Communicator 5
Trainingskaarten

Dit zijn uw Communicator 5-trainingskaarten, die u helpen met uw nieuwe apparaat aan
de slag te gaan. Ze bevatten ideeën voor dagelijks gebruik en stapsgewijze instructies
voor basisbewerkingen.
Communicator 5 biedt veel verschillende communicatiepagina's en
schermtoetsenborden, en daarnaast ook gebruiksvriendelijke tools voor e-mail,
tekstberichten, telefonie, IR-afstandsbedieningen en nog veel meer.
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QR-codes
We gebruiken QR-codes in dit document om u snel toegang te
geven tot informatie, zoals video's, zonder dat u internetadressen
hoeft in te typen.
U kunt uw mobiele telefoon of tablet gebruiken om de QR-code te
scannen. De informatie wordt daarna automatisch weergegeven.

Als u geen app voor het lezen van QR-codes hebt, kunt u deze
instructies volgen:
Android-gebruikers

iOS-gebruikers

U kunt een gratis QR-codelezer
downloaden in de Google Play Store. Voer
QR-scanner of QR-lezer in om er een te
zoeken.

iOS 11 bevat QR Code Scanning en u hoeft
enkel de camera-app te openen en de
camera voor de QR-code te houden tot er
een melding verschijnt.

Windows-gebruikers
Download een gratis app voor het lezen
van QR-codes in de Windows Store. Voer
‘QR-scanner’ of ‘QR-lezer’ in om er een te
zoeken.

Als u uw apparaat niet hebt bijgewerkt
of niet kunt updaten naar iOS 11, moet u
een app voor het scannen van QR-codes
downloaden. Veel van deze apps in de
App Store zijn gratis, voor andere moet u
betalen.
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Het apparaat onderhouden
Onze apparaten zijn anders gemaakt dan gewone laptops of tablets.
Ze zijn gemaakt om lang mee te gaan en bevatten een snelle, solid-state harde
schijf die bestand is tegen schokken. Ze hebben ook een IP54-classificatie voor
bewezen weerstand tegen vocht en stof. Bovendien is het scherm vervaardigd uit
schadebestendig Gorilla Glass™.

Neem uw apparaat overal mee naartoe en
vertrouw op de duurzaamheid.
Gebruikt u het apparaat in de lichte regen?
Geen probleem! Uw apparaat is zodanig ontworpen dat het bestand is tegen
spatwater. Zorg ervoor dat de poortafdekkingen op hun plaats zitten wanneer u
onderweg bent. Als het begint te regenen, hebt u tijd om een droge plek te zoeken.

Gebruikt u het apparaat tijdens maaltijden?
Geen probleem. Veeg het scherm indien nodig gewoon schoon met
een vochtige doek.

Uw apparaat onderhouden is belangrijk en eenvoudig.
Het netsnoer onderhouden:

Reiniging:

■■ Wanneer u het apparaat oplaadt,

■■ Voordat u het apparaat reinigt, moet u

plaatst u het dicht bij het stopcontact
om te voorkomen dat er per ongeluk
aan het netsnoer en aansluitingen
wordt getrokken.

■■ Het netsnoer mag niet strak worden
opgerold of om iets heen worden
gedraaid of gewikkeld.

het afsluiten en alle kabels loskoppelen.

■■ U kunt antibacteriële doekjes gebruiken.
■■ Veeg alleen de buitenkant schoon en
laat het product op natuurlijke wijze
drogen.

Gebruik geen sprays
waarvan het apparaat
doordrenkt kan raken.
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Woordenlijst Communicator 5
Knop

Startpagina

Een item op een pagina dat de gebruiker
kan selecteren met een geluid, letter,
woord of zin. Een knop kan ook een
instelling wijzigen.

De startpagina (of hoofdpagina) die de
gebruiker linkt aan andere paginasets,
zoals het toetsenbord, e-mail en nog veel
meer.

Pagina
Een scherm waarop een verzameling
knoppen te zien is. Knoppen op de pagina
kunnen linken naar een andere pagina om
nieuwe content weer te geven.

Paginaset
Een verzameling pagina's die vaak
gebaseerd is op een onderwerp. Een
paginaset kan bijvoorbeeld gebaseerd
zijn op content die verband houdt met
e-mailen of sms’en, veelgebruikte zinnen of
een aangepaste pagina, zoals een pagina
met content over met een favoriete
tv-show. Een paginaset kan één pagina of
meerdere pagina's bevatten.

Gebruiker
Een gebruikersprofiel bevat alle
paginasets, instellingen, uitingen en
contactpersonen van de gebruiker.

Invoermethode
De manier waarop een persoon knoppen
op het scherm activeert. Communicator 5
biedt u vier mogelijkheden.
1 Gaze Interaction

Gebruik oogbesturing om het
apparaat te bedienen.
2 Aanraken/muis

Tik op het aanraakscherm of klik met
de linkermuisknop.
3 Muisdwell

Houd de muiscursor gedurende een
vooraf gedefinieerde tijdsperiode
boven een gebied. Hiermee hoeft u
niet meer op een muisknop te klikken.
4 Scannen

Selecteer een gemarkeerde knop met
een schakelaar.
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Woordenlijst Communicator 5
Snelmenu
Geeft eenvoudig toegang tot de
functies en opdrachten die u het meest
zult gebruiken bij het navigeren en
personaliseren van uw startpagina. Dit
menu is alleen toegankelijk via aanraking
of met een muis.

Activeer het op verschillende
manieren:

■■ Klik met de rechtermuisknop.
■■ Houd uw vinger op het scherm.
Woordvoorspelling
Woordvoorspelling is een automatische
voorspellingsmachine die grammatica en
spelling gebruikt om het typen sneller te
maken. De woordvoorspellingsknoppen
veranderen terwijl u typt.

Instellingen
Instellingen

Geavanceerde instellingen

■■ Het menu Instellingen is met elke

■■ Geavanceerde instellingen zijn items die

■■ In het menu Instellingen kunt u het

■■ U vindt de geavanceerde Instellingen in

invoermethode toegankelijk voor de
gebruiker.
volume, de helderheid, invoerinstellingen,
toetsenbordinstellingen en nog veel
meer wijzigen.

■■ U kunt het menu Instellingen openen op
de startpagina.

alleen toegankelijk zijn via aanraking of
met een muis.
het snelmenu.

■■ Hier vindt u zes tabbladen:
 Invoer
 Toetsenborden

& Taal

 Geluid
 Toepassingen
 Gebruikersinstellingen
 Systeem
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Uw startpagina bewerken
De items op de startpagina zijn slechts suggesties. U kunt
desgewenst items verwijderen of extra items toevoegen.
Een paginaset verwijderen:

Een paginaset toevoegen:

1 Selecteer Startpagina bewerken.

1 Selecteer Alle paginasets.

2 Selecteer het item dat u wilt

2 Selecteer Tekstcommunicatie.

verwijderen.
3 Selecteer Verwijderen.
4 In het pop-upvenster selecteert u

Verwijderen om te bevestigen.

3 Blader door de verschillende paginasets

die worden aangeboden.
4 Selecteer het gewenste item.
5 Selecteer Toevoegen aan startpagina.

Nuttige tip
Schakel de statusbalk op de startpagina in om snel de trackstatus van
de oogbesturing, het accuverbruik van het apparaat en de ‘wifi’
(wifi-verbindingsstatus) te volgen.

Deze stappen zijn alleen toegankelijk via aanraking of een muis.
1 Open het Snelmenu.
2 Selecteer Geavanceerde instellingen.
3 Selecteer Systeem.
4 Selecteer Statusbalk inschakelen.
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Message Banking
Message banking is een manier om uw eigen natuurlijke stem
te bewaren met behulp van opgenomen boodschappen.
Deze boodschappen kunnen later worden gebruikt in
communicatiesoftware, zoals Communicator 5.

Scan deze code
voor meer
informatie over
message banking

Nuttige tips
Het is belangrijk om het proces zo snel mogelijk te
starten, zodat de kwaliteit en helderheid van uw
stem kan worden vastgelegd.

Basisprincipes van Message banking
De Message Bank van Tobii Dynavox biedt u een gratis manier om
opgenomen boodschappen te verzamelen, te organiseren en op
te slaan totdat u ze nodig hebt. Boodschappen kunnen worden
gedownload en gebruikt op elk systeem dat ze kan afspelen.

Stap 1: Kies de boodschappen die u wilt opnemen
en opslaan.
Besteed wat tijd aan het nadenken over belangrijke zinnen,
boodschappen en verhalen die voor u belangrijk zijn.

Stap 2: Neem uw boodschappen op.
Er zijn twee manieren om boodschappen op te nemen.

1 Neem uw boodschappen rechtstreeks op in Communicator 5.
2 Neem uw boodschappen op met een hoogwaardige digitale
recorder en upload ze naar de Message Bank van Tobii
Dynavox. We raden de draagbare digitale recorder Zoom H1
aan.

Stap 3: Opgeslagen boodschappen downloaden
naar Communicator 5.
1 Importeer uw .wav-audiobestanden uit het gezipte message
bank-bestand.

2 Opnamen worden automatisch geïmporteerd naar de

opslaglocatie voor ‘Mijn zinnen’ en toegevoegd aan de
zinnenpagina's.

3 Boodschappen worden gerangschikt door labels die u hebt
toegewezen in de message bank en worden gebruikt in de
voorspelling.

3

Veelgestelde vragen
Wie heeft er baat bij message banking?
Alle personen met een degeneratieve ziekte, zoals Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), ‘Motor Neuron Disease’
(MND) of de ziekte van Parkinson, personen die een totale
glossectomie of totale laryngectomie nodig hebben of
personen met geplande ziekenhuisopnames waarbij intubatie of langdurige beademing vereist is, kunnen goede
kandidaten zijn voor message banking.

Scan de
onderstaande
QR-code om
kalibratieproblemen
op te lossen.

Moet ik bij elk gebruik mijn apparaat kalibreren?
Nee, uw kalibratieprofiel wordt opgeslagen. Als u echter
vindt dat het niet nauwkeurig is, controleert u de
trackstatus en als u op een zeer lichte plek zit, zoals naast
een raam, kunt u de gordijnen dichtdoen. U kunt uw profiel
altijd opnieuw kalibreren als u dit wilt.

Wat kan ik doen als ik problemen ondervindt
bij het kalibreren van mijn apparaat?
Scan de bovenstaande QR-code om kalibratieproblemen
op te lossen.

Kan ik mijn apparaat gebruiken voor
communicatie op afstand, zoals telefoneren
en tekstberichten versturen?

Scan deze code om een
video te bekijken over
de selectiemethoden
bij dynamische
communicatieapparaten.

Ja! U kunt Communicator 5 gebruiken voor het versturen
van e-mails en tekstberichten.

Is er een oplossing als een persoon een
lichamelijke beperking heeft en geen communicatiebord kan aanraken?
Ja! Er bestaan verschillende manieren waarop iemand
selecties kan maken op een OC-apparaat. Dit wordt vaak
de selectiemethode genoemd. Personen die het scherm
niet kunnen aanraken, kunnen hun blik, een hoofdaanwijzer
of scanning gebruiken als primaire selectiemodus.
Scan deze code om een video te bekijken over de
invoermethoden (selectiemethoden) bij dynamische
communicatieapparaten.
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Het apparaat ontdekken!
Gebruik deze activiteiten om uw apparaat te leren kennen.
Veelgemaakte fouten om te vermijden:
■■ U hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen om iets te maken. Wij hebben het

raamwerk gebouwd. Leer daarom de Communicator 5-software kennen en pas deze
desgewenst aan.

■■ Leg niet teveel druk bij uzelf of de gebruiker. Het is niet realistisch om te denken dat
elke taak vanaf het begin perfect zal gaan. Fouten maken mag.

■■ Raak niet gefrustreerd. Oogbesturing is een aangeleerde vaardigheid en vereist
oefening. Neem pauzes als dat nodig is.

Tijd besparen:
■■ Het gebruik van hoofdletters is niet nodig als u het apparaat gebruikt om te spreken.
■■ Maak gebruik van de aanvulling bij afkortingen en woordvoorspelling.
■■ Voorbereiding is het halve werk. Veel interacties die u zult hebben, zijn voorspelbaar.
Voeg daarom belangrijke zinnen toe voor snelle selecties zonder telkens te hoeven
typen.

■■ Zorg ervoor dat u over een tweede communicatiemethode beschikt.
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Opties voor Computer Access
Communicator 5
Windows Access

Computer
Control

Hoe werkt deze software?

Hoe werkt deze software?

Er verschijnt een menu aan de zijkant
van het scherm waarmee u items op
uw computer kunt bedienen, inclusief
bureaublad-apps en internet.

Er wordt gebruik gemaakt van een
interactiemenu (het menu omringt het item
dat u wilt selecteren), waarmee u items
op uw computer kunt bedienen, inclusief
bureaublad-apps en internet.

Hoe kan ik deze software bedienen?

Hoe kan ik deze software bedienen?

Gebruik uw ogen of een schakelaar om uw
bureaublad te bedienen.

Gebruik uw ogen om de computer
te bedienen met de Computer
Control-software.

Hoe ziet het toetsenbord eruit?

Er zijn verschillende toetsenbordindelingen
beschikbaar die overeenkomen met de
toetsenbordindelingen in Communicator 5,
zodat u er snel vertrouwd mee bent.

Hoe ziet het toetsenbord eruit?

Het toetsenbord is zodanig ontworpen dat
u snel en efficiënt toegang krijgt tot de
dingen die u nodig hebt.

Hoe kan ik sneller typen?
Beide softwareapplicaties bevatten woordvoorspelling om sneller te typen.
Woordvoorspelling leert woorden die u vaak gebruikt. Zinnen die u hebt gebruikt en
opgeslagen in Communicator 5 zijn ook beschikbaar.

Welke talen zijn beschikbaar?
Beide softwareapplicaties zijn beschikbaar in meerdere talen. Ga naar tobiidynavox.com
voor de meest actuele informatie.
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Computer Control
Computer Control maakt gebruik van een nieuwe en intuïtieve
selectiemethode die ‘Interaction First’ wordt genoemd. Selecteer
het item waarmee u wilt communiceren, zoals een bestand of een
bureaubladkoppeling, en kies vervolgens wat u ermee wilt doen.
Hoe werkt dit?
Terwijl u naar het scherm kijkt, ziet u een vage ‘tracering’
die uw blik volgt.
Als u een pictogram of een knop op het scherm wilt
bedienen, kijkt u naar het item. De tracering verandert en
de activeringsknop wordt zichtbaar.
Kijk naar de activeringsknop om het volledige
interactiemenu weer te geven. Met de klok mee vanaf de
bovenkant ziet u de pictogrammen voor scrollen, met de
rechtermuisknop klikken, het toetsenbord, het aanpassen
van de nauwkeurigheid, klikken en slepen, met de
linkermuisknop klikken en dubbelklikken.
Selecteer de gewenste functie. Als u bijvoorbeeld Google
Chrome vanuit het bureaublad wilt openen, kijkt u naar
het pictogram voor dubbelklikken om de applicatie te
starten. Als u naar een klein doel kijkt, zorgt u ervoor
dat dit het middelpunt van de cirkel is. U kunt de
aanpassingsfunctie gebruiken om dit te doen.
Met de knop Meer kunt u het volgende doen: toegang tot
instellingen, kalibreren, oogbesturing pauzeren, continu
klikken gebruiken, schakelen tussen apps en toegang tot
snelkoppelingen.
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Windows Access
Met Windows Access kunt u uw computer
besturen door gebruik te maken van functies in
Communicator 5.
De menubalk van Windows Access kan aan de zijkant
of onderkant van uw scherm worden geplaatst.
De instellingen van Windows Access staan op
pagina 2 van de instellingsopties.

Klikken in Windows Access
U kunt links klikken, rechts klikken en
dubbelklikken. Twee selectiemethoden:

Aanwijzen om te
klikken:
Wijs het gekozen
doel aan om te
klikken.

Zoomen om te klikken:
Zweef over het gekozen
doel om het zoomen
te starten. Wanneer de
zoomtijd voorbij is, vindt
de klik plaats.

Programma’s openen:
Met Programma’s, dat beschikbaar is op
menupagina 2 van Windows Access, kunt
u uw veelgebruikte software starten.
Om gekozen programma's toe te voegen
of te wijzigen, gaat u naar de instellingen
van Windows Access-instellingen.
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Belangrijke informatie
Ondersteuning en training: www.tobiidynavox.com/support-training
Telefoonnummer voor technische ondersteuning:
Neem voor technische ondersteuning contact op met uw lokale Tobii Dynavoxvertegenwoordiger.

Opmerkingen:
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Spreken
Maak uzelf vertrouwd met de indeling van uw
toetsenbord in Spreken. Het doel is om u te helpen
zo snel en efficiënt mogelijk te communiceren.
Oefenstappen:
1

Typ woorden op het toetsenbord
(namen van familieleden,
favoriete plaatsen, enz.). Als u
nog meer oefening wilt, typt u de
antwoorden op deze vragen:

■■ Wat is je favoriete kleur?
■■ Welke boeken lees je graag?
■■ Wat voor soort films vind je leuk?

Wist u dat...
hoe vaker u een woord typt, hoe
waarschijnlijker het is dat het in de
woordvoorspelling verschijnt?

Wist u dat...
u verschillende toetsenbordindelingen
kunt gebruiken? Raadpleeg de kaart
Toetsenbordindelingen wijzigen.

2 Woord- en zinsvoorspelling

oefenen:

Typ antwoorden op de onderstaande
vragen. Nadat u 1 of 2 letters
hebt getypt, controleert u de
woordvoorspellingsknoppen om te zien
of het woord er bij staat.

■■ Naar welk land zou je willen reizen?
■■ Als je een dier zou kunnen zijn, wat
zou je dan willen zijn en waarom?

3 Gebruik uw apparaat in het dagelijkse leven. Oefen het gebruik van het

toetsenbord en de voorspellingsknoppen in de volgende situaties:

■■ Vertel iets over wat u gisteravond of in het weekend hebt gedaan.
■■ Bespreek een recent nieuwsbericht.
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Toetsenbordindelingen wijzigen
Communicator 5 bevat verschillende toetsenbordindelingen
waaruit u kunt kiezen.
Menu Instellingen
1 Selecteer Instellingen.
2 Selecteer Toetsenbordinstellingen. Er worden verschillende afbeeldingen van

toetsenbordindelingen weergegeven. Er bestaan drie hoofdindelingen.

Normaal (standaard)

Raster

Grote toetsen

Indeling
(hieronder
beschreven)

QWERTY, ABC, Scan,
Aanwijzer

ABC, Scan,
Aanwijzer

ABC, Scan, Aanwijzer

Voorspelling

Woord- en
zinsvoorspelling

Geen

Woordvoorspelling

Knopgrootte

Klein

Gemiddeld

Groot

Afdekraster

Nee

Ja

Ja

Groot berichtenvenster
voor het maken van
berichten en tekst met
meerdere regels.

Geschikt voor
oogbesturing.
Groot doelgebied.

Meervoudige
letterselectie voor
gebruikers die
grotere knoppen
nodig hebben.

Extra's

3 Selecteer het toetsenbord en bekijk hoe het eruit zal zien.
4 Selecteer QWERTY/ABC als u de indeling wilt wijzigen van het type

toetsenbord dat u hebt gekozen.
5 Er zijn vier keuzes beschikbaar:

■■ QWERTY is de gebruikelijke toetsenbordindeling op toetsenborden.
■■ ABC is een alfabetische indeling.
■■ Scan is een geoptimaliseerde indeling voor personen die een schakelaar gebruiken
als invoermethode.

■■ Aanwijzer is een geoptimaliseerde indeling voor personen die een aanwijzer
gebruiken als invoermethode.
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Mijn zinnen
De paginaset Mijn zinnen bestaat uit uw
spraakgeschiedenis en ruimte om uw eigen zinnen
toe te voegen. Met vooraf opgeslagen zinnen over
belangrijke onderwerpen kunt u snel communiceren
zonder dat u de hele boodschap hoeft te typen.
1 Bedenk categorieën (situaties) en uitingen die u snel wilt kunnen gebruiken.

Voorbeelden zijn afspraken, in een restaurant, samenkomen met vrienden, enz.

Een nieuwe categorie toevoegen:

■■ Selecteer Nieuwe categorie
toevoegen.

■■ Typ de categorienaam in.
■■ Selecteer Gereed.

Een nieuwe zin toevoegen:

■■ Kies Categorie voor een nieuwe zin.
■■ Selecteer Nieuwe zin toevoegen.
■■ Typ de zin in.
■■ Selecteer Gereed.

2 Nadat u uitingen hebt toegevoegd, selecteert u elke uiting om vertrouwd te raken

met wat er wordt uitgesproken en waar de uiting staat. Pas de uitingen of locaties
desgewenst aan.
3 Oefen het gebruik van de uitingen die u hebt toegevoegd en voeg er desgewenst

nog meer toe.

Nuttige tip
Als u geen verschillende zincategorieën ziet, moet u deze mogelijk
importeren. Als u zinnen wilt importeren, selecteert u Geavanceerde
instellingen → Toetsenborden & Taal → Mijn zinnen → Importeren en volgt
u de aanwijzingen op het scherm.
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E-mail
Met E-mail kunt u gemakkelijk en efficiënt
e-mailberichten verzenden, ontvangen en beheren.
Om uw e-mail in te stellen, hebt u iemand nodig die
het scherm kan aanraken.
Stappen
1 Open het Snelmenu.
2 Selecteer Geavanceerde instellingen.
3 Selecteer Toepassingen.
4 Selecteer E-mail.

Voor informatie
over instellingen
voor specifieke
e-mailproviders
(soorten bijlagen,
enz.)

5 Selecteer Nieuw.
6 Selecteer uw e-mailprovider (Gmail, Yahoo, Hotmail,

Outlook, Live of GMX). Als uw provider niet wordt
vermeld, kiest u Handmatig configureren en neemt
u contact op met uw e-mailprovider voor de juiste
serverinformatie.
7 Selecteer Volgende.
8 Selecteer Klaar en OK om het menu te sluiten.

Nu alles is ingesteld, kunnen we het uitproberen!
1 Een e-mail verzenden
2 Een e-mail lezen
3 Een e-mail beantwoorden
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IR-afstandbediening
Met de functies van de IR-afstandsbediening kunt
u entertainmentapparaten, zoals tv's, dvd’s of
radio's, bedienen. Met aanvullende voorzieningen
kunt u ook omgevingsapparatuur bedienen zoals
verlichting, deuren en bedaanpassingen.
U moet het apparaat specifieke opdrachten leren om de IR-functies in te
stellen. Bij een televisietoestel hebt u bijvoorbeeld aan/uit, volume omhoog/
omlaag, kanaal omhoog/omlaag, enz. nodig.
De startpagina biedt volledige pagina’s voor afstandsbedieningen voor
de tv, dvd-speler, stereo en radio. Er zijn eenvoudige pagina's die u aan de
startpagina kunt toevoegen als u niet alle functies wilt gebruiken.
1 Pak de afstandsbediening voor het apparaat dat u wilt programmeren.
2 Pak uw communicatieapparaat.
3 Ga naar de pagina Afstandsbediening en selecteer de knop waarop u de functie wilt

programmeren.
4 Er verschijnt een pop-upvenster met de melding dat er

geen opdracht is geprogrammeerd.
5 Selecteer Ja om een nieuwe opdracht te programmeren.
6 Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger aan de

achterkant van het communicatieapparaat.
7 Volg de aanwijzingen op het scherm.
8 Nadat u het proces hebt voltooid, keert u terug naar de paginaset.
9 De knop verandert van kleur wanneer deze succesvol is geprogrammeerd.
10 Probeer de knop voordat u naar de volgende knop gaat.

Nuttige tip
U kunt uw apparaat ook gebruiken met slimme assistenten, zoals Alexa en Google
Home.
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Kalender
Met de Kalender kunt u afspraken en herinneringen
instellen.

Stappen
1 Selecteer Kalender op uw startpagina.
2 De huidige datum wordt geel gemarkeerd.

Een afspraak toevoegen:
■■ Ga naar de datum van uw afspraak.
■■ Selecteer Nieuw.
■■ Typ de naam van uw afspraak in.
■■ Selecteer de begin- en eindtijd.
■■ U kunt ervoor kiezen een melding te activeren.
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Tekstberichten
U kunt tekstberichten verzenden en ontvangen door
een mobiele telefoon via Bluetooth te verbinden met
uw apparaat. Om uw telefoon in te stellen, hebt u
iemand nodig die het scherm kan aanraken.
1 Open het Snelmenu.
2 Selecteer Geavanceerde instellingen.
3 Selecteer Toepassingen.
4 Selecteer Mobiele telefoon.

Scan deze QRcode om een lijst
met compatibele
telefoons weer te
geven.

5 Installeer op uw telefoon de Tobii Dynavox Beam-app

(BETA)
6 Open de app en selecteer Telefoon verbinden.
7 Schakel Bluetooth in en koppel uw telefoon.

Nu uw telefoon is ingesteld, kunt u deze uitproberen!
Stuur iemand een kort bericht. Vraag hen u een tekstbericht te sturen zodat u zeker weet
dat het werkt.
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Mijn tekstbestanden
Met Mijn tekstbestanden kunt u lange bestanden
opslaan. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke
verhalen, toespraken of presentaties. Door uw
bestanden hier op te slaan en te organiseren, kunt
u ze gemakkelijk openen en bepalen wanneer u wilt
beginnen en stoppen met spreken.
Een nieuw tekstbestand maken:
1 Selecteer Nieuw.
2 Typ de inhoud van uw bestand. Later kunt u het bestand een naam

geven.
3 Als u klaar bent, selecteert u Gereed.
4 Er verschijnt een pop-upvenster met de bestandsnaam en inhoud.

Het eerste deel van wat u hebt getypt wordt standaard in de
bestandsnaam weergegeven.

■■ Om dit te wijzigen, selecteert u het toetsenbordpictogram naast
de bestandsnaam.

■■ Selecteer de knop Wissen.
■■ Typ de nieuwe bestandsnaam in.
■■ Selecteer Opslaan.
U kunt altijd naar het bestand teruggaan en het bewerken:
1 Selecteer de bestandsnaam in de linkerkolom.
2 Selecteer de knop Bewerken.
3 Bewerk uw document of voeg er tekst aan toe.

Om het bestand uit te spreken:
1 Selecteer de bestandsnaam in de linkerkolom.
2 Selecteer Tekst uitspreken.
3 Om het spreken te stoppen, selecteert u Stoppen met spreken.

10

Camera en Mijn afbeeldingen
Maak foto’s, sla ze op en organiseer
ze met Camera en Mijn afbeeldingen.

Foto’s die gemaakt zijn met de camera worden automatisch opgeslagen in de
map Afbeeldingen op het apparaat en worden automatisch weergegeven in
Mijn afbeeldingen.

Mijn afbeeldingen geeft de inhoud weer van de map
Afbeeldingen op uw apparaat.
U kunt ze filteren op:
■■ Alle afbeeldingen
■■ Laatst toegevoegd
■■ Datum
■■ Camerafoto’s
■■ Mappen
Als u Weergeven selecteert, kunt u:
■■ de afbeelding linksom of rechtsom draaien
■■ een omschrijving toevoegen
■■ afdrukken
■■ wissen
Diavoorstelling start met het op volgorde weergeven van foto’s en gaat
automatisch verder.
U kunt een langzaam, gemiddeld of snel tempo selecteren. U kunt ook
handmatig naar de volgende foto gaan.
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Extra functies:
Alarm
Trek snel de aandacht van mensen met behulp van de alarmknop
op uw startpagina.

Muziekspeler
Met de muziekspeler kunt u muziek afspelen vanaf uw apparaat.
Aangezien dit een zeer eenvoudige muziekspeler is, raden we aan
niet meer dan drie of vier albums te laden. Om muziek te laden,
moet u het snelmenu kunnen openen via aanraking of met een muis.

U moet Muziekspeler aan uw startpagina toevoegen. Zie kaart 3 Uw
startpagina bewerken voor instructies.
Voordat u muziek in de software laadt, moet u de muziekbestanden naar een map op
het apparaat kopiëren en deze vervolgens aan de muziekbibliotheek toevoegen of de
muziek naar een van de reeds vermelde mappen kopiëren.
1 Open het Snelmenu.
2 Selecteer Geavanceerde instellingen.
3 Selecteer Toepassingen.
4 Selecteer Muziekspeler.
5 Schakel het selectievakje Muziekbibliotheek nu opnieuw opbouwen in, zodat de

bestanden kunnen worden toegevoegd aan de muziekspeler.
6 Selecteer OK.
7 Sluit Geavanceerde instellingen.
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Een back-up maken/exporteren
van Profielen
Het is zeer belangrijk om een back-up te maken van
gepersonaliseerde paginasets en gebruikersgegevens voor het
geval er iets met uw apparaat gebeurt. Deze functie kan alleen
worden gebruikt via aanraking of met een muis.
1 Open het Snelmenu.
2 Selecteer Geavanceerde instellingen.
3 Selecteer Gebruikersinstellingen.
4 Selecteer Importeren/Exporteren , waarna een wizard wordt geopend om u te

assisteren.
5 Selecteer Exporteer geselecteerde instellingen en gegevens.
6 Selecteer Volgende.
7 Selecteer Standaard export (standaard export verzamelt alle paginasets, instellingen,

opgenomen geluiden/zinnen, contacten, woordenboeken en grammatica-instellingen
van de gebruiker).
8 Selecteer Volgende.
9 Geef het archief een naam. We raden aan de naam en datum van de gebruiker te

gebruiken.
10 Kies waar u de back-up wilt opslaan. We raden u aan deze op te slaan op een extern

USB-geheugenapparaat.
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Introductiehandleiding
Raadpleeg de introductiehandleiding voor meer gedetailleerde
instructies en informatie over Communicator 5.

Introductiehandleiding
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myTobiiDynavox.com

Uw gratis myTobiiDynavox.com-account geeft u toegang tot
tal van voordelen, waaronder cloudopslag voor back-ups, de
paginaset synchroniseren en delen, lesplannen en nog veel meer!

myTobiiDynavox.com

Door lid te worden van myTobiiDynavox
kunt u het volgende doen:

■■ Veilig een back-up maken van uw systeem
■■ Gratis tools en hulpmiddelen downloaden
■■ Gratis Core First-lesplannen bekijken
■■ Meer te weten komen over beschikbare
updates

■■Toegang krijgen tot technische ondersteuning
en veelgestelde vragen

■■ Paginasets en paginabundels delen
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Extra ondersteuning
Community: bit.ly/TDFBCommunity

Technische ondersteuning:
Neem voor technische ondersteuning contact op
met uw lokale Tobii Dynavox-vertegenwoordiger.
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