Identificer det stærkeste øje, og udfør en kalibrering med kun 
det øje.

 • Søg råd hos din læge.

Ufrivillige 
øjenbevægelser 
(nystagmus).

 • Flyt enheden for at se, om der er et område i synsfeltet med 
færre ufrivillige bevægelser.

Finindstilling af øjenstyring (fortsat)
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Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg bruge AssistiveTouch i TD Talk? 
Det korte svar er ja, men du behøver det ikke. Knapperne i TD Talk fungerer ligesom 
magneter. Når dit blik kommer i nærheden af en knap i TD Talk, trækker knappen 
markøren hen til sig. Det gør det nemmere at være mere nøjagtig, og du skal ikke bruge 
så mange kræfter. Tænd AssistiveTouch, når du vil forlade TD Talk og bruge andre apps.

Jeg har problemer med øjenstyring. Hvad kan jeg gøre? 
Du kan gøre flere ting for at forbedre din øjenstyring.

 • Gennemgå oplysningerne på kortene Finindstilling af øjenstyring. Prøv først at skifte 
stilling eller kalibrere igen, før du begynder at ændre indstillinger.

 • Se ressourcerne på bagsiden af kortet.

 • Kontakt terapeuten eller organisationen, som hjalp dig med at få enheden.

Hvordan virker fraseprædiktion i TD Talk?
Fraseprædiktionen i TD Talk er baseret på hyppighed. Sætninger, som du har sagt 
flere gange tidligere, gættes, når du begynder at skrive sætningen. Funktionen har en 
tendens til at gætte delvise sætninger (fx Jeg skal, Hvad kan du) frem for hele sætninger 
(fx Jeg skal hen i butikken, Hvad kan du lide i din kaffe?), fordi de bruges i en bredere 
sammenhæng, og du skal ikke redigere så ofte.
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Øvrige ressourcer

Supportside til TD Talk

qrco.de/TDTalkHelp

TD Community

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavoxs 
undervisningscenter 
(kun på engelsk)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

Apple

apple.com/dk/accessibility

Scan QR-koderne, eller brug linkene.

Dokumentation

TD CoPilot > Indstillinger 
> Hjælp

For teknisk support, 
bedes du kontakte din 
lokale Tobii Dynavox-
repræsentant.

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Brugervejledning til  
TD Pilot

qrco.de/PilotDocs

http://qrco.de/TDTalkHelp
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://tobiidynavox.com
http://apple.com/accessibility
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs

