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Appen TD Talk låter dig delta i samtal 
med andra personer.

AssistiveTouch ger dig åtkomst till 
andra appar.
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Snabbmeddelanden 
Förskrivna 
meddelanden som läses 
upp direkt när de väljs.

Fler 
snabbmeddelanden 
Öppna sidan 
Snabbmeddelanden 
för att läsa upp 
eller redigera dina 
snabbmeddelanden.

Meddelandefönster 
Här visar och redigerar 
du den text du vill läsa 
upp.

Läs upp 
Läs upp den 
aktuella meningen i 
meddelandefönstret. Du 
kan också pausa och 
återuppta uppläsning.

Rensa 
Rensar all text i 
meddelandefönstret.

Frasprediktion 
TD Talk lär sig av det 
du skriver och använder 
den informationen 
för att föreslå fraser. 
Prediktion är baserad 
på frekvens och 
gör kommunikation 
snabbare och mer 
personlig.

Ta bort ord 
Ta bort ordet till vänster 
om markören.

Ordprediktion 
Föreslår ord automatiskt 
baserat på vad du har 
skrivit hittills.

Backsteg 
Ta bort tecknet till 
vänster om markören.

Ändra språk 
Växla mellan de språk 
du talar.

TD Talk – genomgång

TD Talk är utformad för snabb kommunikation öga mot öga. Använd den 
här appen när du kommunicerar med andra. 
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TD Talk – genomgång (forts.)

1

Menyn utanför 
skärmen 
Titta nedanför 
ögonstyrningen för att 
öppna denna meny 
som innehåller Pausa/
återuppta, Mer och 
AssistiveTouch.

Aktivera/inaktivera 
AssistiveTouch 
Starta AssistiveTouch. 
Använd AssistiveTouch 
för att komma åt 
hemskärmen och alla 
dina andra appar.

Mer 
Kom åt 
instrumentpanelen och 
inställningar.

Pausa/återuppta 
ögonstyrning 
Använd knappen för 
att tillfälligt pausa och 
återuppta ögonstyrning.
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TD Talk – kommunikationstips

Dessa tips kan hjälpa dig att använda TD Talk framgångsrikt

2

Tips Prova

Ta regelbundna pauser från 
ögonstyrning.
Pausa ögonstyrningen när du inte 
pratar och återaktivera den när du är 
redo att prata.

Titta nedanför ögonstyrningen för 
att öppna menyn utanför skärmen.

Välj Pausa. Ögonstyrningen är 
pausad.

Upprepa stegen ovan för att 
återaktivera ögonstyrningen.

Redigera text direkt i 
meddelandefönstret.  
Rätta, ta bort eller lägg till ord var 
som helst i meddelandefönstret med 
redigeringsmenyn.

Titta på den plats i meningen som 
du vill redigera. Ordet stryks under 
och sedan dyker redigeringsmenyn 
upp. 

När ett ord är markerat kan du göra 
följande:

Byta ut ett ord.
Välj ett av de föreslagna orden eller 
skriv bokstäver.

Ta bort ordet.
Välj backsteg.

Flytta markören.
Använd höger- och vänsterpilen 
i redigeringsmenyn för att flytta 
markören och skriv för att infoga 
text.

Tryck på X för att stänga menyn 
Redigera.
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TD Talk – kommunikationstips (forts.)

2

Tips Prova

Använd endast kommatering och 
stor bokstav när de förstärker ditt 
meddelande.  
Det krävs tid och ansträngning för att 
skriva punkter och stora bokstäver. De 
gör ingen skillnad när ditt meddelande 
läses upp om inte punkterna separerar 
meningar i ett stycke.

 • Använd ? eller ! för att få ditt 
meddelande att låta som en fråga 
eller ett utrop.

 • Komma skapar pauser i meningen. 
Använd komman för emfas och för att 
dra ner farten.

 • Stora bokstäver påverkar visuellt, men 
ändrar inte hur ett ord läses upp. TD 
Talk gör automatiskt stor bokstav på 
första ordet i en mening åt dig. Bry 
dig inte om att skriva stor bokstav om 
ingen ska läsa ditt meddelande.

Dra fördel av ordprediktion. 
Ordprediktionen lär sig av det du skriver 
och kan göra din kommunikation 
snabbare.

När du börjar skriva ett ord, snegla 
på ordprediktionsknapparna för att 
se om det ord du önskar finns där.

Upprepa var 2-3 bokstav.

Om du märker att du gör oavsiktliga 
val när du läser de föreslagna 
orden, öka fokuseringstiden 
för ordprediktion i TD Talk > 
Inställningar > Tangentbord.
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TD Talk – kommunikationstips (forts.)

Tips Prova

Skriv som du pratar.  
Talspråk skiljer sig från den mer 
formella grammatiken i skriftspråk. 
Använd även ofullständiga meningar 
som reflekterar ditt sätt att prata.

 • ”En kaffe imorrn?”

 • ”Vore fint men jag hinner inte.”

 • ”En annan gång.”

Använd frasprediktion.  
Frasprediktion lär sig hur du kopplar 
ihop ord och förutsäger vad du vill säga 
baserat på användningsfrekvens. Ju 
mer du pratar med TD Talk desto bättre 
blir frasprediktionen så att du kan säga 
det du vill snabbare och med mindre 
ansträngning.

Kika på meddelandefönstret efter 
varje eller vartannat ord för att se 
om TD Talk har föreslagit önskad 
fras.

Om den föreslagna frasen är den du 
vill ha fokuserar du blicken på sista 
ordet i förslaget för att acceptera 
den.

Fortsätt skriva om den föreslagna 
frasen inte är den du önskar.
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Tips Prova

Snabbmeddelanden 
är oftast det snabbaste 
kommunikationsalternativet. 
Använd dessa redigerbara 
meddelanden för att uttrycka 
omedelbara behov, hänga med i 
konversationer och förbereda vad du 
vill säga i förväg för sådana händelser 
som läkarbesök, presentationer och 
familjesammankomster. 

Välj Fler snabbmeddelanden och 
sedan Redigera snabbmeddelanden.

Välj det snabbmeddelande du vill 
redigera och skriv ditt meddelande 
med tangentbordet. 

Välj Spara och återgå till 
huvudtangentbordet.

Ge dig själv tid att lära dig.  
Ögonstyrning är en inlärd förmåga. Att 
kommunicera med TD Talk kommer 
att bli alltmer automatiskt med tid och 
användning. 

Förfina din ögonstyrning genom 
att finjustera inställningarna 
allteftersom din förmåga utvecklas.

Använd övningsidéerna i nästa 
avsnitt för att fokusera på 
individuella förmågor.
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TD Talk – övningsidéer

Öva på att pausa och återuppta ögonstyrning.  
Titta nedanför ögonstyrningen för att öppna menyn utanför skärmen och välj 
sedan knappen Pausa ögonstyrning. Upprepa samma steg för att återaktivera 
ögonstyrningen. Prova det några gånger.

Öva på att skriva som du pratar.
Meningarna nedan kan användas 
i formell skriftlig kommunikation. 
Hur skulle du säga dem i en talad 
konversation?

 • Vi behöver avsätta tid för att prata om 
ekonomin.

 • Jag önskar dig allt gott.

 • Jag hoppas att du har haft det bra de 
senaste månaderna.

Tänk på fraser du använder ofta i samtal. 
Exemplen nedan kanske kan hjälpa dig att 
identifiera några. Skriv dem i TD Talk. 

Utrop 
Nähä! Vad intressant. Va?!

Fyllnadsord eller fyllnadsfraser 
…typ…, um..., jag menar, du vet, …om du 
fattar, …och så.

Lokala ord och fraser 
Det är görvarmt. Vad du är tyken! He hit 
fjärrkontrollen!

Experimentera med punkter och stora bokstäver.  
Skriv följande meningar och lyssna på skillnaden med och utan punkter och stor 
bokstav. Denna aktivitet kommer hjälpa dig att märka när det är värt det att lägga till 
punkter och stor bokstav, och när du kan hoppa över det för att spara tid. 

Alternativ 1 Alternativ 2

1 Jag kommer ha en skjorta, jeans 
och en jacka.

Jag kommer ha en skjorta jeans 
och en jacka

2 Kan jag få den? Kan jag få den

3 Där borta är Janne. Där borta är janne.

4 Wow! Det är fantastiskt! Wow, det är fantastiskt!

5 Jag gillar det men det gör inte 
han.

Jag gillar det, men det gör inte 
han.
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TD Talk – övningsidéer (forts.)

Prova att redigera text i meddelandefönstret.  
Skriv en mening med ett avsiktligt fel (felstavning, ett extra eller ett utelämnat ord). 
Redigera felet genom att fokusera på det i meddelandefönstret.

Spara tid med ordprediktion.  
Skriv ”Jag måste gå till affären imorgon bitti” utan att använda ordprediktion. Skriv 
det sedan med hjälp av ordprediktion. Jämför hur mycket tid och ansträngning som 
krävdes.

Prova att använda frasprediktion.  
Skriv en av meningarna nedan och läs sedan upp den fyra-fem gånger med TD Talk. 
Detta lägger till meningen i din uppsättning av fraser. Töm meddelandefönstret och 
börja sedan skriva meningen igen. Du kommer att se frasen föreslagen för dig. Titta 
på det sista ordet i den föreslagna frasen för att välja den och läs sedan upp den.

 • Jag heter [ditt namn].

 • Min adress är [din adress].

 • [Personens namn] är min [relation].

 • Jag jobbar (eller jobbade) på [arbetsgivare] som [jobbtitel].

 • Jag använder den här enheten för att kommunicera och jag förstår allt du säger.

Använda och redigera snabbmeddelanden. 
Hitta snabbmeddelanden som du kan 
använda i följande scenarier.

 • När någon berättar ett skämt.

 • Om någon frågar om du gillade en 
film eller ett TV-program.

 • När du behöver något på en gång.

 • Om någon börjar prata medan du 
skriver ett meddelande.

 • När du vill har mer information under 
en interaktion.

Redigera ett snabbmeddelande baserat på 
vad du skulle säga i situationerna nedan.

 • Dela det du är bekymrad över eller skriv 
en lista med frågor till din läkare, logoped 
eller arbetsterapeut.

 • Berätta för en vän eller familjemedlem 
vad som har hänt den senaste tiden. 

 • Ge instruktioner till din assistent eller en 
anhörig.
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Obs: Se till att titta på korten Finjustera ögonstyrning om du tycker det är 
svårt att använda AssistiveTouch.

Knappen AssistiveTouch 
Öppnar menyn för AssistiveTouch. 
Knappmenyn för AssistiveTouch flyter 
ovanpå skärminnehållet och kan flyttas 
runt vid behov.

Meny för AssistiveTouch 
Navigeringsverktyg för ögonstyrning som låter dig 
trycka, svepa, ändra volym, växla mellan appar och 
mycket mer med dina ögon.

Genomgång

AssistiveTouch – använda appar

När du är redo att gå utanför TD Talk använder du AssistiveTouch för att 
komma åt andra appar på din iPad. Ögonstyrningsinställningarna och 
beteendet i AssistiveTouch skiljer sig från de i TD Talk, så det kan krävas 
lite justeringar i iPadens inställningar.

Växla till AssistiveTouch från TD Talk.  
Du använder AssistiveTouch för att navigera utanför TD Talk. Den 
inaktiveras automatiskt när du öppnar TD Talk igen.

 • Från TD Talk-tangentbordet tittar du nedanför ögonstyrningen för 
att öppna menyn utanför skärmen och sedan väljer du Aktivera/
inaktivera AssistiveTouch. Pekaren (en grå cirkel) dyker upp på 
skärmen och följer din blick.

 • Titta på menyknappen för AssistiveTouch tills AssistiveTouch-menyn 
öppnas.

 • Titta på Hem i AssistiveTouch-menyn öppnas tills du kommer till 
hemskärmen.

1

Aktivera/inaktivera 
AssistiveTouch

Meny för 
AssistiveTouch



Ta en paus när du behöver.  
Pausa ögonstyrningen för att läsa eller vila och återuppta den sedan när du önskar.

 • Titta på menyknappen för AssistiveTouch för att öppna 
AssistiveTouch-menyn.

 • Titta på Pausa fokusering för att pausa.

 • Upprepa stegen ovan för att återaktivera ögonstyrningen.

Använda iPad med blicken.

 • Trycka och skrolla är tillgängligt på toppnivån i AssistiveTouch-menyn. Andra 
pekstyrningsgester såsom hålla och dra, trycka länge och dubbelklicka finns under 
Anpassat i AssistiveTouch-menyn.

 • Skrolla genom att välja menyknappen för AssistiveTouch, sedan Skrolla och 
skrollriktning. Placera sedan pekaren i det område på skärmen där du vill skrolla. 

 • AssistiveTouch återgår till tryck när en annan åtgärd, såsom skrolla eller pausa, 
har utförts. Du kan byta åtgärd om den återgår eller ta bort den helt i iPad OS 
Inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > AssistiveTouch > Sekundär åtgärd.

Flytta knappen AssistiveTouch.  
Du kan behöva flytta runt knappen AssistiveTouch på skärmen för att få den ur 
vägen. Välj Flytta meny i AssistiveTouch-menyn och håll sedan blicken på den plats 
på skärmen där du vill att menyknappen för AssistiveTouch ska vara.

Välja lämpliga appar.  
Ställ dig själv följande frågor när du funderar på appar att använda med ögonstyrning. 

 • Har du de förmågor (d.v.s. trycka, skrolla, hålla länge) som krävs för att använda 
appen?

 • Om du inte har de förmågor som krävs, är appen ett bra sätt för dig att öva på och 
tillägna dig dessa förmågor? 

 • Är appen intressant och motiverande? När du är motiverad är det större sannolikhet 
att du arbetar hårdare och med mer uthållighet när du försöker använda svåra 
appar.

 • Finns det inställningar i iPadens operativsystem eller TD CoPilot som kan göra 
appen mer tillgänglig med ögonstyrning? Se korten Finjustera ögonstyrning för mer 
information.

 • Kan du konfigurera inställningar i appen för att anpassa dem till dina nuvarande 
förmågor? Detta kan inkludera att ändra från stående till liggande, ändra 
inställningar för svarstid och timeout i spel, ersätta komplexa uppgifter (välj och dra) 
med enklare (välj) eller visa färre alternativ på skärmen.
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AssistiveTouch – övningsidéer

6

Övningsidé Prova

Starta AssistiveTouch från TD Talk. 

Öva på att växla mellan TD 
Talk och hemskärmen med 
AssistiveTouch.

Titta nedanför ögonstyrningen i TD 
Talk för att öppna menyn utanför 
skärmen. 

Välj AssistiveTouch.

Välj menyknappen för 
AssistiveTouch och välj sedan Hem.

Ta en paus med Pausa/återuppta 
fokusering.

Stäng tillfälligt av 
ögonstyrningen så att du 
kan läsa, titta på en video 
eller bara slappna av.

Välj menyknappen för 
AssistiveTouch och välj sedan Pausa 
fokusering.

Titta runt på skärmen och lägg 
märke till att fokuseringsval inte är 
tillgängligt.

Välj menyknappen för 
AssistiveTouch och välj sedan 
Återuppta fokusering.

Skrolla med dina ögon.

Du kan använda din blick 
för att skrolla på webbsidor, 
i menyer, listor, appar m.m. 
Följ stegen som visas 
till höger för att försöka 
skrolla i inställningsappen 
för iPadens operativsystem.

Välj iPad OS-inställningar

Välj menyknappen för 
AssistiveTouch, sedan Skrolla och 
Skrolla ner.

Välj inställningsfönstret i iPadens 
operativsystem för att skrolla ner 
genom inställningarna.

Obs: AssistiveTouch återgår till 
tryck efter att en annan åtgärd 
använts, t.ex. skrollning. Upprepa 
steg 2 och 3 igen om du vill 
skrolla igen.
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AssistiveTouch – övningsidéer (forts.)
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Övningsidé Prova

Flytta menyknappen för 
AssistiveTouch.

Ibland kommer 
menyknappen för 
AssistiveTouch att vara 
i vägen. Du kan när 
som helst byta plats 
på menyknappen för 
AssistiveTouch!

Välj menyknappen för 
AssistiveTouch och välj sedan Flytta 
meny.

Titta på den plats på skärmen dit du 
vill flytta menyn för AssistiveTouch. 

Håll fast blicken under den angivna 
fokuseringstiden för att släppa 
menyknappen för AssistiveTouch på 
den platsen.

Prova appväxlaren.

Snabbaste sättet att 
navigera mellan appar som 
körs på din TD Pilot är att 
använda appväxlaren.

Välj menyknappen för 
AssistiveTouch och välj sedan 
Appväxlare. 

Du kommer att se alla appar som 
för tillfället körs på din TD Pilot. Välj 
en app för att gå till den.

Obs: Om du inte ser appen 
du söker i appväxlaren så körs 
den inte för tillfället. Gå till 
hemskärmen och välj appen för 
att starta den.
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Montera och positionera

Säkerställ alltid att det finns en bra grund.  
Innan du gör någon ytterligare felsökning, börja alltid med att flytta och kalibrera om 
enheten. De flesta ögonstyrningsproblem blir lösta eller förbättras under dessa två 
viktiga steg.

 • Glasögon på och rena, vid behov.

 • Placera enheten så att den passar användaren när denna är bekvämt placerad. Använd 
trackstatus för att söka efter korrekt placering. 

 • TD Pilot ska placeras i ögonhöjd. De flesta användare som sitter vid ett skrivbord eller 
bord behöver ha TD Pilot placerad högre än bordsytan. 

 • Omkalibrera för att anpassa enheten till de förändringar som äger rum under dagen 
såsom omgivande ljus, kroppsposition, trötthet, ögonrespons (möjligen p.g.a. läkemedel 
eller torra ögon). 

Obs: Öppna trackstatus genom att starta TD CoPilot från hemskärmen 
eller be en medhjälpare att trycka på trackstatusknappen till vänster om 
partnerfönstret på TD Pilot-enhetens baksida.
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Finjustera ögonstyrning

Ta en titt på följande problem. Prova en eller flera lösningar. Ibland kan en 
kombination hjälpa.

Problem Lösning

Ögonstyrning-
senheten 
uppfattar inte 
ögonen.

 • Säkerställ att TD Pilot är laddad och påslagen.

 • Se till att AssistiveTouch är aktiverad (följ 
installationsprocessen i startguiden för TD Pilot).

 • Verifiera att kabeln som kopplar ihop TD Pilot-enheten med 
iPaden är ordentligt isatt.

 • Kontrollera enhetens och användarens placering.

 • Granska information om reflektioner från glasögon.

Noggrannheten 
är inte bra.

 • Kontrollera enhetens och användarens placering, kalibrera 
sedan om.

 • Granska lösningar för de problem som anges nedan. Fler än 
en kan gälla.

Noggrannheten 
blir sämre med 
tiden.

 • Kalibrera om. Kom ihåg att kontrollera placeringen innan du 
gör det.

 • Titta bort eller blunda ett ögonblick för att omfokusera.

 • Minska skärmens ljusstyrka: 
iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka

 • Öka textstorleken för att göra textbaserade mål större: 
iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka > Textstorlek

 • Se ”Ha trötta eller torra ögon” nedan.

Reflektioner från 
glasögon verkar 
störa.

 • Rengör glasögonen.

 • Begränsa eller avlägsna ljus som kommer bakifrån personen 
som använder enheten.

 • Om användaren har progressiva glasögon, prova att ändra 
enhetens placering och dra nytta av den lins som är avsedd 
för datoranvändning.
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Problem Lösning

Pekaren 
laggar.

 • Öka svarstidsinställningen: 
TD CoPilot > Inställningar > AssistiveTouch

Svårt att 
behålla fokus 
tillräckligt 
länge.

 • Förkorta fokuseringstiden: 
TD Talk > Inställningar > Tangentbord

TD Talk > Inställningar > Aktivering

iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > 
AssistiveTouch > Fokuskontroll sekunder

 • Öka rörelsetoleransen 
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > 
AssistiveTouch

 • Öka svarstidsinställningen: 
TD CoPilot > Inställningar > AssistiveTouch

Val sker för 
snabbt eller 
av misstag.

 • Öka fokuseringstiden i TD Talk och/eller AssistiveTouch: 
TD Talk > Inställningar > Tangentbord

TD Talk > Inställningar > Aktivering

iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > 
AssistiveTouch > Fokuskontroll sekunder

 • Minska rörelsetoleransen 
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > 
AssistiveTouch

Pekaren 
hoppar eller 
glider iväg.

 • Öka svarstidsinställningen: 
TD CoPilot > Inställningar > AssistiveTouch

 • Ta bort färgen från pekaren:  
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll > Färg

 • Anpassa pekarens storlek:  
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll

Pekaren syns 
inte

 • Ändra pekarens storlek och färg så att den syns tydligt: 
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll

Finjustera ögonstyrning (forts.)
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Problem Lösning

Menyknappen 
för 
AssistiveTouch 
är i vägen och 
distraherar.

 • Flytta menyknappen för AssistiveTouch på skärmen.

 • Öka genomskinligheten på menyknappen för AssistiveTouch: 
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > 
AssistiveTouch

Får en känsla 
av åksjuka.

 • Minska skärmens ljusstyrka: 
iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka

 • Ta bort färgen från pekaren:  
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll

 • Aktivera inställningen Minska rörelse: 
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Rörelse

 • Aktivera inställningen Använd övertoningsövergångar i första 
hand:   
iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Rörelse

Trötta eller 
torra ögon.

 • Ta pauser.

 • Minska ljusstyrkan:  
iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka

 • Öka textstorlek: 
iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka > Textstorlek

 • Rådgör med specialist.

Ögonen 
rör sig inte 
tillsammans 
(skelning).

 • Identifiera det starkare ögat och kalibrera med enbart det ögat.

 • Rådgör med specialist.

Ofrivilliga 
ögonrörelser 
(nystagmus).

 • Placera om enheten för att se om det finns något område inom 
synfältet där de nystagmatiska rörelserna minskar.

Finjustera ögonstyrning (forts.)
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Vanliga frågor

Kan jag använda AssistiveTouch i TD Talk? 
Det korta svaret är att du kan det, men du behöver inte. Knapparna i TD Talk är som 
magneter. När din blick rör sig mot en knapp i TD Talk drar den pekaren till knappen. 
Detta hjälper dig att vara mer precis och minskar din ansträngning. Starta bara 
AssistiveTouch när du vill lämna TD Talk för att använda andra appar.

Jag har svårt med ögonstyrning. Vad kan jag göra? 
Det finns flera alternativ som kan hjälpa dig att förbättra ögonstyrningen.

 • Läs informationen på korten Finjustera ögonstyrning. Prova att placera om eller 
kalibrera om innan du börjar ändra några inställningar.

 • Se resurserna på baksidan av detta kort.

 • Kontakta den förskrivare som hjälpte dig att skaffa enheten.

Hur fungerar frasprediktion i TD Talk?
TD Talks frasprediktion är baserad på frekvens. Fraser som du har läst upp flera gånger 
tidigare föreslås när du börjar skriva början av frasen. Den brukar föreslå ofullständiga 
meningar (t.ex. Jag tycker att, Vad ska du) istället för fullständiga meningar (t.ex. Jag ska 
gå och handla., Vad vill du ha i kaffet?) eftersom de kan användas i fler situationer och 
gör att du slipper redigera lika ofta.
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Ytterligare resurser

Supportsida för TD Talk

qrco.de/TalkHelpSE

TD Community

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavox  
Learning Hub  
(endast på engelska)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

se.tobiidynavox.com

Apple

qrco.de/
AppleAccessibilitySV

Skanna QR-koden eller använd länkarna.

Dokumentation

TD CoPilot > 
Inställningar > Hjälp

Teknisk support i 
Sverige

08 522 950 20  
(välj 1 för support)

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Användarmanual för  
TD Pilot

qrco.de/PilotDocs

http://qrco.de/TalkHelpSE
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://se.tobiidynavox.com
http://qrco.de/AppleAccessibilitySV
http://qrco.de/AppleAccessibilitySV
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs

