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Códigos QR

Usuários Android
Você pode obter um leitor de código QR 
gratuito na Google Play Store. Pesquise 

"scanner QR" ou "leitor QR” para encontrar 
opções.

Usuários Windows
Baixe gratuitamente um aplicativo de 
leitura de código QR da loja do Windows. 
Pesquise "scanner QR" ou "leitor QR" para 
encontrar opções.

Usuários iOS
No iOS 11, a leitura de código QR é 
integrada e tudo o que você precisa 
fazer é abrir o aplicativo Câmera, apontar 
para o código QR e uma notificação será 
exibida.

Se não atualizou ou não consegue 
atualizar para o iOS 11, você precisará 
baixar um aplicativo de leitor de código 
QR. Há muitos na App Store que são 
gratuitos e para compra.

Usamos códigos QR dentro deste documento para lhe dar acesso 
rápido a informações como vídeos sem ter que digitar endereços 
da web.

Você pode usar seu celular ou tablet para ler o código QR. As 
informações serão exibidas automaticamente.

Se você não tiver um aplicativo de leitura de código QR no seu 
dispositivo, siga estas instruções:
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Cuidados com o dispositivo
Nossos dispositivos são criados de maneira diferente dos notebooks ou tablets 
comuns.

Eles são criados para durar de adjust com um disco rígido rápido e de estado sólido 
que resista a impactos e classificação IP54 para resistência comprovada à umidade e 
poeira. Além disso, a tela Gorilla Glass™ é resistente a impactos.

Sinta-se à vontade para levar seu dispositivo para 
onde for e ter confiança em sua durabilidade.

Usando o seu dispositivo na garoa?

Sem problemas! Seu dispositivo foi projetado para suportar respingos de água. 
Certifique-se de que as tampas das portas de conexão estão no lugar quando estiver 
fora e isso lhe dará tempo para sair da chuva.

Usando seu dispositivo no jantar?

Nenhum problema. Basta limpar a tela com um pano úmido, se 
necessário.

Não use produtos em 
spray que possam 
saturar o dispositivo. 

Limpeza:

 ■ Antes de limpar, desligue o dispositivo e 
desconecte todos os cabos.

 ■ Lenços antibacterianos podem ser 
usados.

 ■ Limpe apenas as superfícies externas e 
deixe o produto secar naturalmente.
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Cuidados com o cabo:

 ■ Ao carregar o dispositivo, mantenha-o 
próximo à tomada elétrica para evitar 
a conexão acidental dos cabos e 
conectores.

 ■ O cabo de alimentação não deve ser 
enrolado com força, torcido ou enrolado 
em qualquer coisa.

Cuidar do seu dispositivo é importante e fácil de fazer.



Glossário do Communicator 5
Botão
Um item na página que o usuário pode 
selecionar contendo um som, uma letra, 
uma palavra ou uma frase. Um botão 
também pode alterar uma configuração.

Página
Uma tela onde um conjunto de botões 
pode ser visto ao mesmo tempo. Os 
botões na página podem levar a outra 
página para mostrar novo conteúdo.

Conjunto de páginas
Uma coleção de páginas geralmente 
baseada em um tema. Por exemplo, um 
conjunto de páginas pode se basear em 
conteúdo relacionado a envio por e-mail 
ou mensagens de texto, frases comuns ou 
uma página personalizada, como uma 
página com conteúdo relacionado a um 
programa de TV favorito. Um conjunto de 
páginas pode ser uma página ou várias 
páginas.

Usuário
Um Perfil de Usuário contém todos os 
conjuntos de páginas, configurações, 
frases e contatos do indivíduo.

Método de entrada
A maneira como um indivíduo ativa os 
botões na tela. Existem quatro opções no 
Communicator 5.

Eye Gaze (controle ocular)
Use olhar fixo para acessar o 
dispositivo.

Toque/mouse
Pressione a tela de toque ou clique 
com o botão esquerdo do mouse.

Permanência do Mouse
Mantenha o cursor do mouse fixo sobre 
uma área por um período de tempo 
predefinido. Isso elimina a necessidade 
de clicar em um mouse. 

Varredura
Selecione um botão quando ele estiver 
destacado usando um acionador.
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Página inicial
A página inicial (ou página principal) que 
vincula o usuário a outros conjuntos de 
páginas, como teclado, e-mail e muito 
mais.
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Glossário do Communicator 5
Menu Rápido
Dá acesso fácil às funções e comandos 
que você mais usará ao navegar e 
personalizar sua página inicial. Este menu 
só é acessível por toque ou com um 
mouse.

Ative-o de maneiras diferentes:
 ■ Clique com o botão direito.

 ■ Pressione e segure na tela.

Previsão de palavras
A previsão de palavras é um mecanismo 
de previsão automática que usa 
gramática e ortografia para tornar a 
digitação mais rápida. Os botões de 
previsão de palavras mudam à medida 
que você digita.

Configurações

 ■ O menu Configurações é acessível 
ao usuário com qualquer método de 
entrada.

 ■ O menu Configurações oferece uma 
maneira de alterar o volume, o brilho, 
as configurações de entrada, as 
configurações do teclado e muito mais.

 ■ Acesse o menu Configurações na 
página inicial.

Configurações avançadas

 ■ Configurações Avançadas são itens que 
só podem ser acessadas por toque ou 
com um mouse.

 ■ Encontre as Configurações Avançadas 
no menu rápido.

 ■ Existem seis guias aqui:

 � Entrada

 � Teclado e idioma

 � Som

 � Aplicativos

 � Configurações do usuário

 � Sistema

Configurações
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Selecione Comunicação por texto.

Navegue por vários conjuntos de 
páginas que são oferecidos.

Selecione o item desejado.

Selecione Adicionar à Página Inicial.

Selecione o item que deseja remover.

Selecione Remover.

Na janela pop-up, selecione Remover 
para confirmar.

Editar a página inicial
Os itens fornecidos na Página Inicial são apenas sugestões. Você 
pode remover e adicionar itens adicionais, conforme necessário.

Remover um conjunto de 
páginas:

Selecionar Editar página inicial.

Adicionar Conjuntos de Páginas:

Selecione Todos os conjuntos de 
páginas.1

1
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Dica útil
Ative a barra de status da sua página inicial para poder monitorar rapidamente o 
status de rastreamento do olhar fixo, o uso da bateria do dispositivo e o status da 
conexão Wi-Fi.

Essas etapas só podem ser acessadas usando o toque ou o 
mouse.

Abra o Menu Rápido.

Selecione Configurações avançadas.

Selecione Sistema.

Selecione Ativar Barra de Status.
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Básico do Message Banking
O Message Banking do Tobii Dynavox fornece uma 
maneira gratuita de coletar, organizar e armazenar 
mensagens gravadas até que sejam necessárias. As 
mensagens podem ser baixadas e usadas em qualquer 
sistema que possa reproduzir essas mensagens.

Etapa 1: Escolha as mensagens para gravar e 
armazenar.
Passe algum tempo pensando em frases importantes, 
mensagens e histórias que são importantes para você.

Etapa 2: Grave suas mensagens.
Existem duas maneiras de gravar mensagens.

Grave a mensagem diretamente no Communicator 5.
Grave mensagens em um gravador digital de alta 
qualidade e as envie para o Message Bank do Tobii 
Dynavox. Recomendamos o gravador digital portátil 
Zoom H1.

Etapa 3: Baixar Message Banking para o 
Communicator 5.

Importe seus arquivos de áudio .wav do arquivo do 
Message Bank zipado.
As gravações são automaticamente importadas para a 
área "Minhas frases" e adicionada às páginas de Frase.
As mensagens são categorizadas por tags que você 
atribui no Message Bank e usadas na previsão.

Message Banking

É importante iniciar o processo o mais cedo 
possível, para que a qualidade e a clareza de sua 
fala possam ser capturadas.

Dicas úteis

O Message Banking é uma maneira de preservar sua própria voz 
através de mensagens gravadas. Essas mensagens podem ser 
usadas posteriormente no software de comunicação, como o 
Communicator 5.

1
2

Leia este código 
para obter mais 

informações sobre 
o Message Banking

1

2

3
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Perguntas frequentes
Quem pode se beneficiar do Message Banking?
Qualquer pessoa com uma doença degenerativa, como Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA), Doença do Neurônio Motor (DNM) ou Síndrome de Parkinson, indivíduos que 
requerem glossectomia total ou laringectomia total, ou aqueles com procedimentos 
hospitalares planejados que exigem intubação ou dependência de ventilação podem 
ser bons candidatos para o Message Banking. 

Preciso calibrar toda vez que uso meu dispositivo?
Não. Seu perfil de calibração será salvo.  No entanto, se você achar que não está 
preciso, verifique o status do rastreamento e se você está sentado em um ambiente 
com muito brilho, como próximo a uma janela, considere puxar as cortinas. Você pode 
sempre recalibrar, se preferir.

O que posso fazer se estiver com problemas ao calibrar meu dis-
positivo?
Leia o código QR acima para solucionar problemas de calibração.

Posso usar meu dispositivo para comunicação de longa distância, 
como telefone e mensagens de texto?
Sim! Você pode usar o Communicator 5 para enviar e-mails e mensagens de texto. 

Existe uma solução se um indivíduo tem uma deficiência física e é 
incapaz de tocar em um quadro de comunicação?
Sim! Existem várias maneiras pelas quais alguém pode fazer seleções em um dispositivo 
CAA (comunicação alternativa e ampliada). Isso é geralmente chamado de método 
de acesso. Indivíduos que não são capazes de tocar na tela podem usar o eye gaze 
(controle ocular), ponteira de cabeça ou varredura como seu principal modo de 
seleção. Leia este código para ver um vídeo sobre métodos de entrada (acesso) em 
dispositivos AAC de alta tecnologia. 
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Vamos explorar!

Erros comuns a evitar:
 ■ Você não precisa criar algo do zero. Criamos a estrutura, portanto, familiarize-se com 
o software Communicator 5 e personalize, se necessário.

 ■ Não coloque muita pressão sobre você ou o usuário. Completar todas as tarefas com 
precisão no início não é algo recomendado. Não há problema em cometer erros.

 ■ Não se frustre.  O rastreamento através do olhar é uma habilidade aprendida e requer 
prática.  Certifique-se de fazer pausas, conforme necessário.

Aproveite essas atividades para se familiarizar com seu dispositivo.

Economizando o seu tempo: 
 ■ A capitalização não importa se você estiver usando o dispositivo para falar.

 ■ Aproveite a expansão de abreviações e a previsão de palavras.

 ■ Preparação é o segredo. Muitas interações que você terá são previsíveis, então 
adicione frases importantes para ter acesso rápido sem ter que digitar todas as vezes.

 ■ Certifique-se de ter um método secundário de comunicação.
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Opções do Computer Access

5

Windows Access 
Communicator 5
Como este software funciona?

Computer  
Control
Como este software funciona?

Usa um menu de interação (o menu 
envolve o item que você deseja selecionar) 
para permitir a interação com itens no 
computador, incluindo aplicativos da área 
de trabalho e a Internet.

Como posso acessar este software?

Use seus olhos para controlar seu 
computador usando o software Computer 
Control. 

Como é o teclado?

O teclado foi especialmente projetado 
para otimizar seu acesso às coisas de que 
você precisa com rapidez e eficiência.

Usa um menu lateral para permitir 
que você interaja com seus itens no 
computador, incluindo aplicativos de área 
de trabalho e a Internet.

Como posso acessar este software?

Use seus olhos ou um acionador para 
acessar sua área de trabalho.

Como é o teclado?

Vários layouts de teclado estão 
disponíveis que correspondem aos 
layouts de teclado no Communicator 5, 
permitindo uma rápida familiarização.

Como posso acelerar minha digitação?

Ambos os aplicativos de software incluem previsão de palavras para acelerar a sua 
digitação. A previsão de palavras aprende e armazena palavras que você usa com 
frequência. As frases que você usa e salva no Communicator 5 também estarão 
disponíveis. 

Quais idiomas estão disponíveis?

Ambos os aplicativos de software estão disponíveis em vários idiomas. Verifique 
tobiidynavox.com para obter as informações mais atualizadas.



Computer Control
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O Computer Control tira proveito de um novo e intuitivo método 
de seleção chamado "Interação Primeiro". Selecione o item com o 
qual você deseja interagir, como um arquivo ou um link da área de 
trabalho, e escolha o que deseja fazer com ele.

Como funciona?

Ao olhar ao redor da tela, você verá um leve "traço" 
seguindo seu olhar.

Para interagir com um ícone ou botão na tela, veja o item 
e o traço serão alterados, revelando o botão do ativador.

Olhe para o botão do ativador para o menu de interação 
completo aparecer. No sentido horário, a partir do topo, 
você tem ícones para rolagem, clique com o botão 
direito, teclado, ajuste de precisão, clique e arraste, clique 
com o botão esquerdo e clique duplo com o botão 
esquerdo.

Selecione a função desejada. Por exemplo, para abrir o 
Google Chrome a partir da área de trabalho, observe o 
ícone de duplo clique para iniciar o aplicativo. Se estiver 
mirando em um alvo pequeno, certifique-se de que ele 
seja o centro do círculo. Você pode usar a função de 
ajuste para conseguir isso.

O botão de (mais) permitirá que você faça o seguinte: 
Acessar configurações, calibrar, pausar o olhar fixo, usar 
clique contínuo, alternar aplicativos e acessar atalhos.



Windows Access
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O Windows Access permite controlar seu 
computador usando funções incorporadas ao 
Communicator 5.

A barra de menu do Windows Access pode ser 
posicionada na lateral ou na parte inferior da tela.

Acessar programas:
A inicialização do programa, disponível na 
página 2 do menu do Windows Access, 
permitirá que você inicie o software usado 
com freqüência.

Para adicionar ou alterar seus programas 
escolhidos, você pode adicionar e 
remover através de suas configurações do 
Windows Access. 

Clicar no Windows Access:
Você pode clicar com o botão esquerdo, 
botão direito e clicar duas vezes. Dois 
métodos de seleção:

As configurações do Windows Access estão 
localizadas na página 2 das suas opções 
de configuração.

Passar o mouse 
para clicar:

Passe o mouse 
sobre o alvo 
escolhido para que 
um clique ocorra.

Zoom para clicar:

Passe o mouse sobre 
o alvo escolhido para 
iniciar o zoom. No final 
do tempo de zoom, o 
clique ocorrerá.
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Suporte e treinamento: Contacte o seu representante- 

Informações importantes

Observações:

www.tobiidynavox.com/es/sobre-tobii-dynavox/nuestros-representantes/



Falar
Familiarize-se com o layout do seu teclado em Falar. 
O objetivo é ajudá-lo a se comunicar da maneira 
mais rápida e eficiente possível.

3
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Etapas de prática:

Comece a digitar palavras no 
teclado (nomes de membros da 
família, lugares favoritos, etc). 
Se quiser praticar mais, digite 
respostas para essas perguntas.

 ■ Qual é a sua cor favorita?

 ■ Quais livros você gosta de ler?

 ■ Que tipos de livros você gosta?

Você sabia... 
Quanto mais você digita uma 
palavra, mais provável será de ela 
aparecer na previsão de palavras?

Você sabia...  
Você pode ter diferentes layouts de 
teclado? Consulte a seção Alterar o 
Layout dos Teclados.

Pratique a previsão de palavras e 
frases: 

Comece a digitar as respostas para 
as perguntas abaixo. Depois de digitar 
1 ou 2 letras, verifique os botões de 
previsão de palavras para ver se a 
palavra está lá.

 ■ Para qual país você gostaria de 
viajar?

 ■ Se você pudesse ser qualquer 
animal, qual você seria e por quê?

Use seu dispositivo na vida real. Pratique usar o teclado e os botões de 
previsão nas seguintes situações:

 ■ Compartilhe informações sobre o que você fez na noite passada ou no fim de 
semana.

 ■ Discuta uma notícia recente.
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Selecione o teclado e visualize para ver como será.

Se você quiser alterar a organização do tipo de teclado que você  
escolheu, selecione QWERTY/ABC.

Existem quatro opções:

 ■ QWERTY é o layout de teclado típico visto nos teclados.

 ■ ABC é um layout alfabético.

 ■ Leitura é um layout otimizado para pessoas que usam um acionador como 
método de entrada.

 ■ Ponteira é um layout otimizado para pessoas que usam uma ponteira de cabeça 
como método de entrada.

Alterar layouts do teclado

Menu de configurações

Selecione Configurações.

Selecione Configurações do teclado. Várias capturas de tela dos layouts de teclado 
serão exibidas. Existem três layouts principais.

1
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Existem vários layouts de teclado que você pode escolher no 
Communicator 5.

Regular (padrão) Grade Teclas grandes

Organização 
(descrito abaixo)

QWERTY, ABC, SCAN, 
Ponteira

ABC, SCAN,  
Ponteira

ABC, SCAN, 
Ponteira

Previsão
Previsão de palavras 

e frases
Nenhum(a)

Previsão de 
palavras

Tamanho do botão Pequeno Médio Grande

Colméia de Teclas Não Sim Sim

Extras

Janela de 
mensagens grande 

para criar mensagens 
de múltiplas linhas e 

texto.

Adequado para 
rastreamento 

ocular. Área de 
alvo grande.

Seleção de letras 
com vários toques 

para usuários 
que precisam de 
botões maiores.
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Minhas Frases
O conjunto de páginas Minhas Frases consiste no 
histórico de mensagens e no espaço para adicionar 
suas próprias frases. Ter frases pré-armazenadas 
sobre temas importantes pode permitir que você 
se comunique rapidamente sem precisar digitar 
mensagens inteiras.

Pense em categorias (situações) e frases que você deseja acessar rapidamente. 
Exemplos incluem compromissos, em um restaurante, encontro com amigos, etc.

1

2

3 Pratique usando as frases que você adicionou e continue a adicionar mais, 
conforme necessário.

Depois de adicionar suas frases, selecione cada frase para se familiarizar com o que 
ela diz e onde está localizada. Ajuste as frases ou locais conforme necessário.

Adicionar uma nova categoria:

 ■ Selecione Adicionar nova categoria.

 ■ Digite o Nome da Categoria.

 ■ Selecione Concluído.

Adicionar uma nova frase:

 ■ Escolha a Categoria para a nova frase.

 ■ Selecione Adicionar nova frase.

 ■ Digite a frase.

 ■ Selecione Concluído.
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Dica útil

Se você não vê várias categorias de frase, pode ser necessário importá-
las. Para importar frases, selecione Configurações avançadas → Teclados 
e idiomas → Frases→ Importar e siga as instruções na tela.



E-mail
O E-mail permitirá que você envie, receba e 
gerencie mensagens de e-mail com facilidade 
e eficiência. Para configurar seu e-mail, você 
precisará de alguém que possa tocar na tela.

Agora que está configurado, vamos experimentar!

Enviar um e-mail.

Leia um e-mail.

Responda a um e-mail.

1

3

2

Etapas
Abra o Menu Rápido.

Selecione Configurações Avançadas.

Selecione Aplicativos.

Selecione E-mail.

Selecione Novo.

Selecione seu provedor de e-mail (Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, Live ou GMX). Se o 
seu e-mail não estiver listado, selecione Configurar manualmente, entre em contato 
com seu provedor de e-mail para obter as informações corretas sobre o servidor.

Selecione Avançar.

Selecione Concluir e OK para fechar o menu.

1
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Controle Remoto IV

Você precisa programar os comandos específicos do dispositivo para 
configurar as funções de infravermelho.  
Por exemplo, para a televisão você precisa de liga/desliga, aumentar/diminuir 
volume, subir/descer canal, etc.
Sua página inicial tem páginas de controle remoto completas para TV, DVD 
player, estéreo e rádio. Existem páginas simples que você pode adicionar à 
página inicial se não quiser todas as funções.

Obter o controle remoto para o dispositivo que você deseja programar.

Obtenha seu dispositivo de comunicação.

Vá para a página do Controle Remoto e selecione o botão para o qual deseja que 
a função seja programada.

Um pop-up aparecerá dizendo que não há comando 
programado.

Selecione Sim para programar um novo comando.

Aponte o controle remoto para o receptor de 
infravermelho localizado na parte traseira do dispositivo 
de comunicação.

Siga as instruções na tela.

Depois de concluído, você retornará ao conjunto de 
páginas. 

O botão mudará de cor se tiver sido programado com sucesso.

Experimente o botão antes de passar para o próximo botão.
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As funções de controle remoto infravermelho permitem 
operar dispositivos de entretenimento, como TV, DVD 
ou rádio. Você também pode controlar dispositivos de 
ambiente, como iluminação, portas e ajustes de cama 
com equipamento adicional.

Dica útil
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Você também pode usar seu dispositivo com assistentes inteligentes, como o 
Alexa e o Google Home.
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Calendário
O Calendário permitirá que você defina compromissos 
e lembretes.

Etapas
Selecione Calendário na sua página inicial.

A data atual será destacada em amarelo.

1

2

Para adicionar um compromisso:
 ■ Vá para a data da sua consulta.

 ■ Selecione Novo.

 ■ Digite o nome do seu compromisso.

 ■ Selecione o horário de início e término.

 ■ Você pode optar por ter um lembrete ativado.
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Mensagem de texto
Você pode enviar e receber mensagens de texto 
conectando um celular ao seu dispositivo via 
Bluetooth. Para configurar seu telefone, você 
precisará de alguém que possa tocar na tela.

Acesse o Menu rápido.

Selecione Configurações avançadas.

Selecione Aplicativos.

Selecione Telefone celular.

No seu telefone, instale o aplicativo Tobii Dynavox Beam (BETA).

Execute o aplicativo e selecione Conectar telefone.

Ative o Bluetooth e pareie seu telefone.

Agora que o seu telefone está instalado e funcionando, 
experimente!
Envie uma mensagem de texto rápida para alguém. Peça-lhes para enviar um texto de 
volta para que você possa ter certeza de que está funcionando. 
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Meus arquivos de texto
Meus Arquivos de Texto permite que você salve 
arquivos longos. Exemplos incluem histórias pessoais, 
discursos ou apresentações. Salvar e organizar seus 
arquivos aqui permite que você os acesse facilmente 
e controle quando iniciar e parar de falar.

Criar um novo Arquivo de Texto:
Selecione Novo.

Comece a digitar o conteúdo do seu arquivo. Você nomeará o 
arquivo mais tarde.

Quando terminar, selecione pronto.

Um pop-up aparecerá, mostrando o nome e o conteúdo do 
arquivo. Por padrão, a primeira parte do que você digitou 
aparecerá no nome do arquivo.

 ■ Para mudar isso, selecione o ícone do teclado ao lado do nome 
do arquivo.

 ■ Selecione o botão de limpar.

 ■ Digite o novo nome do arquivo.

 ■ Selecione Salvar.

Você sempre pode voltar ao seu arquivo e editá-lo.
Selecione o nome do arquivo na coluna da esquerda.

Selecione o botão Editar.

Edite seu documento ou adicione a ele.

Para falar seu arquivo:
Selecione o nome do arquivo na coluna da esquerda.

Selecione Texto de fala.

Para parar de falar, selecione Parar de falar.
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Câmera e minhas fotos
Tire, salve e organize suas fotos 
usando Câmera e Minhas Imagens.

As fotos tiradas com a Câmera são automaticamente salvas na pasta Imagens 
no dispositivo e aparecem automaticamente em Minhas Imagens.

Minhas Imagens acessa sua pasta Imagens no seu dispositivo.  
Você pode filtrá-los por:
 ■ Todas as imagens

 ■ Adicionado recentemente

 ■ Data

 ■ Câmera

 ■ Pasta

Se você selecionar Exibir, poderá:
 ■ Girar a imagem para a esquerda ou para a direita

 ■ Adicionar uma descrição

 ■ Imprimir

 ■ Excluir

A Apresentação de Slides começa a apresentar imagens em ordem, 
avançando automaticamente.  
Você pode selecionar um ritmo Lento, Médio ou Rápido. Você também pode 
avançar manualmente as imagens. 
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Recursos adicionais
Alarme
Chame a atenção das pessoas rapidamente usando o botão 
Alarme na sua página inicial.

Reprodutor de música
O Reprodutor de Música permite que você reproduza músicas do 
seu dispositivo. Como este é um reprodutor de música muito simples, 
recomendamos que não sejam carregados mais de três ou quatro 
álbuns. Para carregar música, você deve poder acessar o Menu 
Rápido tocando ou usando um mouse.

Você precisará adicionar o Reprodutor de Música à sua página inicial. Veja o 
cartão #3 Editando sua Página Inicial para instruções. 

Antes de carregar músicas no software, você precisa copiar os arquivos de música para 
uma pasta no dispositivo e adicioná-los à biblioteca de músicas ou copiar a música 
para uma das pastas já listadas.

Abra o Menu rápido.

Selecione Configurações avançadas.

Selecione Aplicativos.

Selecione Reprodutor de música.

Marque a caixa que diz Recriar Biblioteca de Música agora para que os arquivos 
possam ser adicionados ao Reprodutor de Música.

Selecione OK.

Saia de Configurações Avançadas.
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Fazer backup/exportar perfis

Abra o Menu rápido.

Selecione Configurações avançadas.

Selecione Configuração de usuário.

Selecione Importar/exportar, o qual abre um assistente para auxiliá-lo.

Selecione Exportar configurações e dados selecionados.

Selecione Próximo.

Selecione Exportação padrão (a exportação padrão coletará todos os conjuntos de 
páginas, configurações, sons gravados, frases, contatos, dicionários e configurações 
de gramática do usuário.

Selecione Próximo.

Nomeie o arquivo - recomendamos usar o nome e a data do usuário.

Escolha onde salvar o backup - recomendamos salvá-lo em um dispositivo de 
memória USB externo.
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É muito importante fazer backup de conjuntos de páginas 
personalizados e dados do usuário, caso algo aconteça ao seu 
dispositivo. Esse recurso só é acessível usando toque ou mouse.
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Guia de inicialização
Para obter instruções e informações mais detalhadas sobre o 
Communicator 5, consulte o Guia de Primeiros Passos.

Guia de 
inicialização
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myTobiiDynavox.com

Juntar-se ao myTobiiDynavox permitirá que você 
faça o seguinte:

 ■ Faça backup do seu sistema com segurança

 ■ Baixe ferramentas e recursos gratuitos

 ■ Veja os planos de aula gratuitos do Core First

 ■ Saiba mais sobre as atualizações disponíveis 

 ■ Acesse o suporte técnico e perguntas frequentes

 ■ Compartilhar conjuntos de páginas e pacotes  
de páginas

myTobiiDynavox.com

Sua conta myTobiiDynavox.com gratuita dá acesso a vários 
benefícios, incluindo armazenamento em nuvem para backups, 
sincronização e compartilhamento de Conjuntos de Páginas, 
planos de aula e muito mais!
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Suporte adicional

Comunidade: bit.ly/TDFBCommunity

Suporte técnico no Brasil:  
Contate o seu representante-  

www.tobiidynavox.com/es/sobre-tobii-dynavox/ 
nuestros-representantes/
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