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Undervisningskort



Her er undervisningskortene til din Communicator 5, der skal hjælpe dig med at komme i 
gang med din nye enhed. De indeholder forslag til brug i dagligdagen og trinvise instruk-
tioner til redigering.

Communicator 5 indeholder en bred vifte af kommunikationssider og skærmtastaturer 
samt brugervenlige værktøjer til e-mail, SMS’er, telefon, infrarøde fjernbetjeninger og 
meget mere.
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QR-koder

Vi bruger QR-koder i vejledningen, der giver dig hurtig adgang til 
oplysninger, fx videoer, uden at du skal taste en webadresse.

Du kan scanne QR-koden med din mobiltelefon eller tablet-enhed. 
Oplysningerne popper derefter op automatisk.

Hvis din enhed ikke har en læser til QR-koder, kan du følge disse 
instruktioner:

Android-brugere
Du kan hente en gratis læser til QR-koder 
i Google Play Store. Søg efter QR-scanner 
eller QR-læser.

Windows-brugere
Hent en gratis læser til QR-koder i 
Windows Store. Søg efter “QR-scanner” 
eller “QR-læser” for at få vist forskellige 
muligheder.

iOS-brugere
Scanning af QR-koder er indbygget i iOS 
11. Du skal bare åbne kameraappen, rette 
kameraet mod QR-koden, hvorefter der 
vises en meddelelse.

Hvis du ikke har opdateret til iOS 11 eller 
ikke kan opdatere, skal du hente en app 
til scanning af QR-koder. Der fås mange i 
App Store, både gratis og mod betaling.
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Support og undervisning: www.tobiidynavox.com/support-training

Teknisk support: For teknisk support, bedes du kontakte din lokale Tobii 
Dynavox-repræsentant.

Bemærkninger:

Vigtige oplysninger
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http://www.tobiidynavox.com/support-training


Ordliste til Communicator 5

Knap
Et element på siden, der kan vælges af 
brugeren. Elementet kan indeholde en 
lyd, et bogstav, et ord eller en sætning. En 
knap kan også ændre en indstilling.

Side
En skærm der viser et sæt knapper ad 
gangen. En knap på siden kan være 
knyttet til en anden side og vise nyt 
indhold.

Sidesæt
En samling af sider ofte om et bestemt 
emne. Et sidesæt kan fx bestå af indhold 
om e-mails eller SMS’er, almindelige 
sætninger eller en brugertilpasset side 
såsom sider med indhold om et favorit 
tv-show. Et sidesæt kan bestå af en eller 
flere sider.

Bruger
En brugerprofil indeholder alle brugerens 
sidesæt, indstillinger, sætninger og 
kontaktpersoner.

Startside
Startsiden (eller hovedsiden) knytter 
brugeren til andre sidesæt såsom tastatur, 
e-mail mm.
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Styremetode
Angiver måden, hvormed personen  
aktiverer knapperne på skærmen.  
Der findes fire valgmuligheder i 
Communicator 5.

Øjenstyring 
Brug øjnene til at styre enheden.

Berøring/mus 
Tryk på berøringsskærmen, eller 
venstreklik med musen.

Dvælemus 
Hold musemarkøren over et område 
i en forud fastsat periode. Det fjerner 
behovet for at klikke med musen. 

Scanning 
Vælg en knap, når den er fremhævet 
ved hjælp af en kontakt.
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Ordliste til Communicator 5

Hurtigmenu
Giver nem adgang til dine mest brugte 
funktioner og kommandoer, når du 
navigerer på og personliggør din startside. 
Menuen kan kun bruges ved berøring eller 
med en mus.

Den åbnes på forskellige måder:

 ■ Højreklik.

 ■ Tryk længe på skærmen.

Ordprædiktion
Ordprædiktion er et automatisk prædiktionsprogram, der bruger grammatik og stavning 
til at øge skrivehastigheden. Knapperne til ordprædiktion ændres, mens du skriver.

Indstillinger

 ■ Menuen Indstillinger kan åbnes af 
brugeren uanset styremetode.

 ■ Menuen Indstillinger giver mulighed for 
at ændre lydstyrke, lysstyrke, inputind-
stillinger, tastaturindstillinger mm.

 ■ Adgang til menuen Indstillinger findes  
på startsiden.

Avancerede indstillinger

 ■ Avancerede indstillinger indeholder 
elementer, der kun kan aktiveres ved 
berøring eller med en mus.

 ■ Find Avancerede indstillinger i 
Hurtigmenu.

 ■ Der findes seks faner:

 � Input

 � Tastatur og sprog

 � Lyd

 � Programmer

 � Brugeropsætning

 � System

Indstillinger
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Vælg Tekstkommunikation.

Gennemse sidesættene.

Vælg det ønskede element.

Vælg Føj til startside.

Vælg elementet, der skal fjernes.

Vælg Fjern.

Vælg Fjern i pop op-vinduet for at 
bekræfte.

Redigér din startside

Elementerne på startsiden er kun forslag. Du kan fjerne elementer eller 
tilføje flere elementer efter behov.

Fjernelse af sidesæt:
Vælg Redigér startside.

Tilføjelse af sidesæt:
Vælg Alle sidesæt.
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Nyttigt råd
Aktivér statuslinjen på din startside, så du hurtigt kan overvåge din styr-
ingsstatus for din øjenstyring, batteriforbrug og status for wi-fi-forbindelse.

1 1

2 2

3 3

Trinene nedenfor kan kun udføres ved berøring eller med en mus.

Åbn Hurtigmenu.

Vælg Avancerede indstillinger.

Vælg System.

Vælg Aktivér statuslinje.
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Message Banking

Message Banking bruges til at bevare din egen naturlige stemme ved 
hjælp af optagne meddelelser. Meddelelserne kan efterfølgende bruges i 
kommunikationssoftware som fx Communicator 5.
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Message Banking kort beskrevet
Det er gratis at bruge Tobii Dynavox Message Bank til at 
samle, administrere og gemme optagne meddelelser, indtil 
de skal bruges. Meddelelserne kan hentes og bruges på 
alle systemer, der kan afspille meddelelserne.

Trin 1: Vælg meddelelserne, der skal optages og 
gemmes.
Tænk lidt over vigtige sætninger, meddelelser og 
fortællinger, som du synes er vigtige.

Trin 2: Optag dine meddelelser.
Meddelelser kan optages på to måder.

Optag meddelelsen direkte i Communicator 5.

Optag meddelelser på en digital optager af høj kvalitet, og overfør dem til Tobii 
Dynavox Message Bank. Vi anbefaler den bærbare digitale optager Zoom H1.

Trin 3: Hent meddelelserne i banken ned på Communicator 5.

Importér wav-lydfilerne fra filen fra banken med de komprimerede meddelelser.

Optagelserne importeres automatisk til området 
“Mine sætninger” og føjes til siderne med sætninger.

Meddelelserne kategoriseres efter mærker, som du har tildelt i Message Bank, og 
bruges i prædiktion.

Scan koden for at få 
flere oplysninger om 
Message Banking
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Nyttige råd
Det er vigtigt at starte optagelserne så tidligt som muligt med henblik på at 
fange din tales kvalitet og tydelighed.



Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan have fordel af Message Banking?
Alle med en progredierende sygdom, som fx amyotrofisk 
lateral sklerose (ALS), motoriske nervesygdomme (MND) 
eller Parkinsons sygdom, personer, der kræver total 
glossektomi eller total laryngektomi, eller personer, der 
skal gennemgå en hospitalsoperation med intubation eller 
patienter med behov for respirator, kan med fordel bruge 
Message Banking. 

Skal jeg kalibrere min enhed, hver gang jeg bruger 
den?
Nej. Din kalibreringsprofil gemmes.  Men hvis du synes, at 
enheden er upræcis, skal du kontrollere din styringsstatus. 
Og hvis du sidder et sted med meget stærkt lys, fx ved 
siden af et vindue, skal du overveje at trække gardinerne 
for. Du kan altid kalibrere enheden igen, hvis du synes.

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med at 
kalibrere min enhed?
Scan QR-koden ovenfor for at identificere fejl ved 
kalibreringen.

Kan jeg bruge min enhed til langdistancekommu-
nikation som fx telefon og SMS’er?
Ja! Du kan bruge Communicator 5 til at sende e-mails og 
SMS’er. 

Findes der en løsning til en person med et 
fysisk handicap, og som ikke kan røre ved en 
kommunikationstavle?
Ja! En person kan bruge flere måder til at foretage valg 
på en ASK-enhed. Det kaldes ofte adgangsmetoden. 
Personer, der ikke kan røre ved skærmen, kan bruge 
øjenstyring, hovedstyring eller scanning som deres 
primære valgmetode.  Scan koden for at se en video om 
styremetoder (adgang) på avancerede ASK-enheder.

Scan QR-koden for 
at identificere fejl ved 
kalibreringen.

Scan koden for 
at se en video om 
adgangsmetoder på 
avancerede enheder.
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Lad os finde ud af mere!

Brug disse aktiviteter til at lære din enhed at kende.

Almindelige fejltagelser der bør undgås:

 ■ Du skal ikke oprette noget fra bunden af. Vi har opsat en ramme, så du kan sætte dig 
ind i Communicator 5-softwaren og tilpasse softwaren efter behov.

 ■ Stress ikke dig selv eller brugeren for meget. Forvent ikke, at du kan udføre alle 
opgaver nøjagtigt i begyndelsen. Det er i orden at lave fejl.

 ■ Bliv ikke frustreret. Øjenstyring er en lært færdighed og kræver øvelse.  ørg for at holde 
pauser efter behov.

Spar tid: 

 ■ Hvis du bruger enheden til tale, har store og små bogstaver ingen betydning.

 ■ Brug udvidelse af forkortelse og ordprædiktion.

 ■ Forberedelse er altafgørende. Mange dialoger er forudsigelige, så du kan tilføje vigtige 
sætninger i forvejen og bruge dem hurtigt uden at skulle skrive dem hver gang.

 ■ Sørg for at have en metode til sikkerhedskopiering af kommunikationen.
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Muligheder for computeradgang
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En interaktiv menu (menuen omgiver 
elementet, som du skal bruge) giver dig 
mulighed for at bruge elementerne på din 
computer, herunder skrivebordsapps og 
internettet.

Hvordan kan jeg bruge softwaren?
Brug dine øjne til at kontrollere 
computeren med softwaren TD Control. 

Hvordan ser tastaturet ud?

Tastaturet er specielt designet til at 
optimere din adgang til ting, som du har 
brug for, hurtigt og effektivt.

En sidemenu giver dig mulighed for at 
bruge elementerne på din computer, 
herunder skrivebordsapps og internettet.

Hvordan kan jeg bruge softwaren?
Brug dine øjne eller en kontakt for at 
bruge skrivebordet.

Hvordan ser tastaturet ud?

Der findes flere tastaturlayout, der matcher 
tastaturlayoutene i Communicator 5, så du 
hurtigt kan blive fortrolig hermed.

Hvordan kan jeg øge min skrivehastighed?
Begge softwareprogrammer kommer med ordprædiktion, der øger skrivehastigheden. 
Ordprædiktion lærer ofte anvendte ord. Sætninger, som du bruger og gemmer i 
Communicator 5, er også tilgængelige. 

Hvilke sprog findes der?
Begge softwareprogrammer findes på flere sprog. Få de seneste oplysninger  
på tobiidynavox.com.

Windows Access til 
Communicator 5

Hvordan fungerer softwaren?

TD Control

Hvordan fungerer softwaren?

http://tobiidynavox.com


TD Control

5

TD Control benytter sig af en ny og intuitiv valgmetode, der hedder 
‘Interaktion først’. Vælg elementet, som du skal bruge, fx en fil eller et 
skrivebordslink, og vælg derefter, hvad du vil gøre med elementet.

Hvordan fungerer det?
Når du kigger rundt på skærmen, vil du bemærke et svagt 
spor, der følger dit blik.

Se på et ikon eller en skærmknap, hvis du skal bruge 
elementet, og sporet ændres og viser aktiveringsknappen.

Se på aktiveringsknappen for at få vist hele menuen. Set 
øverst med uret finder du ikoner for rulning, højreklik, 
tastatur, justering af præcision, træk og slip, venstreklik og 
dobbelt venstreklik.

Vælg den ønskede funktion. Du skal eksempelvis se på 
ikonet for dobbeltklik for at starte Google Chrome fra 
skrivebordet. Hvis du sigter efter et lille mål, skal du sørge 
for, at det er i midten af cirklen. Du kan bruge justerings-
funktionen hertil.

Knappen Mere giver dig mulighed for at gøre følgende: 
Åbne indstillinger, kalibrere, sætte Eye Gaze på pause, 
bruge kontinuerlige klik, skifte program og åbne genveje.



Windows Access
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Windows Access giver dig mulighed for at kontrollere 
din computer ved hjælp af indbyggede funktioner i 
Communicator 5.

Menulinjen til Windows Access kan placeres i siden eller i 
bunden af skærmen.

Brug af programmer:
Programstart på side 2 i menuen til 
Windows Access giver dig mulighed for at 
starte ofte anvendte programmer.

Dine valgte programmer kan tilføjes eller 
fjernes via indstillingerne for Windows 
Access.

Klik i Windows Access:
Du kan venstreklikke, højreklikke og dobbeltk-
likke. To valgmetoder:

Peg og klik:
Peg på dit mål for at 
udføre et klik.

Zoom og klik:
Peg på dit mål for at 
starte et zoom. Når 
tiden for zoomet er 
gået, udføres klikket.

Indstillinger for Windows Access findes på side 
2 i valgmulighederne under indstillinger.
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Oplæsning

Bliv fortrolig med tastaturlayoutet i Oplæsning. Målet er 
at hjælpe dig med at kommunikere så hurtigt og effektivt 
som muligt.

Praktiske trin:
Begynd at skrive ord på tastaturet 
(navne på familiemedlemmer, favor-
itsteder osv.). Hvis du vil øve dig 
yderligere, kan du skrive svarene til 
disse spørgsmål.

 ■ Hvad er din favoritfarve?

 ■ Hvilke bøger kan du lide at læse?

 ■ Hvilke film synes du om?

Øv ord- og sætningsprædiktion: 
Begynd at skrive svarene på spørg-
smålene nedenfor. Tjek knapperne for 
ordprædiktion, når du har skrevet et 
eller to bogstaver, for at se, om ordet 
findes på knappen.

 ■ Hvor vil du gerne rejse hen?

 ■ Hvis du kunne være et dyr, hvilket 
dyr ville du så vælge at være og 
hvorfor?

Brug enheden i dagligdagen. Øv brugen af tastaturet og prædiktionsknap-
perne i følgende situationer:

 ■ Del, hvad du lavede i aftes eller i weekenden.

 ■ Tal om en nylig historie i nyhederne.

1

2

3

Vidste du det?
Jo oftere du skriver et ord, jo 
mere sandsynligt er det, at 
ordet vises i ordprædiktionen.

Vidste du det? 
Du kan have forskellige tastat-
urlayout. Se kortet Ændring af 
tastaturlayout.



Du kan vælge mellem flere tastaturlayout i Communicator 5.

Menuen Indstillinger
Vælg Indstillinger.

Vælg Tastaturindstillinger. Der vises flere skærmbilleder af tastaturlayout. Der 
findes tre hovedlayout.

Ændring af tastaturlayout

Vælg tastaturet, og se, hvordan det ser ud.

Hvis du vil ændre udlægningen af det valgte tastatur, skal du vælge 
QWERTY/ABC.

Der findes fire muligheder:

 ■ QWERTY er det mest almindelige layout på et tastatur.

 ■ ABC er et layout efter alfabetet.

 ■ Scanning er et optimeret layout til personer, der bruger en kontakt som 
styremetode.

 ■ Markør er et optimeret layout til personer, der bruger en alternativ mus som 
styremetode.
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Standard Gitter Store taster

Udlægning 
(beskrevet 
nedenfor)

QWERTY, ABC, 
SCAN, Markør

ABC, SCAN, 
Markør

ABC, SCAN, 
Markør

Prædiktion
Ord- og 
sætningsprædiktion

Ingen Ordprædiktion

Knapstørrelse Lille Mellem Stor

Fingerguide Nej Ja Ja

Ekstra

Stort meddelelses-
vindue til oprettelse 
af meddelelser og 
tekst med flere linjer.

Egnet til 
øjensporing. 
Stort 
målområde.

Valg af bogstaver 
efter flere 
forekomster til 
brugere med behov 
for store knapper.
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My Phrases

Sidesættet Mine sætninger indeholder din meddelelse-
shistorik og plads til at tilføje dine egne sætninger. Ved 
at have foruddefinerede sætninger om vigtige emner kan 
du kommunikere hurtigt uden at skrive meddelelserne 
helt ud.

Overvej kategorier (situationer) og sætninger, som du ønsker hurtig adgang til. 
Eksempler kan være aftaler, restaurantbesøg, vennesammenkomst osv.

Tilføjelse af ny kategori:

 ■ Vælg Tilføj ny kategori.

 ■ Skriv kategorinavnet.

 ■ Vælg Udført.

Tilføjelse af ny sætning:

 ■ Vælg Kategori til den nye sætning.

 ■ Vælg Tilføj ny sætning.

 ■ Skriv en sætning.

 ■ Vælg Udført.

1

Når du har tilføjet dine sætninger, kan du vælge hver enkelt sætning og gøre dig 
fortrolig med, hvad den siger, og hvor du finder den. Justér eventuelt sætningerne 
eller placeringerne.

Øv de tilføjede sætninger, og fortsæt med at øve efter behov.3

2

Nyttigt råd
Hvis der ikke vises flere sætningskategorier, skal du muligvis importere 
dem. Vælg Avancerede indstillinger > Tastaturer og sprog > Sætninger > 
Importér, og følg anvisningerne på skærmen for at importere sætninger.



E-mail

E-mail giver dig mulighed for nemt og effektivt at sende, 
modtage og administrere e-mails. Du har brug for hjælp 
fra en anden person, der kan røre ved skærmen, når du 
konfigurerer e-mail.
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For oplysninger 
om indstillinger for 
specifikke e-mai-
ludbydere (typer af 
vedhæftede bilag 
osv.)

Fremgangsmåde
Åbn Hurtigmenu.

Vælg Avancerede indstillinger.

Vælg Programmer.

Vælg E-mail.

Vælg Ny.

Vælg din e-mailudbyder (Gmail, Yahoo, Hotmail, 
Outlook, Live eller GMX). Hvis du ikke kan finde din 
e-mailudbyder, skal du vælge Konfigurér manuelt 
og kontakte din e-mailudbyder for at få de rigtige 
serveroplysninger.

Vælg Næste.

Vælg Udfør og OK for at lukke menuen.

Nu er det hele sat op, så lad os prøve det af!
Send en e-mail.

Læs en e-mail.

Besvar en e-mail.

1
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Infrarød fjernbetjening

De infrarøde fjernbetjeningsfunktioner giver dig mulighed 
for at betjene underholdningssystemer såsom et tv, en 
dvd-afspiller eller en radio. Du kan også kontrollere 
enheder til kontrol af fx lys, døre og justering af seng 
(kræver ekstraudstyr).

Du skal lære enheden bestemte kommandoer for at konfigurere de infrarøde 
funktioner. Til et tv skal du eksempelvis bruge kommandoer til tænd/sluk, lyd 
op/ned, kanal op/ned osv.

Din startside indeholder fulde sider med fjernbetjening til tv, dvd-afspiller samt 
stereoanlæg og radio. Der findes sider med færre kommandoer til tilføjelse til 
startsiden, hvis du ikke har behov for alle funktioner.

Find fjernbetjeningen til enheden, der skal programmeres.

Find din kommunikationsenhed.

Gå til siden Fjernbetjening, og vælg knappen, hvor funktionen skal programmeres.

Der vises et pop op-vindue med meddelelse om, at 
ingen kommando er programmeret.

Vælg Ja for at programmere en ny kommando.

Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager på 
bagsiden af kommunikationsenheden.

Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig, bliver du sendt tilbage til sidesættet. 

Knappen ændrer farve, hvis programmeringen lykkedes.

Prøv knappen, før du går videre til næste knap.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nyttigt råd
Du kan også bruge din enhed sammen med personlige assistenter såsom 
Alexa og Google Home.



Kalender

Kalenderen giver dig mulighed for at oprette aftaler og 
påmindelser.
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Fremgangsmåde

Vælg Kalender på startsiden.

Dags dato fremhæves med gult.

Tilføjelse af aftale:

 ■ Navigér til datoen for din aftale.

 ■ Vælg Ny.

 ■ Skriv navnet på aftalen.

 ■ Vælg start- og sluttidspunkt.

 ■ Du kan vælge at tilføje en påmindelse.

1
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SMS

Du kan sende og modtage SMS’er ved slutte en 
mobiltelefon til din enhed ved hjælp af Bluetooth. Du 
har brug for hjælp fra en anden person, der kan røre ved 
skærmen, når du konfigurerer din telefon.

Åbn Hurtigmenu.

Vælg Avancerede indstillinger.

Vælg Programmer.

Vælg Mobiltelefon.

Installér appen Tobii Dynavox Beam (BETA) på  
din telefon.

Kør appen, og vælg Tilslut telefon.

Tænd Bluetooth, og par din telefon.

Din telefon er nu konfigureret, og du kan prøve 
den af!
Send en hurtig SMS til en anden person. Bed 
personen om at sende dig en SMS, så du er sikker  
på, at det virker.

Scan QR-koden, og 
få vist en liste over 
kompatible telefoner.
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Mine tekstfiler

Mine tekstfiler giver dig mulighed for at gemme store 
filer. Det kan fx være personlige fortællinger, taler eller 
præsentationer. Når du gemmer og administrerer dine 
filer her, kan du nemt få adgang til dem og styre, hvornår 
oplæsningen skal starte og stoppe.
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Oprettelse af ny tekstfil:
Vælg Ny.

Begynd at skrive indholdet af din fil. Du kan senere give filen et 
navn.

Vælg Udført, når du er færdig.

Der vises et pop op-vindue med filnavn og indhold. Første del af din 
tekst indgår som standard i navnet på filen.

 ■ Du kan ændre dette ved at vælge tastaturikonet ved siden af 
filnavnet.

 ■ Vælg knappen Ryd.

 ■ Skriv det nye filnavn.

 ■ Vælg Gem.

Du kan altid vende tilbage til din fil og redigere den.
Vælg filnavnet i venstre kolonne.

Vælg knappen Redigér.

Redigér dokumentet, eller tilføj tekst.

Oplæsning af din fil:
Vælg filnavnet i venstre kolonne.

Vælg Læs tekst op.

Vælg Stop oplæsning for at stoppe.
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Tag billeder, gem og administrér dem 
med kameraet og Mine billeder.
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Kamera og Mine billeder

Billeder taget med kameraet gemmes automatisk i mappen Billeder på enheden 
og vises automatisk i Mine billeder.

Mine billeder bruger mappen Billeder på din enhed.  
Du kan filtrere billederne efter:
 ■ Alle billeder

 ■ Senest tilføjede

 ■ Dato

 ■ Kamera

 ■ Mappe

Hvis du vælger Vis, kan du:
 ■ Dreje billedet til venstre eller til højre

 ■ Tilføje en beskrivelse

 ■ Udskrive billedet

 ■ Slette billedet

Et slideshow viser billederne i rækkefølge og skifter billede automatisk. Du 
kan vælge hastigheden som langsom, mellem eller hurtig. Du kan også skifte 
billederne manuelt. 



Musikafspiller
Musikafspilleren giver dig mulighed for at afspille musik 
på din enhed. Det er en meget simpel musikafspiller, og vi 
anbefaler ikke, at der indlæses mere end 3-4 album. Du 
skal først åbne Hurtigmenu enten ved berøring eller med 
en mus for at indlæse musik.

Flere funktioner

Alarm
Væk hurtigt opmærksomheden hos personer med alarm-
knappen på din startside.
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Du skal føje Musikafspiller til din startside. Se kort nr. 3, Redigering af din 
startside, for anvisninger. 
Før du indlæser musiknumre i softwaren, skal du kopiere musiknumrene til en mappe på 
enheden og derefter enten føje dem til musikbiblioteket eller kopiere dem over i en af de 
eksisterende mapper.

Åbn Hurtigmenu.

Vælg Avancerede indstillinger.

Vælg Programmer.

Vælg Musikafspiller.

Sæt kryds i feltet Genopbyg musikbibliotek nu, så filerne tilføjes musikafspilleren.

Vælg OK.

Afslut Avancerede indstillinger.
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Sikkerhedskopiering/eksport af profiler

Det er meget vigtigt at sikkerhedskopiere alle personliggjorte sidesæt og 
brugerdata i tilfælde af, at der sker noget med din enhed. Funktionen kan 
kun bruges ved berøring eller med en mus.

Åbn Hurtigmenu.

Vælg Avancerede indstillinger.

Vælg Brugerkonfiguration.

Vælg Importér/eksportér, der åbner en hjælpeguide.

Vælg Eksportér valgte indstillinger og data.

Vælg Næste.

Vælg Fuldstændig eksport (fuldstændig eksport omfatter alle brugerens sidesæt, 
indstillinger, optagne lyde/sætninger, kontaktpersoner, ordbøger og indstillinger for 
grammatik).

Vælg Næste.

Giv arkivet et navn – vi anbefaler at bruge brugerens navn samt dato for eksporten.

Vælg sted til lagring af sikkerhedskopien – vi anbefaler at gemme kopien på et 
eksternt USB-drev.
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myTobiiDynavox.com

Når du tilmelder dig myTobiiDynavox, får du adgang 
til følgende:

 ■ Sikkerhedskopiering af dit system

 ■ Gratis værktøjer og ressourcer

 ■ Gennemgang af gratis lektionsplaner til TD Snap Core 
First

 ■ Underretning om tilgængelige opdateringer 

 ■ Adgang til teknisk support og ofte stillede spørgsmål

 ■ Deling af sidesæt og sidebundter

myTobiiDynavox.com

Din gratis myTobiiDynavox.com-konto giver dig adgang til mange fordele, 
herunder cloudlager til sikkerhedskopier, synkronisering og deling af 
sidesæt, lektionsplaner og meget andet!

http://myTobiiDynavox.com
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Yderligere support

#12007996 Tobii Dynavox Communicator Training Cards v.1.3 - da-DK

Vejledningen Kom godt i gang
Læs Vejledningen Kom godt i gang for at få flere anvisninger og 
oplysninger om Communicator 5.

qrco.de/bbFxlA

Teknisk support

For teknisk support, bedes du kontakte din lokale Tobii 
Dynavox-repræsentant.

TD Community

qrco.de/fbdadk

http://qrco.de/bbFxlA
http://qrco.de/fbdadk

