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Dette er dine Communicator 5-opplæringskort, og de vil hjelpe deg med å komme 
i gang med den nye enheten din. Inkludert finner du ideer for bruk i hverdagen, i tillegg til 
steg-for-steg-instruksjoner om grunnleggende redigering.

Communicator 5 har en rekke kommunikasjonssider og skjermtastaturer, samt 
brukervennlige verktøy for e-post, tekstmeldinger, telefon, IR-fjernkontroller og mye mer.
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QR-koder

Android-brukere
Du kan laste ned en gratis QR-kodeleser 
fra Google Play-butikken. Søk på QR 
Scanner eller QR Reader for å finne noen.

Windows-brukere
Last ned en gratis QR-kodeleser fra 
Windows Store. Søk på “QR scanner” eller 

“QR reader” for å finne alternativer.

iOS-brukere
I iOS 11 eller nyere er skanning av QR-koder 
innebygget, og alt du trenger å gjøre er å 
åpne Kamera-appen din, rette kameraet 
mot QR-koden, og et varsel vil dukke opp.

Dersom du ikke har oppdatert, eller ikke 
kan oppdatere til iOS 11, må du laste 
ned en app for QR-kodeskanning. Det er 
mange tilgjengelige i App Store, både 
gratis og for kjøp.

Vi bruker QR-koder i dette dokumentet for å gi deg rask tilgang 
til informasjon som videoer, uten at du trenger å taste inn 
nettadresser.

Du kan bruke mobiltelefonen din eller nettbrettet ditt til å skanne 
QR-koden. Informasjonen vil da komme opp automatisk.

Hvis du ikke har en app for QR-kodelesing på enheten din, kan du 
følge disse instruksjonene:
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Vedlikehold av enheten
Enhetene våre er bygget på en annen måte enn vanlige bærbare PCer og 
nettbrett.

De er bygget for å vare, med en rask, solid-state harddisk som tåler støt, og IP54-
klassifisering for bevist motstand mot fuktighet og støv. I tillegg er skjermen laget i 
ripesikkert Gorilla Glass™.

Ta gjerne med deg enheten overalt, og stol på 
at den vil tåle det.

Bruke enheten i lett regn?

Ikke noe problem! Enheten din er designet for å tåle lett vannsprut. Pass på at 
portdekslene er på plass når du er ute på farten, så vil det gi deg tid til å komme deg ut 
av regnet.

Bruke enheten ved middagsbordet?

Ikke noe problem. Bare tørk av skjermen med en fuktig klut ved behov.

Ikke bruk spray-
produkter som kan 
tette enheten. 

Rengjøring:

 ■ Slå av enheten og trekk ut alle kabler før 
rengjøring.

 ■ Antibakterielle våtservietter kan 
benyttes.

 ■ Tørk kun over ytre overflater, og la 
produktet lufttørke.
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Ta vare på kablene:

 ■ Når du lader enheten, pass på at den er 
nærme strømuttaket for å unngå å rykke 
i kabler og tilkoblinger ved et uhell.

 ■ Strømkabelen skal ikke kveiles stramt, 
kveiles rundt noe eller vris.

Å ta vare på enheten din er viktig og lett å gjøre.



Communicator 5-ordliste
Knapp
Et element på siden, som brukeren kan 
velge, som inneholder en lyd, en bokstav, 
et ord eller en setning. En knapp kan også 
endre en innstilling.

Side
En skjerm der et sett med knapper kan 
sees samtidig. Knapper på siden kan koble 
til en annen side for å vise nytt innhold.

Sidesett
En samling av sider, ofte basert på et 
tema. For eksempel kan et sidesett være 
basert på innhold relatert til e-post eller 
tekstmeldinger, vanlige uttrykk, eller det 
kan være en tilpasset side, slik som en 
side med innhold relatert til et favoritt-TV-
program. Et sidesett kan være på en eller 
flere sider.

Bruker
En brukerprofil inneholder alle sidesettene, 
innstillingene, uttrykkene og kontaktene 
som tilhører brukeren.

Tilgangsmåte
Måten en bruker aktiverer knapper på 
skjermen. Det er fire valg i Communicator 5.

Gaze Interaction
Bruk øyestyring for tilgang på enheten.

Berøring/mus
Trykk på berøringsskjermen eller 
venstreklikk med en mus.

Musedveling
Hold musepekeren rolig over 
et område i en forhåndsdefinert 
mengde tid. Dette eliminerer behovet 
for å klikke på musen. 

Skanning
Velg en knapp når den markeres ved 
bruk av en bryter.
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Hjemmeside
Startsiden (eller hovedsiden) som kobler 
brukeren til andre sidesett, slik som 
tastaturet, e-post, og mer.
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Communicator 5-ordliste
Hurtigmeny
Gir enkel tilgang til funksjonene og 
kommandoene du vil bruke mest når du 
navigerer og tilpasser Hjemmesiden din. 
Denne menyen er kun tilgjengelig med 
berøring eller med en mus.

Aktiver den på disse ulike måtene:
 ■ Høyreklikk.

 ■ Trykk og hold på skjermen.

Ordprediksjon
Ordprediksjon er en automatisk 
prediksjonsmotor som bruker grammatikk 
og staving for å gjøre inntastingen av ord 
raskere. Ordprediksjon-knappene endrer 
seg mens du skriver.

Innstillinger

 ■ Innstillinger-menyen er tilgjengelig for 
brukeren i alle tilgangsmåter.

 ■ Innstillinger-menyen gjør at du kan endre 
volumet, lysstyrken, tilgangsinnstillinger, 
tastaturinnstillinger og mer.

 ■ Du finner Innstillinger-menyen på 
Hjemmesiden.

Avanserte innstillinger

 ■ Avanserte innstillinger er innstillinger som 
du kun får tilgang til med berøring eller 
med en mus.

 ■ Du finner Avanserte innstillinger i  
Hurtigmenyen.

 ■ Det er seks faner her:

 � Tilgang

 � Tastatur og språk

 � Lyd

 � Funksjoner

 � Brukeroppsett

 � System

Innstillinger
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Velg Tekstkommunikasjon.

Bla gjennom de ulike sidesettene  
som tilbys.

Velg sidesett du ønsker.

Velg Legg til hjemmeside.

Velg sidesett du ønsker å fjerne.

Velg Fjern.

I popup-vinduet velger du  
Fjern for å bekrefte.

Redigering av Hjemmesiden
Sidesettene som ligger på Hjemmesiden er kun forslag. Du kan 
fjerne og legge til ytterligere sidesett ved behov.

Fjerning av et sidesett:

Velg Rediger Hjemmeside.

Legg til sidesett:

Velg Alle sidesett.1 1

2 2

4

3 3

5

4

Nyttig tips
Aktiver statuslinjen på Hjemmesiden din for å raskt kunne sjekke styringsstatusen for 
øyestyring, enhetens batteribruk, og status for Wi-Fi-tilkobling.

Disse trinnene er kun tilgjengelige ved bruk av berøring eller en mus.
Åpne Hurtigmenyen.

Velg Avanserte innstillinger.

Velg System.

Velg Aktiver statuslinje.
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Message Banking

Det er viktig å begynne prosessen så tidlig som 
mulig slik at kvaliteten og klarheten i talen din kan 
bevares.

Nyttige tips

Message Banking er en metode for å bevare din egen, naturlige 
stemme gjennom innspilte meldinger. Disse meldingene kan brukes 
senere i kommunikasjonsprogramvare som Communicator 5.

1

2

Skann denne koden 
for mer informasjon 

om message 
banking

Grunnleggende om Message Banking
Tobii Dynavox Message Bank er en gratis metode som 
gjør at du kan samle inn, organisere og lagre innspilte 
meldinger frem til du trenger dem. Meldinger kan lastes 
ned og brukes på et hvert system som kan spille av disse 
meldingene.

Trinn 1: Velg meldingene du skal spille inn og lagre.
Bruk litt tid på å tenke på viktige uttrykk, meldinger, og 
historier som er viktige for deg.

Trinn 2: Ta opp meldingene dine.
Det er to måter du kan ta opp meldingene dine på.

Ta opp meldinger direkte i Communicator 5.

Ta opp meldinger med en digital opptaker av høy 
kvalitet og last dem opp i Tobii Dynavox Message 
Bank. Vi anbefaler Zoom H1 bærbar digital opptaker.

Trinn 3: Last ned meldinger fra banken til  
Communicator 5.

Importer .waw lydfiler fra den komprimerte message 
bank-filen (.zip).

Opptak vil automatisk importeres til 
“Mine uttrykk”-området og legges til på Uttrykk-sider.

Meldinger kategoriseres med tagger du har tildelt dem 
i message bank og brukes i prediksjon.

1

2

3

3



Ofte stilte spørsmål
Hvem kan dra fordel av message banking?
En hver person med en degenererende sykdom slik som 
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Motonevronsykdom 
(MND), eller Parkinsons sykdom, individer som trenger 
en total glossektomi (fjerning av tungen) eller total 
laryngektomi (fjerning av strupehodet), eller de med 
planlagte sykehusinngrep som krever intubering eller 
avhengighet av ventilasjon, kan være gode kandidater 
for message banking. 

Må jeg kalibrere hver gang jeg bruker 
enheten min?
Nei. Kalibreringsprofilen din vil bli lagret. Hvis du derimot 
oppdager at kalibreringen ikke er nøyaktig, sjekk 
styringsstatusen din, og dersom du sitter i et veldig lyst 
rom, slik som ved siden av et vindu, kan du vurdere å 
trekke for gardinene. Du kan alltids kalibrere på nytt dersom 
du ønsker det.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har problemer med å kalibrere  
enheten min?
Skann QR-koden over for å feilsøke kalibreringen.

Kan jeg bruke enheten min til kommunikasjon over lengre avstan-
der, slik som telefon og tekstmeldinger?
Ja! Du kan bruke Communicator 5 til å sende e-post og tekstmeldinger. 

Finnes det en løsning dersom et individ har en fysisk funksjons-
nedsettelse, og ikke kan berøre en kommunikasjonstavle?
Ja! Det er mange ulike måter et individ kan gjøre valg på en ASK-enhet på. Dette 
refereres ofte til som tilgangsmåten. Individer som ikke er i stand til å 
berøre skjermen kan bruke øyestyring, hodepeker, eller skanning som primær metode 
for valg. Skann denne koden for å se en video om inndata- (tilgangs-) måter på 
høyteknologiske ASK-enheter. 

Skann denne koden 
for å se en video 

om tilgangsmåter 
på høyteknologiske 

enheter. 

(Kun engelsk)
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La oss utforske!

Unngå vanlige feil:
 ■ Du trenger ikke lage noe fra bunnen av. Vi har bygget rammeverket, så gjør deg kjent 
med Communicator 5-programvaren, og tilpass ved behov.

 ■ Ikke legg for mye press på deg selv eller brukeren. Å fullføre alle oppgaver perfekt i 
begynnelsen er ikke realistisk. Det er ok å gjøre feil.

 ■ Ikke bli frustrert. Øyestyring er en ferdighet som må læres, og det krever øvelse. Pass på 
at du tar pauser ved behov.

Bruk disse aktivitetene for å bli kjent med enheten din.

Spar tid:
 ■ Stor bokstav i begynnelsen av setninger og ord har ikke noe å si hvis du bruker enheten 
til å snakke.

 ■ Bruk ordprediksjon og utvidelser av forkortelser.

 ■ Forberedelser er viktig. Mange interaksjoner du vil ha er forutsigbare, så legg til viktige 
uttrykk slik at du har rask tilgang og ikke trenger å skrive hver gang.

 ■ Pass på at du har en reserveløsning for kommunikasjon.
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Alternativ tilgang til datamaskinen

5

Windows-tilgang i  
Communicator 5
Hvordan fungerer denne 
programvaren?

Computer 
Control
Hvordan fungerer denne 
programvaren?

Bruker en samhandlingsmeny (en meny 
omgir elementet du ønsker å velge) 
som gjør at du kan samhandle med 
elementer på datamaskinen din, inkludert 
skrivebordsprogramvare og internett.

Hvordan får jeg tilgang til denne 
programvaren?
Bruk øynene dine til å styre 
datamaskinen din ved bruk av Computer 
Control-programvaren. 

Hvordan ser tastaturet ut?

Tastaturet er spesialdesignet for å 
optimalisere tilgangen til ting du trenger 
raskt og effektivt.

Bruker en sidemeny som gjør at du 
kan samhandle med elementene 
på datamaskinen din, inkludert 
skrivebordsprogramvare og internett.

Hvordan får jeg tilgang til denne 
programvaren?
Bruk øynene dine eller en bryter for å 
komme til skrivebordet ditt.

Hvordan ser tastaturet ut?

Ulike tastaturoppsett som matcher 
tastaturoppsettene i Communicator 5 
er tilgjengelig, slik at du raskt blir kjent 
med dem.

Hvordan kan jeg skrive raskere?
Begge programvarene inkluderer ordprediksjon, slik at du kan skrive raskere. 
Ordprediksjon lærer seg ord som du bruker ofte. Uttrykk du bruker og lagrer i 
Communicator 5 vil også være tilgjengelige.

Hvilke språk er tilgjengelige?
Begge programvarene er tilgjengelig på flere språk. Sjekk tobiidynavox.com for den mest 
oppdaterte informasjonen.



Computer Control

5

Computer Control benytter seg av en ny og intuitiv valgmetode 
som heter “Interaction First”. Velg elementet du ønsker å 
samhandle med, slik som en fil eller en snarvei på skrivebordet, og 
velg deretter hva du vil gjøre med den.

Hvordan fungerer det?

Idet du ser rundt på skjermen vil du se et svakt “spor” som 
følger blikket ditt.

For å samhandle med et ikon eller en knapp på 
skjermen, se på elementet, og sporet vil endres og vise 
aktiveringsknappen.

Se på aktiveringsknappen for å få opp den fullstendige 
samhandlingsmenyen. Med klokken, fra toppen, har 
du ikoner for skrolling, høyreklikk, tastatur, justering 
av nøyaktighet, klikk og dra, venstreklikk og dobbelt 
høyreklikk.

Velg den funksjonen du ønsker. For eksempel for å åpne 
Google Chrome fra skrivebordet, ser du på dobbelklikk-
ikonet for å starte programmet. Dersom du sikter på et 
lite område, pass på at det er i midten av sirkelen. Du kan 
bruke justeringsfunksjonen for å få dette til.

Mer-knappen lar deg gjøre det følgende: Få tilgang til 
innstillinger, kalibrere, sette øyestyringen på pause, bruke 
kontinuerlig klikking, bytte programmer og finne snarveier.



Windows-tilgang
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Windows-tilgang gjør at du kan styre datamaskinen 
din ved å bruke funksjoner som er innebygget i 
Communicator 5.

Menylinjen for Windows-tilgang kan plasseres på 
siden eller ved bunnen av skjermen din.

Tilgang til programmer:
Programstart, tilgjengelig på side 2 av 
Windows-tilgang-menyen, gjør at du kan 
starte programvare du bruker ofte.

For å legge til eller endre de valgte 
programmene dine, kan du legge til og 
fjerne via innstillinger for Windows-tilgang. 

Klikke i Windows-tilgang:
Du kan venstreklikke, høyreklikke og 
dobbelklikke. To valgmetoder:

Innstillinger for Windows-tilgang finner 
du på side 2 av innstillinger-valgene.

Fokuser for å 
klikke:

Hold blikket stille 
over det valgte 
målet for å utføre 
et klikk.

Zoom for å klikke:

Hold blikket stille over 
det valgte målet for 
at zoomingen skal 
begynne. Ved slutten av 
zoometiden vil klikket 
utføres.
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Støtte og opplæring:

Telefonnummer til teknisk support:

https://no.tobiidynavox.com/pages/stotte-laering

55 55 10 60

Viktig informasjon

Notater:



Snakk
Gjør deg kjent med tastaturoppsettet ditt i Snakk. 
Målet er å hjelpe deg med å kommunisere så raskt 
og effektivt som mulig.

3
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Øvingsoppgave:

Begynn å skrive ord på tastaturet 
(familiemedlemmers navn, 
favorittsteder, etc.). Hvis du vil ha 
mer øvelse, kan du skrive svarene 
på disse spørsmålene.

 ■ Hva er favorittfargen din?

 ■ Hvilke bøker liker du å lese?

 ■ Hvilken type filmer liker du?

Visste du at... 
Desto mer du skriver et 
ord, jo mer sannsynlig er det at 
det vil dukke opp i ordprediksjon?

Visste du at...  
Du kan ha ulike tastaturoppsett? Se 
kortet om endring av tastaturoppsett.

Øv på prediksjon av ord og uttrykk: 

Begynn å skrive svarene på 
spørsmålene nedenfor. Etter du har 
skrevet inn 1 eller 2 bokstaver, sjekk 
ordprediksjons-knappene for å se om 
ordet er der.

 ■ Hvilket land har du lyst til å reise til?

 ■ Hvis du kunne være et hvilket som 
helst dyr, hvilket dyr ville du vært, og 
hvorfor?

Bruk enheten din i det virkelige liv. Øv på å bruke tastaturet og 
prediksjonsknappene i de følgende situasjonene:

 ■ Fortell om hva du gjorde i går kveld, eller i helgen.

 ■ Diskuter en aktuell nyhetssak.
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Velg tastaturet og vis for å se hvordan det vil se ut.

Hvis du vil endre organiseringen på den typen tastatur du har valgt, 
velger du QWERTY/ABC.

Det finnes fire valg der:

 ■ QWERTY er det vanlige oppsettet som brukes på vanlige tastaturer.

 ■ ABC er et alfabetisk oppsett.

 ■ Skanning er et optimalisert oppsett for personer som bruker en bryter som 
tilgangsmåte.

 ■ Peker er et optimalisert oppsett for personer som bruker en peker som 
tilgangsmåte.

Bytte av tastaturoppsett

Innstillinger-menyen

Velg Innstillinger.

Velg Tastaturinnstillinger. Ulike skjermbilder av tastaturoppsett vil vises. Det finnes tre 
hovedoppsett.

1
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Det finnes flere tastaturoppsett du kan velge mellom inne i 
Communicator 5.

Vanlig (standard) Rutenett Store taster

Organisering 
(beskrevet 
nedenfor)

QWERTY, ABC, SKANN, 
Peker

ABC, SKANN, 
Peker

ABC, SKANN, Peker

Prediksjon
Prediksjon av ord og 

uttrykk
Ingen Ordprediksjon

Knappestørrelse Liten Medium Stor

Fingerguide Nei Ja Ja

Ekstra
Stort meldingsvindu for 
å skrive meldinger og 
tekst med flere linjer.

Egnet for 
øyestyring. Stort 

målområde.

Flertreffs 
bokstavvalg 

for brukere som 
trenger større 

knapper.

7



Mine uttrykk
Mine uttrykk-sidesettet består av 
meldingshistorikken din, og plass til å legge til dine 
egne uttrykk. Å ha forhåndslagrede uttrykk om 
viktige temaer vil gjøre at du kan kommunisere 
raskere, uten å måtte skrive hele meldinger.

Tenk på kategorier (situasjoner) og uttrykk du vil ha rask tilgang til. Eksempler kan 
være avtaler, på en restaurant, være sammen med venner, etc.

1

2

3 Øv på å bruke uttrykkene du har lagt til, og fortsett med å legge til flere ved behov.

Når du har lagt til uttrykkene dine, velger du hvert uttrykk for å bli kjent med hva det 
står i det og hvor det er plassert. Juster uttrykkene eller plasseringene ved behov.

Legge til en ny kategori:

 ■ Velg Legg til ny kategori.

 ■ Skriv inn kategorinavn.

 ■ Velg ferdig.

Legge til et nytt uttrykk:

 ■ Velg Kategori for det nye uttrykket.

 ■ Velg Legg til nytt uttrykk.

 ■ Skriv inn uttrykket.

 ■ Velg ferdig.
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Nyttig tips
Hvis du ikke ser et utvalg av uttrykkskategorier, kan det hende du må 
importere dem. For å importere uttrykk, velg Avanserte innstillinger → 
Tastatur og språk → Mine uttrykk → Importer og følg instruksjonene  
på skjermen.



E-post
E-post vil gjøre at du enkelt og effektivt kan sende, 
motta og administrere e-postmeldinger. For å sette 
opp e-posten din, vil du trenge hjelp fra noen som 
kan berøre skjermen.

Nå som alt er satt opp, la oss prøve!

Send en e-post.

Les en e-post.

Svar på en e-post.

1

3

2

Trinn
Åpne Hurtigmenyen.

Velg Avanserte innstillinger.

Velg Funksjoner.

Velg E-post.

Velg Ny.

Velg din e-postleverandør (Gmail, Yahoo, Hotmail, 
Outlook, Live eller GMX). Hvis din e-postleverandør 
ikke er på listen velger du Konfigurer manuelt. 
Kontakt e-postleverandøren din for å få riktig 
serverinformasjon.

Velg Neste.

Velg Fullfør og Ok for å lukke menyen.

1
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4

3
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8

For informasjon 
om innstillinger 

for spesifikke 
e-postleverandører 
(typer vedlegg, etc.) 

(Kun engelsk)
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IR-fjernkontroll

Du må lære enheten spesifikke kommandoer for å sette opp IR-funksjoner.  
For eksempel for TVen, trenger du av/på, volum opp/ned, kanal 
opp/ned, etc.

Hjemmesiden din har hele fjernkontroll-sider for TV, DVD-spiller, stereoanlegg 
og radio. Det finnes enkle sider som du kan legge til på Hjemmesiden, dersom 
du ikke vil ha alle funksjonene.

Hent fjernkontrollen til den enheten du vil programmere.

Hent kommunikasjonsenheten din.

Gå til Fjernkontroll-siden din og velg den knappen du ønsker å programmere 
funksjonen på.

En popup vil vises, som forteller deg at ingen kommando 
er programmert.

Velg Ja for å programmere en ny kommando.

Pek fjernkontrollen mot IR-mottakeren som du finner på 
baksiden av kommunikasjonsenheten.

Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig vil du komme tilbake til sidesettet. 

Knappen vil endre farge hvis den har blitt programmert.

Test knappen før du går videre til neste knapp.

1
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IR-fjernkontrollens funksjoner gjør at du kan 
kontrollere underholdningsenheter slik som 
TVer, DVD-spillere eller radioer. Du kan også 
kontrollere omgivelsesenheter slik som lys, dører og 
sengejustering med ekstrautstyr.

Nyttig tips

10

Du kan også bruke enheten din sammen med smarte assistenter som Alexa og 
Google Home.
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Kalender
Kalenderen lar deg sette opp avtaler og påminnelser.

Trinn
Velg Kalender fra Hjemmesiden din.

Dagens dato vil være markert i gult.

1

2

For å legge til en avtale:
 ■ Gå til datoen for avtalen din.

 ■ Velg Ny.

 ■ Skriv inn navnet på avtalen din.

 ■ Velg start- og sluttidspunkt.

 ■ Du kan velge å aktivere en påminnelse.
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Tekstmeldinger
Du kan sende og motta tekstmeldinger ved å koble 
til en mobiltelefon med enheten din via Bluetooth. 
For å sette opp telefonen din, vil du trenge hjelp fra 
noen som kan berøre skjermen.

Gå til Hurtigmenyen.

Velg Avanserte innstillinger.

Velg Funksjoner.

Velg Mobiltelefon.

På telefonen din, installerer du appen Tobii Dynavox Beam (BETA).

Start appen og velg Koble til telefon.

Skru på Bluetooth og sammenkoble telefonen din.

Nå som telefonen din er klar til bruk, test den!
Send noen en rask tekstmelding. Be dem om å sende deg en melding tilbake, slik at du 
kan være sikker på at det virker. 
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Mine tekstfiler
Mine tekstfiler lar deg lagre lange filer. Dette kan 
for eksempel være personlige historier, taler eller 
presentasjoner. Når du lagrer og organiserer filer her, 
har du enkel tilgang til dem, og du kan kontrollere 
når du skal starte og stoppe opplesingen.

Opprette en ny tekstfil:
Velg Ny.

Begynn å skrive innholdet i filen din. Du kan navngi filen senere.

Når du er ferdig, velger du ferdig.

En popup vil vises, som viser filnavnet og innholdet. Som standard, 
vil den første delen av det du skriver vises i filnavnet.

 ■ For å endre dette, velger du tastatur-ikonet ved siden av 
filnavnet.

 ■ Velg tøm-knappen.

 ■ Skriv inn det nye filnavnet.

 ■ Velg Lagre.

Du kan alltid komme tilbake til filen din og redigere den.
Velg filnavnet i den venstre kolonnen.

Velg Rediger-knappen.

Rediger dokumentet ditt eller legg til mer tekst.

For å lese opp filen din:
Velg filnavnet i den venstre kolonnen.

Velg Les opp tekst.

For å stoppe opplesingen, velg Stopp tale.
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Kamera og Mine bilder
Ta, lagre og organiser bildene dine 
ved bruk av Kamera og Mine bilder.

Bilder tatt med kameraet lagres automatisk i Bilder-mappen på enheten, og vil 
automatisk vises i Mine bilder.

Mine bilder henter bildene fra Bilder-filen på enheten din.  
Du kan sortere dem etter:
 ■ Alle bilder

 ■ Nylig lagt til

 ■ Dato

 ■ Kamera

 ■ Mappe

Hvis du velger Vis kan du:
 ■ Rotere bildet mot høyre eller venstre

 ■ Legg til en beskrivelse

 ■ Skrive ut

 ■ Slette

Lysbildevisning begynner en bildefremvisning i rekkefølge ved å automatisk 
gå fremover. Du kan velge sakte, medium eller rask hastighet. Du kan også 
manuelt velge ut bilder. 
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Ytterligere funksjoner
Alarm
Få andres oppmerksomhet raskt ved å bruke Alarm-knappen på 
Hjemmesiden din.

Musikkspiller
Musikkspilleren gjør at du kan spille av musikk på enheten din. Siden 
dette er en veldig enkel musikkspiller, anbefaler vi ikke at du laster inn 
mer enn tre eller fire album. For å laste inn musikk må du kunne gå til 
Hurtigmenyen, enten med berøring eller ved å bruke en mus.

Du må legge til Musikkspiller på Hjemmesiden. Se kort nr. 3, Redigering av 
Hjemmesiden, for instruksjoner. 

Før du laster inn musikk på programvaren, vil du måtte kopiere musikkfilene til en mappe 
på enheten, og deretter enten legge den til i musikkbiblioteket eller kopiere musikken til 
en av de allerede opplistede mappene.

Åpne Hurtigmenyen.

Velg Avanserte innstillinger.

Velg Funksjoner.

Velg Musikkspiller.

Huk av i avkrysningsboksen der det står Bygg musikkbiblioteket på nytt nå, slik at 
filene kan legges til i Musikkspiller.

Velg OK.

Gå ut av Avanserte innstillinger.
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Sikkerhetskopiering/
eksportering av profiler

Åpne Hurtigmenyen.

Velg Avanserte innstillinger.

Velg Brukeroppsett.

Velg Importer/eksporter som vil åpne en veiledning som hjelper deg.

Velg Eksporter valgte innstillinger og data.

Velg Neste.

Velg Standard Eksport (standard eksport vil samle alle brukerens sidesett, innstillinger, 
innspilte lyder/uttrykk, kontakter, ordbøker og grammatikkinnstillinger).

Velg Neste.

Navngi arkivet - vi anbefaler å bruke dato og brukerens navn.

Velg hvor du skal lagre sikkerhetskopien - vi anbefaler å lagre den på en ekstern 
USB-minnepenn.
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Det er veldig viktig å sikkerhetskopiere alle personlig tilpassede 
sidesett og brukerdata, i tilfelle noe skulle skje med enheten din. 
Denne funksjonen er kun tilgjengelig med berøring eller med en mus.

12



Kom i gang-veiledning
For mer detaljerte instruksjoner og informasjon om Communicator 5, 
se Kom i gang-veiledningen.

Kom i gang-
veiledning
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myTobiiDynavox.com

Hvis du er medlem hos myTobiiDynavox, 
kan du gjøre det følgende:

 ■ Trygt sikkerhetskopiere systemet ditt

 ■ Laste ned gratis verktøy og ressurser

 ■ Se gratis læreplaner for Core First

 ■ Lære om tilgjengelige oppdateringer 

 ■ Få tilgang til teknisk støtte og ofte stilte 
spørsmål

 ■ Dele sidesett og sidebunter

myTobiiDynavox.com

Din gratis myTobiiDynavox.com-konto gir deg tilgang til mange 
fordeler, slik som skylagring for sikkerhetskopier, deling og 
synkronisering av sidesett, læreplaner og mer!
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Ytterligere støtte

Community: https://www.facebook.com/TobiiDynavoxNorge/

Teknisk støtte for Norge: 55 55 10 60
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