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Nämä ovat Communicator 5 harjoittelukorttisi ja ne auttavat sinua aloittamaan uuden 
laitteesi kanssa. Sisällytettyinä on ideoita jokapäiväistä käyttöä, sekä myös askelittaisia 
ohjeita perusmuokkausta varten.

Communicator 5 tarjoaa suuren valikoiman kommunikaatiosivuja ja 
kuvaruutunäppäimistöjä sekä helppokäyttöisiä työkaluja sähköpostin, tekstiviestien, 
puhelujen ja IR-kaukosäätimen hallintaan sekä paljon muuta.
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QR-koodit

Android-käyttäjät
Voit saada ilmaisen QR-koodin 
lukijan Google play store -sivustolta. 
Hae “QR-skanneria” tai “QR-lukijaa” 
paikantaaksesi näitä.

Windows-käyttäjät:
Lataa maksuton QR-koodilukusovellus 
Windows store -sivustolta. Hae 

“QR-skanneria” tai “QR-lukijaa” 
vaihtoehtojen löytämiseksi.

iOS-käyttäjät
iOS 11:sta, QR-koodin skannaus on sisään 
rakennettuna ja kaikki, mitä sinun tarvitsee 
tehdä, on avata kamera-sovelluksesi, 
osoittaa se kohti QR-koodia ja ilmoitus 
tulee näkyviin.

Jos et ole vielä päivittänyt iOS 11, sinun 
tulee ladata QR-koodiskannauksen 
sovellus. App Store -sivustolla on useita, 
jotka ovat maksuttomia ja maksullisia.

Käytämme QR-koodeja tässä asiakirjassa antamaan sinulle 
nopean pääsyn tietoihin, kuten videoihin, ilman tarvetta kirjoittaa 
verkko-osoitteita.

Voit käyttää matkapuhelintasi tai taulutietokonettasi QR-koodin 
skannaamiseksi. Tiedot tulevat tällöin näkyviin automaattisesti.

Jos sinulla ei ole QR-koodin lukuohjelmaa laitteellasi, voit 
noudattaa näitä ohjeita:
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Laitehuolto
Laitteemme ovat rakennettu eri tavalla 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 alasuuntaisesti kostealla liinalla tarvittaessa.

Älä käytä ruiskutuotteita, 
jotka saattavat kyllästää 
laitteen. 

Puhdistus:

 ■ Ennen puhdistusta, sammuta laite ja 
irrota kaikki johdot.

 ■ Antibakteerisia liinoja voidaan käyttää.

 ■ Pyyhi vain ulommat pinnat ja anna 
tuotteen kuivua luonnollisella tavalla.
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Johdosta huolehtiminen:

 ■ Laitetta ladatessasi, pidä se virtalähteen 
lähellä välttääksesi tahatonta johtojen ja 
liittimien vetämistä.

 ■ Virtajohtoa ei pidä kiertää tiukasti, 
taittaa tai kiertää minkään esineen 
ympärille.

Laitteestasi huolehtiminen on tärkeää ja helppoa.



Communicator 5 sanasto
Painike
Äänen, kirjaimen, sanan tai lauseen 
sisältävä objekti sivulla, jonka käyttäjä voi 
valita. Painike voi myös muuttaa asetuksen.

Sivu
Näyttö, jossa painikkeiden sarja voidaan 
nähdä kerralla. Painikkeet sivulla voivat 
linkittyä toiselle sivulle näyttäen uuden 
sisällön.

Sivusto
Sivujen kokoelma usein tietystä aiheesta. 
Sivuston sisältö voi perustua esimerkiksi 
viestinvaihtoon sähköpostilla tai 
tekstiviesteillä, usein käytettyihin lauseisiin 
tai mukautettuun sivuun, jossa on sisältöä 
suosikki tv-sarjasta.

Käyttäjä
Käyttäjäprofiili sisältää kaikki yksilön 
sivusarjat, asetukset, lauseet ja yhteystiedot.

Syöttötapa
Tapa, jolla käyttäjä aktivoi painikkeet 
näytöllä. Communicator 5:ssä on neljä 
erilaista valintaa.

Katsevuorovaikutus
Käytä katseseurantaa laitteen 
käyttöön.

Kosketus/hiiri
Paina kosketusnäyttöä tai napsauta 
vasemmalla hiirennäppäimellä.

Hiiriviipyily
Pidä hiiren kohdistinta vakaasti 
alueen yläpuolella ennalta määritetyn 
ajan. Tämä poistaa tarpeen hiiren 
napsauttamiseksi. 

Skannaus
Valitse painike, kun se on korostettu 
käyttämällä kytkintä.
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Kotisivu
Kotisivu (tai pääsivu), joka linkittää 
käyttäjän muille sivustoille, kuten 
näppäimistö, sähköposti ja muihin.
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Communicator 5 sanasto
Pikavalikko
Antaa helpon pääsyn toimintoihin ja 
komentoihin, joita käytät suurimman 
osan ajasta kotisivuasi navigoidessasi ja 
henkilökohtaistaessasi. Tähän valikkoon on 
pääsy vain kosketuksella tai hiirellä.

Aktivoi se näillä eri tavoilla:
 ■ Oikea klikkaus.

 ■ Paina ja pidä näyttöä painettuna.

Sanan ennustus
Sanaennustus on automaattinen 
ennustustoiminto, joka käyttää kielioppia ja 
tavaamista kirjoittamisen nopeuttamiseksi. 
Sanaennustuspainikkeet muuttuvat 
kirjoittaessasi.

Asetukset

 ■ Käyttäjällä on pääsy Asetukset-
valikkoon kaikilla syöttötavoilla.

 ■ Asetuksista on mahdollista muuttaa 
äänenvoimakkuutta, kirkkautta, 
syöttöasetuksia, näppäimistöasetuksia 
ja muita asetuksia.

 ■ Siirry Asetuksiin kotisivulta.

Lisäasetukset

 ■ Lisäasetuksiin on pääsy vain 
kosketuksella tai hiirellä.

 ■ Löydät lisäasetukset Pikavalikosta.

 ■ Lisäasetuksista löytyy kuusi välilehteä:

 � Syöttö

 � Näppäimistö ja kieli

 � Ääni

 � Sovellukset

 � Käyttäjän asetukset

 � Järjestelmä

Asetukset
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Valitse Tekstikommunikaatio.

Selaa eri sivusarjojen läpi, joita 
tarjotaan.

Valitse haluttu sivusto.

Valitse Lisää kotisivulle.

Valitse sivusto, jonka haluat poistaa.

Valitse Poista.

Ponnahdusikkunassa valitse  
Poista vahvistaaksesi.

Kotisivusi muokkaus
Kotisivullasi valmiina olevat sivustot ovat vain ehdotuksia. Voit 
poistaa ja lisätä niitä tarpeen mukaan.

Sivuston poisto:

Valitse Muokkaa kotisivua.

Sivuston lisäys:

Valitse Kaikki sivustot.1 1

2 2

4

3 3

5

4

Hyödyllinen vihje
Ota käyttöön tilapalkki kotisivullasi voidaksesi nopeasti valvoa katseenseurannan 
tilaa, laitteen akun käyttöä ja Wi-Fi -yhteyden tilaa.

Näihin vaiheisiin pääsy on vain käyttämällä kosketusta tai hiirtä.
Avaa pikavalikko.

Valitse Lisäasetukset.

Valitse Järjestelmä.

Valitse Ota tilarivi käyttöön.
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Message Banking

On tärkeää käynnistää prosessi niin pian kuin 
mahdollista, jotta puheesi laatu ja selkeys voidaan 
ottaa talteen.

Hyödylliset vihjeet

Message Banking on tapa säilyttää luonnollinen äänesi 
tallennettujen viestien välityksellä. Näitä viestejä voidaan käyttää 
myöhemmin viestintäohjelmistossa, kuten Communicator 5.

1

2

Skannaa tämä 
koodi lisätietoja 
varten liittyen 

message banking 
-sisältöön

Message Banking perusteet
Tobii Dynavox Message Bank toimittaa maksuttoman 
tavan sinulle kerätä, organisoida ja tallentaa nauhoitettuja 
viestejä, kun ne tulevat tarpeellisiksi. Viestejä voidaan 
ladata ja käyttää millä tahansa järjestelmällä, joka voi 
toistaa kyseisiä viestejä.

Vaihe 1: Valitse nauhoitettavat ja tallennettavat 
viestit.
Vietä jonkin aikaa harkiten tärkeitä lauseita,  
viestejä ja tarinoita, jotka ovat tärkeitä sinulle.

Vaihe 2: Nauhoita viestejäsi.
On kaksi tapaa nauhoittaa viestejä.

Nauhoita viesti suoraan Communicator 5:ssä.

Nauhoita viestejä korkealaatuiseen digitaaliseen 
nauhoittimeen ja lataa ne Tobii Dynavox Message 
Bank -sisältöön. Suosittelemme Zoom H1 kannettavaa 
digitaalista nauhoitinta.

Vaihe 3: Lataa tallennetut viestit Communicator 5:een.

Tuo wav-äänitiedostosi .zip-muotoisista  message  
bank -tiedostoista.

Nauhoitteet tuodaan automaattisesti 
“Omat lauseet” -alueelle ja lisätään Lause-sivuille.

Viestit luokitellaan merkinnöillä, jotka olet määrittänyt 
message bank -sisällössä ja käytetään ennakoivasti.
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Yleisimmät kysymykset
Kuka voi hyötyä Message banking 
-toiminnosta?
Kuka tahansa, jolla on rappeuttavia sairauksia, kuten 
amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS), motoneuronitauti 
(MND) tai Parkinsonin tauti, henkilöt, jotka tarvitsevat 
täysimittaista glossektomiaa tai täysimittaista 
laryngektomiaa, tai henkilöt, joiden suunnitellut sairaalan 
toimenpiteet vaativat intubaatiota, hengityslaitteista 
riippuvaisuutta, saattavat hyötyä Message banking 
-toiminnosta. 

Tarvitseeko minun kalibroida aina, kun  
käytän laitettani?
Ei. Kalibrointiprofiilisi tallennetaan.  Kuitenkin, jos havaitset, 
ettei se pidä paikkaansa, tarkista seurannan tila ja, jos 
istut erittäin kirkkaassa tilassa, kuten ikkunan vieressä, 
harkitse verhojen käyttöä. Voit aina kalibroida uudelleen, 
halutessasi.

Mitä voin tehdä, jos minulla on vaikeuksia 
kalibroida laitettani?
Skannaa QR-koodi yllä olevassa suorittaaksesi kalibroinnin 
vianmäärityksen.

Voinko käyttää laitettani etäviestintään, 
kuten puhelut ja tekstit?
Kyllä! Voit käyttää Communicator 5 sähköpostien ja 
tekstiviestien lähetykseen. 

Onko olemassa ratkaisu, jos yksilöllä on 
fyysinen vamma, eikä kykene koskemaan 
viestintälevyyn?
Kyllä! On olemassa useita eri tapoja, joilla henkilö voi 
suorittaa valintansa AAC-laitteella. Tätä kutsutaan 
usein käyttömenetelmäksi. Henkilöt, jotka eivät kykene 
koskemaan näyttöön, voivat käyttää katsetta, päähiirtä 
tai skannausta pääasiallisena tapanaan valita. 
Skannaa tämä koodi nähdäksesi videon koskien eri 
käyttömenetelmiä korkean teknologian AAC-laitteiden 
osalta. 

Skannaa tämä QR 
koodi kalibroinnin 

vianmääritystä 
varten. 

(Vain englanniksi)

Skannaa tämä 
koodi nähdäksesi 
videon koskien eri 
käyttömenetelmiä.

(Vain englanniksi)
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Tutkitaan!

Tavalliset vältettävät virheet:
 ■ Sinun ei tarvitse luoda jotakin aivan alusta alkaen. Olemme rakentaneet puitteet, joten 
tutustu Communicator 5 -ohjelmistoon ja mukauta tarpeen mukaan.

 ■ Älä painosta liikaa itseäsi tai käyttäjää. Kaikkien tehtävien päättäminen tarkasti alussa 
ei ole realistista. Virheet ovat sallittuja!

 ■ Älä turhaudu  Katseenseuranta on opittu taito ja vaatii harjoitusta. Muista pitää 
taukoja tarpeen mukaan.

Hyödynnä näitä aktiviteetteja tullaksesi tutuksi laitteesi kanssa.

Ajan säästöt: 
 ■ Isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä, jos käytät laitetta puhetta varten.

 ■ Hyödynnä lyhenteiden käyttöä ja sanaennustusta.

 ■ Valmistautuminen on avain. Useat kokemasi vuorovaikutukset ovat ennustettavia, joten 
lisää tärkeitä lauseita pikavalintoihin ilman tarvetta kirjoittaa joka kerta.

 ■ Varmista, että sinulla on viestinnän varmistusmenetelmä.

4



Tietokoneen käytön vaihtoehdot

5

Communicator 5  
Windows-pääsy
Miten tämä ohjelmisto toimii?

Computer  
Control
Miten tämä ohjelmisto toimii?

Interaktiivisen valikon avulla (valikko 
ympäröi kohteen, jonka haluat valita) voit 
hallita tietokoneesi kohteita ja käyttää 
työpöytäsovelluksia ja internetiä.

Miten voin käyttää tätä ohjelmistoa?

Käytä silmiäsi tietokoneen ohjaukseen 
käyttämällä Computer Control 
-ohjelmistoa. 

Miltä näppäimistö näyttää?

Näppäimistö on erityisesti määritetty 
optimoimaan pääsysi kohteisiin, joita 
tarvitset nopeasti ja tehokkaasti.

Sivuvalikon avulla voit käyttää 
tietokoneesi toimintoja, esimerkiksi käyttää 
työpöytäsovelluksia ja internetiä.

Miten voin käyttää tätä ohjelmistoa?

Käytä silmiäsi tai kytkintä siirtyäksesi 
työpöydällesi.

Miltä näppäimistö näyttää?

Useat näppäimistön asetteluista ovat 
saatavilla, vastaten näppäimistön 
asetteluja Communicator 5:ssä ja 
mahdollistaen pikaisen perehdytyksen.

Miten voin nopeuttaa kirjoittamistani?

Molemmat ohjelmistosovellukset sisältävät sanaennustuksen kirjoittamisesi 
nopeuttamiseksi. Sanaennustus oppii sanoja, joita käytät säännöllisesti. Lauseet, joita 
käytät ja tallennat Communicator 5:ssä tulevat myös saatavilla oleviksi. 

Mitkä kielet ovat käytettävissä:

Molemmat ohjelmistosovellukset ovat saatavilla useilla kielillä. Tarkista tobiidynavox.com 
kaikkein viimeisimpien tietojen osalta.



Computer Control
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Computer Control hyödyntää uutta ja intuitiivista 
valintamenetelmää nimeltään ‘Vuorovaikutus ensin’. Valitse kohde, 
jonka kanssa haluat olla vuorovaikutuksessa, kuten tiedosto tai 
työpöytälinkki, valitse sitten mitä haluat tehdä sen kanssa.

Miten se toimii?

Tarkastellessasi näyttöä, näet himmeän “jäljen”, joka 
seuraa katsettasi.

Vuorovaikuttaaksesi kuvakkeen tai näytön painikkeen 
kanssa, katso kohdetta ja aktivointi-painike tulee näkyviin.

Tarkastele aktivointi-painiketta, jotta vuorovaikutus-
valikko tulee näkyviin. Myötäpäivään ylhäältä, sinulla 
on kuvakkeita vieritystä varten, oikean painikkeen 
napsautus, näppäimistö, tarkkuutesi säätö, napsauta ja 
vedä, vasemman painikkeen napsautus ja vasemman 
painikkeen kaksoisnapsautus.

Valitse toiminto, jonka haluat valita. Esim., 
avataksesi Google Chromen työpöydältä, katsele 
kaksoisnapsautuksen kuvaketta käynnistääksesi 
sovelluksen. Jos tähtäät pieneen kohteeseen, varmista, 
että se on ympyrän keskellä. Voit käyttää säätötoimintoa 
tämän saavuttamiseksi.

Lisää-painike mahdollistaa sinun tekevän seuraavaa: 
Siirtyä asetuksiin, kalibroida, keskeyttää katseenjäljitys, 
käyttää jatkuvaa napsautusta, vaihtaa sovelluksia ja 
siirtyä pikavalintoihin.



Windows-pääsy
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Windows-pääsy mahdollistaa sinun hallitsevan 
tietokonettasi käyttämällä toimintoja, jotka ovat 
rakennettuja Communicator 5:een.

Windows-pääsy -valikkopalkki voidaan asettaa 
näyttösi reunaan tai alaosaan.

Ohjelmiin siirtyminen:
Ohjelmien käynnistys on Windows-pääsy 
-valikon sivulla 2, joka mahdollistaa usein 
käytettyjen ohjelmien käynnistyksen.

Lisätäksesi tai muuttaaksesi valittuja 
ohjelmiasi, voit lisätä ja poistaa niitä 
Windows-pääsyn asetuksista. 

Napsautukset Windows-pääsyssä:
Voit napsauttaa vasemmalla, napsauttaa oikealla 
ja kaksoisnapsauttaa. Kaksi valintamenetelmää:

Windows-pääsy -asetukset sijaitsevat 
asetustesi vaihtoehtojen sivulla 2.

Kohdenna hiiri 
napsauttaaksesi:

Pidä hiiren osoitinta 
kohteen yllä 
klikataksesi sitä.

Suurenna 
napsauttaaksesi:

Pidä hiiren osoitinta 
kohteen yllä suurentamisen 
aloittamiseksi. 
Suurentamisen lopuksi 
kohdetta klikataan.
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Tuki ja koulutus:

Teknisen tuen numero:

www.tobiidynavox.com/support-training (Vain englanniksi)

Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox -edustajaan 
saadaksesi teknistä tukea.

Tärkeää tietoa

Huomautuksia:



Puhu
Opettele näppäimistösi asettelu Puhu-sivustolla. 
Tavoitteena on auttaa sinua viestimään niin 
nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista.

3
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Harjoitusaskeleet:

Aloita sanojen kirjoitus 
näppäimistöllä (perheenjäsenten 
nimet, suosikkipaikat, jne.). Jos 
haluat lisäharjoitusta, kirjoita 
vastauksia näihin kysymyksiin.

 ■ Mikä on mielivärisi?

 ■ Minkälaisista kirjoista pidät?

 ■ Minkälaisista elokuvista pidät?

Tiesitkö... 
Mitä useammin kirjoitat 
sanan, sitä todennäköisemmin 
se tulee näkyviin sanaennusteessa?

Tiesitkö...  
Sinulla voi olla eri näppäimistön 
asetteluja? Ks. Näppäimistön 
asettelun muutoksen kortti.

Harjoittele sanan ja lauseen 
ennakoimista: 

Aloita kirjoittamaan vastauksia alla 
oleviin kysymyksiin. Kirjoitettuasi 1 tai 
2 kirjainta, tarkista sanaennustuksen 
painikkeet nähdäksesi, onko sana 
saatavana.

 ■ Mihin maahan haluaisit matkustaa?

 ■ Jos voisit olla mikä tahansa eläin, 
mikä olisit ja miksi?

Käytä laitettasi todellisessa elämässä. Harjoittele käyttämällä näppäimistöä 
ja ennakointi-painiketta seuraavissa tilanteissa:

 ■ Jaa tietoja koskien mitä teit eilen illalla tai viikonlopun yli.

 ■ Keskustele viimeisestä uutisotsikosta.
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Valitse näppäimistö ja tarkastele nähdäksesi miltä se näyttää.

Jos haluat muuttaa valitsemaasi näppäimistön näppäinten järjestyksen  
tyyppiä, valitse QWERTY/ABC.

Sen osalta on olemassa neljä vaihtoehtoa:

 ■ QWERTY on tyypillinen näppäimistön asettelu, joka näkyy näppäimistöissä.

 ■ ABC on akkosellinen asettelu.

 ■ Skannaus on optimoitu asettelu henkilöille, jotka käyttävät kytkintä syöttötapana.

 ■ Osoitin on optimoitu asettelu henkilöille, jotka käyttävät osoitinta  
syöttömenetelmänä.

Näppäimistön asettelujen 
muuttaminen

Asetukset-valikko

Valitse Asetukset.

Valitse Näppäimistön asetukset. Eri ruutunäkymiä näppäimistön asetteluista tulee 
näkyviin. On olemassa kolme pääasiallista asettelua.

1
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Communicator 5:ssä on useita eri näppäimistöasetteluja, joita voit 
valita.

Säännöllinen 
(oletus) Ruudukko Isot näppäimet

Järjestys 
(kuvattu alla)

QWERTY, ABC, 
SCAN, Osoitin

ABC, SKANNAUS,  
Osoitin

ABC, SKANNAUS, Osoitin

Ennakointi
Sanan ja lauseen 

ennustus
Ei ole Sanaennustus

Painikkeen koko Pieni Keskitaso Suuri

Näppäinlukko Ei Kyllä Kyllä

Extrat

Suuri viesti-ikkuna 
monirivisten 

viestien ja tekstin 
luomiseksi.

Soveltuu 
katseenseurantaan. 

Suuri kohdealue.

Monikohdennettu 
kirjainvalinta käyttäjiä 

varten, jotka tarvitsevat 
suuria painikkeita.
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Omat fraasit
Omat fraasit -sivusto sisältää viestihistoriasi ja tilan, 
johon lisätä omat lauseesi. Ennalta tallennettujen 
lauseiden tallenteet tärkeiden aiheiden osalta 
mahdollistaa sinun viestivän nopeasti tarvitsematta 
kirjoittaa kokonaisia lauseita.

Ajattele luokituksia (tilanteita) ja lauseita, joihin haluat siirtyä nopeasti. Esimerkkejä 
ovat tapaamiset, ravintolatilanteet, ystävien kanssa kohtaaminen, jne.

1

2

3 Harjoittele käyttämällä lauseita, joita olet lisännyt ja jatka lisäämistäsi tarpeen 
mukaan.

Lisättyäsi lauseesi, valitse  kukin lause tutustuaksesi siihen mitä se toteaa ja missä se 
sijaitsee. Säädä lauseita tai sijaintipaikkoja tarpeen mukaan.

Lisää uusi luokka:

 ■ Valitse Lisää uusi luokka.

 ■ Kirjoita kategorian nimi.

 ■ Valitse valmis.

Lisää uusi lause:

 ■ Valitse Luokka uutta lausetta varten.

 ■ Valitse Lisää uusi lause.

 ■ Kirjoita lause.

 ■ Valitse valmis.
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Hyödyllinen vihje

Jos et näe lauseluokkien eroavaisuuksia, saattaa olla tarvittavaa tuoda 
ne. Lauseiden tuomiseksi, valitse Lisäasetukset → Näppäimistöt ja kielet → 
Lauseet → Tuo ja noudata näytön kehotteita.



Sähköposti
Sähköposti mahdollistaa sinun lähettävän ja 
vastaanottavan sähköpostiviestejä helposti ja 
tehokkaasti. Asentaaksesi sähköpostisi, tarvitset 
jonkun, joka voi koskea näytölle.

Nyt, sen ollessa asennettu, kokeillaan sitä!

Lähetä sähköposti.

Lue sähköposti.

Sähköpostiviestiin vastaaminen.
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Vaiheet
Avaa Pikavalikko.

Valitse Lisäasetukset.

Valitse sovellukset.

Valitse Sähköposti.

Valitse uusi.

Valitse sähköpostipalvelusi (Gmail, Yahoo, Hotmail, 
Outlook, Live tai GMX). Jos sähköpostiasi ei ole 
luetteloitu, valitse Manuaalinen määrittäminen, ota 
yhteyttä sähköpostisi palvelutarjoajaan saadaksesi 
oikeat palvelintiedot.

Valitse Seuraava.

Valitse Lopeta ja ok sulkeaksesi valikon.
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Tietoja varten koskien 
asetuksia erityisille 

sähköpostitoimituksille 
(liitteiden tyypit, jne.)

(Vain englanniksi)
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IR-kaukosäädin

Sinun tulee opettaa laitekohtaiset komennot asettaaksesi IR-toiminnot.  
Esim., televisiota varten tarvitset virtaa, äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys, 
kanava, jne.

Kotisivusi omaa täydet etäohjaus-sivut tv:tä, DVD-soitinta, stereota ja radiota 
varten. On olemassa yksinkertaisia sivuja, jotka voit lisätä kotisivulle, mikäli et 
halua kaikkia toimintoja.

Ota esiin kaukosäädin laitetta varten, jonka haluat ohjelmoida.

Nouda viestintälaitteesi.

Siirry kaukosäädin-sivulle ja valitse painike, jolle haluat toiminnon ohjelmoitavaksi.

Ponnahdusikkuna tulee näkyviin näyttäen sinulle ettei ole 
ohjelmoitua komentoa.

Valitse Kyllä ohjelmoidaksesi uuden komennon.

Osoita kaukosäädin IR-vastaanotinta kohti, joka sijaitsee 
viestintälaitteen selkäpuolella.

Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita.

Kun valmis, sinut palautetaan sivustolle. 

Painike vaihtaa väriä, jos se on ohjelmoitu onnistuneesti.

Kokeile painiketta ennen seuraavaan painikkeeseen siirtymistä.
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IR-kaukosäätimen toiminnot mahdollistavat sinun 
käyttävän viihdelaitteita kuten tv, DVD tai radio.  
Voit myös hallita ympäristönhallinnan laitteita kuten 
valaistusta, ovia ja vuoteen säätöjä ilman 
lisälaitteita.

Hyödyllinen vihje
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Voit myös käyttää laitettasi älykkäiden avustajien kanssa kuten Alexa ja Google 
Home.
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Kalenteri
Kalenteri mahdollistaa sinun asettavan tapaamiset 
ja muistutukset.

Vaiheet
Valitse Kalenteri kotisivultasi.

Tämän hetkinen päivämäärä korostetaan keltaisella.

1

2

Lisätäksesi tapaamisen
 ■ Siirry tapaamispäivämäärääsi.

 ■ Valitse Uusi.

 ■ Kirjoita tapaamisesi nimi.

 ■ Aseta aloitus- ja lopetusaika.

 ■ Voit valita muistutuksen.
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Tekstiviestit
Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä 
liittämällä matkapuhelimesi laitteeseesi Bluetoothin 
välityksellä. Asentaaksesi puhelimesi, tarvitset jonkun, 
joka voi koskea näyttöä.

Skannaa tämä QR-
koodi nähdäksesi 

luettelon 
yhteensopivista 

puhelimista.

(Vain englanniksi)

Siirry Pikavalikkoon.

Valitse Lisäasetukset.

Valitse Sovellukset.

Valitse Matkapuhelin.

Puhelimessasi, asenna Tobii Dynavox Beam  
-sovellus (BETA).

Käytä sovellusta ja valitse Yhdistä puhelin.

Kytke Bluetooth päälle ja muodosta pari 
puhelimeesi.

Nyt, kun puhelimesi on yhdistetty ja  
toiminnassa, kokeile sitä!
Lähetä jollekulle pikaviesti. Pyydä heitä tekstaamaan 
sinulle takaisin, jotta voit tietää, että se toimii. 
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Omat tekstitiedostot
Omat tekstitiedostot sallii sinun tallentavan pitkiä 
tiedostoja. Esimerkit sisältävät henkilökohtaisia 
tarinoita, puheita tai esityksiä. Tiedostojesi järjestely 
ja tallennus tässä mahdollistaa sinun helposti 
siirtyvän niihin ja hallinnoivan, kun aloitat ja lopetat 
puheen.

Uuden tekstitiedoston luonti:
Valitse Uusi.

Aloita kirjoittamaan tiedostosi sisältöä. Nimeät tiedoston 
myöhemmin.

Kun olet valmis, valitse valmis.

Ponnahdusikkuna tulee näkyviin näyttäen sinulle tiedostonimen ja 
sisällön. Oletuksena, ensimmäinen kirjoittamasi osa näkyy tiedoston 
nimenä.

 ■ Muuttaaksesi tätä, valitse näppäimistön kuvake tiedoston nimen 
vieressä.

 ■ Valitse tyhjennä-painike.

 ■ Kirjoita uusi tiedostonimi.

 ■ Valitse Tallenna.

Voit aina palata tiedostoosi ja muokata sitä.
Valitse tiedoston nimi vasemmasta sarakkeesta.

Valitse Muokkaa-painike.

Muokkaa asiakirjaasi tai lisää siihen.

Puhuaksesi tiedostosi:
Valitse tiedoston nimi vasemmasta sarakkeesta.

Valitse Puhu

Pysäyttääksesi puheen, valitse Pysäytä puhe.
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Kamera ja Omat kuvat
Ota, tallenna ja järjestele kuviasi 
käyttämällä Kameraa ja Omat kuvat 
sivustoja.

Kameralla otetut kuvat tulevat automaattisesti tallennetuiksi Kuvat-kansioon 
laitteella ja automaattisesti näkyvät Omat kuvat -sisällössä.

Omat kuvat siirtyy Kuvat-kansioosi laitteellasi.  
Voit suodattaa niitä seuraavilla:
 ■ Kaikki kuvat

 ■ Lähiaikoina lisätyt

 ■ Päiväys

 ■ Kamera

 ■ Kansio

Jos valitset Katsele, voit:
 ■ Kääntää kuvaa vasemmalle tai oikealle

 ■ Lisätä kuvauksen

 ■ Tulostaa

 ■ Poistaa

Diaesitys alkaa esittämään kuvia järjestyksessä automaattisesti edeten.  
Voit valita Hidas, Keskinopea tai Nopea vauhti. Voit myös edetä kuvien osalta 
manuaalisesti. 
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Lisäominaisuuksia
Hälytys
Kiinnitä ihmisten huomio nopeasti käyttämällä  Hälytys-painiketta 
kotisivullasi.

Musiikkisoitin
Musiikkisoitin mahdollistaa musiikin toiston laitteestasi. Koska tämä 
on erittäin yksinkertainen musiikkisoitin, suosittelemme olemaan 
lataamatta enempää kuin 3-4 albumia. Musiikin lataamiseksi, 
sinun tulee kyetä siirtyä Pikavalikkoon, joko kosketuksella tai hiirtä 
käyttämällä.

Sinun tulee lisätä musiikkisoitin kotisivullesi. Ks. kortti #3 Kotisivusi muokkaus 
ohjeita varten. 

Ennen musiikin lataamista ohjelmistoon, sinun tarvitsee kopioida musiikkitiedostot 
kansioon laitteella ja sitten joko lisätä se musiikkikirjastoon tai kopioida musiikki yhteen jo 
luetteloiduista kansioista.

Avaa Pikavalikko.

Valitse Lisäasetukset.

Valitse Sovellukset.

Valitse Musiikkisoitin.

Merkitse nyt valintaruutu, jossa ilmaisu Rakenna musiikkikirjasto uudelleen, jotta 
tiedostot voidaan valita Musiikkisoittimeen.

Valitse OK.

Poista Lisäasetuksista.
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Profiilien varmuuskopiointi/vienti

Avaa Pikavalikko.

Valitse Lisäasetukset.

Valitse Käyttäjän asennus.

Valitse Tuo/vie, joka avaa ohjatun toiminnon avuksesi.

Valitse Vie valitut asetukset ja tiedot.

Valitse Seuraava.

Valitse Normaali vienti (normaali vienti kerää käyttäjän kaikki sivustot, asetukset, 
nauhoitetut äänet/lauseet, yhteystiedot, sanakirjat ja kielioppiasetukset).

Valitse Seuraava.

Nimeä tiedosto – suosittelemme käyttämään käyttäjän nimeä ja päivämäärää.

Valitse minne tallennetaan varmuuskopio – suosittelemme tallennusta ulkoiselle 
USB-muistilaitteelle.
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On erittäin tärkeää varmuuskopioida kaikki henkilökohtaistetut 
sivustot ja käyttäjätiedot, mikäli mitään tapahtuu laitteellesi. Tähän 
ominaisuuteen on pääsy on vain käyttämällä kosketusta tai hiirtä.
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.Aloitusopas
Yksityiskohtaisemmat ohjeet Communicator 5 -ohjelman käyttöön 
löydät Aloitusoppaasta.

Aloitusopas
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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

myTobiiDynavox.com

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

Yhteisö: bit.ly/TDFBCommunity

Tekninen tuki:  
Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox  

-edustajaan saadaksesi teknistä tukea.
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